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Carlos Eggert. 433 - Vila Lalau

esar un es

Conselheiros reuniram-se na tarde de ontem, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. Neste primeiro encontro, a
secretária Niura Demarchi dos Santos explicou .sobre o modelo descentralizador do governo de Luiz Henrique

Conselho de Desenvolvimento
r

realizaprimeira reunião em JS
Ontem, os 20 integrantes do Conselho de

DesenvolvimentoRegional reuniram-se pelaprimeira
vez, A reunião aconteceu no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul é foi coordenada pela secretária Niura

-Dernarchi dos Santos.Com esse encontro, foi
oficialrrí'ênte instalado o Conselho, instituído 'para
atuar em favor dos cinco municípiosque fazem parte
da 24° SDR PÁGINAS 3

. César Junkes

Bombeiros Voluntários não concordam com a possibilidade de ingresso dos Bombeiros Militares. Página 9
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esar un es

Elevador com comando micro-
processado será um dos trabalhos
desenvolvidos por alunos dos cursos

técnicos do �enai que será
apresentado no Encontro de Negócios
na próxima terça Pagina 4

Malwee joga contra
.

I

o Carlos Barbosa
Comissão técnica da equipe

Malwee solicita apoio da comuni

dade jaraguaense na segunda parti
da da semifinal da Liga de Nacio

nal, marcada para .sábado, em

Joinville. Haverá ônibus gratuito.
, ,PÁGINA 12

,Equipes de basquete
preparam-se para as

disputas do Estadual
.

PÁGINA 11

_Policia Militar pede
mais, razoabilidade

para, a comunidade
.

PÁGINA lO

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 2.8550 2.8600

Paralelo

Turismo

2.85002.9300

2.8100 2.9100
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2 CORREIO DO POVO

o Calcadâo e o Spike Lee
OSMAR GÜNTHER - Eng. o civil e pós-graduado em

. Planejamento Urbano - E-mail: ogunther@uol.com.br
Em documento de 21/01/92 apresentávamos ao prefeito Konell

a proposta de fazer uma renovação urbanística no centro de Jaraguá
do Sul, incluindo, dentre várias outras obras, intervenção em trecho
de cerca de 500 m, entre o Banco do Brasil e o'Colégio São Luis. À
época, alguns tacharam-nos de lunático, de estarmos com a "cabeça
em 2010", aludindo ao histórico Projeto Jaraguá 2010, que

· I

coordenávamos pelo setor público naquele frutifero período.
Em julho/96, na gestão do prefeito Vasel, o arrojo do arq. Otaviano

Pamplona (que me sucedeu na Secretaria de Planejamento), fez com
que Jaraguá recebesse o seu 10. semi-calçadão, compreendendo
exatamente' o' trecho acima citado. Infelizmente, a obra ficou mal

acabada, carecendo de reparos. O que hoje se faz. Há quem a critique,
Reladêmora, pelos transtornos ao comércio, pelo alto custo, etc.. Aliás,

·

decepcionados, há décadas ouvimos de uns e outros que obras

urbanfsticas desse naipe não sãç prioridade. Como se obras urbanísticas
.. 'se resumissem à pavimentação de vias e construção de prédios de uso
comunitário! Ora, escolas, creches, postos de saúde, casas e asfalto são
inerentes ao crescimento urbano e à condição social da população, e
por isso mesmo rotineiras. As obras nas áreas da. sáude,' educação,
assistência social e habitação serão sempre rotineiras, exigindo atenção
e investimentos permanentes e continuas, mormente nó 3� mundo.
Aliás, bater sempre nesta tecla é um discurso que já está beirando o

enfadonho. Um pouquinho de criatividade, diversidade e novidade
não faria mal a eleitor algum.

'

Parafraseando o ex-Titã Arnaldo Antunes, a gente não quer só
"arroz com feijão", no sentido figurado.A gente precisa e quer diversão,
arte e lazer, pra nos equilibrar psicologicamente e tornar a vida menos
árida e entediante. E obras urbanísticas de embelezamento e de

·

facilitação das funções sociais são fundamentai? nâo só pra vida dos

cidadãos, mas para a economia e o turismo de uma cidade. Com a

vantagem de não precisarem ser feitas a toda hora, não exigindo aportes
continuados de recursos. É o caso do Calçadão da Marechal. Valoriza

aquela área, promove o contacto humano, induz ao lazer, estimula o

comércio' e a prestação de serviços, chama à visitação, agrada aos

olhos, diÍninui o estresse das pessoas, é palco de variadasmanifestações
e confere identidade. Enfim, traz qualidade de vida. Ou será que alguém
quando viaja oumesmo vemdiperiferia ao centro passear não procura
lazer, compras, arquitetura, culinária, arte, artesanato, museus, cultura,
espetáculos, locais pitorescos ou pontos de convivia humano na urbe?
A menos que sejamos compelidos, dificilmente visitaremos hospitais,
postos de saúde, creches, escolas, obras viárias, conjuntos habitacionais,
etc .. , as tais das obras ditas prioritárias.

Sob o ponto de vista urbanístico consideramos o Calçadão não só
uma obra prioritária, mas marcante. Fará história. E desta feita á altura
da cidade. A reforma em curso, com o rebaixamento da fiação .aérea,
"limpou" o visual, ampliando a sensação de espaço livre e descortinando
a frente dos prédios. Contudo faz-se.necessário agora despoluir as

fachadas repletas de propaganda desordenada e desproporcional e
valorizar racionalmente a arquitetura 'e a cor das edificações. Como
ocorre em países desenvolvidos. Poderia-se aplicar ali uma ação-pilo
to de emprego di novaLei da Mfdia-Exposta, �tão logo esteja aprova
da. Bem como encetar uma campanha de melhoria do aspecto
arquitetônico dessas fachadas, envolvendo proprietários, Prefeitura,
UNERJ, AEAJS; comerciantes, patrocinadores e fabricantes de tintas,
por ex. Como já se fez com sucesso em várias cidades' brasileiras. .

Jaragliá só tem á ganhar com isso. E na seqüência implantar o impres
cindível projeto de recuperação do nosso Altstadt (Centro Histórico),
ao longo da av Getúlio Vargas, restaurando os prédios da estação
ferroviária e a antiga praça 7 deSetembro.. "

Cautela se faz devida quanto aos sentidos de trânsito, limpeza,
disciplina de uso, conservação e segurança, para que o Calçadão não
venha a se deteriorar e fique comprometido. Mas isso não supera a

grandeza do presente que o prefeito Pasold dará à Jaraguá nos seus

127 anos. E fica o exemplo de que sai mais barato fazer bem feito do
qw'

.. '�'?Ar- ,Como diria o cineasta Spike Lee, no titulo. de um de seus

filmes: "do thehg.ot: ,thing"!
"

��fi.�s para €arta'do Leitor deven'ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
ou telefo.�� gelo. e.mtaail: redacao.@)rnalco.rreio.do.po.vo..co.m.br.Ascartasdevemco.nter o. endereço.
gramaticais

arna con
. to, O Jorna! seeserva o. direito. de sintetizar o. texto e fazer as correções ortoçráficàsecessarlas.

, �
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Informalidade
\

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

Estima-se que em todo o

Brasil existam, atualmente,
70 milhões de trabalhadores

na iniciativa privada, sendo

que 40 milhões estão fora da

cobertura previdenciária. A
informalidade e a preca
rização das relações de traba

lho tem se constituído no

principal problema da atual

economia nacional e um gran
de desafio para a classe polí
tica comprometida com o tra

balhador.

Encurralados pela neces

sidade de emprego, os traba

lhadores aceitam a infor

malidade e o não cumprimen
to das leis trabalhistas sem

terem quem os defenda. Em

Jaraguá do Sul, sindicalistas
dos mais diferentes setores
têm levantado essa bandeira
e cobrado dos órgãos compe
tentes mais rigor na fiscaliza

ção.
As pesqUIsas, realizadas

por entidades representativas
de classe, apontam que, de

cada três pessoas que traba

lham, apenas uma tem cartei

ra assinada..
·· São trabalhado

res informais, �'am idad� 'en-

rA informalidade
e a preca-rização
das relações de
trabalho tem se

constituído no

principal
problema da
atual economia
nacional...

tre 16 e 59 anos, que estão

deixando de contribui com o

INSS e conseqüentemente
encontram-sr sem a garantia
dos direitos trabalhistas:

Sindicalistas de Jaraguá do
Sul, preocupados tom situa

ção, considerada alarmante,'
têm se pronunciando sobre o

assunto, na tentativa de sen

sibilizar a sociedade, .de um
modo geral, e tornar o pro
blema visível a todos os se

tores e segmentos.
O Sindicato "do s Me

talúrgicos, por exemplo, �stá
realizando uma campanha
pela carteira assinada com a

finalidade de denunciar os

maus patrões. No sábad� pas
sado,''representantes de enti-
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dades sindicais de Jaraguá do

Sul e Região entregaram um

documento para o delegado
regional do Ministério e Em

prego contendo uma série di

reivindicações relativas à oe

cessidade de se coibir :

precarização- das relações dt

trabalho e a informalidade.
Na segunda-feira desta se·

mana, o presidente do Sindi·'

cato dos Trabalhadores nal

Indústrias do Vestuário de

Jaraguá do Sul e Região, Gildo
Alves, fez um pronunciamen·
to na Câmara de Vereadow
de Schroeder sobre o assunto,

já' que o próprio sindicalista

apurou existirem muitos casOI

na região de empresas frias,

A precarização dos direitol

trabalhistas
.

tem se revelado
como um dos maiores malel

para o desenvolvimento do

pais e de seus trabalhadores.
A informalidade émbora de·

,

fendida por alguns segmentol
da sociedade com o argumen·

.

.

dori nadato de empreende onsmo,

mais é do que uma forma de

deixar os trabalhadores à mar·

gem de direitos já conquista'
dos.
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A�N��-�------.
Desde ontem o deputado estadual do PT, Dionei Walter

da Silva estará em Jaraguá do Sul para prestar contas dos
I .

I

primeiros meses de seu mandato parlamentar. O

deputado agendou reuniões em diversos bairros da cidade.

A primeira reunião para prestação de contas aconteceu

ontem à noite, no salão da Igreja Nossa Senhora do

Rosário, no Bairro Nereu Ramos. Os encontros

prosseguem até o dia 24 deste mês. O deputado também
aproveita a oportunidade para distribuir boletim

informativo sobre suas atividades e dos vereadores Zé

Padre e Marcos Scarpato, além de informações sobre o

trabalho do deputado federal Carlito Merss, senadora
ldeli Salvatti e ainda do governo Lula.

DESACORDO
O integrante da Comissão
de Ética do PT de

Guaramirim, Ademir

Mário Tank enviou nota à

imprensa local questionan
do as declarações do pre
sidente do diretório mu

nicipal do PT, Caubi dos
Santos Pinheiro, que afir

mou recentemente que o

PT até aceitaria coligar
com o PMDB,.mas não

abriria mão de ser "cabe

ça -de- chapa". Na avali

ação do integrante da
Comissão de Ética, C'aubi
agiu de forma precipita
da ao dar tal declaração,
já que esse assunto teria

que ser discutido por toda
a base do partido. Ainda
de acordo com Tank, o

PT pode coligar com

qualquer partido desde
que tenha as mesmas pro
postas do Partido dos
Trabalhadores.

SESSÃO
A terceira sessão extraor

dinária da Câmara de Ve

readores deJaraguá do Sul

durante o recesso de julho
foi realizada na manhã de

terça-feira. As sessões ex

traordinárias foram solici

tadas pelo Executivo para
aprovação de aproxima
damente 35 projetos de

leis. Durante a sessão reali

zada na terça-feira, foram
aprovados 12 projetos,
nove em segunda votação,
todos com pareceres favo
ráveis das comissões de

Legislação, Justiça e Reda

ção Final e Finanças e Or

çamento. A próxima ses

são está agendada para
amanhã, no horário das
llh15. Mesmo com o pe
ríodo de recessoparlamen
tar, os vereadores que in

tegram a CEI do Cartão

Jaraguá prosseguem com

os trabalhos.

I REGIONALIZAÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL APRESENTA SEUS CONSELHEIROS

Conselho de Desenvolvimento
elabora seu regimento intemo

]ARAGuA DO SUL - Os

.20 representantes de entida

des de classe e políticos que

integram '0 Conselho Regio
nal de Desenvolvimento So

cial realizaram a primeira reu

nião ontem à tarde, no Cen

tro Empresarial deJaraguá do
Sul. O primeiro encontro dos
conselheiros foi de caráter

mais informal e coordenado

pela secretáriaNiuraDemarchi
dos Santos (PSDB), que pro
feriu palestra sobre a propos
ta descentralizadora do gover
no de Luiz Henrique da
Silveira. Também houve as

apresentações dos conselhei

ros, leitura e análise do regi
mento interno e ainda apre
sentação de um vídeo sobre
os cinco munidpios que inte

gram a Secretaria de Desen

volvimentoRegionalGaraguá.
do Sul, Corupá, Schroeder,
Massaranduba e Guarami-

rim).
Integram o Conselho os

prefeitos e presidentes das

Câmaras de Vereadores dos

municípios que fazem parte
da 240 Secretaria Regional e
outras pessoas que represen
tam as entidades organizadas
da microrregião do Itapocu.
A secretária Niura ressalta

que o Conselho é regional e
que nenhum conselheiro vai

defender propostas que di�
gam respeito somente ao

município a que pertence. As
reuniões do Conselho serão

itinerantes e realizadas de 15

em 15 dias. Na avaliação do

Cesar Junkes

Primeira reunião aconteceu ontem à tarde, no Cejas

presidente do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústri
as do Vestuário de Jaraguá
do Sul e Região,Gilda Alves,
que integra o Conselho

como representante da

Intersindical, a intenção é tra

balhar para a aprovação de

projetos que beneficiem toda

a região. ''A atuação do Con

selho vai definir muitos proje
tos importantes para todos os
cincomunicípios", ressalta.

PPA - A secretáriaNiura

Demarchi dos Santos infor

ma ainda que a SDR tem

prazo até 18 deste mês para
elaborar as propostas que

integram o Plano Plurianual.
J '

"O Plano está sendo feito

pelas gerências e as propos
tas elaboradas por segmen
to", salienta Niura. Ainda se

gundo Niura, foram

agendados encontros regio
nais para a' elaboração do

PPA, sendo que o primeiro
acontece hoje, em uma sala

especialmente reservada es

pecialmente para esses en

contros, no ColégioSão Luís.
O gerente de Planeja

mento, Orçamento e Gestão
da SDR, Márcio Stellein ex

plica que o primeiro segmen
to a elaborar suas propostas
será o setor de saúde, segui
do da gerência de Organiza
ção e Lazer, Educação e

Novação, Agricultura, Pesca
e Meio Ambiente, Infra-es
trutura, Desenvolvimento

Social e Urbanismo e Segu
rança Pública. (MÁRIA HELE

NA DE MORAES)

Integrantes do Conselho de Desenvolvimento Regiona
Alceu Grade --presidente da Associação
Comercial e Industrial de Schroeder
Aldo Sell- representante dos Trabalhadores
Rurais de Corupá
Arlindo Dôge -presidente da Câmara de
Vereadores de Schroeder
Armindo Tassi - presidente da Câmara de
Vereadores de Massaranduba
Antônio VicenteTureck - presidente da Câmara
de Vereadores de Corupá
Balduíno Raulino - secretário geral da Fameg
Carione Mees Pavanello - presidente da Câmara
de Vereadores de Jaraguá do Sul
Carla Schreiner- reitora daUnerj
Dávio Leu - prefeito de Massaranduba
Francisco Luiz de Souza - presidente da
Câmara de Vereadores de Guaramirim

Gildo Antônio Alves - presidente do Sindicato
do Vestuário indicado pela Intersindical
Herrmann Suesembach - presidente da.

Associação Comercial e Industrial de Corupá
Iolando Pereira - presidente da Associação
Comercial e Industrial de Massaranduba
lrineu Pasold - prefeito de ].araguá do Sul
Luiz Carlos Tamanini - prefeito de Corupá
Mário Glasenap - presidente da Associação
Comercial de Guaramirim .

Mário Sérgio Peixer - prefeito de Guaramirim
OsvaldoJurck.,- prefeito de Schroeder
Paulo da Silva Mattos - presidente da

Associação Comercial e Industrial de
Guaramirim,

I ,

Silvério Orzeschowski - representante das

cooperativas da região.

ENTRE AS PAS_____ _ _

"O PSDB está passando por uma ótima fase em
todo o Estado". A afirmação é do coordenador
regional do partido, Márcio Renato Stellein, ao

referir-se as possibilidades eleitorais do PSDB nas

eleições municipais do ano que yem.

APOIO

Pegue já suas raspadinhas nas empresas'
participantes e concorra a prêmios!!!

REALIZAÇÃO

GUARAMIRIM
AQ.....nwç,.l.o 1111. IM'

Tmll<llhol,TI'II11SpMênda
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4 CORREIODO POVO ECONOMIA QUINTA-FEIRA, la de julho de 200J

I,NEGÓCIOS: SENAI REALIZA EVENTOS DE VALORIZAÇÃO DA PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Encontro de negócios divulga
projetos de alunos do Senai

}ARAGUÁ DO SUL -'

Identificar oportunida
des de financiamento, '

apoiar o registro de pa
tentes, divulgar os

invent�s pormeio de fei
ras e exposições e promo
ver a transferência dos
inventos ao mercado são

,

os objetivos do Encon-
tro de Negócios promo
vido pelo Senai, nesta'
terça-feira, dia 15.

O evento irá debater
a importância da inova

ção tecnológica para a

produtividade das em

presas catarinenses. Se

gundo Newton Gilberto

Saloman, diretor do nhas de Fomento e Fi

Senai, a intenção é fazer nanciamento à Pesquisa
algo interessante para as e Inovação será o tema

indústrias, e divulgar os de Rodrigo Coelho, do
trabalhos. Serão, realiza- Finep. ;

das palestras com vários
_;

O Senai irá apresen
especialistas. A Gestão tar dois produtos que fo
do Conhecimento será ram desenvolvidos pelos
abordada pelo diretor da seus alunos dos cursos

" I

Sociedade Brasileira de técnicos. Um deles é o

Gestão do Conhecimen- sistema de manufatura
to, Neri- dos Santos. Li- de seleção de produtos

Sistema de manufatura de seleção de produtos por cores desenvolvido em curso

Cesar Junkes

'-,

por cores, que trabalha na

automação industrial.
Outro é o elevador com

comando micro-proces
sado, controlado por
software também desen

volvido pelos alunos.

Participarâo do en

contro empresas que têm

experiências em inova

ção tecnológica. A Weg
, (

e a Grameyer estarão re-

latando suas experiênci
as na área de automação.

O encontro é aberto
,

para o público em geral
e acontece na próxima
terça-feira, dia 15, na rua
Isidoro Pedri, 263, no
Bairro Rio Molha. Mais

informações pelo fone

(47) -372 9500 ou pelo
email jaraguá@senaí
sc.ind.br (LP)

Saúde da criança é tema de eventos em jaraguá do Sul

}ARAGUÁ DO SUL

A saúde das crianças
será tema de dois even

tos realizados na cidade.
O 4' Encontro Sul Bra
sileiro de Odontope
diatria e a Jornada Nor
te Catarinense de Pedi
atria serão realizados no
Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (Cejas).
---O Encontro Sul Bra
sileiro de Odonto Pedi
atria começa hoje, as 8

horas, com palestra so

bre o papel do odon
. topediatra no diagnósti
co das,maloclusões,
com Walmer de Olivei

ra,' da Unoeste. Na se

qüência haverá palestras
sobre vários assuntos

como diagnósticos ra-

dio-gráficos, odontolo
gia para o bebê. Outra
atração é o seminário

"Odoritope-diatria em

Saúde Pública", com
três palestrantes.

Luis FenandoMedei

ros, professor da Uni

ville e coordenador do

encontro, ressalta um

momento inédito do
evento. "Abrimos espa
ços para estudantes de

odontologia apresentll
rem trabalhos científicos
na forma de painéis" .

Cerca de 30 trabalhos
serão apresentados.A ex-

\

pectativa dos orga
nizadores é que mais de

200 profissionais partici
pem do encontro, que
acontece nos dias 10 e 11.

A palestra de encer

ramento do Encontro
Sul Brasileiro de

Odonto-pediatria, com
o professor Luiz Walter

sobre a: "Boca do re

cém-nascido", irá abrir

a Jornada Norte Cata
rinense de Pediatria,
sendo comum para pe
diatras e odontope
diatras.
A Jornada Norte

Catarinense de Pediatria

é a primeira a ser reali

zada em Jaraguá do Sul

e receberá renomados

professores .que tratarão

principalmente de as

suntos do dia-a-dia dos

consultórios. Depois da

abertura conjunta, a pá
lestra será com o Dr.

Navantino Alves Filho,
,de Belo Horizonte, fa
lando sobre o papel do
pediatra da formação do
cidadão do século XXI.

Outra atração será

um seminário reunindo

otor-rinolaringologista,
oftalmologista e fonoau

dióloga, sobre proble
mas comuns de consul

tórios.

Wandedey Rebelo

Silva, pediatra eum dos

organizadores do even

to, diz que a expectati
va é de reunir cerca de

150 participantes. A Jo�
nada Norte Catarinense

acontece nos dias 11 e

12 no Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul.
(LP)

PARCERIA
.

O governo do Estado e a Secretaria dá Educação e Inovação
estão discutindo a possibilidade �e uma parceria com a

empresa alemã Leybold Didactic, especializada em tecnolo�a
de educação, que deverá fornecer equipamentos para
educação científica Qaboratórios e sistemas informatizados)
a cursos de ensino médio e educação profissionalizante em

Santa Catarina. Contato preliminar neste sentido foi feito
hoje pelo governador Luiz Henrique e o secretário da
Educação e Inovação, Jacó Anderle, com o presidente da
Leybold, Joachim Moser, e o técnico da empresa Joachim
Prinz, que vieram especialmente ao Estad� com esse fim,
A Leybold, que vai também dar consultoria no plano feder�
decidiu iniciar sua atuação por Santa Catatina, devido ao

elevado nível do ensino no Estado, Na ocasião, Joachim
Moser manifestou interesse em instalar uma subsidiária da

Leybold em Florianópolis, existindo a possibilidadede ela
vir a �e localizar no Sapiens P�rque, área de 4,5 milhões de
metros quadrados no norte da Ilha de Santa Catarina, onde
vão ser instaladas empresas de tecnologia de ponta.

ARTESANATO
I

Os expositores interessados em participar da Feira do Arte-

sanato/2003 devem efetuar suas inscrições até o próximo
dia 18, na Divisão de Turismo/Secretaria de Produção.
Segundo a assistente de Promoções e Divulgação, Rosilene
Koch, estão sendo disponibilizados estandes de 9m2 ao preço
de R$ 100,00, porém a cada unidade a mais adquirida ha

verá desconto de R$ 10,00. Ela acrescenta que informa

ções mais detalhadas podem ser obtidas .através do telefo

ne 372-8093. A ser montada no pavilhão ''N_' do Parque
Municipal de Eventos, a feira contará este ano com espaço
mais amplo do que dispunha na edição de 2002, passando
de 33 para 68 estandes.

MICRO-CRÉDITO
O Sebrae firmou nesta quarta-feira um convênio com o

Bancoop (Banco Cooperativo do Brasil) para a criação de

um fundo de investimento. A decisão está em sintonia
com a decisão do G9verno Lula de fortalecer os pequenos
empreendimentos no contexto da política de inclusão SOCI

al, geração de emprego e renda. O FS (Fundo Sebrae de

Investimento Financeiro em Organizações de Microcrédito)
disponibilizará R$ 7,5 milhões para a aumentar a capacida ..

de operacional de 27 entidades, grande parte delas orgaOl
zações não-governamentais, controladas pelas comunida
des onde estão localizadas. Os recursos serão repassados
pelo Bancoop e vão ampliar a oferta de crédito para a

sustentação dos pequenos negócios.
O FS dá largada tendo o Sebrae como único cotisra, mas

a expectativa da instituição e do Bancoop é que em breve

outras instituições, incluindo o Banco Mundial e o Banca

Intêramericano de Desenvolvimento, apóiem a irúóativa e

. d' sosfaçam adesão ao FS para que um volume maior e recur

chegue a um número maior de entidades de rnicrocrédito,
como �s qualificadas pelo Ministério daJustiça como OSClp

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) sem

fins lucrativos, e SCM (Sociedade de Crédito aO

Micr�empreeendedor), autorizada a funcionar pelo Banca

Central.

"Adorem o Senhor
com alegria e

venham cantando
até a Sua

presença".
Salmos 100:2

Rua Max Wilhelrn, �8: S�I
Baependi _ Jaragua d

Fone: (47) 370-6180
-.'

"I
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BandaMusicaldo Sesi realiza

grande concerto em JS
]ARAGUÁ DO SUL -

Com o objetivo de mos

trar o trabalho realizado

no decorrer do 10 semes

tre de 2003 e difundir a

arte musical na cidade e

região, a Banda Musical

do SESI de Jaraguá do

Sul, irá realizar no próxi
mo dia 12, Sábado, com

entrada franca, o seu pri
meiro concerto, no gran
de auditório do Centro

Cultural de Jaraguá do Sul.

A apresentação acon

tecerá às 20' horas, onde
serão executadas peças de

compositores nacionais e

internacionais como

Freddie Mercury, An

drew Lloyd Webber, Ary
Barroso, Franz Von

Suppé, Richard Berry, Tim
Maia, entre outros,

A Banda Musical do

Sesi de Jaraguá do Sul foi

fundada em 1970' e

reestruturada em 1989. A

banda conta com 31 com-

ponentes e tem como re

gente o professor Ro

berto Ko ck. Além de

apresentações em eventos

comunitários, a banda

Musical do SESI partici
pa das principais compe

tições do país. Foi diver
sas vezes campeã estadu

al, além de campeã sul bra

sileira, campeã nacional, e

participou com destaque
do 10 festival de Bandas e

Fanfarras no Chile.

Em 20'0'0', lançou seu

primeiro CD, com um re

pertório eclético, levando
em conta a formação, o

gosto e a d�versidade cul
tural da região, (CELICE

GIRARDI)

GERAL CORREIODO POVO 5

.SOLlDARIEDADE: ALUNOS DE ESCOLA ESTADUAL DÃO 'EXEMPLO DE INTERAÇÃO COMUNITÁRIA

Estudantes em Schroeder

ajudam hospital São José
SCHROEDER - Os 60'8

alunos do ensino funda

mental da Escola Estadual

Luiz Delfina, demonstra
ram empenho e solidarie

dade ao reunirem' 1.294

itens de limpeza como ta

refa da gincána escolar. O

material foi doado ao Hos

pital e Maternidade São

José, de Jaraguá do Sul. A

arrecadação desses materi
ais é incentivada pela Ge

rência Regional de Educa

ção e Inovação (Gerei), que
apoia a iniciativa do grupo
Amigos Solidários. Desde

janeIro, o grupo promove
ações para ajudar o hospi
tal, que acumula uma dívi

da de quase_Ri 5 milhões.

''A Irmã Jacira enviou um

ofício a nossa gerência so

licitando algum tipC? de aju-

- Freios
- Filtros e óleos lubrificantes
. Suspenção e amortecedores
- Teste de Qualidade do combustível
·pneus
- Escapamentos

Local: Posto Mime (prox, Kohlbach)
AKikar e o posto,mime vão revisar seu carro gratuitamente I
E enquanto espera, você poderá saborear muito quentão,
PiPoca, pinhão e ainda concorrer a vários prêmioslll

,
Cesar Junkes

Hospital São José recebe doações dos alunos de escola

da e prontamente nos dis

pusemos a ajudar, por
que entendemos a neces

sidade do hospital", des
taca Edite Pereira Tiedt,
assistente da Gerei.

O objetivo da gincana foi
interagir os alunos com a

comunidade e incentivar o

espírito de equipe.
" E tam

bém foi uma maneira de se

guir a recomendação da

Gerei de levar os estudantes

a fazer doações de materiais
de limpeza para o hospital.
Professores e diretoria se sur

preenderam com a aplicação
dos alunos que trouxeram

muitos materiais com o in

tuito de ajudar o hospital",
explica Laércio Pauli, que é

professor de educação física

da escola. "Queremos salien
tar, ainda, que cada material

doado pela comunidade é

um pouco de agradecimen
to pelo atendimento e pelo
trabalho que todos do hos

pital realizam, e que toda re

gião usufrui desse atendimen
to", esclarece Pauli.

Alguns estudantes parti
ciparam da entrega do ma

terial .. Céres Prust, que está

na oitava série da Escola Luis

'Delfmo, disse que além da

gincana em si a ajuda ao

hospital já foi um grande
incentivo." O mais legal é

_ poder ajudar e ver que as

pessoas do meu bairro, os
vizinhos, também colabora- .

. .

ram com a gmcana e, pnn-

cipalmente, com o hospital".
Os materiais trazidos à

escola foram levados pela
, voluntária do grupo Amigos
Solidários, Ana Maria

Gorges, que repassou ao

hospital São José. O restan-,

te foi trazido na terça-feira
pela prefeitura, que,
disponibilizou um veículo

para o transporte.
O São José só tem a

agradecer com as contribui

ções. O hospital não pos
sui leitos suficientes para
atendimento, que hoje são

10'0. 91 são para casos cli

nicas e nove para a UTI. Só

no mês de junho foram

registradas 60'7 internações,
sendo 44 de Jaraguá do Sul

e 167 procedentes de outros
municípios, decorrente do
fechamento dos hospitais da
'região. "Por isso o São José
tem precisado muito da co

laboração da comunidade,
seja com materiais de higie
ne e limpeza, com medica
mentos ou roupas de

cama", finaliza a secretária

administrativa da entidade

Andrea Dierings. (CELlCE
GIRARDI)

Jaraguá do Sulterá Portal do Lazer
]ARAGUÁ DO SUL -

Jaraguá do Sul aceitou a

proposta da Secretaria de
Estado da Organização do
Lazer para viabilizar o fun

cionamento de um Portal
do Lazer, a ser instalado na

Casa do Colonizador. Se

gundo o diretor da Divi
são de Turismo/Secretaria
de Produção, Loreno

__Hagedorn, pelo acordo

Iprévio, a prefeitura jara
, guaense disponibilizará o

local, computador com

impressora e uma funcio
nária para expediente admi
nistrativo. O governo esta

dual assumirá - sem custos

para o município - :.

contratação de quatro esta

giários e fornecerá acesso à
internet.

Desta forma, a Casa do
Colonizador voltará a. fun
cionar como na época do "

Rota Segura, atendendo nos
finais de semana e feriados.
''A previsão do governo é

que os portais do lazer se-

jam abertos no período de

julho a dezembro deste ano.

O secretário estadual da Or

ganização do Lazer, (;ilmar,
Knaesel, garantiu queJaraguá
do SUl entrará neste primei
ro conjunto de postos que
será aberto ainda este mês",
informa Hagedorn. Os Por
tais do Lazer são postO$ de

informações turísticas que
estarão conectados com os

Portais Eletrônicos, que con
centram dados sobre turis
mo em Santa.Catarina, (CG)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Walesl<a Oaniele Murara é a nova garota Unerj, no evento que aconteceu na última sexta (4), no Big Bowlling. Além
das belas candidatas, muita gente bonita e descolada desfilou e agitou na pista do Big. Casa lotada!

J
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R$28.000,00, aceita-se carro

no negócio. Tratar: :nO-4941
ou 370-2533.

TIGRA - vende-se, prata, 98,
51.000km originais.
R$19.500,00. Tratar: 9973-
8955.

PALIO - vende-se, EDX, 97,
verm., novinho. Tratar: 27-5-
2779 c/ Giovane.

84, motor 93. R$ 1.800,00.
Tratar: 9104-1962 c/ Rodrigo.

CARAVAN vende-se,
Comodoro, 81. R$2.200,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

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

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

CHEVETTE - vende-se, 85,
rodas esp. 14", álcool.

R$3.500,00. Aceito Troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510(hor. comI.)

KADETT - vende-se ou troca-se

por carro de menor valor, GS,
compl., 90. Tratar: 370-1906
ou 371-4916.

R$ 10.000,00 R$ 110,OO----l
$ 18.000,00 R$ i98,OO----l

R$ 30.000100 R$, 330100----l
R$ 40.000100 R$ 440,OQ_---l
R$ 60.000100 R$ 514,OO_----ol
R$ 100.000,00 R$ 857,00_---1

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627
47 324-0346 cf Paulo

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

MONZA-vende-se, 90, alcool,
troca-se por moto de menor

valor. Tratar: 376-2025.

CHEVETTE - vende-se, Marajó,
PICK-UP - vende-se, D20,
gabine dupla, 92/92, compl.

Pesquisa de satlsfaç ão
QUATRO RODAS

ScÉNJcAL/zÉ E

cuo AUTHENTIQUE 1_0 16V

Mel hores Com pra, 2003
em SU�S Categori as.

BLUMENAU ITAJA' JOINVILLE JARAGUA DO SUL
322 . 8800 348 . 8460 435 . 3700 370 . 6006

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Re�ault para sua' região.I
,
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2 CORREIO DO POVO

Fone: (47)
370-8622370-3113

Ranger 4p diesel
VersaiUes 2p
Veron1i4p
Escort XR 3
Escort 1.6 L
Escort Hobby
Escort Hobby

Astra GLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS
Blazer DLX Diesel

MonzaGL4p
Monza SUE,,2p,
MonzaSUE4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.02p
Kadett 1.8

00
99
95
98
95
93
92 .

90
97
94

03
92
95
89
87
95
94

Gol GIII, 4p
Corsa Sedan

Escort GLX compl
Gol 16v

Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gol MI

Escort GL

Uno EP 4p
Corsa Super
Golf GL

Astra GLS

Escort GL + ar

Omega GLS cj teto
Omega GLS\
Escort GL

.

Saveiro CL

Cinza

Prata

Pr.eto
Prata

Cinza

Verde
VermeÍho
Prata

Vermelho

Prata

Azul

Cinza

Azul

Cinza

Verde

Verde

Branca

01

00

00

00

99

99

99

98

96

96

95

95

93

93

93

97

86

Palio LO, 4p
Palio 1.0, 2p
Palio 1.6 4p
Fiorino Furgão
Uno 1.0; 4p
Tempra4p

98
99
97
99
96
95

--rNJEÇÃgiWET'ETRÔNí�
""lUl�_",,-__-à,��;gdj�k"'A&�h.

..�"ld'''AA I

11-����'
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro- Jaraguá do Sul- SC

01
99
98
89

Gol Turbo 4p
Goll.0, 16v, 4p
Gol MI, 1.0 �,

Gol CL, 1.6
Goll.6CL 88
GolCL 1.6
Santana GLS 2p
VoyageCL 1.6
Fusca 1300

BestaGS

Peugeot 106
Audi A·31.8

Paçerovê
Suzuki 1.02p
Jeep JPX Diesel
Mazda Cabo DupL
CB400 II
Maverick
Ford"A"

01
99
98
95
94
95
94
82
75
29

87'
92
89.
74

Pampa 1.8i capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc

97
'95
95

(47) 376-1772/ 273-1001

Au•• C.....r LaTIDA
�.NHON"""• A \

Rua: Angelo Rubini, 780· Barra do Rio cerro- Jaraguá do Sul- SC

. VOLKSWAGEM FORD I

Gol MI Branco G 1997 Del ReyGhia Azul A 1987

Gol CL 1.6 Branco G 1988 Escort HObby 1.0 Prata G 1995

Apolo GL cinza G 1991 Escort L·1.6. Vermelho G 1990

Santana 1.8, trio Azul G 1989 Mondeo HLX SW Verde G 1999

Gol GIII, t.e., alarme Cinza G 2000 Stratus LX Preto G 1998
PICK-UP

0-20 , Branco D 1990
RAT

F-l000 Bege D 1987
Tipo 1.6, compl. Branco G 1995 F-l000 HSD Vermelha D 1997
.Uno 1.6 R Branco G 1990 Silverado DLX T Vermelha D 1997
PalioWeekend Branco G 1997 . F-l00 motor MWM Amarela D 1979
Palio 1.6, 4p Vermelho G 1999 D-20 Gabinada 4p Branco D 1987
Uno 1.3 S Branco G 1991 Pagero GLS, couro Verde D 1999

GM 5-10 cj ar e d.h. Branco D 2000

Corsa GL 1.4 Azul G CAMINHÃO
Vectra GLS 2.0 G Cargo 1418 D

GM

ÇJmega CD 4.1, couro 96

Qmega' G'LS
. 93

/>,

y€etra GLS eompl.
::",-%,,,._ -""',:,', :,"':.' •

'Corsa 'Seden milenium
-"'�; .

'Corsa 1.6, 4p ar+ �.h. 01

Kedett GL el trio 96

Monza SL v.e. 94

VW

Golf GL 4p; er-d.t: 96

Gol Gil' 16v .01

Gp/Plus

;�í5�Js CLl1..S

'Gol 1.6 álcool

.'
Temos todaa linha de veículosOKm,

':

... '� .�',}' ,-' comosmenoresprefos 1"."

85

78

91
Fusca

Kombi

FIAT

Uno Mille EP 2p elopc. 96

. {.ipo �Ff 1.6 eompl.+ teto 95

:Típo'lE,).6 eompl. 95
�"" :':,'

.

"'"

95'Un6 IE 1.5 c/. trio

Uno Mille el ope.

FORD

Fiesta Novo

95

03

Bernardo Dornbusch. próx, Baependi
Av. V\faldemar Grubba. 4170 - próx. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 3

Kadet light Bordo 94 R$ 8.500,00 OIGTCAROpala Diplomata GNV Bordo 91

Gol CL álcool Grafite 90 R$ 5.500,00
DT 180 freio a disco Preta 87 R$ 1.300,00
Santana CD, 4p, compl., álcool Azul met. 86 R$ 4.200,00

(47) 371-4142Parati LS, álcool Branca 85 R$ 4.000,00
Chevette SL, rodas esp., álcool Prata 85 R$ 3.500,00
Fiat Oggi Vermelho 84 R$ 1.200,00
Passat TS, gasolina Verde 82 R$ 2.300,00
Fusca .

Branco
I

82 R$ 2.800,00
Caravan comodoro, gasolina Dourada 81 R$ 2.000,00
Brasília Marrom 78 R$ 1.800,00
Brasília original Verde 77 R$ 2.000,00
Brasilia Branco 76 R$ 1.800,00
Fusca Azul 75 R$ 2.000,00
Fusca Azul 74 R$ 2.000,00
F-600, caçamba Azul 73 R$ 11.000,00

I

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

TIPO - vende-se, 95, branco,
t.s, freio ASS, atrbag. compl.,
R$9.500,00. Tratar: 371-
9052.

UNO - vende-se, 95, 4 ptas,
vlor a combinar. Tratar: 370-

1657(hor. comI.)

UNO - vende-se, 94, gas.,
ve rd e, 2 p., ú n i c o do no,

2600km originais. R$
8.500,00. Tratar: 376-3386.

UNO - vende-se, Smart, 4 p.,
2001. Entr. 8.500,00 + 9x

433,00. Tratar: 9101-4807.
I

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,
01, 28.400km, a.c., v.e.,

t.e., 4p, d.h., película.
Vendo ou troco por carro de
menor valor. R$ 19.000,00.
Tratar: 370-4148 e 9975-

0336

F-1000 - vende-se, 94, dupla,

1° _fORTEIO DIA 18/07/2003
!

no,.
. ..

;........ ". ··········r····_········"'·�···�_·_··_--
·············_·····.··_·_···.·· .. ·.on_.············_··_·_ ..

··_·_·_·····1

! CREDITO I PARCELAS!
I--·_·_·_-.··-.···�_···· .. -.· .. ·_-... ·_·····_··_·�t

.. _·,,·-···· _ - " " - _ " ,,"-1
I Iª�830,00 I 281 ,52 I
......J4·49J ,pp r: �24,j � .......;
...........J§.Z50,00 I 320,60 I

...................................................... ·············1········································............. .............................•... !

_J 6.560,00 I 337 09 i
I
---.- .. -- --.-.".-- - --;....-.- -.--.. _ � .. _ "L _ � .. _.�._ ..)

! 17.531,00! 356,86 I
,

.L 1.. .J

60 MESES

GRUPO PRATA QUE VALE OURO

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

completo, R$ 30.000,00,
aceito veiculo até 10.000,00.
Tratar: 9973·9082.

PAMPA - vende .. se, 1.8 L, 93,
gas. R$ 7.500,00. Tratar 9953·
9966.

"a tecnologia a disposição do seu veículo"

Contamos ainda com serviço de transmissão,
motor, direção hidráulica, freios e suspenção.

Especializada: GM • FIAT· VW· FORD
I

VENHA NOS VISITAR:
Rua: Bernardo Dornbush, 1673 - Bae.pendi
(à 300 mt após a,Marisol)· Jaraguá do Sul

SERViÇOS COM GARANTIA

. «oN�\rt�
�yP: .

p... .. ULTIMAS VAGAS

L�gue-já: 371 ..8153

Há 25 anos o seu consórcio.

Dispomos de créditos atéR$ 84.000,00

VOCÊ AINDA CONCORRE A UMA BARRA DE OURO DE lODG

, .

Rua João Januário Ayroso.., 80 sala 03

Jaragu.á Esqu.erdo -: Jaraguá do Sul
Fones: (47) 371-8::153 I 9::122-6233
(08S .. PróxiDl.o ao Al:.acadão Lux)

�, < • ",}i:; .;,. f-� ...."...,
• '-"_;
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4 CORREIO DO POVO

VERONA' - vende-se, 96,
compl.,4 p., 1.8, único dono.
R$ 9.500,00. Tratar: (47) 444-
5908 ou 9107-5908.

FUSCA - vendê-se, 75.

R$1.80Q,00. Aceito Troca.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510 .:

GOl... ��nd�sé;ano e modo 87,
,"I .. >

•

:':_. �

motor. AP ,;1::6', impecável.
R$4.800;OO':;i'tatar:· 429-7591.

. ·1

GOL...,vende,s�, GTS, 92, compl.
Troco por carro financiado.
Tratar: 371-75,42 ou 9965-
5774.

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

tarde.

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

GOL-vende-se, 92, 1.6, alcool.
Tratar: 370-2324.

GOL - vende-se, 1.8, 91, gas em
ótimo estado. R$ 6.500,00.
Tratar: 9123-1488 ..

KOMBI - vande-se, pick-up,
gas., carroceria mad., motor na
garantia, 92. Tratar: 370-
2324.

PARATI - 86, 1.6, alcool,
vende-se ou troca-se por Titan.
R$3.800,00. Tratar: 472-
1580 ou 467-3111.

PARATI - vende-se, Cl, 94,
1.8, gas., cinza met. R$
4 . .000,00 + 13x R$ 382,00 ou

R$ 8.500,00 a vista. Tratar:
9977-2378.

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

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

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

IJUMPER - vende-se, cf 16
lugares, compl., c/ serviço.
Tratar: 371-0316 ou 9133-
5019.

L-200 - vende-se, cabine

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

r-" =r:":"
---'-"-----.

Com. de Peças Antoninl

I

t�=:�,=1 diversos
RENAULT-vende-se, 19, 98, 4..

p., compl. Tratar: 275-3809(hor.
coml.).

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

vw 7-905 - vende-se, 88, c/
baú, branco. R$ 22.000,00
negociáveis, ou 16.000,00 +

fncto. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 9973-9292 ou

370-0369.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
vermo Tratar: 9132-2852 finais
de sem�na.
BIZ - vende-se, c/ parto elétr.,
nova. R$ 3.25.0,00. Tratar:

9979-0605.

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

DT'4.S0 .:._ vende-se, trilha, 87,
freio a disco. R$'1:300,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510 (hor. comI.)

TITAN - vende-se; 97, azul.

Tratar: 273-1584 c/ Edir.

TWISTER - vende-se, 02, verm.,
2.000km orig. R$7.000,00.
Tratar: 9973-8955.

CAPOTA - vende-se, de fibra p/
pamba. R$ 50'O,00: Tratar:
371-4225.

AQUECEDOR - vende-se, de

ambiente, ótimo estado!
Tratar: 371-3549.

CACHORRO - vende.se
piquinês, Ipuro, filhote. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 cf
Noeli

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-
3561.

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

9993-1751 c/ Noeli
BANHEIRA DE BEBÊ - vende-se,
de pé c/ trocador, c/ 3 meses

de uso, semi-nova. Tratar: 214-
JOGO DE RODAS - vende-se, aro 8620(a noite).
15, novas, furação Ford. Tratar: / -�--------

9975-0078. CACHORRO - vende-se, filhote

CACHORRO - vende-ss,
filhotes de podley micro·toy,
vacinados e desverminados.
Tratar: 372-2231 e

91231723.
de 3 meses, mistura de

Rottweiller c/ Boxer. Tratar:
373L3787 ou 9993-1751.

CARRINHO DE BEBÊ-vende-se,
marca Galzerano, ótimo estado.
Tratar: 376-5107.

VENDE-SE - aparelho de CD p/
carro. R$ 145,00. Tratar: 9994-
4057.

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

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

/
'CACHORRO - vende-se, filhote
de 9 meses, mistura de chow

,I chow c/ Pastor Alemão. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

CELULAR - vende-se,
Nokia, 3320, TIM, em

p e rf e it o estado. Tratar:
9975-0078.

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

CELULAR - compra-se, LG

Sensation, usado. Tratar 37IJ.

6360 ou 9125-3949.

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

9993-1751 c/ Noeli
CELULAR,;, vende-se. Tratar:

9902-4035.
.

'COMPRA - VENDA - TROCA - FINANcIA - CONSÓRCIO
\

ir 370-5999

TABELA DE USADOS

C 100 BISES OllOl VERMELHA "

C 100 BIS KS 01101 PRETA
--�-_ .._-_.-

SUNDOWNWEB 100 OKM VERMELHA
-�. -_

CG 125 TITAN KS OKM AZUL
INTRUDER 125 ,OKM AZU,L -.

CG 125 TITAN KS 01/01 AZUL
CG 125 TITAN KS 01101 PRATA
CG 125 TI�AN KS oooo VERDE
YBR 125 K 01/02 PRATA
NX4FALCON I OI/OI PRATA
NX4FALCON 00/00 PRATA
VlRAGO 250 96/96 BORDO I

VIRAGO 250 98/98 PRETA

Av.: Prefeito Waldemar' Grubba, 3.449
Rua: João Januárie A roso 65

Consórcio

;Regata
'1di4ea�te o- meMatt

PEÇAS .,.ACESSÓRIOS • OFICINA

ir 370-9995

(

Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almOÇO
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Especializado
em Frutos
do Mar

Fone: 273-1313
Rua MaxWilheln, 412 - próx. Rádio Jaraguá

.................................................. /. , , , , , ......•......... _-_ - -._-,-.- .

ESTOQUE-;-vende-se, de bazar,
cl ou si balcões. Tratar: 275-
2482(coml) ou 372-0100.

CELULAR - vende-se, Nokia

5125, ótimo estado. R$
150,00. Tratar: 9905-2102

GUITARRA - vende-se, Grover
Jackson, cl estojo. R$ 800,00.
Tratar: 276-3456.

,ESTUFA - vende-se, pI secar
cogumelo, nova. R$ 600,00.,
Tratar: 373-4581.

IMPRESSORA - vende-se,
Bematec, fiscal pI restaurante ou
lanchonete. Tratar: 376-1481.

COMPRA-SE - poltronas e

estofados velhos e ant., pI
reforma, Tratar: 370-6110 cl
Nelson após 14:00.

FREEZER-vende-se. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli.

IMPRESSORA - vende-se,
Lexmark V53. R$ 300,00.
Tratar: 371-8684.

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

himalaia cl 1 ano de idade.
Tratar: 372- 2231

IMPRESSORA - troca-se, HP

Deskjet 820CXI, por Epson
LX300. Tratar: 370-1035.

CURSO DE INGLÊS - vende-se,
ou troca-se por celular TIM.
Tratar: 275-1816. GUITARRA - vende-se, Incore,

modelo l.espaul. R$ 350,00.
Tratar: 371-8684.

LANCHONETE - vende-se, cl
estoque, defronté ao,
DETRAN. R: Emmerich

Ruys an, 96. Tratar no local
em hor. comI.

EQUIP. GINÁSTICA - vende-se
bicicleta ergom., esteira elétr.,
novos. R$ 500,00. Tratar 273-
5008.

GUITARRA - vende-se. R$
,
70,00. Tratar: 373-2504.

CORREIO DO POVO' 5

A PODIUM
ESCOLA PARA

CABELEIREIROS
preparou uma

promoção especial
para você que quer ser um

profissional liberal.
fazendo a sua inscrição at
o dia 11 de julho,
você terá um. desconto de
no valor da matrícula.

E mais, trazendo
este anúncio você terá
direito a apostila
inteiramente grátis.

sAl.;Ão E ESCOLA DE.CABELEIREIROS

Av. Prefeito \Valdemar Grubba,2474 • Fone 275 II 2481

li' � , T f'
'

c!1:
!f

'::ID Rua Francisco fi$C.,her, J00
. ',,: l

. Centro • Jaragua do Sul

.W®1:;jrjjPj�t1tlj"'- FONE: 147) 371.21 r I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

J

II

AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS

. '371.0363NACIONAIS E INTERNACI��AIS .www.brasilaerocargo.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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

folha si consulta SPC ou Serasa,

demais assalariados empréstimos
cl cheque Pré. Também

financiamos veículos. Rua João
Planischeck, 293, s/6 ..

Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

LAVA JATO _ vende-se, profis.,
2200 libra. Portotécnica. Tratar

ao lado da Indumak na Ilha da

Rgueira.

LOJA _ vende-se, no centro,

ponta de estoque, excel.

Negócio. Tratar: 275-38o.9(hor.
comI.)

LOJA ._ vende-se, ponta de

estoque, excelente localização.
Tratar: 37o.-1657.(hor. comi.)

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

VíDEO CASSETE _ vende-se,
Sharp, 4 cabeças. R$ 20.0.,0.0..
Tratar: 9979�1576.

MÁQUINA vende-se,
overloque, reta e debrunserá.

Tratar: 370.-3561.

MÁQUINA _ vende-se, de

costura, Singer, cl gabinete,
elétr., ótimo estado. R$
340.,0.0.. Tratar: 9979-1576.

MÁQUINA - vende-se, overlock,
8.00.0. ptcs.. Fomax.

as i.zoo.oo. Tratar: 371-
7571.

MESA.,. vende-se, de tênis de

mesa, automát., semi-nova.

nsaoo.oo. Tratar: 376-0.40.9

ou 376-2820..

MÓVEIS _ família, procura
doador de móveis usados, pois
perdeu tudo. Tratar: 370.-4445.

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

OFICINA MECÂNICA - vende-se,
compl., cl elevador e todas as

ferramentas, pronta pI
trabalhar. Tratar: 371-4284.

Rosânqela Cartomante
e Consultora Espiritual
Para problemas amorosos e financeiros
Há mais de 25 alias em Jara�uá do Sul e Re�ião

C 100 Biz KS a partir de

61'!�

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

vista. Vou até você. Tratar:

9979-0.60.5.

PALMEIRA REAL - vende-se

mudas. R$ 0.,15 a muda e R$
120.,0.0. o milheiro. Tratar: 371-
1163 cl Alessandro.

PODDLE ...: vende-se, filhotes,
micro-tcy, vacinados e

desverminados. Tratar: 372-

2231.

RELÓGIQ CUCO - vende-se, em
perfeito estado de

funcionamento. R$ 1.0.0.0.,0.0..
Tratar: 9979-1437.

trava de freio(sistema anti-furto

pI automóv.), nova, instalada.
Tratar: 429-7591.

TROCA-SE - decodificado r

Philips e antena Sky cl nota e

roçadeira LN3o.o. Trapp elétr.,
por violino em bom estado e

arco. Tratar: 9975-8433.

VENDE-SE - eqpto de moto pI
trilha.rcoíete, bota, calça, luva.

etc. R$ 50.0.,0.0.. Tratar: 373-

4581.

VENDE-SE _ intalações de

merce�ria. Valor a combinar.
Aceito carro no negócio. Tratar:
9121-3921.

SALA COMERCIAL - aluga-se, VENDE-SE - lacres de latinha

na entrada do bairro . de refrigerante. Tratar: 274-

Centenário, 1 ª casa. Tratar: 8620. cl Claudete ou José na

370.-3561 parte da noite.

SÕM - vende-se, Phillips,
8o.o.W, 3 cds, duplo deck

digital, radio Am e FM, entrada
pI áudio e vídeo, contr. Remoto.
R$ 360.,0.0.. Tratar: 373-250.4

SKATE _ vende-se. R$ 55,0.0..
Tratar: 373-4830. cl Jose.

. I

CORREIO DO POVO 7

R·
� ,

Iorrmane
I

� melbor Semi-3óia e Cj)rata do mercado está

atendendo em 3araguá do Sul e região.
I

controles,

\

TAPETE _ vende-se, pI quarto
de bebê, ótimo estado. Tratar:
371-3459.

,

TELEVISOR _ vende-se, Semp,
20.", colorida, sem controle. Ri'
150.,0.0.. Tratar: 371-2545.

TRAVA CARNEIRO - vende-se,

Jóias folheadas

�proveite a oportunidade ligue:

(47) 3027-2412
'E marque uma visita.

Faça consórcio de Moto - Auto
e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
antes' de ser contemplado.

destravado. R$ 850.,0.0.. Tratar:
376-220.6.VIDEO GAME - vende-se, play

station, 2 contr. E 1 analógico,
2 memóri card, ao CDs. R$
30.0.,0.0.. Tratar: 9991-6734.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station cl 2 controles, lO. cds,
1 memory cardo R$ 30.0.,0.0..
Tratar: 376-220.6.

VIDÉOGAME _ vende-se, Play
Station- 2, cl lO. cds, 2

totalmente

VíDEO LOCADORA - vende

seI R. Mª Humbelina Da

Silva. R$22.o.o.o.,o.o..
Tratar: 371-2525 ou 275-
0.945.

VíDEOCASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeças. R$ 20.0.,0.0..
Tratar: 9979-1576,

VíDEOCASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeça, seminovo.

Tratar: 275-3122.

P·LANET GAME
* V�NOAS \ *LQCAÇÃO * CONSERTOS EM gERAL

VIDEOGAME - vende-se, Dream
Cast, cl 2 controles, 2o.jogos,
1 memorycard VMU + 1 rambol
Pac. R$ 450,0.0.. Tratar: 376-
220.6.

• PLAYSTATION 2

'XSOX
• PLAYSTATlON ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME SOY COLaR
• GAME SOY AOVANCE
• NINTENOO GAME CUSE IWIallodeate�lo: segundai seg!mdadas 10:00 á$22:00

.Rua: Berlha Wee ue ,1087- Barra- Jaraguá do Sul· E·mail P�tggOO1��

Parceria. Quem ganha é vocé!

.,

(371-7311)

Seu Auto a partir de

145�83
.

mensais

Jaraguá do Sul� se

VENDEMds E ALU�AMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

CB-500 Prata

Sahara Roxa

NX-200 Verde 2001

Vira o 250cc Preta 1998

Titan KS Prata 2001

Titan KS Vermelha

Toda Preta 1991

CG 125 Preta 1986

CG 125 Azul 1986

CG 125 Branca 1983

BizES Azul 2000

Biz KS Vermelha 1999

Dream Vermelha 1997

DT 180 Preta 1986

Pam a Prata 1993

Verde 1993

(371-1970)

Rua Fritz Barte l, 99 - Baepe.ndl

Tit;an KS

Reboque 2 motos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G
Gol Special 01 branca G
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G
Gol Special, a.c. 00 branco G
Parati GTI 16v 99 vermelho G
Ka 99 prata G
Slazer DLX 99 branco D
Corsa Sedan 99 branco G
Gol impecável, 4p 99 branco G
Palio EDX, ar cond. 4p 97 cinza G
Gol 1.0 compl. 97 branco G
Gal MI, 97 vermelho G
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G
Gol! GL compl. 96 azul G
Escort Hobby 96 azul G
Escort L - Euro 94 vermelho A
MS 709 carroçeria 93 vermelho D
Chevette DL 91 branco G
Pampa 1.8 90 verde G
Escort L 89 verde G
Moto CS 450DX 88 cinza G
Gol GL 1.6 87 branco A
MS 1313 truque e baú 83 amarelo D
MS 1513 caçamba 79 amarelo D
Ford 14.000 poli-guindaste92 verde D

i'C,'O'I11' há, Vê'rí'ÊI ê:::tt'r'ó:'c a"

R$ 16.800,00
R$ 12.500,00
R$ 16.800,00
R$ 12.500,00
R$ 19.900,00
R$ 11.500,00
R$ 45.000,00
R$ 14.800,00
R$ 13.500,00
R$ 12.500,00
R$ 12.000,00
R$ 10.900,00
R$ i2.900,00
R$ 15.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 5.800,00
R$ 6.000,00
R$ 4.900,00
R$ 3.500,00
R$ 4.500,00
R$ 45.000,00
R$ 32.000,00
R$ 35.000,00

"'E"�i h:a'l1ê:i.,a":",

STRE_ffêÃR •..
� a.v.t o m ó

v e i s 370 3113
Av. Waldemar· Gru�ba • Jaraguá do Sul· se

Gol GIII, 4p Cinza 01
f'

Corsa seoan Prata 00
.

Escort GLX cornpl Preto 00

G�116v Prata 00

Marea Week ELX 2.01, 20V Cinza 99

Corsa Sedan Super Verde' 99

GolMI Vermelho 99

Escort GL Prata 98

Uno EP 4p Vermelho 96

Corsa Super , Prata' 96

Golf GL Azul 95

Astra GLS Cinza 95

Escort GL + ar Azul 93

Omega GLS cf teto Cinza 93

OmegaGl.S Verde 93

Escort GL Verde 97

Saveiro CL Branca 86

'--

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

VW
Gol Special Vermelho Q2 G
Gol Special Branco \ 99 G
Gal MI, 1.6 Prata 97 G

FIAT

Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G
Palio EDX cf a.c. Verde 96 G
Uno Mille EP Preto 96 G
Uno ELX, Qp Bordo 95 G
Uno ELX, 4p Vermelho 95 G
Uno 1.5 Bege 88 A

FORD
Fiesta 1.0 Prata 98 G

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

FIAT
Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e. 99
Tipo, 1.6, compl., 4p 95 bordô
Uno Mille, limp. desernb., 91 azul

VW
Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Goll.0 94 azul mel.

LO�US 94 azul
Go S, 1.6, álcool 85 prata
Gol 1.8', álcool 85
Fusca 1500 78 bege

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q, d.t., v.e., t.e. 99 branco
S-10 Deluxe, compl. 98
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97 verde mel.
'Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde mel.
D-20, comt,1. 95 branco
Monza SL ,�, compl. 93
Kadetl SL, 1. ,álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde mel.
Monza SLE 1.8 86 prata

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar - 98 chumbo
Escort 1.'6 88 azul mel.
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. 97 grataEscort Hobby 1.6 93 ordô
Escort 1.8L §I \ cinza
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. vermelho
Escort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza'

RENAULT
Clio 1.0, 4p, compl. 01 prata

Escort L I Dourado 84 G

'·"AV.'��E�ÊIIO WAt�E,.,ÂR illl��; ��!I;jf ilAU{RO'V�IRAi!t.JÀIIÂ�ºA�� S[t::::n

'Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

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

Gal MI 1.6, gas, 97 vermelho
Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco

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

Kadett light, 1.8, álc. 94 bordo met.

Omega Gl 2.0 94 prata met

Vectra GlS 2.0 94 bordo met.

Escort Xr3 94 vermelho
Kadett Sl 1.8 93 prata met.

Escort Gl, gas.
�

91 azul
Gol Cl 91 prata
Gol Cl, 1.6, gasolina 89 branco

Monza SlE, 1.8"compl. 87 bege
Voyage 1.6 gas. 82 cinza

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73
'

bege

I'

I'

Seja
•

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

UnoSX 97 Branco R$ 8.900,00 Gol 99 branco 4p,16v

FinanceiraTipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00 ,,-

da BVTipo, 4p, -ar 95 Bordô R$ 8.000,00 EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v
Uno Eletronico 4p 93 Verdemet R$ 6.900,00 Vectra 98 branco compl., Gl, 2,0, GNVvw Gol,4p 99 Branco R$13.200,00

faça ótimosPassat, compl.+Aut .. 95 Cinza R$17.800,00 Uno SX; 1,0 97 champagne __ 4p, ve, te, It, dt, aq eGol 94 Preto R$ 7.200,00
cinza cf opc,ApoloGlS 91 Bege R$ 6.500,00 Kadett 97

'1..',;' Pampa 96 Branco R$ 8.900,00 Ranger 97 prata compl. , •

Voyage Cl 91 Prata R$ 6.500,00 negociasGM Corsa 98 Branco R$10.500,00 Pampa l1,8 96 branca cf capota de fibra
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00

espaço!
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00 BlazerDlX 96 verde meto completa

nesteMonzaGlS, -ar 95 Branco R$ 9.300,00 Toyota Corolla 95 grafite compl.Monza 90 Marrom R$ 5.300,00
Chevette 88 Prata R$ 3.600,00 Vectra GLS 94 verde compl.
Monza Gl, 4p, tri094 R$ 7.800,00

Omega GlS,.2.0 93 preto completoFORD Escort 87 Verde R$ 4.000,00
Fiesta,4p 95 Branco R$ 7.300,00 Jeep 58 prata 4cil.Verona lX 90 Prata R$ 6.500,00

RENAULT Clio, -ar 01 Bordô R$ 16.500,00 Apolo 91 'cinza 1,8, gasolina
Clarus 98 Prata met R$ 18.500,00

Uno 89 preto 1,6R'AV;�Prefeitó;Waldeil1a't,iGl!lJbâ."3741':;;;":J'âtâgliã;do'[SUl::,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



J Rua Walter Marquardt, 1850 ';; Bart,� d� Rio' Molha· Jaraguá do Sul .i se '

372-0,676

371·4225

WILLIAM ueiculos
FONE: (47) 374-1117 9975-0117
Rua Marechal Castelo Branco, 3549 . Centro· Schroeder

Gol Special Branco 02
YBR 125 cf partida Prata 02
Tornado Vermelha 02
Saveiro 1.8 GIII Prata 01
Honda CBX 200 Preta 01
Palio EX Vermelho 00
Corsa Wind, 4p Branco 00'
Gol 1,0 GIII 4p Branco 00
Honda CG 125 Verde 98
Vectra Gls 2.,0 Grafite, 98
Uno Mille SX Branco 97
Fiesta CLX Branco 97
XR200R Branco 97
Uno Mille IE Vermelho 96
GO.I 1000i Bordô 95
Gol 1.6 Azul 95
Omega GL Branco 94
Diplomata 4.1, gás Azul 92
Escort L, 1,6 Preto 91
PampaLi Lê Verde 90
Monza Classic, hidramáticoPreto 90
Monza SLE 1.8 Grafite 89
Belina L, 1,6 Prata 87
Santana 1.8 Prata 86

R$ 12.500,00
R$ 4.000,00
R$ 7.000,00
R$ 18.500,00
R$ 5,000,00
R$ 11,000,00
R$ 13.900,00
R$ 15.500,00
R$ 3.000,00
R$ 18,000,00
R$ 9,500,00
R$ 7.800,00
R$ 3,900,00
R$ 7.900,00
R$ 9.500,00
R$ 9,500,00
R$ 12,900,00
R$ 12.500,00
R$ 6.500,00
R$ 6,000,00
R$ 6,500,00
R$ 5.500,00
R$ 3.900,00
R$ 4,500,00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça õtimns
, .

neqocros
neste espaço!

\

YI '4.i'ob!iran:tim l fil1ilnçélS

:.'.••...:;/,:.... ·m
·

..
a

·

·'.··
..

·_.·········.'.i.'êlo.·::: ..

;. ,UrOMÓVEIS
Corsa Millenium Prata 2001 R$ 16.300,00
Clio RT Sedan Prata 2001 R$ 24.500,00
Palio EX Preto 2001 R$ 16.800,00
Fiesta GL Cinza 2001 R$ 13.500,00
Corsa wagon Verde 2000 R$ 15.800,00
Séenic RT Azul 2000 R$ 26.500,00

Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00
Gol16v compl. Verde 1999 R$ 13.500,00
Marea ELX Cinza 1999 R$ 21.500,00
5-10 Deluxe 2.25 Vermelho 1997 R$ 17.500,00
Astra GL5 Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Monza Classic, 4p Prata 1991 R$ 7.800,00
Gol CL Prata 1990 R$ 6.000,00
Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 8.500,00
Escort Hobby Preto 1994 R$ 7.200,00

Gol CL 1.6 Azul 1992 R$ 7.300,00
Fiesta 4p Vermelho 1996 R$ 9.500,00
i':;,c

.. FOl1e/Fax: .37()-2769
AV�'Prefeito WalderÍlal':Grubba, 3771 - Centenário,

Escort, cornpl.
<;,verona GLX, 4p; d.h..

Uno IE

Gol.l000
Monza GL compl,
Goll000
Monza 650

, .

nesocros
neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
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�
companhantes imóveis

Jaraguá do Sul

9117-0497

Novo mdênu: ...
Novas gatas no pedaço!!!

raguá do .Sul cl Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios

ANA PAULA - aluga-se, de alv.,
próx. ao ponto de ónibus, pref.
pI casal. R$ 250,00. Tratar:
373-0103.

ANA PAULA - aluga-se. Tratar: .

Rua das Flores,0239. R$
180,00.

BARRA-vende-se, 120m2, alv.,
próx. Verdureira Mass. R$
38.000,00. Tratar: 376-2470.

BARRA DO SU� - vende-se, toda
murada, 4 qtos, 2 banh., -sala,
eoz., disp., lavand., garagem pI
4 carros. R$ 32.000,00 ou

aceita-se terreno el boa

localização em Barra do Sul.

CENTRO - vende-se, casa

alvenaria, 3 dorm. sendo 1

suite, eoz. mobiliadada, dep.
empregada, despensa, área'de
festas el ehurr., garagem 3

carros, próx. Duas Rodas.
Tratar: 275- 3070. Creei 8950

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
el pOm2, de madeira, R$
40.000,00. Ou troca-se por

ALUGA-SE - no Centenário.
Tratar: 370-3561.

ALUGA-SE - ao lado da WEG I,
el 3 qtos. Tratar: 9909-2298.

Mude seu conceito de viver
brf

Garden�jfo
RESIDEN

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

AMIZADE - vende-se, el 1

suíte, 2 qtos. R$ 78.000,00.
Tratar: 372-2903 ou 9997-
2020. Creei: 7402

AMIZADE - vende-se, alv.,
156m2, Ter. el 688m2, próx.
Mere. Amizade. R$ 45.000,00,
aceito carro .ou caminhão até

15.000,00. Tratar: 370-1823.

AMIZADE - vende-se, nova,

alvenaria, el 1 suíte, 2 qtos.
R$ 78.000,00. Tratar: 9997-
2020 Creei 7402

Lazer: Prédio:
Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,

Salão de festas c/churrasq. e bar, HOlUe 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.

CORREIO DO POVO 11

Residência em

Alvenaria, nova,
conclusão em julho.

Loteamento Bellavista,

• Garagem para 2 carros:
• Salas de estar e jantar;'

.

• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala intima;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte c/ Closet;
• 1 Suíte Master el Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. DI.ner, sobreloja - Jaraguá do Sul .

chácara. Tratar: 370-5637 R$12.500,00, aceita-se troca

pI carro. Tr-atar: 376-1701 el
Airton.JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, na Rua Tifa Martins,
terreno 25x13, casa toda de

laje. R$ 47'.000,00. Tratar:
276-0743.

NAVEGANTES - vende-se, na

meia praia, recém eonstr., el
200m2 de área eonstr. R$
85.000,00. Tratar: 319-0916

ou 9957-2309.JOÃO PESSOA-vende-se, alv.,

Laauização do Prédio: Rifa Leopoldo 1\.Jnltuke,
Perto do Clube Beira Rio.

70.meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

ealdo direto t:/ a Cons tru tora

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

R. l\llrrrecllal Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Ceuter - Jamgllfí do 5111- SC

CONSTRUS8L
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE JARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALlZACÃO:
uM' 8

Rua Marechal Jjeodoro CONSlfR N
da Fonsec9J972- Centro 'I" b

FONE: (4.1)275-3070 "InovandoConceitosdeVidan 5

PENSÃO - aluga-se, quarto e

COZo mobiliado no Rio Molha.
.

, Tratar: 370-7·698.

(proprietário)
PENHA - vende-se, na praia do

Quilombo, cl 3 qtos, sala, COZ.,
wc, garag., toda murada, à
200m da praia. R$ 42.000,06.
Tratar: 372-3157.

PROCURA-SE - pI alugar,
bairros próx. ao centro. Até'

R$200,00. Tratar: 9602-'
5148.

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - Sacada - Prédio novo com
piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

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

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

"

;E O consórcio de Imóveis

com pagamento só de 50%

até ser contemplado

r2>�
<:»:

QUINTA-FEIRA, 10 de julho de 2003

Mais Qualida-de
Para o lar e pa�a II IndúsJria
A TECNOCAlHAS mantém um compromisso com a

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

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

Industrial em Inóx, Gólvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos. Consulte-nos.

TECN.
CALHAS

negócio. Tratar: 370-0383 ou

9953-3539.

BAEPENDI - vende-se, bom

acabam., 1 suíte, 2 qtos, COZo

mob., e demais depend., lindo.
Aceita carro popular. Tratar:
373-9000 ou 9996-2266.

CENTRO - vende-se, apto no

Ed. Royal Barg, 3 dorm. sendo
1 suíte, sacada cl churr., COZo

mobiliada. Entrada mais

parcelamento em até 50
meses direto com

proprietário, Tratar: 275-
3070. Creci 8950

o melhor

DIVIDE-SE - apto, em Jaraguá
Esquerdo. Tratar: 9994-4057.

ITAJUBA - vende-se, 350m da

praia, semi nova, toda mur., 1

qto, 1 banh., COZ., gar. PI 3
carros. R$ 23.000,00. Tratar:
371-6404 cl Gilberto.

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

PROCURA-SE - quitinete pI
alugar. Tratar: 372-3790.

PROCURA-SE - moças pI dividir
apto no centro. Tratar: 372-
1076.

PROCURA-SE - pessoas pI

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

-,QUALIDADE E EXCELÊr\JCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A rECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Centro· Jaraguá do Sul· SC • Fones: 370-6448 • 275·0448 • Fax: 371·9351

VENDE-SE - cl 72m2, cl terreno
de 42Óm2, alv., no.Ana Paula II.

R$58.000,00. Tratar: 273-
0530.

VENDE-SE - casa alv., cl terreno
de 25x53(1325m2), situado a

Rua Walter Marquardt. Tratar
370-8097 ou 9104-5468 cl
Tina. Creci 9839

VILA LALAU - vende-se, alv., cl
150m2, terreno cl 561m2 todo
murado, cl laje, 4 qtos, 2 banh.,
gar., lav., churrasq. E demais

dependo Documentos e

impostos em dia. Averbada.

Própria pI finan. Junto à Caixa
Econômica ou saque de FGTS.
Aceito carro ou imóvel no

Consórcio de

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

dividir apto no centro. Tratar:

275-2979 .

SCHROEDER - aluga-se, centro,
apto cl 3 sulte s, dep.
empregada e COZo mob. Tratar:
9133-3476

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

de acabamento. R$75.000,00.
Tratar: 319-0916 ou 9957-

2309.

VENDE-5E-mad., 66m2, no Lot.

Firenzi, R: Arthur Breithaupt, 48.
R$ 18.500,00" aceita-se
veículo. Tratar: 273-0790 cl
Wanderlei.

:�.
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promissor e
� Confira algumas ofertas
para o mês de julho:

,

Q�-FEIRAI 10 d� julho de 2003

Ih
Instalada no loteamento Firenze, em
Jaraguá do Sul, a Walter Materiais de

Construção é uma empresa promissora
no ramo. Há um ano em atuação,
possui uma variedade de produtos,
desde uma reforma ao acabamento.

Ferros, tintas, cimentos, telhas,
ferramentas, tubos e conexões são

alguns dos produtos oferecidos pela
empresa.
Com uma equipe disposta e qualificada,
a Walter busca a cada dia aumentar a

quantidade de itens oferecidos. "Se o

cliente solicitar algum produto que não

temos, nós providenciamos/I, expl lca a

gerente da empresa, Maria 'Goreti
Lupatà. E para manter um atendimento

exemplar, os funcionários, que hoje são
\

quatro, participam de cursos e

trel namentos.

Em uma área de 900m2, a Walter
Materiais de Construção possui sede
própria, com estacionamento e uma

estrutura pronta para atender toda a

. reqiâo: desde a dona de casa até uma

construtora de grande porte.
O bom preço, entrega rápida eo melhor
atendimento são as marcas registradas\ .

da Walter Materiais de Construção.

�DOMINIUM�
iNt'f.I!;!>4A't!�A

Assistência Técnica
Computadores
Impressoras
Monitores
peri féri CDS
Suporte de redes
Instalação

VlII'illdade di! plantas II vasas
\

15 rmos de
eXPE?riência

CORREIO DO POVO 13

DECORAÇAo
ENGENII/\JlIAi

An r)-C"I"IY{'''I'L'ru \., .,t,l. "tv
i

.. " . ,l�.i . . I. :\,/:

SERVIÇOS

27 15
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Firenzi Bairro '

Chico de Paula - Jaraguá do Sul

a re

Av. WcdrlemQr Grubba, 1555
Vila Lalau - Jaraguá rio Sul -,

CIMENTO VOTORAN C
P II 50 Kg

R$19,OO
R: Fritz Hosse. 135 - Centro

sapretto@zoz.com.br - fo�71-4006

I

SELA ÁGUA CINZA

·5 Kg R$ 12,90 ,

,18 � R$ 45,59//

r_�_·····_·_·--;:···---·--·······_· ·1
J'.. i
i • Escritório de Engonharia· I
í \ I

_i I
I !
,

I I

I Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97, !
Ed.. Diener� sobreloja· Jaraguá do Sut !

1371-8844 ou 997503940JI�-'�'.".'_.'�.'-'�._-�""'''�-�-�-''-''''',",-,.�.''-'----'---.;_.�-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VILA NOVA-vende-se, no Cond.
Jardim das Mercedes. R$
,22.000,00 e assumir fncto.
Tratar: 372-0805(manhã.)

CZERNIEWICZ - vende-se, de
300m2, cj casa em cima. Na rua

da SCAR. R$ 35,000,00. Tratar:
275-2165 cj Simone e Ocimar

após as 18:30.

ESTRADA NOVA - vende-se,
todo murado. R$ 15.000,00.
Tratar: 275-0955 cj Adilson.

NOVA BRASILlA - vende-se, cj
496m2, totalmente plano, rua

alfaltada. Tratar: 275-3070
Creci 8950

PENHA - vende-se, na praia do

Quilombo, terr. Murado e

aterrado, à 200m da praia.
R$22.000,00. Tratar: 372-
3157.

VENDE-SE - no Lot. Casa Nova

II, 510m2, o melhor chão do

loteam., chão de esq., quitada,
pronto pj construir.

R$18.000,00, aceita-se carro

até R$10.000,00. Tratar: 273-

0454.

VENDE-SE- de 329m2, cj meia
água de 40m2. R$ 10,500;00
assumir 9x R$240,00, ou

13,500,00 quitada. Tratar:
376-3107,

VENDE-SE - próx. ao mercado
Rau. R$15.000,00 ou troco por
carro de R$10.000,00 a

R$20,000,00. Tratar: 372-
0665.

VENDE-SE - próx. ao Wigando
Meyer, 15x30. R$ 4.500,00 ou

troco pj carro. Tratar: 273-
1343 cj Andréia.

VENDE-SE- deesquína, 412m2,
R$20,000,00. Aceita-se 50% e

rest. pare. Tratar: 275-0468,

VENDE-SE - terreno, na praia
do Erwlrio, 45m da praia, 300m2,
R$1.1.000,00.Tratar: 370-
0369 ou 9973-9292.

VENDE-SE - cj 578m2, :cj 2
,

imóv., uma casa cj 110m2, 3
qtos, sla, coz., gar., área serv..

Lazer, bwc. E um galpão cj
'estrut. metal. de 80m2,

R$48,000,00. Tratar: 429-
7591.

VENDE-SE - cj 420m2 na Rua
Pref. José Bauer, ao lado da
Recr. Da Caixa Econômica.

Tratar: 9134-7639. (particular).
,,,,

VILA LALAU - vende-se, próx. a

-QUINTA-FEIRA, 10 de julho de 2003

promoções

PONTOPISO

Demicar, cj 390m2. R$ R$ 23.500,00. Tratar: 9997-

29.000,00. Tratar: 9131-6509 ,2020 Creci 7402.

cj Alicke.

VILA LENZI - vende-se, cj
560m2• R$ 23.000,00,'aceita
se carro. :Q:.atar: 372-2903 ou

9997-2020.

VILA LENZI - vende-se, cj
540m2• R$>23.000,00, Aceita
se carro. Tratar: 9997-2020

Creci 7402.

VILA RAU-vende-se,'c( 420m2,
próx. da facul. R$ 23.500,00.
Tratar: 372-2903 ou 9997-
2020. Creci: 7402'

VILA RAU - vende-se, próx.
faculdade, 420m2, área plana.

CENTRO - vende-se, comi, cj
3.900m2, totalmente VENDE-SE - próx. ao Posto
aproveitáveis. Tratar: 275- Cidade. Tratar: 9101-4807.
3070. Creci 8950

mercadorias e mobiliário.
Defronte para Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950

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

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

Imperdíveis

LOJA ROYAL BARG - vende-se,
ponto já formado, cj

mpregos

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

'comissão. Tratar: 371-8153.

COSTUREIRA - precisa-se cj
prática na reta, overlock e

bainha, que resida nas prox. da
Vila Nova. Tratar: 370-7963,

FARMACÊUTICO - precisa-se.
Tratar: 273-5529.

TEI.,E-MARKETING - precisa-se
cj experiência na área de

consórcio, cj telefone em casa

(trabalho domiciliar), salário fixo

Unerj abre vagas, para
cursos de Excel avançado
'e Matemática Financeira

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

cursos: Excel avançado e Matemática Financeira com

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

seu conhecimento em planilhas eletrônica.
Já o curso de Matemática financeira, tem a finalidade de trabalhar e

aperfeiçoar o uso da calculadoraHP 12C. Administradores, acadêmicos
e profissionais do ramo contábil são o público alvo desta iniciativa.

Não- erca ess t id d· '"opor unu a e�HI*

Informações: 275-8200' - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

c.YnlvO"'ltá',OdOJ8Jsu, Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias moda gestante e moda feminina
,

. I

Centro Comercial Wv. Sala 05 - No calçadão da Marechal. Tel.:370-0181
CONSUlTE-NOS\TAMBÉM SQ.BRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
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senac

• CONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:,
� EAD - Ensino a Distância; � Cursos in Company

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Vendas· eH 110hs
,

Período: 8/07 a 11/11/03 (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S30,00 ou 1+4 R$110,00

Técnicas de Negociação· eH lShs'
Período: 14 a 18/07/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$130,00 ou 1+1 R$68,00

Oratória II • eH 16hs

período: 28/07 a 01/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22hlS. R$180,00 ou 1+ 1 R$9S,OO

Logística Básica· eH 12hs
Período: 28 a 31/07/03 (2a a sa). Horário: 19h às 22h. R$163,00

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR:

Prática Cambial + Operação Câmbio'> eH 110h
Período: 14/07 a 14/11 (2a e 4a). Horário: 19h às 22h. R$S20,00 ou 1+4 R$llO,OO

Transporte e Despacho + Despacho Internacional· o- 110h
Período: a defenir (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S20,00 ou 1+4 R$llO,OO

CORREIO DO POVO 15

Empresa procura profissionais c:professores nas áreas
deAdministração, Informática e Secretariado, com
experiência mínima e comprovada de 2 anos.

Interessados entregar curriculum na Rua Jorge
Czerniewicz, n" 665 (em frente ao Hospital Mat,
Jaraguá), de 2" a 6'-feira em horário comercial.

próx. a WEG II. Tratar: 370-
1978 cl Inês.

SÓCIA - procura-se pI montar
pizzaria cj.galeteria ou fabr., e
loja de salgadinhos. tratar: 370-

'

4877 cl Dione, após 19:00 hrs.

CORRETOR DE IMÓVEIS - se

oferece para trabalhar em

imobiliária ou

construtora.possui
+ comissão. Tratar: 371-8153 - CRECI e referências .Tratar:
Consórcio União. 372-3922 ou 9122-4198 cl

Walter. J

PRECISA-SE - profissional
preferencialmente, da área da

.
ENFERMEIRA - se oferece pI

saúde pI dividar sala comI., trabalhar, particular, cl

Trabalho em casa

Sistema Internacional

www.decidavencer.com.br/clrlco

ium novo

PROCURA-SE PESSOAS

DE BOA ATITUDE PARA

TRABALHO EM

TEMPO PARCIAL

OU INTEGRAL.

REQ.: 2Q GRAU/TELEFONE
TRATAR: 275�3122

•
OU 9955-9782

experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como recepcionista,
secretária ou atendimento.

Tratar: 376-2357 cl Maria.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar'
como colocador de piso e

acabo em geral. Tratar: 371-
6708.

I,

OFE�EÇO-ME -' pI trabalhar
como frentista, aux. prod.,
repositor, auxiliar de contab.
Tratar: 9903-9383(recado).

SOLDADOR - se oferece pI
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-

8013.

Empresa de Jaragua 1

contrata Programador
Delphi

Experiência mínima de
umano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

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

17h 30 mino :?

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

Serviço Gratuito

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

Tecnologia é uma empresa Jaraguaense,
formada por profissionais com vários-anos de

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

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Curso.$ eTreinamentos
Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento, desenvolvidos apartir das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo � necessidade deslocar os

colaboradores àté a escola. O IMET vai até você.
-.. '

Fast Help
Atendimento realizado na própria empresa ou em casa.você
liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quise

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rinite �' .

ergrca

Ácaro - principalfator ela alergia
por estar presente na poeira

Uma pessoa 'quando fica gripada apresenta obstrução nasal, espirros e

coriza, pois seu orçanlsrno está tentando protegê-Ia, impedindo que os

vírus alcancem seus pulmões através do ar.

o nariz é um dos componentes das vias respiratórias, sendo o primeiro
local por onde a ar passa até alcançar os pulmões. Dentre outras

atrlbuições, é responsável pela limpeza, umidificação e aquecimento
do ar inspi rado.

Para exercer esta função corretámentel o nariz possui um complexo
mecanismo de defesa, o qual, ao entrar em contato com alguma
substância tóxica desencadeia uma resposta que impedirá esta

substância de alcançar os pulmões. Através do surgimento de

obstrução nasal teremos Q bloqueio da passagem deste agente
agressor, e dos espi rros e coriza a remoção desta substância. Isto é
normal e todas as pessoas ao entrarem em contato com algumas
substâncias tóxicas apresentam estes sintomas.

Alergia, na realidade, não significa falta de defesa do organismo, mas
muito pelo contrário, é uma defesa exagerada contra agentes quenão
são potencialmente agressivos ao sei' humano. Ou seja, uma pessoa
alérgica' é aquela que é hiperreativa a determinada substância que

para uma pessoa normal não despertaria nenhuma resposta. O sistema

imunológico das pessoas alérgicas} por características genéticas,
interpreta que determinada substância é tóxica, e-que ele precisa
.proteçer o organismo de sua entrada. É por isto que algumas pessoas,
convivem normalmente com fatores que causam a alergia, como a

poei ra de casal sem ter sintomas, ao passo que outras pessoas ao

entrarem em contato com esta mesma poeira poderrt ter rinite e asma.

O paciente alérgico não nasce hlperreativo (com alerçia), mas sim

com a capacidade de sensibilizar-se a determinado fatal'. Tornar-se
sensível significa passar a ter uma resposta de defesa a uma

substância que antes era tolerada. Isto significa que podemos conviver
com determinada substância por muitos anos, e vil' a desenvolver
sintomas apenas tardiamente.

Esta característica é herdada dos pais. Quandoum homem e Lima

mulher alérgicos tem um filho, a chance desta criança ser alérgica é
de cerca de 50%. Por outro lado, mesmo que nenhum dos pais
apresente alergia, a criança ainda assim pode vir a ter.

Este tipo de alergia pode se apresentar como rinite, conjuntlvíte, asma
'e alguns tipos de alergia de pele. Porém a forma mais comum é a

, '
,

rinite, Cerca de 10 a 25% ,das pessoas sofrem de rlnite alérgica.

'�1 CIRURGIÕES
�DENTISTAS

Centro Auditivo
A di '(

,,�,

'"\')) ZII 10 ( ��i:;l' oom
'Y'X)-'

Odontologia preventiva estética e restauradora

Alfredo Guenther
teso 0380)

Fernado T. O. Guenter
(eRa 3452)

Guilherme Guenter
(eRO 3970)

�F
, (Z '73',\. �1f(lce 1orpo

e Distribuidora 'de Cosméticos:

"'/11iVl/ de- ''ií&,SflS- ,'«S'UlUl.tW'

-> Aparelhos Auditivos
.. Micro·Canal c/ Volume Automático

.,'_ Audiómetros e Impedonciômetro
.. Moldes e Pilhas

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisloter;ípicos e

Cosméticos mallipulados

Fone: 371-8298
Rua 030 Pícolli 110· Centro

Av. Mal. Deodato da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
f! mílll ilf'1,,\,lçfih'r(a .101 ec-e br !.;Ir<:l<:JW) do �ul

Fone;' 371-6110
9905-2653

., Cabine AcusliCll
.. Próteses e Drenes

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

'1!':;<:�[IJ1�Rlº
farmácia de �anipulaçiío

Sua
saúde
nossa

fórmula
de Sucesso

R. Reinoldo Rau, 263
Te •./fax: 275..0764

, www.receituario.com.br

Ortodontia e

Ortopedia F,adal

�_e:pt&Ç�I!'péclail.llllra
ISSEM. Odoob:l Jara{jUol

Dr. Neto, José A. Santos
tU.3:n-0795
POLICLíNICA RIO BRANCO

kooEa:tÍod�tit}S{nillO, 20l �5J t'(M!f�

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cd's - DVD's - ACESSÓRIOS PARA SOM

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

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

Public no Big Bowlling -

abertura com Daniel Fagundes,
Banda Sallamantra e Dj Xalinho

Bierkrug - Paulinho e Adriano

Sons & Vinhetas - 'Ricardo Gomes

SEXTA-FEIRA
, Bierkrug - Ricardo Gomes

Sons e Vinhetas - Trio de Reggae
Noe-Joe, de Porto Belo

Big Bowlling - banda Tequila
Baby, com abertura de Up Setters

Jangada - Festa Julina,
a partir das 17h

SÁBADO
Bierkrug - Quibinho e Paulinho

Sons & Vinhetas - Eneas Raasch.
e convidados.

Baependi - Baile de Férias

DOMINGO
Barcelona - Special Sundaes, .

a partir das 20h, com Djs dairó
Djoy, Antony, Bia e Kasca

.

BUFFET9DE FEIJOADA
PARA ALMOÇO

"

TODOS OS SABADOS
Aberto de Quarta à Sábado para jantar,
Sábados Domingos e feriados para almoço com buffet

Especializado em café colonial sob encomendam
Reservas para Festas, Casamentos e Reuniões: 376-1064
Endereço: lkm da Rodovia 5(;416 (Jaraguá do Sul�' Pomerode)800m
da Fá'brida da Chocofeite.Estrada Geral Aurorá si nO, Rio Cerro II '.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IOBRAS: DUAS RUAS EM GUARAM1RIM DEVERÃO ESTAR PRONTAS EM 30 DIAS SEGUNDO PREFEITURA

Moradores receberão ruas

asfaltadas
GUARAMIRIM - A se

cretaria de obras de

Guaramirim está trabalhan

do em duas importantes
ruas do município. Na rua

Expedicionário Olímpio
José Borges, no bairro

Ava:í, sedo pavimentados
1.368 metros da estrada.

Do trecho, 530 metros já
receberam camada asfáltica,
faltando meio fio e sinali

zação viária. Nos outros

838 metros, a secretaria de

obras está realizando o res

tante da base para pavimen
tação. Cerca de 200 famíli
as serão beneficiadas com

esta obra, que há muito

vem sendo reivindicada.
A execução da pavi

mentação da' rua está or

çada em R$ 589 mil. Des

se valor, R$ 285 mil vem

deindicações dos deputa
dos da região. O restante

no
•�

próximo
A.

mes

Rua Olímpio J. Borges: parte da obra finalizada e o restante deverá ser entregue em 30 dias

foi assumido pelo municí

pio.
Outro trabalho que está

sendo realizado pela secre
taria é na rua Garrone
Tavares de Mira, no bsir

ro Nova Esperança. As

máquinas estão executan

do a pavimentação, faltan
do agora o meio fio e a

sinalização viária. Esta'

obra, orçada em R$ 67.123

mil, tem recursos vindos

da bancada federal em ror-

no de R$ 40 mil. Segundo
o secretário de planeja
mento e dezenvolvimento

urbano, Valéria Verbinem,
a previsão de entrega das

duas ruas pavimentadas é

de 30 dias. (CG)

MarloneMaicon é uma das atrações do aniversáriodeJarnguá
JAlli\Gl!Á DO SUL - A

duplacatarinenseMarlon e

Maicon é a principal atra
ção das festividades dos
127 anos deJaraguá do Sul,
no próximo dia 25: Os

cantores, q,+� ficaram co

nhecidos nacionalmente,
em 2001, fazem o show de
aniversário a partir das 19h,
no palco da Praça Ângelo
Piazera.

As comemorações do
dia 25, entretanto, come
çam às 9h com sessão cí

vica em frente ao Museu

Histórico Emílio Silva. No
cerimonial está prevista a

inauguração do entorno

do marco zero da cidade,
obra criada pelo artista

plástico Paulico Silva. Já no
período da tarde está pro
gramado o Desfile Festivo,
a partir das 15h, na Rua

Reinaldo Rau. Cerca de 40

instituições, além das ban

das de Pomerode e do 62°

Batalhão de infantaria, de
Joinville, que comparece
com uma companhia inte
grada por 140 militares,
participarão do evento.

Coordenada pela Fun

dação Cultural, a progra
mação inclui ainda oito

bailes - com música ao

vivo e entrada gratuita -

que serão realizados na vés

pera do aniversário de

Jaraguá do Sul, no dia 24,
de forma simultânea, em
diferentes bairros da cida

de, a partir das 23h nos

seguintesclubes: 25 de Ju
lho, no Garibaldi; Salão

Barg, no Rio da Luz; Al

vorada, no Rio Cerro; Es

trela, em Nereu Ramos;
Vieirense, na Vila Lalau;
João Pessoa e Amizade,
nos bairros de mesmo

nome.

Ainda dentro das' co"

li

\J;t,segurar,ork utar o pau
&w

por qualquer
oderá criar

problern . Pense muito bem
nisso. Cor: Vermelho.

nos assuntos do
se for paciente
r, as desavenças

. Acredite! Cor:

uidado com a

mpre a deixam

ia que tudo que
divertir e sentir

or: Preto.
Câncer - Procure manter a

, lhe causar

a também
ado no paixão.

s energias não

ráveis: se tiver algo
oro resolver, deixe
ã. Isso v�le também
suntos afetivos. Cor:

\
p
Preto.

Virgem - Cuidado com esse
.

'cor criticando os

volto: há risco de
fusão no

fissionol por couso
ermelho.

memorações dos 27 anos

domunicípio, também está

agendado para os próxi
mos dias 26 e 27, no giná
sio de esportes do. Sesi e

noCentro Cultural da Scar,
o 11 ° Concurso Estadual
de Bandas e Fanfarras.'
Viabilizado através de uma:

parceria entre a Federação
Estadual de Bandas e

Fanfarras; o Instituto Edu
cacional Jangada e a Fun

dação Cultural de Jaraguá
do Sul, o evento deverá

reunir 40 corporações de

diversos municípios
catarinenses. (CE)

você, use o suo

c
.

o viver mais
fe erso franco vai

f�e�I1f'e*rl'lWaÕt';�u romance. Cor:
Azul.

ião - Vá com colmo
r o objeto que
is o ansiedade deverá

que não sigo o coisa

se arrependendo
inho.

QUINTA-FEl

[>�
-;>

10 de julho de 2003
"",,

EDUCAÇÃO
A Secretaria Municipal de Educação está

promovendo o cadastramento e matrícula para a

Educação de Jovens e Adultos - 20 Semestre de 2003,
interessados em ingressar ou concluir o Ensino
Fundamental (1 a à 8" série). O período de
cadastramento é entre os dias 10 e 18 de julho, em
todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. É
necessário ter 15 anos completos para efetuar a

matrícula. Os documentos exigidos são histórico

escolar, carteira de identidade e carteira profissional.

PASSEATA
A direção do Colégio Euclides da Cunha, do bairro

NereuRamos, estará realizando nesta sexta-feira, dia
11, passeata pelas principais ruas do bairro. A primeira
terá início às 9 horas e a segunda, às 14 horas, ambas
saindo do colégio. O evento faz parte da gincana
realizada pela instituição desde o mês de.maio e terá

encerramento dia 12, com uma festa julina, a partir
das 16 horas. A festa terá serviço de bar e cozinha e

show com a banda Canaã.

BAILE
Acontece nesta sexta-feira, a partir das 23 horas, o 2°

Baile dos Bombeiros Voluntários de Guaramirim.

Ingressos a R$ 7,00 ( antecipado) podem ser

encontrados no quartel do CBV" postos de

combustíveis, panificadoras, supermercados, mercearias.
e farmácias. O baile será no pavilhão de eventos de

Guaramirim com animação do conjunto "Os Tiranos",
.lr',do Rio Grande do' Sul. V

FORMAÇÃO
Trinta e três professores do curso de Educação de

Javens e Adultos de Massaranduba participaram, no
período de quatro a seis deste mês, do seminário

"Educação e,Qualidade", realizado em Joinville. De
acordo com o chefe do serviço de coordenação e

inspeção do Naes, Edelson Feiler, o seminário teve por

objetivo aperfeiçoar e reformular as práticas
pedagógicas diante nas novas exigências.

FÉRIAS
O Valor da Amizade é o tema deste ano para as

atividades recreativas organizadas pelo Sesc e oferecidas
aos alunos dentro do projeto ''Brincando nas Férias",
que acontece de 14 a 18 de julho, nas dependências' do
Colégio Marista São Luís, no horário das 13h30 às

17h30. No dia 17 está programado um passeio à

Colônia de Férias de Cacupé, em Florianópolis, Durante
o período de férias, as crianças poderão desenvolver

atividades como oficinas de arte, esportes recreativos,
gincanas, apresentações artísticas, entre outras atividades.

Sagitário -'- Um assunto

ligado mílio poderá
de' . Poro resolver

ostre que é

,.
te e responsável por

s os: Cor: Rosa.

Capricórnio - A Lua
não estará enviando

u rpresos chatos
o gastar uma
estava nos

eu ciúme

provocara um mal entendido
no amor. Cor: Tons cloros.
Peixes - Embora o seu

sente variações,
rá o ajudo dos
fazer o seu

udanços marcarão
s suas emoções
lemos com os

or., ink.
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IDESCOBERTA: ESCAVAÇÃO NA PRAÇA ÂNGELO PIAZERA REVELA PONTO ÓE REFERÊNCIA DA CIDADEROTARV CWB DE ITAPERUNA
Pelo correio fomos honrados com um convite do Rotary
Club de Itaperuna-RJ, convidando nosso diretor para a

reunião festiva de posse do Conselho Diretor para o

período 2003/2004 - que se realizou no Itaperuna Tênis
Clube, realizada às 20 horas de 1/7/2003, quando
assumiu a presidência a companheira Lucélia Barbosa

de Castro Mendonça, esposa do rotariano Dr. João
urrado deMendonça, de saudosamemória, substituindo

o presidente Rení Zaoellí. A companheira Lucélia Barbosa
de Castro Mendonça, eu e a Brunhilde formulam os

atos de grandes realizações em prol da comunidade

Marco Zero de Jaraguá do Sul
é descoberto por trabalhadores

]ARAGUÁDO �UL-Jus
tamente no mês queJaraguá
do Sul completa 127 anos

de fundação foi descober-'
to na manhã de ontem o

Marco Zero do município,
que estava enterrado na Pra

ça Ângelo Piazera. A des
coberta foi feita pelos ope
rários que estão trabalhan
do nas obras de reformá
da Praça Ângelo Piazera .

Segundo o gerente da Fun

dação Cultural, SidneiMar
celo Lopes, o local será va
lorizado com a construção
de uma Rosa dos Ventos e Sidnei Lopes e Amadeus Mahfud observam o marco zero original
o Marco Zero poderá ser

visto por quem assim o

desejar. Lopes explica, que
este ponto de referência está

CENTRO DE CULTURA ALEMÃ
O Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul, realizou
Co último dia cinco um selecionado programa sobre o

título 4a Bunter Abend (4a Noite Colonial Colorida), no
eatro da Scar. Na 1" parte se apresentou o Coral do
Centro de Cultura Alemã, Grupo Neue Heemat

rachtengruppe, Músicas Famílias Petry e Teatro em 1

ato. Na 2' segunda parte Gaita de Boca e Piano, Dupla
Wanderle e Magali, Grupo Vocal Canto da Boca e Banda

Marcial]angada.' I

ale lembrar que o Centro de Cultura Alemã de ]araguá
do Sul foi fundado em 29 de agosto de 1997 e a sua

diretoria atual é formada pelos seguintes: Presidente
Adolar Lueders, Vice Alfredo Guenther, la Secretaria
Gertrudes Quast, 2a Secretaria, Relindes Elfi Bandack,
l a Tesoureira Denise S. Henn, 2a Tesoreira Helena Hertel.
Conselheiros: Rodolfo F. Hufenuessler, Marina Lueders,
Carl Heinz Muller,' Dieter ]anssen, 'Lauro Siebert e

Suplentes: Karin Hufenüssler,Merli Kornaorfer, Fernado
Springmann, Antonio NC. Rossi e Carla Haake Mayer.

Cesar Junkes

abriga o Museu Municipal
Emílio da Silva. Máhfud,
que trabalhou na Prefeitura
e no Fórum durante 35

do município, onde locali
za a latitude ( é a distância

\

da linha 'do Equador até o

centro do município), lon
gitude ( distância da linha

Greenwich, na Inglaterra,
até o centro do município)
e a altitude, calculada em

metros e que representa a

distância da superficie do
mar até o 'centro do muni-

junto ao Marco Zero colo
cado posteriormente ao

descoberto hoje. ''Achamos
que foi uma forma de iden-

, tificar o Marco Zero origi
nal, que, devido a/série de
interferências feitas na Pra

ça, acabou sendo enterra

do", analisa Lopes,
De acordo com o fun-

anos, lembra que a locali

zação exata do Marco Zero
,
foi questionada pelo histo
riador Eugênio Victor

Schmôckel, em 1996, atra
vés de artigos publicados no
Jornal Correio do Povo.

''Agora, finalmente temos

certeza que o Marco Zero

de Jaraguá do Sul sempre
esteve na Praça Ângelo

- Piazera", resume.
O Marco Zero ou pon

to de referência é o ponto
tridimensional do centro

cionário público aposenta
do, Amadeus Mahfud, o

Marco Zero foi colocado
'

pelo IBGE ( Instituto Bra

sileiro de Geografia e Es

tatística) provavelmente na

década de 40, quando da

inauguração do prédio da

Prefeitura, que atualmente

cípio. O IBGE.é o Conse
lho Nacional de Geografia
são os órgãos que determi
nam a instalação e a identi

ficação do Marco, que deve
-ser sempre no piso da Igreja
Matriz ou na Prefeitura.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Conferência teráparticipação de adolescentes
]ARAGUÁ DO SUL - A

I Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e

do Adolescente, que co

meça amanhã, traz uma

novidade: a participação
de adolescentes, indicados
por suas escolas e pelos
programas que participam

__

na prefeitura, para estarem
propondo e escolhendo

- diretrizes das políticas a

serem adotadas,
A conferência começa

amanhã com uma apresen
tação cultural na Socieda- '

de Cultura Artística de

Jaraguá 40 Sul e é aberto

para todas as pessoas e

entidades empenhadas na

defesa e garantia dosdirei
tos da criança e do adoles-

duais na garantia dos direi
tos da criança e do adoles
cente. '

Viviane Teixeira, assis
tente social presidente do
Conselho Municipal, diz
que é a primeira vez que
os adolescentes estão par
ticipando da conferência. "

Vamos escolher 12 delega
dos adolescentes que irão

participar da conferência

regional",
Viviane explica que o

evento reúne entidades go
vernamentais e não-gover
namentais na busca por
'politicas mais completas. "É
um momento importante
para propor mudanças".
Mais informações no, (47)
372 8101 ou 372 8107. (LP)

cente.

A palestra de abertura
será 'com o oficial da

Unicef, órgão das'Nações
Unidas destinada à infân

cia, Mário Volpi, sobre o

tema "Pacto pela Paz: uma
construção possível - A

condição da Família hoje".
Em seguida, o promotor
de Justiça da Infância e da

Juventudelocal,Al�xandre
Schmitt dos Santos, fará
palestra sobre "Sistema de
Garantia de Direitos".

No sábado, 12, a pro
gramação será no auditó

.,

rio do Colégio Marista São

Luis, onde os adolescentes

delegados participarão da
.

plenária, propondo diretri
zes para as políticas esta-
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]ARAGuA DO SUL -

Neste sábado os Bombei

ros Voluntários de Jaraguá
do Sul participam de ma

nifestação contra o ingres
so dos Bombeiros Milita

res nas corporações admi

nistradas pelo voluntariado,
como acontece aqui em
Jaraguá do Sul e região.De
acordo com o secretário

executivo do Corpo de

Bombeiros Voluntários de

J araguá do Sul, Adolar

Jarck, a manifestação está

sendo organizada pela
corporação de Joinville, e

vai acontecer às 15 horas.

A manifestação, segun
do Jarck', terá a participa
ção de todas as cor

porações de voluntários do
norte de Santa Catarina e

tem por objetivo sensibili

zar o governo do Estado

e a comunidade em geral
sobre a necessidade de im

pedir que os Bombeiros

Militares assumam as

corporações de voluntári

'os. "Estamos funcionando

há 37 anos e sempre tiv�
mos o apoio do empre
sariado local e da comuni-

Cesar J un kes

Bombeiros pedem a conscientização da comunidade

sanados no posto de saúde.
Também tem aquelas pesso
as que sabem que tem d� fa
zer um tratamento preventi-

.

vo para evitar doenças, mas
não se cuidam eeventualmente
nos chamamparaencaminhar
ao hospital. Este é outro fa

tor que a comunidade se en

gana. Pensam que ao chegar
no hospital comos socorristas

serão atendidas de imediato,
mas quem define a ordem de
atendimento são os médicos,

de acordo com a emergên
cia dos casos -- salienta o

bombeiro efetivo Marcelo

Klitzke. Ele enfatiza que, em

alguns casos, a pessoa pensa
que vai ganhar tempo ao cha
mar os bombeiros. ''Mas se

nós vamos para oBairro Três
Rios do Norte, por exemplo,
que fica a uns 30 quilômetros
do centro, até nós chegarmos
na casa e voltar para o centro,
levamos pelo menos 30 mi

nutos amais quea pessoa que

serviço do corpo de bombeiros
solicita, caso viesse direto,
com carro próprio ou de

vizinhos", diz, acrescentando
que já se deslocaram oito ve

zes para o mesmo bairro e,
ao chegar nos locais, consta
tavam que não havia emer

gência .. "Tem pessoas que
nos ligam porque querem
transporte até o centro, por
isso em dia de feriado e nos

finais de semanas as ocorrên
cias diminuem, porque o co

mércio, os bancos e as casas

lotéricas estão fechados", re
clama.

Klitzke ressalta que os

bombeiros não vão deixar de
atender a comunidade, mas
solicitaque as pessoas tenham
mais consciência ao chamá
los para alguma ocorrência.
''Existe um custo muito alto

para manter as ambulâncias,
tanto em termos de combus
tivel quanto demanutenção",
explica. (FABIANE RIBAS)

Bombeiros Voluntários promovem manifestação
]ARAGUAooSUL--Neste evaiacontecer às 15 horas. munidade.Não aceitamos essa os com o serviço de bombei-

sábado, os Bombeiros Volun- A manifestação, segundo intromissão e se eles quiserem ras, devido aos altos custos.Por
tários deJaraguá do Sul partici- Jarck, terá a participação de to- vir para cá, terão que buscar essemotivo que existeem todo

pam demanifestação contra o das as corporações de volun- outra estrutura", enfatizaJarck o mundo o trabalho voluntá-
ingresso dos Bombeiros Mili- táriosdonorte de SantaCatarina A corporação de Jaraguá rio", exemplificaJarck
tares nas corporações adminis- e tem por objetivo sensibilizar do Sul também vai enviar um O secretário executivo
tradas pelovoluntariado, como o governo do Estado e a co- ofício ao governador Luiz comenta que, em todo o Bra-
acontece aqui em Jaraguá do munidade em geral sobre a Henrique da Silveira solicitan- sil, apenas 5% dos municípi-
Sul e região. De acordo como necessidade de impedir que os do sua interferênciano assunto. os têm Corpo de Bombei-
secretário executivo do Corpo Bombeiros Militares assumam 'Todos sabemos que a segu- ros e que em Santa Catarina
de Bombeiros Voluntários de as corporações de voluntários. rança é atribuição do Estado, essa realidade representa 35%

Jaraguá do Sul, Adolar Jarck, a ''Estamos funcionando há 37 mas todos também sabem que dos municípios, sendo que a

manifestação está sendo otgani- anos e sempre tivemos o apoio o Estado não tem condições grande maioria é de cor-

zadapela corporaçãodeJoinville, do empresariado local e da co- de atender todos os munidpi- porações de voluntários.

NESTE SÁBADO, DIA 12 DE JULHO DE 2003
das 8:00hs às 17:00hs não deixe de conferir as diversas

oportunidades de negócios que a DREAM CAR tem para oferecer.

I OCORRÊNCIAS: SOCORRISTAS �TENDEM MUITOS CASOS DIARIAMENTE QUE NÃO SÃO DE EMERGÊNCIA Bombeiros Voluntários

Abuso da comunidade onera o promovem manifestação
dade. Não aceitamos essa
intromissão e se eles quise
rem vir para cá, terão que
buscar outra estrutura"

,

enfatiza Jarck.
A corporação de

Jaraguá do Sul também vai
enviar um ofício ao gover.
nadar Luiz Henrique da
Silveira solicitando sua in.
terferência no assunto. "To-

p"

dos sabemos que a segu-
rança é atribuição do Es·

tado, mas todos também
sabem que o Estado não

tem condições de atender
todos os municípios com

Q serviço de bombeiros
devido aos altos custos, Por

esse motivo que existe, em
todo o mundo, o trabalho

voluntário", exemplifica
Jarck..

O secretário' executivo

comenta que, em todo o

Brasil, arenas 5% dos

municípios têm Ccrpo ds

Bombeiros e que em San· �
ta Catarina essa realidade

representa 35% dos rnu

nicípios, sendo que a
.

grande maioria é de

corporações de voluntá-

nos.

LOTERIAS -

Megasena Quina
concurso:478 concurso: 1169

03 - 08 - 21 - 25 - 30 - 31 1 4 - 1 5 - 20 - 43 - 44

Lotomania Loteria Federal
concurso: 331 concurso 03749

01 - 02 - 10 - 12 _ 1°_ Prêmio: 70.558
14 - 18 - 40 - 45 _ . 2° - Prêmio: 66,061
46 - 47 - 50 _ 53 _ 3° - Prêmio: 35,780
59 - 75 - 77 - 79 _ 4° - Prêmio: 39.467

8 9 9 5° - Prêmio: 36.54782 - 5 - 2 - 5
.....................

-

t

]ARAGuA DO SUL -- O
abuso de algumas pessoas em
solicitar o serviço do Corpo
de Bombeiros Voluntários

do Município para efetuar

transporte até o centro esrá

prejudican�o aquelas que ne
cessitam com urgência do
atendimento dos socorristas.
Como não existe triagem nas

ligações, os bombeiros aten

dem todas as pessoas que os

, chamam e muitos dos casos

poderiam ser resolvidos sem

o deslocamento das viaturas
aos respectivos bairros. Das

'

35 ocorrências atendidas por
dia, pelo menos 25 são ca

sos clinicas, sendo que 90%
deles não são de urgência, a
ponto de ter de ser encami

nhado ao pronto-socorro de

um hospital.
� Tem gente que nos

chama porque está com dor

de cabeça, com vômito, com
problemas que poderiam ser

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nadadoras retornam do

Interfederativo Júnior
]ARAGuA DO SUL - As

nadadoras da Ajinc/Urba
no/FMEJuliana Vicente e

Marina Fructuozo retor

naram nesta segunda-feira
do Campeonato Intefe

derativoJúnior de Natação,
realizado na cidade de

Anápolis, em Goiás, entre
os dias 4 e 6 de julho. As

jaraguaenses compuseram
r a equipe catarinense que

neste campeonato ficou

com a sexta colocação ge
ral. Na categoria Júnior 1

(17 anos) a equipe femini

na do Estado de Santa

Catarina ficou em quarto
lugar geral, atrás somente

de São Paulo, Rio de Ja
neiro e Minas Gerais.

A nadadora Marina

Fructuozó em excelente

fase conquistou dois quin
to lugares nas provas de 50

metros costas e 200

metros livre, além de um

sexto lugar nos 100 metros

livre. A atleta patrocinada.
pela, Arroz Urbano e

FME, compôs ainda a

equipe de revezamento de

Santa Catarina que ficou

em segundo lugar na pro
va dos 4 x 50 metros

Medley. Já Juliana Vicente
ficou em 110 lugar na pro
va dos 100 metros costas

e, na prova de sua especi
alidade, os 100 metros

borboleta, foi desclas
sificada.

Este é o melhor resul-

.

tado da equipe do Estado
em competições de

interfedera-tivos. Em outu

bro, na cidade de Macaca,
São Paulo, será a vez do

Interfederativo Infanto/Ju
venil.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2' Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89259·300-
Jaraguá do Sul - SC
Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres
Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Espécie e Número do Processo: Conversão de Separação Judicial em Dlvórclo
(não consensual), 036.98.005626-3

.

Autor: Gilberto Milnitz
Réu: Sandra Aparecida de Souza Milnitz

Citando(a)(s): Réu: Sandra Aparecida de Souza Milnitz

Objetivo: Prazo fixado para a Resposta: 15 (QUINZE) DIAS
Por intermédio do presente, a(s)'pessoa(s) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabído.Tlcaun) ciente(s) de que, neste Juízo de
Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S)
para rcsponder(em) à ação, querendo no lapso de tempo supra mencionado,
contado do transcurso do prazo deste edital. ADVJ<:RTENCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como,

'

verdadeiros os fatos articuiados pelo autor na petição inicial (art. 285, ele
art. 319 do CPC). SÍNTESE DA INICIAL: O requerente e a requerida são
casados pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, desde 11 de outubro de
1986, sem a existência de pacto antenupcial. Ocorre que as partes, estão
separadas de fato, desde o ano de 1991, portanto, por tempo superior a dois
anos e de forma consecutiva; havendo, impossibilidade de reconciliação. O
casal possui uma filha, cuja guarda e responsabilidade ficará com a mãe,
sendo facultado ao pai o direito de visitá- la em finais de semana alternados,
rdendo levá-Ia consigo, das 08:00 horas de sábado e devolvê-Ia às 18:00

/ras de Domíngo. O requerente pagará a filha 50% do salário mínimo, attulo de pensão alimentícia. O casal não possui bens a partilhar. E, para que'

C�:gue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente .a ítal, o qual seja afixado no local de costume e p,!blicado na forina da lei., .

Comarca de Jaraguá do Sul (Se), 24 de maio de 2003.

Quitéria TamanlnlVlelra Péres - Juiza de Direito

ICOPA: COMPETiÇÃO SERVE DE PREPARAÇÃO DOS ATLETAS PARA OS JOGUINHOS DE SANTA CATARINA

Equipes jaraguaenses atuam

na Copa Curitiba de Basquete
]ARAGuA DO SUL -

Atletas da equipe Ajab (As
sociação Jaraguaense de

Basquetebol) viajaram on

tem para Curitiba, onde

participam da primeira
Copa Curitiba de Basque
tebol, categoria Cadete (17
anos), promovido pela Fe

deração Paranaense de Bas
quete. O técnico Airton

Schiochet diz que além do

grupo jaraguaense, a enti

dade esportiva também

convidou o time de

Joinville. "São as duas ci

dades com equipes de bas

quete consideradas mais

fortes no Estado de Santa

Catarina", diz.
O técnico explica que a

federação paranaense pro-
l . -

gramou esta competiçao
para preparar os atletas aos

jogos da juventude, dispu
tados naquele Estado.

"Para nós será interessante
para prepararmos os joga
dores para os Joguinhos de

Atletas vão defender o Município no returno do Estadual
Arquivo

Santa Catarina, tanto no

masculino quanto femini

no", destaca Schiochet. Ele
salienta que os times da

Olesc, 15 anos, feminino e

masculino, também vão à

capital do Estado para
naense para fazer amisto

sos.

O time Joguinhos fe

minino perdeu para a se

leção de Curitiba, por 62

a 47, e ganhou de São José
dos Pinhais, por 62 a 57;
Joguinhos masculino ven

ceu o Circulo Militar, por
70 a 53, e Olesc masculino

garaôtiu a vitória contra o

Circulo Militar, por 59 a 49.

Hoje jogam .Joguinhos
masculino x São José dos

Pinhais, também contra

Bom Jesus, de Joinville;
Joguinhos feminino x Três

Marias e Olesc masculino

x São José dos Pinhais.

Amanhã, começam as

competições do returno

do Campeonato Catari

nense de Basquete, catego
ria Infanto, no masculino e

feminino. Os confrontos

vão acontecer no Ginásio de

Esportes ArthurMuller. No
masculino, o grupo jara
guaense ficou em segundo
lugar na primeira fase, fican
do atrás de Joinville. Na
mesma colocação está o

time feminino, atrás apenas
para o Chapecó. (FR)

Lopes compete em provas do brasileiro de Tiro Olímpico
]ARAGuA DO SUL - O

.atleta da J4riti/FME,
Samuel Leandro Lopes,
viajou ontem para Blu

menau onde disputa mais

uma etapa do Campeona
to Brasileiro de Tiro Olim

pico, a quinta Copa Santa
Catarina. As provas come

çaram na quarta-feira e

prosseguem até domingo,
nos estandes da Federação

Catarinense de Tiro, onde
serão disputadas as moda-

<Iidades de Ar Comprimi
do, Carabina Deitado e

Carabina 3 x 40. Lopes vai
atuar nas trêsmodalidades
e espera obter bons resul

tados na Deitado, para que
possa manter a liderança
do ranking brasileiro.

-:- As provas também

servirão como preparação

para os Jogos Pan-ameri-
- canos 2003, em Santo

Domingo, na República
Dominicana. São ativida

des oficiais importantes
porque fazem parte do

programa de preparação
que estou desenvolvendo",
destaca o atirador jara
guaense., Samuel também

espera melhorar sua posi
çãor no Ranking Brasileiro

de 3x40, onde ocupa a

quarta colocação.
As provas são válidas

pelo ranking brasileiro,
além de ser a última etapa
do campeonato brasileiro

antes do Pano "Acredito que
todos os melhores atirado
res estejam presentes, tor
nando a prova bem dispu
tada e competitiva", salien
ta. (FR)

Vaipara o Gariba/cli?
Vá pe� sfa/'

Prefeitura Municipal'
de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CONFRONTO: MALWEE BRIGA PELA VITÓRIA EM TEMPO NORMAL E EMPATE NA PRORROGAÇÃO

Ma1wee treina hoje em Joinville

para adaptar-se àquela quadra
}ARAGUÁ DO SUL -

Os atletas da equipe
Malwee de futsal estão

hoje em Joinville, onde
fazem o primeiro treino·
nas quadras do Cen

trevento s Cau Hansen

para se acostumarem

com o piso emborra

chado da estrutura, dife

rente do encontrado no

glnaslO do Parque
Malwee. Amanhã pela
manhã e. à tarde, os trei

namentos prosseguem, o

que dará mais vantagem
ao grupo jaraguaense, já.
que o time de Carlos Bar

bosa terá apenas um pe
ríodo para treinar naquela
quadra. O jogo da se

gunda partida da fase se

mifinal da Liga Nacional

de Futsal 2003 está mar
cado para este sábado, às
16 horas.

N a terça-feira, diri -

gentes da equipe convi

daram a imprensa para
uma reunião, onde ex

planaram sobre a pro

gramação do grupo até

o dia da partida. "Pre-

Comissão técnica pede a participação dos torcedores

tendemos contar com os Esporte Amador de

Jaraguá do Sul, Carione
Pavanello. Os ônibus sai

rão de quatro pontos dis

tintos da cidade. Somen

te terá acesso ao trans

porte gratuito aqueles
que já tiverem adquirido
o ingresso, que está sen

do vendido na rede de

postos Mime. Os ônibus
. sairão às 14 horas da

port� do ginásio Arthur

Müller, da Praça Angelo
Piazera, do posto Mime

da Rua Walter Marquadt
e do clube Botafogo, na

. .

jaraguaenses nesse Jogo

importante. A lotação do

ginásio será de cinco mil.
pessoas, sendo que três

mil ingressos estão sen

do comercializados aqui
em Jaraguá do Sul. A pre
feitura concedeú ônibus

para transportar aproxi
madamente mil torcedo-

,

res, mas ,se houver neces

sidade de mais transpor
te, serão encaminhados

mais ônibus", destaca o

-vice-presidente da Asso

ciação dos Amigos do

ECB/São Bernardo amplia vantagem nas semifinais

Em uma partida equilibrada, o

ECBjSão Bernardo derrotou a Ulbra

por 4 a 2 (1 a 1 no primeiro tempo), na
noite de segunda-feira (7), no Ginásio
do Tesourinha, em Porto Alegre (RS),
pela primeira partida das semifinais dai
Liga Futsal. Com este resultado, o time

paulista entra em quadra na próxima
segunda-feira (14), no Ginásio Cidade

de São Bernardo, em São Bernardo do

Campo (SP), precisando de um empate
para carimbar o seu passaporte para a

final da competição. Já a equipe gaúcha
tem que vencer para forçar a

prorrogação, na qual também terá que
obter o resultado positivo, pois o

ECBjSão Bernardo possui uma

campanha melhor na fase eliminatória.

Classificacão - Fase Eliminatória - GrUDO C
CL TIMES PG ] V D ECG ESG GP GC SG GA

1 Malwee / Jaraguá 16 8 5 2 1 O 17 15 2' 1,13
2 Ulbra 13 8 4 3 1 O 19 10 9 1,9
3 Barueri/Penaltv/Pueri 13 8 4 3 1 O 23 20 3 1,15
4 Atlântico / Erechim 13 8 4 3 1 O 16 18 -2 0,89
5 UCS / Multisul 2 8 O 6 2 O 15 27 -12 0,56

I

Classificacão - Fase Eliminatória - GrUDO D
CL TIMES. PG J V D ECG ESG GP GC SG GA

1 ECB / São Bernardo 15 8 4 1 3 O 23 19 4 1,21
2 Carlos Barbosa 14 8 4 2 2 li) 22 18 4 1,22
3 Internacional 11 8 3 3 2 O 19 22 -3 ·0,86
4 S.Paulo / S.Caetano 10 8 3 4 1 O 25 22 3 1,14 I'

5 Poker/Maringá/Amafusa 5 8 1 5 2 O 20 28 -8 .0,71

Barra do Rio Cerro.

Pavanelo explicou\

que a semifinal está sen-

do disputada em Join
ville devido à determina

ção da CBFS (Confede
ração Brasileira de

Futsal) em realizar as

duas últimas fases da

competição em ginásios
c o rn capacidade para
mais de cinco milpesso
as. "Este deslocamento
irá nos gerar um custo de

_
mais de R$ 18 mil. Por

isso, precisamos contar

com apoio da torcida

jaraguaense", comentou.
Os ingressos estão sen

do comercializados a R$
7,00 para adultos e R$
5,00 para crianças, com
mais de cinco anos.

(FABIANE RIBAS)
\

BR,ENNER VOLTA A SER INCORPORADO
. O vai-e-vem do atacanteBrenner continua no AvaL Pela
segunda vez, o jogador será reincorporado ao grupo,
que enfrenta o Santa Cruz, em Recife, sexta-feira.

Após aceitar uma redução no seu salário, Brenner decidiu
permanecer para a seqüência do brasileiro. Agora, os

companheiros pediram para que continuasse no clube.
O lateral Maricá e o zagueiro Thiago Matias também
irão permancer. A diretoria prometeu pagar amanhã os

dois meses de salários atarasados dos jogadores.

SÃO RAIMUNDO TENTA VENCER FORA DE CASA

O técnico Aderbal Lana quer dar um basta à fama de

time caseiro do São Raimundo no Brasileiro da Série B e

já marcou a data, a hora e o adversário para derrubar
esse tabu: nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Ernesto

Sobrinho, contra o Joinville.
E a confiança do treinador num resultado positivo está

apoiado na má campanha do time catarinense no

Brasileiro. O time é o vice-lanterna na classificação geral
e soma apenas oito pontos ganhos em 11 partidas. já °

são Raimundo está em 13° lugar, com 15 pontos ganhos.
Lana deve repetir o time que bateu o Ceará no último

sábado por 2 a 1. As novidades ficam por conta da

volta do volante Peta e dos meias Ricardo e Rogério,
que desfalcaram o time de Manaus por estarem

suspensos.
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