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esar J un es

Guaramirim recebeu na noite de ontem o "selo de município potencial turístico". Concedido pela Embratur,
o selo permitirá a geração de empregos e o aumento da renda através da atividade turística.

Guaramirim ganha selo de

potencial turístico da Embratur

L_----------��--���------------------------------------------------�=====-�========��======�==�...�.

Intenção é incrementar o turismo no município
visando o fortalecimento da renda e de emprego.
Bernardo Maser, Secretário de Turismo de Treze

Tílias, com 30 anos de experiênca no ramo, palestrou

sobre os potenciais a serem explorados. Guararnirim

está entre alguns municípios do Estado que são

considerados potenciais turísticos pelo Governo

Federal. PÁGINA 4

Cesar Junkes

Raquel Peiter, gerente da Unidade de Confecção, nas novas instalações da Marisol em Schroeder Página 4

Contabilistas reún�m-se em JS Hospital lança rifa para reformas
Leila Navarro abre a 23' Convenção dos

Contabilistas de Santa Catarina com palestra
motivacional, amanhã na Scar.

HospitalJaraguá lançou na manhã de ontem uma rifa

para construção do novo ambulatório ortopédico. A

expectativa é de arrecadar R$ 68 miL O restante será

arrecadado junto a empresas e à comunidade. PÁGINA. 9PÁGINA 8

Cesar J unkes

Escritora de São Francisco do Sul

lança livro de contos e poesias
no auditório do Sindicato dos
trabalhadores das Indústrias do
Vestuário Página 5

.

Atirador destaca-se

na Carabina Deitado

O atleta da Juriti/FME/
Jaraguá do Sul, Samuel Leandro

Lopes, sagrou-se vice-campeão da

modalidade de carabina deitado

na quinta Copa Santa Catarina,
marcando 587 pontos.

PÁGINA 12

Clube Kentucky fez

15 anos de história

O Clube de Canoagem
Kentucky reuniu a diretoria da

entidade, alunos, sócios, funda

dores e imprensa para come

matar 15 anos de história, com

pletado na terça-feira.
PÁGINA 11

Eletricista morre

eletrocutado quando
instalava poste

PÁGINA 10

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 2.8669 2.8677

Paralelo 2.8800 2.9600

Turismo 2.7900 2.8900

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Obrigatoriedade do

Diploma e Conselho
Federal dos Jornalistas

,

Venho solidarizar-me, junto aos jornalistas, na luta da catego-
ria pela obtenção do registro de jornalista para' que atuem nor

malmente em sua profissão. Como é de conhecimento de todos,
a juíza paulista Carla Abrantkoski Rister suspendeu, em todo o

Brasil, a obrigatoriedade do diploma na profissão para a obten-.
ção do registro profissional no Ministério do Trabalho. A juíza
argumenta que a obrigatoriedade do diploma fere a Convenção
Americana de Direitos Humanos, de 1992, que proíbe toda e

qualquer barreira ao direito de informação. Um documento da

Federação Nacional dos Jornalistas, de 2001, afirma que "a juíza
sustenta, na verdade, a confusão entre exercício profissional do

jornalismo e direito de expressão. Enquanto o direito de expres
são' é inerente à existência da cidadania em qualquer sociedade
democrática, e válida para todos, o exercício da profissão atinge
tão somente aqueles que utilizam o jornalismo como meio de

vida". É preciso ressaltar, Senhoras e Senhores deputados, que
decisão de tamanha envergadura contribuirá para uma socieda

de ainda mais distante do exercício do senso crítico, para uma

padronização do pensamento, bem como para o perigo iminen

te de colocar a grande massa de manobra à mercê daqueles qu�
nenhum preparo têm para fazer um jornalismo que fiscalize o

poder e que incite a capacidade 'de questionar dos receptores. O

número de conglomerados de Comunicação, em um País sub

desenvolvido como o Brasil, já é absurdamente pequeno quan
do se pensa que algumas famílias decidem o que entra na pauta
da agenda nacional, quando se sabe que a guerrilha semiológica,
a que se referia Umberto Eco, inverteu o controle da informa

ção, de modo que, hoje, com a entrada do capital estrangeiro
nos media, com a crise de credibilidade pela qual vem sofrendo
a imprensa - vide o escândalo no jornal de maior credibilidade

norte-americano, o New York Times -, a responsabilidade na

transmissão da informação está ainda mais fragilizada.
A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e todos os

Sindicatos de Jornalistas do País reiteram suas posições contrári

as à decisão da juíza. São mais de 80 anos de luta da classe. Eu, na

condição de jornalista formado, não delego a ninguém.qualida
de profissional para fazer uso desta profissão como se graduado
fosse. Se eu decidir, por minha conta e risco, exercer o ofício da

Medicina, vestir um jaleco e operar quem quer que seja, sou pre
so no dia seguinte por exercício ilegal da profissão. Pois estes

mesmissimos direitos, o da especialização, do preparo e da téc

nica, é o que não abrimos mão para a categoria jornalística. Para

tanto, é imperativa a necessidade da legalização de Um Conselho

Federal dos Jornalistas. Ocorre que este projeto está emperrado
por conseqüência de uma tramitação mal consolidada nas Casas

responsáveis. Peço, portanto, a. atenção dos Senhores para que,
no minimo, questionem-se. É sabido o quanto a alienação e o

conformismo perseguem o ser-humano, de forma a incutir-lhe

passividade e uniformidade no pensar. Já dizia Spinoza: "Eter

nos devoradores, perpétuos devorados". Se deixarmos de ques
tionar, deixaremos de pensar. Obrigado, SenhorPresidente,

Paulo Pimenta, deputado federal pelo PT d� RS (discurso
realizado no Plenário da Câmara dos Deputados, em 10 de ju
lho)

Artigos para Caria do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ·ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço
ou telefone �ara contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas

gramaticais necessanas.
,

É possível viver sem televi

são? De todos os meios de co-

.

municação, a TV tem se cons

tituído como a mais eficiente

arte do entretenimento
ininterrupto e, por isso, perigo
sa, alienante. Tente chegar em

casa, reunir a família e dispen
sar .a televisão. Abrit mão da

mania do telejornal,da novela,
do esporte e especialmente,
das tragédias que acontecem no

mundo. Ao vivo e a cores.

A televisão tem uma pre
sença muito na formação da so

ciedade atual. As novas gera
ções nascem e crescem sob os

cuidados da babá eletrônica. O

retângulo fosforescente tem

lugar de destaque na sala da

esmagadorá maioria da popu
lação. Faz parte da conversa

diária, dita os assuntos que a

serem discutidos em família e

as novas regras do comporta
mento social.

A televisão, entretanto, é

uma realidade inevitável e o in

cessante e acelerado avanço
) das descobertas científicas e

técnicas, a inter relação cada

vez mais forte que existe entre

elas, dificultam a análise equi-

_J
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...a TVtemse

constituido como a

mais eficiente
arte do

entretenimento

ininterrupto ...

librada dos efeitos que produ
zem. A atribuição de honras e

responsabilidades nas conse

qüências positivas e negativas
não é nada fácil.

É evidente que falar de

uma sociedade "televisiva", es

quecendo outros aspectos,
como as condições de vida, es

pecialmente nas cidades gran
des, o grau de dependência in

ternacional e especialmente o

valor da informação nas rela

ções profissionais e pessoais.
A teledependência somen

te cedeu espaço para o com

putador, mas, pelo menos por

enquanto, apenas as pessoas.
mais novas fazem uso dessa

nova.tecnologia como objeto
de consumo, de lazer, prazer e

comunicação. Entre as pesso-.
as mais velhas; a TV continua

sendo a boa e velha compa-

Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V . .schmõckel

Conscientização

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

nheira,

Mas a pergunta ainda é a

mesma: É possível viver sem

televisão? Muito se fala sobre o

impacto da televisão no mundo

de hoje. Todos estamos sujeitos
a um çerto grau de dependên
cia em relação ao principal meio

de comunicação de análise lú

cida e, muito completa da pro
blemática da TV, em seus vari- '"

ados aspectos: os telefilmes, as

séries, os anúncios, os

documentários, e assim por di

ante.

Alguns críticos mais ferre

nhos apontam a censura como

solução para o problema. Em

princípio, a alternativa parece
autoritária e anti- democrática,
mas não deixa de ter razão que

prega um certo controle na pro
gramação a Ser exibida, especi
almente o que é veiculado du

rante o dia e até às 23 horas.

Consideramos que está na hora

da sociedade cobrar um pouco ('li

mais de seriedade e que as emis
soras não pensem apenas no lu

cro fácil e que se rendam a ne

cessidade de rever a forma de

conduzir as informações que�
rarn pelo mundo.
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Acontece nesta sexta-feira, na sede do Sindicato do Vestuário,
no período da tarde, o curso de capacitação dos integrantes do

.

Conselho de Desenvolvimento Regional. Estarão presentes
nesta capacitação o Secretário de Estado do Planejamento
Orçamento e Gestão, Armando Hees de Souza e Secretária

Adjunta, Anita Pires. Na oportunidade os Conselheiros serão

informados sobre suas responsabilidades e como funcionará

efetivamente o Conselho. O governador Luiz Henrique é
.

'

(
presença a ser confirmada no evento

DÉCIMO TERCEIRq
O prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold, anunciou aos

servidores municipais, em reu

nião realizada na manhã da úl

tima segunda-feira, que a pri
meira parcela do 130 salárip
habitualmente disponibiliza
da no mês de setembro - será

paga na folha de julho. Ele ar

gumentou que os recursos

para este fim' já estavam reser

vados e os valores destinados
aos funcionários não estão su

jeitos à alteração, ficando sem

sentido aguardar mais dois

meses para' liberar um dirihei

ro que pode ser muito útil aos

servidores neste momento.

Na mesma oportunidade,
Pasold informou que a estag
nação econômica do País está

provocando queda acentuada
na arrecadação do município,

!ii sendo que em junho esta re

dução chegou a mais de R$ 300
mil em relação ao mesmo mês
do ano passado. Em função
disso, o prefeito convocou to

dos os servidores a reduzir

gastos em seus postos de tra

balho, economizando em li

gações telefônicas, uso de

internet, consumos de energia
elétrica e de combustível, por
exemplo.

VERBAS
A Fundação Catarinense de
Cultura e o Ministério da
Cultura convidam a classe

artística e cultural do Estado
de Santa Catarina para um

encontro com os técnicos do

Ministério. A reunião acon

tece no dia 21 de julho de

2003, das 09:00 às 18:00 ho

ras, no Centro Integrado de

Cultura, situado na Av. Go

vernador Irineu Bornhau

sen, 5 600 - Agronômica -

Florianópolis / Se.

A reunião vai abordar os

objetivos da Legislação de

Financiamento da Cultura,
seus instrumentos e mecanis

mos, assim como sua regu

lamentação e

operacionalização.
Vale ressaltar que durante o

encontro a equipe do MinC

vai estar colhendo subsídios

sobre possibilidades de re

forma das Leis de Incentivo

à Cultura em nível federal,
portanto, sua participação é

fundamental para que, o Es

tado marque posição. Mais

informações e formulário

para contribuições via

internet estão disponíveis no

site do Ministério da Cultu

ra: www.cultura.gov.br
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'Problemas levantados farão

parte do PPA de Santa Catarina
]ARAGuA DO SUL - A

carência de leitos hospitalares
aliados a'falta de organização
do sistema estadual e a práti
ca de tratamentos de saúde
fora do domicilio foram os

principais problemas levanta
dos na reunião do setor de

, saúde para a elaboração do

Plano Plurianual, realizada no

inicio desta semana. De acor

do com o gerente de Plane

jamento, Orçamento e Ges

tão da Secretaria de Desen

volvimento Regional, Mário

Stellein, durante toda esta se

mana foram realizados en

contros, por gerência, para a

definição dos problemas e pri-
o

aridades existentes na região
e que serão levados a

Florianópolis no próximo dia

21, para serem anexados aos

dados do PPA do Estado de

Santa Catarina.

A série de reuniões reali

zadas esta semana encerram

no sábado, quando será feito

o diagnóstico sobre seguran
ça pública com o as entidades

Cesar Junkes

Gerente Márcio Steillen coordenou as reuniões

envolvidas, como Polícia Mi

litar e Civil. O gerente de Pla

nejamento, Orçamento e

Gestão salienta que os encon

tros servirão de base para a

elaboração do PPA da região
e que estas mesmas priorida
des e problemas levantados

serão apresentados à comu

nidade no dia 6 de agosto,
data prevista para a audiência

pública, que vai acontecer du-

rante todo o dia no salão no

bre do Colégio São Luís.

"Nesta audiência a comuni

dade terá a chance de partici
par do planejamento do PIa

no Plurianual com sugestões,
em todas as áreas", afirma

Steillen. A realização de audi
ências públicas para a elabo

ração do PPA estadual foi

uma conquista do deputado
estadual do PT, Dionei Walter

da Silva.

Ainda de acordo com o

gerente de Planejamento, Or

çamento e Gestão da SDR o

levantamento dos problemas
regionais foi feito em todas a

áreas. Na área da educação foi

questionado o baixo nível do

ensino nas escolas estaduais, a

ausência de ensino médio

profissionalizante. No setor

de Lazer foi constatado que
não existe diagnóstico regio
nal sobre turismo e na área

esportiva foi detectada a falta

de definição de uma política
pública estadual para este se

tor.

Já-na área de Agricultura
e Meio Ambiente foi com

provado que não existe or

ganização do setor rural e au

sência de estrutura para ações
de meio, ambierite. No que
diz respeito a área de infra

estrutura, foi diagnosticado a

ausência de uma política esta

dual de investimento para a

ampliação da infra-estrutura

regional.

Governador garante autonomia para Voluntários
]ARAGuA DO SUL - O

governador Luiz Henrique
da Silveira garantiu, sábado

passado, ao parricipar de

encontro com bombeiros

de todo o Estado que con

rinuará apoiando o movi

mento e descartou a instala

ção de unidades militares em

substituição ao modelo atu

al. "Enquanto o Brasil não

contar com uma reforma
tributária, que p�rmita aos

estados e municípios o cres

cimentb da arrecadação,
não teremos dinheiro para
criar novas corporações mi

litares", assinalou o gover
nador, ao elogiar o traba
lho dos voluntários.

Segundo o governador,
esse modelo, trazido da Eu-

"Em todos os municípios da região teremos
candidato a prefeito". A afirmação é do coordenador
regional do PSDB, Márcio Steillen, ao referir-se aos

prOjetos do partido para as eleições municipais do ano

que vem.

ropa, que temJoinville como

referência para todo o País,
representa uma economia

significativa para os cofres,

públicos. ''Não tem por que
mudar urna situação que já
se mostrou eficiente, que
mostra a mobilização da

sociedade e representa um

esforço para a estrutura es-

. tatal de segurança. É neces-

sário um acordo, uma alian

ça que traga o fortalecimen

to dós dois modelos: volun

tários e militares, permitin
do que. os 249 municípios
do território catarinense te

nham cobertura de bom

beiros",lembrou o presiden
te da Associação de Bom

beiros Voluntários de Santa

Catarina, Ney -Osvaldo
Silveira.

APOIO

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

REALIZAÇÃO

GUARAMIRIM
.. "'..... IIrv,ç.ó.oU1l··IM.
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I MARISOL: AMPLIAÇÕES TRANSFORMAM FILIAL DE SCHROEDER EIV! MODELO PARA EXPORTAÇÃO

Empresa investe R$ 850 mil
em humanização da Unidade

SCHROEDER

Marisol realizou na última

sexta-feira, dia 11, uma con

fraternização pela conclusão

das reformas na Unidade

de Confecção de Schroe

der. Autoridades, politicas
e a comunidade presentes
puderam conhecer. as no

vas instalações e acompa
nhar de perto os projetos
em andamento.

A empresa, que atua no

ramo do vestuário, investiu
R$ 850 mil na revitalização
das edificações, na rea

dequação das .insralaçôes
industriais, na urbanização e

na humanização do ambi
ente de trabalho.

As modificações foram
feitas visando atender aos

padrões do mercado exter

no, com o qual a Marisol

vem firmando parcerias. A

empresa possui loja no Ori-
. ente Médio, em Portugal e

pretende ampliar aS'expor
tações. "Nosso foco está na

Espanha, que é um merca

do em expansão", afirma

a gerente da unidade, Ra

quel Peirer,

Com a definição da

empresa de destinar os

produtos para exportação,

A

Parcerias têm contribuído no desenvolvimento regional

a previsão é que haja cres

cimento e, com isso, a ge
ração de novos empregos.
O diretor presidente da

empresa, Vicente Donini

explicou ter escolhido o

município de Schroeder por
acreditar no potencial de seus

moradores e projetar a uni

dade como modelo de pro
dução para o mercado ex

terno. ''Na medida em que
nós conseguirmos incre

mentar nossas exportações,
isso implicará em mais pos
tos de trabalho. O único ca

minho para a geração de ri-

queza passa pela criação de

emprego e renda. Através do

trabalho, vamos propiciar
essas condições", acrescenta

o diretor.

A Marisol, Unidade de

Confecção Schroeder, con

ta hoje com 300 colabora

dores, mas a nova estrutu

ra permitirá a criação de

mais 200 postos de traba

lho, divididos em dois tur

nos. "Para o município de

Schroeder é fundamental.

Além do aspecto econômi

co, tem. papel social

determinante. A Marisol

será um cartão de visitas

para o município e referên

cia na exportação", acres

centa o Prefeito Municipal,
Osvaldo Jurk.

As mudanças também

visam aperfeiçoar o ambi

ente de trabalho, através de
uma área de convivência e

lazer, com churrasqueiras e

quiosques, além de um gi
násio de esportes. "Nós

queremos contribuir pa(a a

qualidade de vida de nos

sos colaboradores", ressal

ta a gerente da Unidade.

(CAROLINA TOMASELLI)

Embratur concede selo potencial turístico
GUARAMIRIM _;_;_ o turis

mo de Guaramirim teve

um impulso na noite de
ontem. A Embratur, órgão
do governo federal ligado.

.

ao turismo, expediu o Selo

Potencial Turístico ao mu

nicípio. Marco Aurélio da

Costa, gerente de planeja
mento da Santur, órgão es

tadual de turismo, entregou
ao 'prefeito Mário Ségio
Peixer o documento em

solenidade realizada no au

ditório da Associação COe
mercial Industrial e Agríçola
de Guaramirim (Aciag), na

noite de ontem.

Dentre as várias autori
dades presentes, estavam o

Nylson Bylaardt, secretário

adjunto da 24' Secretaria do

Desenvolvimento Regional
(SDR), Jorge Luis da Silva

Souza, gerente de organiza
ção da 24' SDR, vice-presi
dente da Aciag, o secretário

de desenvolvimento econô

mico de Guaramirim e au

toridades de turismo, sindi

cais e de ensino da região.
Em sua fala, o gerente

da Santur ressaltou a im

portância do turismo para
o desenvolvimento da eco

nomia. "Turismo é uma

oportunidade". Segundo
Costa, este é o primeiro
passo para o desenvolvi
mento do turismo na cida

de e deve envolver toda a

comunidade. "Com o selo,
não quer dizer que o mu-

. nicípio tenha que desenvol-

ver o turismo prlOn
tariamente. Quer dizer que
é uma oportunidade de

desenvolver essa ativida
de". Citou o projeto "Tu

rismo nas Escolas" ressal

tando que Guaramirim foi

uma das quatro cidades a

implantar o projeto.
Bernardo Maser, secre

tário de Turismo Indústria

e Comércio de Treze Tílias,
entusiasmado com o audi

tono completamente
. lotado, começou suá pales
tra com mensagem de oti

mismo. Contou que mu

dou a idéia de turismo exis

tente em seu município
quando assumiu o cargo
há 22 anos atrás. Segundo
Maser, há muita gente em

Santa Catarina ganhando
muito dinheiro com turis

mo, por isso ressaltou: "O

turismo tem que dar cer

to". O passo inicial para
Guaramirim é buscar uma

identidade para a cidade,
buscar um diferencial.

"Em Treze Tílias muda

mos as fachadas das casas.

Todos assustaram mas

transformamos a cidade

na Tirol brasileira".

Segundo o prefeito, o

turismo' é uma excelente

fonte geradora de empre

go e renda. Essa atividade

pode gerar grandes benefí

cios para nós e para o mu

nicípio. Agradeceu o reco

nhecirnento da Embratur

pelo esforço do município .

EMPRETC
A Apevi em parceria com o Sebrae promove de 19 a

27 de julho, no CEJAS, o Empretc, que consiste em wn

programa desenvolyido pela Universidade de Harvard

(EUA) cujo objetivo é o desenvolvimento dos

comportamentos do empreendedor; fruto de pesquisas
feitas em 34 países e 5 continentes, conta com apoio e

subsídio mundial da ONU; Facilitadores treinados dentro

da 'metodologia internacional; 3 facilitadores por

Workshop; Máximo 28 participantes pré-selecionados;
um dos melhores programas de capacitação na área de

empreendedorismo da atualidade; 99,1 % de satisfação
dos participantes; 56,1% aumento no faturamento das

empresas que fizeram o EMPRETEC no sul do país.
Não perca esta oportunidade, venha conhecer o

programa e conte com ele para identificar e multiplicar
o seu talento e conquistar o sucesso. Maiores informações
com Sílvia, fone 275-7003 ou via e-mail

tecnicaservico@apevi.com.br

PETROBRAS
O Ativo de Produção Sul da Petrobras estará

reinstalada em Itajaí a partir de 10 de setembro. A

retomada dos trabalhos da extinta Unidade de

Negócios do Sul (UN-Sul) da Petrobras no município
ocorrerá de forma discreta em um primeiro momento.

A recomposição do Ativo de Produção Sul, no entanto, ;;

pode ser o primeiro passo para o retorno integral da

gerência da. Unidade à Itajaí. Uma comissão técnica

foi montada para definir um cronograma completo
de retorno das atividades ao município. De início,

segunda Estrella, será composta uma gerência
operacional do Ativo Sul, responsável pelos campos
de Coral e Estrela do Mar. A decisão de retornar a

Itajaí foi baseada na política de gestão da própria
empresa, que decidiu "ficar mais perto" dos campos
de produção. Hoje, os campos de Coral e Estrela do

Mar, situados na costa de Santa Catarina, produzem
cerca de 10 mil barris de petróleo por dia. A reconstituição

integral da Unidade de Negócios, no entanto, irá depender
da desenvolvimento da

produção de óleo nos

dois ca!1JPOS e das

perspectivas de explo
ração de novas áreas de

petróleo no Sul do país,
a exemplo do poço SC-

10, descoberto no ano

""rt IJlUÜ;'l/ 1.(!<h.vdlJ..�

0!{Fm!ud",."(/l(H,,,d"1' ,'JJuuit

passado em Itajaí.

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

Senhor, me fazes
viver em segurança". . Rua Max Wilhelm, 289

Baependi _ Jaraguá do Sul
Fone: 147) 370-6180

Salmo 4:8
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ILANÇAMENTO: ESCRITORA LANÇA SEU TERCEIRO LIVRO DE CONTOS EM JARAGUÁ DO SUL

e esperança retratados
livro de contosem

]ARAGuA DO SUL- Con

tos, experiências e histórias que
vão além da imaginação es

tão presentes no livro de

Geraldina da Silva Pereira,
intitulado ''Agora e sempre é

primavera". Terceira obra da

escritora, que aborda dor, es

perança, vivência e felicidade

em 126 páginas através de

contos e poesias.
Geraldina nasceu em São

Francisco do Sul, em 5 de

abril de 1929. Mora em

Jaraguá do Sul há 52 anos.

Autodidata, desde criança
gostava de ler e escrever. Nas

festas e na escola, declamava

versos de sua própria autoria.

Há 15 anos, sofreu um aci

dente que lhe deixou

paraplégica. Sua angústia e

sofrimento foram transferi-

/

e poesias

Cesar J un kes

Geraldina com o livro "Agora é sempre primavera"

dos para o papel em forma' um neto. Eu mesma me de-

parei com a morte, mas Deus

me deu nova oportunidade.
Se estou aqui e tudo isso acon

teceu é porque existe um mo

tivo. Não vou me rebelar por

que assim dói menos. Assim

prefiro viver com alegria, fé e

coragem", conta a mulher que
mostra uma força maior que
seu tamanho miúdo..

Mesmo com taritos de

safios na sua vida, Geraldina

não esmorece e prossegue
escrevendo seus livros. Seu

próximo trabalho já está sen

do escrito, ''É um romance,

com pitadas de humor",

Bom humor aliás é uma ca

racterística presente em sua:

personalidade.
Geraldina lança seu livro

no auditório do Sindicato dos

Trabalhadores das Indústrias

do Vestuário, amanhã, a par
tir das 19 horas, Ela estará

presente autografando seu tra

balho ''Agora e sempre é pri
mavera", que tem tiragem de

mil cópias e pode ser adquiri
do ao preço de 5 reais.

Faleceu às 23:00 horas de 14/7 o Senhor Julio Nicolini

com idade de 90 anos, deixando enlutados filhos,
noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 15/7 às 16:00 horas,
saíndo o féretro da sua residência seguindo para o

Cemitério Santa luzia.

Faleceu às 21:30 horas de 14/7 o Senhor Renato
Schunke com idade de 58 anos, deixando enlutados

esposa, 3 filhos, 5 netos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 15/7 às 15:30 horas,
saíndo o féretro da Capela da Vila Lenzi seguindo para
o Cemitério Municipal do Centro

..

Dor

de contos, histórias e poesias,
Se antes já gostava de escre

ver, depois do acidente pas
sou a fazer de seu dom, um

trabalho. ''Tive muitas perdas
na minha vida. Perdi filhos

em acidentes, marido e até

Arquivo
Universitários tem até amanhã para confirmar matrícula Empreendimento atenderá necessidades de produtores
Prosseguem até amanhã
as matrículas na Unerj

]ARAGuA DO SUL -

Os vestibulandos aprova
dos nos cursos mantidos

pelo Centro Universitário
de Jaraguá do Sul (Unerj)
em Administração, Ad

ministração com habilita

ção em Comércio Exte

rior, Administração com

habilitação em Marketing,
< Arquitetura e Urbanismo,

,

Direito, Moda, Sistemas
de Informação, Tecno

logia em Eletroeletrônica,
Tec-nologia em Mecâni
Ca - modalidade proces
sos industriais, deverão
Confirmar matrícula até

amanhã, dia 18, das 8 às
11 horas e das 14 às 21

horas, ria Diretoria de

Registros Acadêmicos
(Bloco C), munidos de
dOcumentos.

Para efetivação da ma

trícula é obrigatória a

apresentação da certidão
de nascimento ou casa-

mento (fotocópia autenti

cada), carteira de identida-

de (fotocópia frente e ver

so autenticada, título de
eleitor (fotocópia), certifi

cado militar (fotocópia),
histórico escolar do ensi

no médio (via original ou

. cópia frente e verso auten

ticada), diploma ou certi

ficado de conclusão do
ensino médio (fotocópia
frente e verso autenticada)
CPF (fotocópia frente e

verso), uma fotografia
(5X7) e atestado de vaci

nação contra rubéola

para mulheres até 40 anos

(conforme Lei n.o 10.196

de 24/7/1996). As aulas

iniciam no dia 4 de agos
to, às 7h30 para os aca

dêmicos do curso de Ar

quitetura e Urbanismo; às

8 horas para os calouros

dos demais cursos do pe
ríodo matutino; às 15 ho

ras para os acadêmicos

do período vespertino; e

às lSh45 para os acadê
micos dos cursos notur

nos.

]ARAGuA DO SUL - As

obras físicas da primeira
parte do Centro de Apoio
à Agricultura Familiar

(Caaf) estão em fase final.

A mini usina de leite deve-

rá ser entregue em 27 de

julho ao condomínio que
a administrará, enquanto
que a conclusão do

abatedouro está prevista
para o final de agosto, Esta

é a expectativa do secretá

rio adjunto de Produção,
Alcides da Nova Peixoto.

''As duas instalações locali

zadas em um terreno de 50

mil metros quadrados, no

bairro Garibaldi, absorve

ram um investimento total

de R$ 789 mil, dos quais
R$ 500 mil _recebidos do

Ministério da Agricultut;a e

.0 (restante. proveniente do

Froagro (Fundo Municipal
de Desenvolvimento Ru

ral)", destaca.
Peixoto lembra ainda

que foram aplicados R$
102 mil na construção do

prédio de 216m2 da usina

de leite, que recebeu mais

R$ 10S mil destinados à

aquisição de equipamentos.

Jaraguá do Sul, pois a mai

oria deles não tem condi

ções de se adequar à legis
lação sanitária, devido ao

alto custo do investimento

exigido. "Como este gru

po já estava pensando em

um único posto de abate

para reduzir os custos e au

mentar a receita, eles deve

rão assumir, aos poucos, o

comando do abatedouro,
o qual, inicialmente, será

administrado pela Prefeitu

ra, que terceirizará o servi

ço", justifica Peixoto,
onde foram investidos R$ Ele esclarece, entretan-

475 mil na edificação e re- to, que o abatedouro está

passados outros R$ 104 à disposição de todos os

mil para a compra de equi- produtores de Jaraguá do

pamentos. ''As instalações Sul, sendo possível tam-

permitem o abate de 60 bém o abate de caprinos e

bovinos e 300 suínos por ovinos. Suas instalações
mês, mas esta capacidade permitem também o

poderá ser aumentada, sen- 'aproveitamento de todo o

do necessário apenas .a animal: couro, graxa,
ampliação da estação de vísceras, cabeça, patas e

tratamento de efluentes", carne. Alcides Peixoto sa-

explica Peixoto. lienta ainda que "o estabe-
O empreendimen to l�ilJl.f',"'·�. ·.triljnpes:ão fe-

tem como objetivo aten�
,,> " í a

der às necessidades dos �"on.nOJ!·at'?""dac� d,C"
,\30 Ncso RH'!<lult ClIOAlihenllque2 RI

estabelecimentos de ab�!���:��ti:��:ano<i;;�f:
existentes atualmentr, -i

Caaf: administração da prefeitura e terceirização do serviço

Com capacidade para pro
cessar 3 mil litros de leite

por dia, este empreendi
mento será administrado

por um condomínio com

posto de 19 associados.

"Como eles produzem 2,5
mil litros/dia, a diferença
poderá ser recolhida jun
to a outros pequenos pro
dutores", explica o secre

tário adjunto, salientando

que o condomínio está
aberto à adesão de novos

sócios.

Já o abatedouro conta

com aproximadamente
900m2 de área construída,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Teatro
Acontece no dia 22 de Julho, terça-feira,

às 20 horas na loja O Boticário, do Calçadão da

Marechal, o Espetáculo teatral Adelaide Fontana, a

Rainha do Rádio. Criativa inovação teatral e texto que
rende boas risadas e reflexões sobre o universo

feminino, num proposta nova de apresentação em

local alternativo: uma loja comercial. Vale a pena
conferir o qrupo catarinense. Entrada

Gratuita.

Unerj
vestida de VERMELHO

Instalações espalhadas pela U N ERJ, são resultado do

primeiro semestre do curso de moda. Os alunos que se

dedicaram a difereates pesquisas de vários temas,
transportaram suas idéias para as peças e acessórios

apresentados. As instalações podem s.er

conferidas de Segunda a Sexta das 9h
às 21h e nos sábados

Mundo da Lua
,

(

No período de 23 de Julho e 09 de agosto, o

público poderá ter acesso a mostra educativa de
Ciência e Astronomia, Planetário S ESC. Serão

realizados Seminários, Oficinas, Vídeos temáticos e

visitação orientada. A mostra vem em comemoração
aos 127 anos de Jaraguá do Sul. O valor do

ingresso, por pessoa, para visitação é de R$ 0,50.
No dia 25 de julho, aniversário da cidade, a

entrada é franca. Iniciativa do SESC

Jaraguá do Sul, com apoio do

Shopping

Belas: miss simpatia, Leise D. Betoni da E. E.B. Profa Lilia A. Oechsler, 2a

Princesa, Aline B. Ossowski do CEJ, Rainha, DANIELA M. MENEGHELLI
da E. E. M. Alberto Bauer e P Princesa, Camila de Lima do Coléqio Nova Era

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CUoAUTHENTIQUE 1.08V - 2 PORTAS
Via f nte rrret

Faróis com Duplo Refletor Óptico, Vidros Verdes, Barras
de Proteção Lateral e Desembaçador do Vidro Traseiro.

Avista

II'

ASTRA-vende-se, sedan, 1.8,
99/99, bco. R$22.000,00.
Tratar: 9996-1443.

BLASER - vende-se, OLX,
cornpl., 97. Tratar: 371-7542,
ou 9965-5774.

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

ou 9133-9510.

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

R$3,500,00. Aceito Troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510(hor. comi.)

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

.273-0779.

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

a.c. R$ 18.300,00. Tratar:

9953.5541 (12:00 ou após
17:30)

KADET - vende-se, GL, 95, 1.8,
limp. e des. tras., aerofólio,
rodas de ltga, alarme .

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

MONZA-vende-se, 85, verm.,

c/ trio elétr., insufilme., rodas

_-

.scénac ALlZ� 1.6· 16V

, Air Bag Duplo, Ar·condicionado, Direç50 Hidráulica,
Vidros e Ireves E;/éfticas. e .Volante de Couro.

.iS
..

)

••

Rede Rcnault. 183 Concesstonártas 110 Brasil.

BLUMENAU
322·8800

ITAJAI
348-8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370-6006

esport. R$4.000,00. Tratar:
9952-9154.

MONZA - vende-se, 94, 2.0,
alcool, compl., já financ.

R$5.500,00 entro + 17x

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

MONZA - vende-se, verm., 85,
rodas esp., trio. Tratar: 9952-
9154.

PICK-UP-vende-se, 3100, 54,
à restaurar. R$5.000,00.
Tratar: 371-9914.

PICK-UP - vende-se, 020,
gabine dupla, 92/92, cornpl..
R$28.000,00, aceita-se carro

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

VECTRA - vende-se, GLS, c/
som e rodas. R$13.800,00.
Tratar: 275-0423.

VECTRA - vende-se, 97, 2.0,
GLS, prata. R$16.800,00.
Tratar: 9957-7545.

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

FIORINO - vende-se, pick-up,
92, prata, 1.5, gas.
R$4.000,00 + finan. Tratar:

9957-7545.

OGGI - vende-se, 84, alcooi.

R$1.100,OO. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510(hor. comi.)

PREMIUM - 87/88, vende-se
ou troca-se por moto. Tratar:
276-1007 ou 9131-1632

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

valor. Tratar: 371-3132.

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

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

R$8.500,00. Tratar: 273-

6242 ou 9133-9510.

SCÉNIC.AuZE E

CLIO Au rHENrlQUEI.(l16V

Melhores Compras 2003
em suasCateqorlas.

Vale do uai:•.i e Litoral Norte - SC

I Consórcio Renault

'�) CO�diç.ão IláGda �ar� finíYloarnerio com Taxa de Juros de 0,99% em. Para Ioda Lima Renaul O Im, exCeto para o �Ià:íer l1H2 e Chassi Cabine. Financiatrerio coe (C.fácUo Direto ao Consumidor) �n: entrada de 50%do ltalOl' do vercuc �'saldotinanciado em 24 vezes cm Taxa C�ente prefixada deO ,99%am +IOF_ Finendarreréc Renault�fa\lãs da Cis. de Crédito

Ilflatl?<vnerrio e I�\'ewm�o RenaUl do B-asil. Ta�a de abertura de Crédto (TAC)não inclusa: c:réd�o rug�ilo a análise e aptova9áo de r�dilstn:J, As.Taxas pader�o 'S� alteradas.: 93 hO!Jwre'llm.ooanças s'9nlicati...,.a� no '--\lrcada Hnanceirc. sema'viso.p.révio. (2) Preço para pagamento ��ista efou cerne finafl('��nI� aqui proposto d�IO'<lJ Rs��lt Clio Al1h�liq�e 2 Fortas
'0.4\1 2003/2004, semopcorae, COI' sàida. ��m.A.a rilg Du�o. Preço vJ�do sõrrenu paa aqIJSlÇ""o dOSWllCulos pela Internei, romüetenduso para todo o er;d .. A.plrtUl'íllrel3:!Ca eea acescda ecspreçcsdos WICl.JkJS. {�) Preço para pagamerno i) "iãlaE!lbucom ofinanoarnenlo aqulJlOposto do Ren81.Jt SctlnlcAhré t.s I' V 20031.:003. ccr !itlida. serrcpconas. Ofrele e

a:ntura mel:álica serão acrescidas ao preço da VE!lcuio. Condições vàlidas na data de vei(Ui�ão deste erúrcc Ol/ erJquanto duraremos eaccces. Para rreote íntorreçõee ,i.ncu9\'esobl e a dispOflib�ldade. de estoque, conruHa sua conr:.essionària Rereclt. Falos para fins f'Jbi(.�ários. Alguns tens mostredcse ()IJ rrerccredos neste rreteie! pubkilário são opcionais ou
r 81'E11ll-se a versões espectcae. A Renaull do Brasil 16Si'rlO<l"'3e <loáre�o de alarar esespecfceçôesdeaes wlcnossem avsoprâvo. Cinfosda segurança em ronjlllto romAIr Bag$, savarnvdes.:

,

,
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2 CORREIO DO POVO QUINTA�FEIRA, 17 de julho de 2003

370-3113
00 ' Ranger 4p diesel 03
99 Versailles 2p 92
95 Verona4p 95
98 Escort XR 3 89
95 Escort 1.6 L 87
93 Escort Hobby 95
92 EscortHobby 94
90
97 Palio 1.0, 4p 98
94 Palio 1,0: 2p 99

Palia 1.6 4p 97·

01 Fiorino Furgão 99
99 Uno 1,0, 4p 96
98 Tempra4p 95
89

, BeslaGS 01
87 Peugeol106 99

'92 AudiA-31.8 98
89 Pagerov6 95
74 Suzuki 1.02p 94

Jeep JPX Diesel 95
97 Mazda Cab, Dupl. 94
95 CB400 II 82

95 Maverick 75
Ford"A" 29

Aslra GLS, 2p
VeclraGLS
VectraGLS
Blazer OLX Diesel

MonzaGL4p ,

Monza SUE, 2p,
MonzaSUE4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.02p
Kadell1.8

'

Gol Turbo4p
Go11.0, 16v, 4p
GoIMI,1.0
GoICL,1.6
GoI1,6CL 88
GolCL 1.6
Sanlana GLS 2p
VoyageCL 1.6
Fusca 1300

AI ",,,uu·"I'IÃ./
11�����'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro- )araguá do Sul- se

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

(47) 376-1772/ 273-1001

"'_"'__Au._ C••••r LTDA
.

.

CAMINHON......
Ruá: Ângelo Rubini, 780 • Barra do Rio cerro- Jaraguá do Sul· se

VOLKSWAGEM Escort L 1.6 Vermelho G 1990

Gol CL 1,6 Branco G 1988 Mondeo HLX SW Verde G 1999

ApoloGL cinza G 1991 Stratus LX Preto G 1998

AAT PICK-UP

Tipo 1.6, cornpl. Branco G 1995 S-10 2.2 básica Preta G 1997

Uno 1.6 R Branco G 1990 D-20 Branco D 1990

Palio 1.6, 4p Vermelho G 1999 F-l000 Bege D 1987
Uno 1.3 S Branco G 1991 F-l000 HSD Vermelha D 1997

GM Silverado DLX T Vermelha D 1997

Corsa GL 1:.4 Azul G 1995 F-l00 motor MWM Amarela D 1979

Vectra GLS 2.0 Cinza G 1997 D-20 Gabinada 4p Branco D 1987

'Omega CD, teto Preto G 1994 Pagero GLS, couro Verde D 1999
,.�

FORD S-10 c/ ar e d.h. Branco D 2000
Del ReyGhia Azul A 1987 CAMINHÃO

1995 Branco D

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

próx. Baependi
- próx. trevo de Schroeder
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QUINTA-FEIRA, 17 de julho de 2003

Moto CBX 200 Estrada, impecável Verde

Tipo IE 4p Branco
Escort Hobby Cinza G
Kadet light 9 Bordo
Gol CL 1.6 Azul G

G
G
G
G
G

TIPO - vende-se ou troca-se,
comp., 95. Tratar: 273-1001 ou

9905-3900.

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

DEL REY - vende-se, 85.

R$3.500,00. Tratar: 9952-

2294.

Branca
Prata
Vermelho
Verde
Dourada
Verde
Branco

G
G
A
A
A
A
G
G
G
G
G

99 R$ 4.600,00
95 R$ 8.500,00
95 R$ 7.300,00
94 R$ 8.500,00
91 R$ 4.500,00

+ 18x R$ 113,00
87 R$ 1.300,00
87 . R$ 1.300,00
86 R$ 4.200,00
85 R$ 4.000,00
85 R$ 3.500,00
84 R$ 1.200,00
82 R$ 2.300,00
81 R$ 2.000,00
77 R$ 2.000,00
78 R$ 1.800,00
75 R$ 2.000,00

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 41 334-5729

ESCORT - vende-se, 84, GI,
ótimo estado. R$3.200,00
aceito carro de menor valor.

Tratar: 376-3505 após 15:00.

ESCORT - vende-se, XR3, 93,
compl., ar, d.h., pelíc., alarme

intel., acento recarro, modelo

europeu, lindão. R$9.500,00-
aceito menor valor. Tratar: 371-

6238 ou 275-2634.

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

R$7.200,00. Tratar: 275-

3420.

FORD KA - vende-se, 00, GI,
bco. R$12.000,00. Tratar:

372-1498 ou 9993-7423.

RANGER - vende-se, compl.,
98, 4x4, turbo, único dono.

R$36.000,00. Tratar: '379-

1119 ou 379-1719(hor.
coml.).

CORREIO DO POVO 3

OIGTCAR
(47) 371-4142'

"a tecnologia a disposição do seu veículo"

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

Especializada: GM • FIAT· VW· FORD

VENHA NOS VISITAR:
.

Rua: Bernardo Dornbush, 1673 • Baependi
(à 300 mt após a Marisol)· Jaraguâ do Sul

SERViÇOS COM GARANTIA

O�\rt�1\l'W.

ULTIMAS VAGAS

GRUPO, PRATA. QUE VALE OURO
1° .I0RTEIO DIA 18/07/2003

<A
,.

Ligue já: 371AW8153

Di�mos de créditos até K$ 84.000,00

t r

... ", .. ,

r·q····--·····---···-----····--······---···-···----··-"-----"--1

I CREDITO I PARCELAS!
r-

.. -·-·� .. · .. -·-·- .... ··-··--· .. -·· ........··-· .. ---t·-·-·-......c .. -- .. • .. ·-·· ........··-··.. ----·.. ·····--··--··--·1

I 13.830,00 I 267,38 I
..................... . .]... . _.1

14.451,00 1· 279 38 i
...................................................................................................... ; 1 1

15.750,00 I 304,50 I
[.I�.§..�..º.!ºº. _I::_.:�_.:.à�º.!j���=�.. ..
i 17.531,00 I 338,93

.

................................................................................................L J

60 MESES

"-

Vo'CE AINDA CoNCoRRE·A UMA BARRA DE OURO DE 10013

Há 25 anos o seu consórcio.
Rua João Ja.....uário Ayroso.... ao sala 03

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

Fones: (47) 371-8153 I 9122-6233

(08S. rróxb:no ao At.acadão LUX)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

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

pneus, calotas cromadas.

R$1.800,00. Tratar: 273-

6242 ou 9133-9510.

FUSCA - vende-se, 82, todo

reformado. R$2.300,00.
Tratar: 91117436.

GOL - vende-se, GTS, 92,
compl. Troco por carro

financiado. Tratar: 371-7542
ou 9965-5774.

GOL - vende-se Mil, 97.
.

R$10.500,00 ou troco pI
carro de maior valor. Tratar:

372-1772.

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, 1.0, 96, verde

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

GOL - vende-se, 4p, 98, 16v.
Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

PARATI- vende-se, 89, prata,
1.6, gas., cl aro esp., ótimo
estado. Aceito carro ou moto

no negócio. R$5.800,00.
Tratar: 376-2506.

SANTANA - vende-se, 98, aro

de liga leve, porta mala elétr.,
impecável. R$5.500,00 - troco

por menor valor. Tratar: 371-
6238.

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

SANTANA - vende-se, 4 ptas,
GLS, 2.0, 88, compl., menos

ar. R$5.500,00. Tratar: 9123-
7713 cl Marcos.

VOYAGE - vende-se, 92, GL,
1.8, gas. Tratar 371-0695.

BUGGY VW,-vende-se, coiote,
revisado, cl tolda.

R$4.300,00. Tratar: 9963-

7195.
.

BUGGY - vende-se, way, 98.
Tratar: 371-0695.

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$ 2:fooo,00. Tratar: 370-

8928.

COMPRA-SE - carro 1. O, de 95
a cima. Tratar: 372-1772.

JUMPER - vende-se, cl 16

lugares, compl., cl 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 cl
Santiago.

SCÉNIC - vende-se, RT, 1.6,
16v, 01, a.c, dir., airbag, trio

elétr., modo novo. Tratar: 9991-
5809 .

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

VENDE-SE - 95, boa km, entro

+ 36x. Tratar: 9995-2609.

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

de semana.

CBX 200 - vende-se,

QUINTA-FEIRA, 17 de julho de 2003

-R$ 10.000,00 R$ 110,00--
-R$ 18.000,00 R$ 198,00--
_R$ 30.000,00 R$330,00_-
_R$ 40.000,00 R$ 440,00__

_R$ 60.000,00
.

R$ 514,00__

_R$ 100.000,00 R$ 857,00--

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

impecável, baixa km, verde.

R$4.600,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

CB 500 - vende-se, 99, 'cl
9.000km. R$11.000,00.

'Tratar: 371-9616 cl Ilídio.

CG - vende-se, 125, 02.

R$4.400,00. Tratar: 374-
2145.

CG - vende-se, Titan, 125,.
2000, ou troca-se por carro 1.0.
Tratar: 273-1001.

CG 125 TITAN KS - vende-se,
01, prata, cl pneus novos. R$
3.000,00 entro +10 parc.R$

125,00. Aceito DT, XL ou CG de
menor valor, Tratar: 9113-
3843 ou 371-7842 com Melin:

DT 180 - vende-se, trilha, 87,
freio a disco. R$1.300,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510 (hor. comI.)

SCOOTER - vende-se, hyosung,
98, amarela. R$1.100,00.
Tratar: 372-2246 ou 9125-
5584.

APARELHO - vende-se, de CD,
pI carro, frente dest., JVC, 3

anos de uso. Tratar: 9952·

9154.

,CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
ii contemplada. R$1.800,OO,
plano de 80 meses cl 20 parco

I
I

Fone, 370-276'
iCeI.: 9104-2070/9957-6099.
! :
:��� W�I���.�.�.�.��� .. �.�.�"I!!.!�.��... �.�!!X

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

ir 370-5999

TABELA DE USADOS

C 100 BIS ES 01101 VERMELHA
C 100 BIS KS \ 01/01 PRETA
SUNDOWN WEB 100 OKM VERMELHA
CG 125 TITAN KS OKM AZUL
INTRUDER 125 OKM AZUL

.

CG 125 TITAN KS 01101 AZUL
CG 125 TITAN KS 01/01 PRATA
CG 125 TITAN KS 00/00 VERDE
YBR125K 01/02 , PRATA
NX4FALCON OI/OI PRATA
NX4FALCON 00/00 PRATA
VIRAGO 250 96/96 BORDO
VIRAGO 250 98/98 PRETA

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João·Januário A roso 65

elA.�® Consórcio

�Reg_ata
7�teo-�'V

PEÇAS ACESSÓRIOS· OFICINA

W 370-9995

Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 17 de julho de 2003

de R$174,00 pagas. Tratar:
370·9080 ou 9111-5609. ,

CD - vende-se, aparelho pj
carro, frente dest., JVC.

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

FILMADORA - vende-se, JVC.
tratar: 372-0108.

JOGO DE RODAS -vende-se, aro

15, novas, furação Ford. Tratar:
9975-0078.

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

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

3658.

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
sub de 15 da Sravox, modelo
endurance E2K, cj cxa dutada,
R$280,00. Tratar: 372-2843

após 18:00 cj Diego.

diversos
APARELHO GINÁSTICA - vende

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

APARELHO GINÁSTICA - vende

se, esteira elétr., dlg., Halter.
2x de R$225,00. Tratar: 9121-
7809.

APARELHO GINÁSTICA - vende
se, Atletic 2.001, cornpl., mais

de 30 exerc., cj fita de vídeo.

R$700,00-em até 3x. Tratar:
371-6238.

APARELHO GINÁSTICA - vende

se, AS Shaper. R$180,00.
Tratar: 376-0409 ou 376-
2820.

AR CONDICIONADO - vende-se,
10.000btu. R$500,00. Tratar:
371-0551.

AQUECEDOR· - vende-se, de

ambiente, ótimo estado. Tratar:
371-3549.

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

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561. ,

BICAMA-vende-se. R$50,00.
Tratar: 371-6238.

BINÓCULOS - vende-se, Nako,
50x101V. R$250,00. Tratar:
9117-1083 cj Wanderlei.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Pitbull cj Pedigree. Tratar:
373-4156 ou 9122-5901.

CACHORRO - vende-se, filhote
de 3 meses, mistura de
Rottweiller cj Soxer. Tratar: .

373-3787 ou 9993-1751.

CORREIO DO POVO 5

A PODIUM
,ESCOLA' PARA
CABELEIREIROS

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

chow cj Pastor Alemão. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

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

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

CACHORRO - procura-se,
piquinés, adulta, fémea. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

preparou uma

promoção especial
para você que quer ser um

profissional liberal.
Fazendo a 8ua inscrição até
o dia 11 de julho,
voei terá um desconto de 1
no valor da matrícula.

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

sALÃo E ESCOLA DE CABELEIREIROS

Av. 'Prefeito Waldemar Grubba,2474 • Fone 275· 2481

PÁLIO WEEKEND EX 1.3
COM BÔNUS DE

R$1.000

Concessionária

aoso
AutonJÓvel$ S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 17 de julho de 2003

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 - procura-se
Basset, pura, adulta pI
doação. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

CACHORRO - vende-se, filhote

de cocker. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 clNoeli

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

ou 9993-1751 cl Noeli

CACHORRO - vende-se, filhote

de poodle. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cj Noeli

CACHORRO - vende-se,
rottweiller, 1 ano. R$100,00.
Tratar: 371-7341.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de poodle micro-toy, vacinados
edesverminados. Tratar: 372-
2231.

CALCULADORA - vende-se,
financ., HP12-C. R$200,00.
Tratar: 9952-9154.

CARRINHO - vende-se, de
cachorrão prensado. Tratar:
9117-1083.

CELULAR - vende-se, Ericsson

A1228d, pré-pago, cl nQ, ótimo
estado. R$100,00. Tratar: 371-

1919(hor. com!.) ou 9952-

8198(após 18:00)c/Bruna.

CELULAR vende-se,
Gradiente, pré-pago: R$100,00.
Tratar: 276-0478.

CELULAR - vende-se, Nokia,
3320, TIM, em perfeito estado.
Tratar: 9975-0078.

CELULAR - vende-se, Nokia

5125, cl vibracall, envia e reco

Msgm de texto, cl nota e garanto
até setembro. R$150,00.
Tratar: 9963-9596.

Rosânqela Cartomante
e Consultora Espiritual
Para problemas amorosos e financeiros

CORREIO DO POVO 7

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, 6 meses gar., capa,
nota, carreg., nQ e R$10,00
crédito. R$240,00. Tratar:
370-4170.

música do século. Tratar: 275-

4079.

COLEÇÃO - vende-se, de fitas

VHS, do 007. R$150,00. Tratar:
275-4079.

,9\.proveite a oportunidade ligue:

8684.

.5'\ melhor Semi-Sóia e 'Prata do mercado está

atendendo em Saraguá do Sul e região.

(47) 3027-2412

c.E marque uma visita.

373-3787 ou 9993-1751 cl
Noeli.

FOGÃO - vende-se, Brastemp,
4 bocas, acendo aut., inox.

R$150,00. Tratar: 9963-
7195.

GATA - vende-se, linda, gata
himalaia cl 1 ano de idade.
Tratar: 372- 2231

FORNO ELÉTRICO - compra-se,
ou microondas, em bom estado.

Tratar: 371-0695.

GUITARRA - vende-se, Incore,
modelo Lespaul. R$ 350,00.
Tratar: 371-8684.

FREEZER - vende-se, 415L.

R$450,00, facilita-se o pgto
em 2x. Tratar: 373-2124.

JET-SKI- vende-se, Kawasaki,
modo SX 750 cil., 93/94, bom
estado. R$5.500,00 nego
Tratar: 041 442-2565(coml.),
041 472-3698(res.) ou 041
9118-9056.

FREEZER vende-se;
Prosdócimo, horiz., 320L,
branco. R$500,00. Tratar: 376-

2506. JET-SKI - vende-se, Yamaha,
modo VXR 650ci!., 94, orig.,
impecável. R$ 6.500,00.FREEZER - vende-se. Tratar:

CELULAR vende-se,
Gradiente, cl carreg., nQ,
R$10,OO crédito. R$90,00.
Tratar: 370-4170.

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

9909-5861 cl Mara.

C 100 Biz KS a partir de

61'!�

CELULAR - vende-se, Motorola

C331, pré-pago, 3 meses uso,

garantia. R$320,00. Tratar:
9957-6500.

CONSÓRCIO - vende-se, de

imóveis, carta no valor de

R$35.700,00 por
R$14.000,00 e assumir

parcelas de R$395,00. Tratar:
370-0177 cl Geraldo.CELULAR - vende-se. Tratar:

9902-4035.
CUBO - vende-se, Fender pI
estudo. R$250,00. Tratar: 371-COLEÇÃO - vende-se, de CD, a

STA DISTRIBUIDORA
Vinhos Nacionais e Importados

Tele-vendas: (47) 372-2280

ou 9112-6117

E-mail: bia.;f2:s@terra.com.br

Parceria. Quem ganha é vocé!

(371-7311 J

Seu Auto a partir de

185'm�!

(371-1970)
Faça consórcio de Moto - Auto

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
antes de ser contemplado,

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

YBR 125E

CB-500

Falcon

NX-200

Vira o 250cc

Titan ES

Titan KS Verde 200 1

(I) _iaiaal..iErnBI tm_il
« Titan KS Prata 2000

O Titan Vermelha 1999
« . -·r-
(I) Titan Azul 1.997
::> llIfi!llA1ll. ".. �1tI,_.

Titan Cinza 1995

Verona GLX 1.8 Azul
"'@1

(I)

« �.".I·�_I.iIDiI"••'�'••

� Titan KSE Verde

Z

OKm

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa, 4p, a.c, d.h. R$ 16.800,00
Gol Special R$ 12.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco R$ 16.800,00
Gol Special, a.c. 00 branco R$ 12.500,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Blazer DL)( 99 branco D R$ 45.000,00
Palio EL, cj ar 97 bordô G R$ 10.900,00
Palio EDX, ar cond. 4p 97 cinza G R$ 12.500,00
Fiesta 97 cinza G R$ 9.700,00
Gol 1.0 cornpl. 97 branco G R$ 12.000,00
Gal MI '97 vermelho G . R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
Gol! GL compl. 96 azul G R$ 15.590,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L • Euro 94 vermelho R$ 8.900,00
MB 709 carroçeria 93 vermelho R$ 35.000,00
Chevette DL 91 branco R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde R$ 6.000,00
Escort L 89 verde R$ 4.900,00
Moto CB 450DX 88 cinza R$ 3.500,00
Gol GL 1.6 87 branco R$ 4·500,00
MB 1313 truque e baú amarelo R$ 45.000,00

·•••··:E':'ij·riâ·'n'·c;·i'â:::�'

.�� ..

�FIamóveís 370-31 13
.'

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

GOL GIII 4P 16V PRATA 2000

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000

MAREA WEEKEND ELX 2,0 20V CINZA 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

GOL MI SPECIAL VERMELHO 1999

ESCORT GL Cj AR+DH CINZA 1998

PALIO EX AZUL 1998

ESCORT GL 4P VERDE 1997

VECTRA GLS + COURO BRANCO 1997

UNO EP 4P Cf TRIO ELÉTRICO VERMELHO 1996

CORSA SUPER PRATA 1996

GOL 1.0 I PLUS + RODAS PRATA 1995

GOLFGL COMPL (·AR) AZUL 1995

ASTRA GLS CINZA 1995

KADETI GSI CONVERCIVEL BRANCO 1994

ESCORT GL Cf AR AZUL 1993

OMEGA GLS Cf TETO CINZA 1993

OMEGA GLS VERDE 1993

GM
Celta Prata 02 G
Corsa Wind 4p Branco 01 G
Vectra GLS cornp. 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 02 G

, GQJ Special Branco 99 G

'Gdr�I,l.6 Prata 97 G
I'·

�" FIAT

Palio Fire Mod, Novo Verde 01 G
Palio EDX cf a.c. Verde 96 G
UnoMille EP Preto '96 G
Uno ELX, 2p Bordo 95 G
Uno ELX, 4p Vermelho 95 G
Uno 1.5 Bege 88 A

FORD
Fiesta 1.0 Prata 98 G
Escoit L Dourado 84 G

OO:i'�� ���f:�(tº,w��ij���::��yij�;�#�Q'!.g'lI�iij�.,NiEIII4i'��A��ijÃ l!!lJ�ij�,!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

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

OUTRAS MARCAS
Clio LO, 4p, compl. 01
Honda Civic Coupeex-At, 2p 1.6, 16v, compl.

99
93
91

99
94
94
85
78

99
98
97
97
95
93
92
91

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

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.

Uno Mille
Uno Mille, limp, desernb.

Gol MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Logus
Gol S, 1.6, álcool
Fusca 1500

VW

vermelho
azul

branco
azul meto
azul
prata
bege

branco

verde mel.
verde mel.
branco

vermelho
verde mel.

chumbo
azul mel.
bordô
cinza
cinza
prata
vermelho

prata

R��M�2166
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 meto

Kadett Iight, 1.8, álc. 94 bordo met.

Omega Gl 2.0 94 prata met

Vectra GlS 2.0 94 bordo meto

Kadett Sl 1,8 93 prata met.

Escort Gl, gas. 91 azul

GolCl 9.1 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
'�

Seja
•

FIAT PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
Twister 02 vermelha cj partida, 2º dono parceiro

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

FinanceiraTipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00
EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v da BVTipo,4p, -ar 95 Bordô R$ 8.000,00

Uno Eletronico 4p 93 Verdemet R$ 6.900,00 Vectra 98 branco compl., GL, 2.0, GNVVW GoI,4p 99 Branco R$13.200,OO

faça ótimosPassat, compl.+ Aul.. 9;; Cinza R$17.800,OO unc sx.a.o 97 champagne 4p, ve, te,lt, dt, aq eGol 94 Preto R$ 7:200,00
cj opc,ApoloGLS 91 Bege R$ 6.500,00 Kadett 97 cinza

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

VoyageCL 91 Prata R$ 6.500,00 negociasGM Corsa 98 Branco R$10.500,OO Pampa L1.8 96 branca cj capota de fibra
Corsa 97 Verde R$ 9.800,00

verde meto completa

espaço!
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00 Blazer DLX 96

nesteMonza GLS, -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

Af'lolo 91 cinza 1,8, gasolina

Av•. Prefeito'walde"'nâr.Gf·úbaf':'3'747:'�TJârâgú:á:-d'ô:·Súl· Uno 89 preto l,6R

GM
Corsa Sedan, 1.0; a.q, d.t., v.e., t.e.
S-10 Deluxe, compl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2.0, compl.
D·20, compl.
Monza SLE, 4p, compl. _

Kadett SL, 1,8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desernb. Pers,

FORD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676

Gol16V 4p
.

Corsa, ve., !.e.
Rangerdiesel4x4 reduzida, longa
GolMI
Corsa Sedan, 1.6
Gol
Gol
Uno, aq., d.!.
F'1000
Chevette DL

.

Uno
Corcel li 2p
0,10, diesel
Fusca
F·3S0 (Toda 4000) Diesel
Corcel I
Fusca

.

C·l0 diesel r I'

99
98
98
97
97
93
92
92
91
91
85
80
80
76
74
72
72
70

R$ 13.500,00
R$ 9.500,00
R$ 28.000,00
R$ 9.600,00
R$12.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.400,00
R$ 5.500,00
R$ 26.000,00
R$ 4.400,00
R$ 3.700,00
R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00
R$13.000,00
R$ 2.200,00
R$ 1.8bà,00
R$ 950000•

"Ua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Ãrduino
Veiculos 371·4225

VI Votoran:tim I filiHnças

Corsa Milleniurn

Clio RT Sedan

Pako EX

Corsa Wagon
.Scenic RT

Megane RN

Gol 16v cornpl.
Siena 1.0, 6 marchas

Marea ELX

Astra GLS

Gol CL

Honda CBX 750 Four

Escort Hobby
Gol CL 1.6

Escort L 1.6

Verona GLX compl.
Escort L

Prata 2001

Prata 2001

Preto 2001

Verde 2000

Azul 2000

Branco 2000

Verde 1999

Cinza 1999

Cinza 1999

Vermelho 1995

Prata 1990

Fantasia 1974

Preto 1994

Azul 1992

Vermelho 1992

Azul 1991

Prata 1991

R$ 16.300,00
R$ 24.500,00
R$ 16.800,00 .

R$ 15.800,00
R$ 26.500,00'
R$ 18.500,00
R$ 13.500,00
R$ 13.600,00
R$ 21.500,00
R$ 12.500,00
R$ 6.000,00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

Fusca Br_anco 1984

R$ 8.500,00
R$ 7.200,00
R$ 7.300,00
R$ 6.500,00
R$ 6.800,00
R$ 5.700,00
R$ 3.300,00

ônêíFâx:ina�t·.

aldemaltÚrUlJ1J

" 1.:'14":'" Fone/Fax:

311-0802 311-8281
Audi A3 1.8T Tap/couro Branco 2001

Cllo Sedan Top de Linha Vermelho 2001

Kangoo 1.6 completo Cinza 2001

Parati 1.6. AR + DH(alcool). Branco" 2000

Gol 1.0 4P DH + AR Vermelho 2000

Palio Weekend Top de linha Prata 2002

Siena ELX Top de Linha Branco 2001

Celta 2p pacote mais Branco 2003

S-10 cab.dupla compl. (D) Prata 2001

Corsa sedan Milenium Prata .2001

Uno Fire Bordo 2002

275-1132
Celta 1.0 4p., 2003 okm, branco, limp./desemb., ar quente

Corsa wind 1.0 2p., 98/99, vermelho, básico com dir. hidr.

Corsa wind 1.0 2p., 96/97, vermelho, ar quente, rodas de liga-leve
Corsa wind 1.0 2p., 95, branco, desembaçador, vidros verdes

Corsa sedan super 16v, 99/00, cinza, ar q., desemb., dir. hidr.

Gol speciall.0 ger.iii 4p., 2002, branco, básico

Polo classic 1.8 mi, 2001, prata, ar, dir., trio

Renault express furgão 1.6, 99/00, branca, ar quente

Vectra gls 2.2,2000, cinza, ar dig., dir., trio, rodas, alarme

Citrõen Xsara 1.6 16V,2001,azul,ar,dir.,trio,rodas,couro,air bag,autom.
Scenic RXE 1.6 16V,01/02,branca, ar, dir., trio, faróis, air bag duplo, rodas,

CD, comp. de bordo

Golf GL 1.8, 95, preto, ar, dir., trio, rodas, alarme, CD

Corsa Super Wagon 1.0 16V, 00/01, prata,ar,dir.,vidr./trav.,rodas,bagag.
Clio RN 1.0, 00/01, azul, ar quente, limp./desemb., travas, air bag duplo
Clio RT 1.6 8V, 2000, prata, ar,dir.,trio,faróis,air bag duplo,rodas,CD
Clio RT 1.0 16V, 2002, bege, ar,dir.,trio,faróis,air bag duplo,rodas,CD

Jeep Troler T4 Snorkel, 02/03, amarelo, capota preta rígidaExp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIR,A, 17 de julho de 200 Ql
-

�------�--------------�--------------------------------------, �

IA MELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇOil,
I I i

II
I i
li
I!
II

TI
O
9

Temos
,

JEANS: Calças, Bermudas, Saias, shorts •••

.

Malha: Blusas manga longa e curta,
blusinhas, casacos e calças de MOLETON•••

Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

I

Atendimento

8:00h às 18: 30h
.

.

.

f' .

'.
. sI fechar pI o almoçai

Fone: 312-1111 . Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmar)i .

� J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 11�oo QUINTA-FEIRA, 17 de julho de 2003

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

Para o 'Iar e para a Indústria
NOTEBOOK - vend-se, novo,
Pentiun 4 2.4 Ghz, Tela de 15",
HO 40 Gbytes, Memoria 512

DOR, Gravador de CD e Leitor
de OVO, acompanha caixa,
manuais, cds de intalação,
Garantia de l·Ano, pronta
entrega. R$ 4.200,00 à vista.
Tratar: cl Diógenes Formigari,
9132-4310 (após as 18:00) ou

e-mail: diogenes@netuno.com.
br

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, Galvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos. Consulte-nos.

Tratar: 041 442-2565(coml.),
041 472-3698(res.) ou 041

9118-9056.

TECNe
CALHASLAVA JATO - vende-se, profis.,

2200 libra. Portotêcnica. Tratar

ao lado da Indumak na Ilha da

Agueira.

NOTEBOOK - novo, Athon XP

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

Gbytes, Memoria 256 DOR,
Leitor de OVO, acompanha
caixa,. manuais, cds de

intalação,Garantia de 1 Ano. R$
2.750,00 à vista.
Tratar: cl Diógenes Formigari,
9132-4310 (após as 18:00) ou

e-mail: diogenes@netuno.com.
br

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDt. É COM A rECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 - c.entro - Jaraguá do Sul - sc. - Fones: 370-6448 - 275-0448 - Fax: 371-9351.LOJA - vende-se, de material

fotogr., stúdio, estoq., e ponto
na Vila Lenzi. Tratar: 275-2634
ou 371-6238.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.

R$60,00. Tratar: 370-8633.
VIDEO GAME - vende-se, play
station, 2 contr. E 1 analógico,
2 memory card, 10 CDs. R$
300,00. Tratar: 9991-6734.

370-9489 até 12:00 cl Elis. SOM - vende-se, CCE,
300wats, cl 2 exs, CD, contr.

remoto, semi novo. R$200,00.
Tratar: 370-7919 cl
Vanessa(manhã).

PROCURA-SE - moça pI dividir

aluguel na Vila Nova, próx. Posto
Mime. Tratar: 9111-7436.

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

TROCA-SE - decodificador

Philips e antena Sky cl nota e

roçadeira LN300 Trapp elétr.,
por violino em bom estado e

arco. Tratar: 9975-8433.

ViDEOCASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeça, seminovo.'
Tratar: 275-3122.

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

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

RETROESCAVADEIRA - vende

se, 98, traçada, 4x4. Tratar:
275-2486.

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

VIDEOCASSETE - Vende-se,
marca Sharp, 4 cabeças, semi-

.

novo. Tratar: 275-3122 ou

9�55-9782.

VENDE-SE - prot. de berço, cest.

de med., mosq. de teto e bandô

pI cortina, azul. R$60,00.
Tratar: 371-6238.

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

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

OURO - compro, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Pago a"
vista. Vou até você. Tratar:

9979-0605. ViDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cl 10 fitas oríg.
Tratar: 9117-1083.

VENDE-SE - insto de mini

mercado pI retirar do local.

Tratar: 9121-3921.'

3 Do'rnltS:.
(S"ldQ 1! SUíÍm&,�Mude seu conceito de viver

br!

(jaráen� JÚJ
"_

('
�

Loaúização do Prédio: Rua Leopoldo 1'vltih/lke,
.

Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
RS 15.000,00 entrada

saldo dil-eto c/ a Cous tru tora

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sábados e domingos

Fone: (47) 275-3070
Prédio:Lazer:

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq, e bar, Home Theater,

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

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

R. Marechal Deodoro Fonseca, 972

Royal Brrrg Cenier - Jamglllí do 5111- SC

CONSTRU•
. ' Inovando C anca tos de Vida"

�-----------------'----------------------�-_.......:.._------------_--_._.. _ .. _--
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, 12 CORREIO DO POVO

1 memorycard VMU + 1 rarnbol
Pac. R$ 450,00. Tratar: 376-
2206.

Station 2, cl 10 cds, 2

controles, totalmente
destravado. R$ 850,00.
Tratar: 376-22'06.

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

VíDEO LOCADORA - vende

se, R. Mª Humbelina Da
Silva. R$22.000,00.
Tratar: 371-2525 ou 27"5-
0945.VIDEOGAME - vende-se, Play

compra - vende - troca
financia w novos e usados

êorn:págorn ..

até ser contemplado

Caraguá
371..4000

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

TRADORA RESPONSÁVEL

sórcio Baftlsfello
do C0tl\1lOff"'IOdO ll<líllsMo

QUI NTA-FE IRA, 17 de julho de 200J QU

acompanhantes . ""'" .

unovers

Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!

IJaraguá do Sul cl Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios
.............................................................. , .

o melhor

Consórcio de
-,

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

9122-9867.

ALUGA-SE quartos
mobiliados, mensal e diário,

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

ALUGA-SE - quarto em res. pI AMIZADE - vende-se, 108m2,
moças, próx. aCaraguá. Tratar: próx. Mercado Amizade, iOOm

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO

DE JARAGUÁ1

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal tleodoro

.
da Fpnsec�972- Centro

FONE: (4.1)275-3070
CONSTRuStL �

"Inovando Conceitos de Vida" 5

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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a ncorrência das grandes empresas no mercado, o

bom negócio é procurar parcerias. Foi essa a saída
encontrada pelos donos das Lojas de Materiais de

ção que, em 1995, reunlam-se para discuti r

as relacionados com a categoria ,e viram que
era necessário criar um grupo mais forte, e fundaram a

Acomac (Associação dos Comércios de Materiais de

Construção).
,

A Acomac conta com 75 associados, entre 82 lojas
espalhadas por .Jaraquá do SulSchroeder,.

,

Massaranduba, Guaramirim, Corupá, Pornerode, São

João do Itaperiú, Barra Velha, São Bento do Sul, R ia

Negrinho, Mafra, Caçador e Bela Vista do Toldo.

Segundo o presidente da entidade, Oldemar Bonatti, no

início os comerciantes de rnateriáis de construção viam

as outras lojas do segmento como concorrentes, mas

descobriram que a verdadeira concorrência estava em

outro ramo. As pessoas investiam o dinheiro em carros

ou eletrodomésticos, que proporcionavam condições de

pagamentos mais facilitadas. "Com o surgimento da

Acomac, nósnos unimos e conseguimos criar convênios
com a Caixa Econômica Federal e o Banco Bradesco,
oferecendo outras formas de financiamentos com, taxas

de juros mais baixas, fazendo com que o consumidor

voltassea investir em construção e reforma", salienta
Bonatti.

A maior vantagem do associativismo, segundo o

. Bonatti, é que o proprietário não precisa dispor de

financiamento próprio, podendo credenciar-se a bancos

Acomac
FoneJFax

(47) 371-4139
sociação dos Comer.ciantes d
Materiais de Construção de

Jaraguã do Sul e Região

275-7000/275-7019
Consultora Geovana ,

Rua Roberto Zlelnalln, 497
Czernlew'lcz

Presidente da Acomac, Oldemar Bonatti,

e financladoras, e quanto maior o número de

associados, maior é a negociação pelos preços

justos e igualitários para todas as lojas,
facilitando automaticamente o convênio com

bancos e financiadoras, reduzindo os juros e

aumentando a procura.
-Estamos confiantes que a partir de setembro

o Governo Federal reduza as taxas de juros,
proporcionando o surgimento de outras

agências de financiamento facilitando a

'oferta de novas opções de financiamento aos

consumidores -, acredita Bonatti.

A Acomac vai contar com uma sede própria
localizada na Barra do Rio Cerro, em

. Jaraguá do Sul, até o final de 2004.

:
r' I

: • Escritório de Engenharia· :

i
I Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,

i

: Ed. DI....r, ....breloJa - Jaraguã do Sul i

'371-8844 ou 9975-3940]
"" ...

c o N' S 'I' '1> I r c ,�(')• .i ., .... _ •. \ t_) :!t.À;,!':l.

DI<:(:ORAÇAo
ENGENHAIUA,

ARQUITET1JRA
SERVIÇOS

370-0800
Av. Wa/llemar Grullba, 1555

.

Vila La/au·· JaragufÍ II., Sul

273-1532
Rua Dorval Mareatto, 80
Loteamento Fírenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do 'Sul

375·1183
Rua: Jaraguá, 50 • Centro

Corupá - SC

310-1212
Rua Campo Alegre, 196- Ilhá da Figueira

373-0490
www.harmoníamovels.com.br :

: .. �o����:���'.}�:?�O:k_�,?,_�",;

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



14 CORREIO DO POVO

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala fntima;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte cf Closet;
• 1 Suite Master cf Closet e

Banheira;
• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

Residência em

Alvenaria, nova,
conclusão em julho.

Loteamento BelJavista,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. Diener, sobreloja - Ja.aguá do Sul

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

piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2
Garagens Privativas - Siluado no Centro - Perlinho do mar - Ótimo Negócio, R$
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closet -

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Línd� vista Panorâmica de toda Av,
Atlântica., Apenas R$180.000,00

Airton.

NAVEGANTES - vende-se, na

meia praia, recém constr., el
200m2 de área eonstr. R$
85.000,00. Tratar: 319-0916
ou 9957-2309.

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

(proprietário)

PROCURA-SE - pI dividir, mob.
ou semi rnob., no centro ou

prox. Tratar: 9953-9076 ou

9953-2345.

SÃO LUIS - vende-se, de alv.,
el 180m2, el 1 suite, 2 qtos,

.copa, eoz., garg., piso na casa

toda, Ter. el 550m2. R$
55.000,00. Tratar: 273-1752.

SÃO PAULO - vende-se ou

troca-se, alv., el 120m2 pi casa

ou eháe. em Jaraguá ou região.
Tratar: 370-3076 ou 9991-
2356 el Ademar(proprietário).

TIFA MARTINS - vende-se, cl
174m2, 3 qtos, sla, coz., bwc,
lav., chur., toda murada. Tratar:
276-0743.

TROCA-SE - em Guarani-Açu,
por casa em Toledo, Cascavel
etc. R$55.000,00 .. Tratar:
9997-2280.

\1

VENDE-SE-2 pis., 148m2, próx.
Pref. R$40.000,00. Tratar:

37Q-7594. '

VENDE-SE-el 72m2, e/terreno
de 420m2, alv., no Ana Paula II.

160m2, ou troca-se por casa de
menor valor. Tratar: 371-3132.

VILA LENZI - Vende-se,
alvenaria, próx. ao Colégio
Giardini Lenzi, excelente local,
com todas as melhorias, área
construída: 194m2, terreno

350m2, contendo 1 suíte + 3

quartos, 2 bwc e outras

dependências, garagem para 3
carros. R� 85.000,00. Tel. 372-
3922 I 9122-4198, Walter
CRECI 9238

CENTRO - dlvlde-se cl moças.
Tratar: 372-2718.

CZERNIEWICZ - vende-se, no

Edifício D'ltália, 2/3 qtos,
ótimas cond., entro + parco
Tratar: 9979-9970.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - divide

se, já possuo apto. Tratar:
9994-4057.

PROCURA-SE_ moças pI dividir

aluguel., próx. ao centro. Tratar:
911'1-4535.

PROCURA-SE - moça pI dividir

apto no centro. Tratar: 372-
1078.

PROCURA-SE - quitinete pI
alugar, mob. ou semi mob., no

centro ou proximidades. Tratar:
9953-9076 ou 9953-2345.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pI dividir apto no

centro. Tratar: 275-2779.

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.

ÁGUA VERDE - Vende-se terreno,
próx. a Igreja São Judas, com

371m2, com escritura, ótimo
local, regi ao alta.
R$25.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198, Walter
CRECI 9238

BAEPENDI- vende-se, cl aprox.
3200m2, aceita-se casa ou apto.
no negócio. R$150.000,00.
Tratar: 275-0423.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
cl 2 casas, ambas de alv. CI
piso, garag., constr. Nova.

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

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, cl 850m2, na R: Vitório
Pradi. R$25.000,00. Tratar:
372-1114 ou 9104-1089.

PIÇARRAS-vende-se, 350m da

praia. Troca-se por casa em

Jaraguá. Tratar: 371-5829.

RIO MOLHA - Vendo terreno de
10.000m2 com pequena meia

água. R$ 17.000,00 a vista.
Aceito contraproposta. Tratar:
370-8563.

VENDE-SE - no Lot. Casa Nova

II, 510m2, o melhor chão do

loteam., terreno de esq.,
quitada, pronto pI construir.

R$18.000,00, aceita-se carro
até R$10.000,00. Tratar: 273-
0454.

VENDE-SE - de esquina, 412m2•

R$20.000,00. Aceita-se 50% e

rest. parco Tratar: 275-0468.

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

QU INTA-FEIRA, 17 de julho de 200J

Promoções

Imperdíveis
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n2140 - Centro - Jaragúá do Sul

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

(proprietário)

PROCURA-SE �ESSOAS
DE .BOA ATITlJDE PARA.;

,. TRABALHO' EM;;/j"
< :'<':}!�q�: �,�:

TEMPO PARCIAL':.',:f:;:;h'i,

:. ..' "�,:' <' "�,;:�·:i����y�r-·OU INTEGI3Ah;:fjfXf;
REQ.: 2º GRAU/TELEFONE

TRATAR: 275-3122

t ou 9955�,�1'8�,:i;f'

Empresa de Jaragua
contrata Programador

,

Delphi

Experiência mínima de
umano

RIO MOLHA - vende-se, a 5km
do centro, acesso todo asfaltado.
Vendo uma linda chácara com

toda infra-estrutura, casa com

suite Jr., 1 quarto, wc social,
sala, cozinha, com aquecimento
alenha, linha telefônica, área de
festas com garagem e escritório.

Galpão cl quitinete, canil,
nascentes, lagoa, arroio, trilhas,
árvores nativas e frutíferas.
Entrada privativa especial para
moradias. Ligar, somente

interessados. R$ 185.000,00.

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

Aceito proposta para pagamento
a vista. Tratar: (47) 370-8563.

RIO MOLHA - Vendo chácara
área de 80.000m2 com

pastagem, nascente, riacho e

rancho averbado, com escritura,
registro de imóveis e e' todas
as negativas, somente até 20/
07/02. R$ 55.000,00 a vista,
Aceito carro no negócio. Tratar:

(48) 9973-0064 e 370-8�63,

RIO MOLHA - Vendo chácara de
20.000m2 pronta para construir
somente moradia. Aceito carro

como parte pagamento e

proposta a vista. R$ 55.000,00.
Tratar: (47) 370-8563.

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 necessitam melhorar suas aptidões e

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

aperfeiçoar o uso da calculadora HP 12C. Administradores, acadêmicos

eprofissionais do ramo contábil são o público alvo desta iniciativa.

NI"'III .

" t ·d 'd. "�f
. ao perca essa opor U)]1 a eIH'.

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unelj.com.br
UNERJ C

-

d

.

�

R l
�

C
. , .

Centro UnlversHérlo de Jeraguá do Sul ooraeneçso e Extensao e e açoes omunttsnss

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

/
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INSCRIIlÕES
ADERl1/S

senac

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

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

Técnicas de Negociação - CH 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 22h1S. R$180,00 ou 1+ 1 R$9S,00

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 100h
Período: a definir (2a e 4a). Horário: 19h às 22h.

Transporte e Despacho + Despacho Internacional - eH 100h

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

Fone/Fax: 370-0251 �ua Adélia Fischer, 303

Ia rog uadosu I@sc.senac.br

CORREIO DO POVO 15

diar., mens., passad., babá, e

costureira. Tratar: 370-4143.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de

diar., mens., passad., babá, e

camareira. Tratar: 370-4143.

empregos
OFEREÇO-ME - pI trabalhar de

diar., mens., passao. e babá.
Tratar: 370-4143.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motorista, parto ou

empresa, ótimas ref. Tratar:
9975-0931.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como chacreiro(mulher,
esposo, filho). Tratar: 047 438-
9014.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como recepcionista, secretária
ou atendimento. Tratar: 376-
2357 cl Mara.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como colocador de piso e acabo
em geral. Tratar: 371-6708.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
cursando a 3ª fase da faculdade
de Administração em Recursos

.

Humanos (noturno). Também
aceito estágio. Tratar: 372-

3922

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

SOLDADOR - se oferece pI
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-
8013.

'

Trabalho em casa

Sistema Internacional

www.decldavencer.corn.bi/cmco

SÓCIA - procura-se pI montar

pizzaria cl galeteria ou fabr. e

loja de salgadinhos. Tratar: 370-
4877 após 19:00 hrs.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.
CORRETOR DE IMÓVEIS - se

oferece para trabal har em

imobiliária ou construtora,
possui CRECI e referências

.Tratar: 372-3922 ou 9122-

4198 cl Wa.lter.

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

consórcio, cl telefone em casa

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

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

plantão. Tratar: 371-3859.PRECISA-SE - de senhoras pI
revender roupas de SP. Tratar:
275-2979. OFEREÇO-ME - pI trabalhar de

um nOIvo uno da sua

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

11,h 30 mino

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

Serviço Gratuito

1� ET
�1"v '(;tM4"(�t<,':t

Cursos e Treinamentos
Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e

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

colaboradores até a escola. O IMET vai até você.

Fast Help
Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, você

liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvldas.hgue-nos.
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar:

Você pode adquirir quantas horas você quiser:

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.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sua
saúde

r

nossa

fórmula
de Sucesso

UDE&I

CUIDADOS
com a PeleTexto: Ora. Fabiola A.nders·

!'l-lérlici1 Dernuuologista
CRlI-f 10584

Potencialmente, qualquer processo agressor a nossa pele pode deixar
cicatrizes ou manchas: prurido (coceira) intenso, acne, cirurgias, processos
inflamatórios, exposição solar sem proteção adequada, etc.

Essas alterações vão variar de acordo com a intensidade do quadro,
constituição (ou predísposi ção) genética e fatores intercorrentes durante o processo.

No caso de lesões que possam levar a cicatrizes, devemos tomar certos
cuidados para que isso nãoocorra ou ocorra num grau menor.

I
I Rua Guilherme LV
I Centro • Jarag
, ., .. u._".u__���

o tratamento das cicatrizes é muitas vezes um desafio para o médico, pois nem

sempre se obtém cura total, mas com persistência e tratamento adequado, podem-se
obter melhoras significativas. Dentre as opções terapêuticas temos:

Para avaliar qual o melhor método de c9rreção, é importante a avaliação de

profissionais especializados I pois tratamentos intempestivos podem agravar ainda
mais o quadro.

Alfredo Guenther

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

�j
\. ,Cjáce C(5or'PO:

e Distribuidora de Cosmét1cos:

",]110"''/'" CP<.<J.MU<' '''''SlInuuuli

Centro Auditivo
Audio ((��$))) Zoom

. A CIRURGIÕES
�DENTISTAS
Odontologia preventíva estética e restauradora

... Aparelhos Auditivos
... Mlcro-Canol cf Volume Automático

... Audiómetros e ImpedanciÓmetro
... Moldes e Pilhas

(eRO 0380)

Fernado T. O. Guenter
(CRO l452)

Guilherme GLienter
(CRO 3978)

Medicamentos em geral
MJnipufaçào de fórmulas médicas ,

FlsioterJpicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua 000 Picolli 110 - Centro

Fone: 371-6110
9905-2653

... Cabine Acústica
... Próteses e Drenos

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
(1 1n.111 ,�f'l;JgIJ�nt(!I(.'I:IJO! ccn- 1::1 - Jal,"'!gIJá do Su!

IlI:CI:ITUÁIlIO
farmácia de �1anipulação .

I!. I!einoldo I!au, 263

Tel./fax: 275-0764
www.recettuarto.com.br

Ortodontia e

Ortopedia Facial

�.rpr"çOJHpIl'(JlIl�pm
ISSEM I Odonto j.r�gu'

Dr. Neto, José A. Santos

TEL. 311-0795
POUCtlNICA RIO RRANCO
RIXI Pl'ír,Ju da �It� �lInUl, 207 ,517·, {�nlro

1\ v

.i."
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANALISES CLiNICAS.L.TDA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTERSOM

•
Cd's· DVD's· ACESSÓRIOS PARA SOM

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

Shopping Breithaupt- Centro '275-2005

ile
•

rias

QUINTA-FEIRA
Publk no Big Bowlling -

abertura com Toninho Bahia (MPB)
Banda Voug e D] Vitor Hugo

Bierkrug - Ricardo Gomes
.(MPB e Pop rocK)

Sons & Vinhetas

SEXTA-FEIRA
Bierkrug - Daniel Lucena (MPB)

Sons e Vinhetas

Big Bowlling - Encerramento da
Contesc - Banda Zaragata

SÁBADO
Bierkrug - Paulo Henrique (MPB e

Pop Rock)

Sons & Vinhetas

BIG Bowling - Festa Good Fellows
Celebration - cf Banda Trivium -

Ingressos R$ 10,00

DOMINGO
Barcelona - Special Sundays,
a partir das 20h, com Djs Jairo
Djoy, Antony, Bia e Kasca

BUFFET DE 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 encomenda!!!
Reservas para FeStas, Casamentos e Reuniões: 376-1084

Endereço: lkm da Rodovia SC 41.6 (Jaraguá do Sul - Pomerode) SOOm
da Fábrlda da Chocoleite.Estrada Geral Aurora 51 nO, Rio Cerro II

confraternização
Um animado encontro reuniu na última segunda feira, na

praça de alimentação do Shopping Breithaupt, 'profissionais de

TV, rádio, jornal, assessoria e fotos da região. A ocasião teve o

intuito de integrar a classe. Até o próximo!!!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICONVENÇÃO: PALESTRAS, SEMINÁRIOS E PAINÉIS RECICLAM PROFISSIONAIS CONTABILISTAS

Congresso debate o papel
social de contabilistas em JS

]ARAGuA DO SUL -

Contabilista e a gestão so

cial é o tema do 23a Con

venção dos Contabilistas
do Estado de Santa

Catarina, que começa hoje,
no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul, com pales
tra da consultora Leila

Navarro.

O evento contará com

a presença do presidente
do Conselho Federal de

Contabilidade, Alcelino

Gomes Barbosa, e do pre
sidente do Conselho Esta

dual e do presidente da

Federação Contabilistas de

Santa Catarina e de São

Paulo, além das autorida
des iacais.

O presidente do Sindi

cato dos Contabilistas de

J araguá do Sul, Osmar

Gumz, ressalta que os con-

. tabilistas podem ajudar as

empresas que pretendem
ter uma gestão mais social.

"Eles fazem o balanço.
Podem destinar verbas

Mário Gurnz presidente do sindicato dos contabilistas

para benefícios que pode
rão <�er aproveitados na

gestão social". Segundo
Gumz, "o social .tá na

moda" por isso a preocu
pação céntral do evento.

Leila Navarro, consul

tora nacionalmente conhe

cida, abrirá o evento com

palestra motivacional. "A

palestra dela é sensacional",
declara Gumz.

A convenção terá ativida

de extrapara as acompanhan
tes dos participantes. Estão

programados passeios, com

pras e cafés.

Acontece paralelamente a

FeiradeServiçoseSuprirnen
tos de Contabilidade, com

novidades do mercado e de

crescimento e desenvolvimen

to profissional. A expectativa
é de que cerca de mil pessoas

participem do evento. Até on

tem, mais de 900 inscrições
foram confirmadas.

Inscrições para feira de artesanato encerram amanhã

]ARAGuA DO SUL - Os

interessados em participar
da Feira de Artesanato de
2003 devem se inscrever até
amanhã com a Divisão' de
Turismo na Secretaria de

Prçdução. Estão sendo

disponibilizados estandes
de 9m2 ao preço de R$
100,00. A cada unidade a

mais adquirida haverá

ainda um desconto de R$
10,00. Eles serão rrion

tados no pavilhão A do

Parque Municipal de.
Eventos e contará com 68

estandes, 35 a mais que no

ano passado.
Promovida pela Se

cretaria de Produção, em

parceria com a Associação
dos Artesãos de Jaraguá
do Sul e com o Sebrae/
Florianópolis, através do

Programa Arte Catarina, a

Feira de Artesanato acon

tecerá no período de 7 a

lOdo próximo mês,

dentro da programação
do Jaraguá do Sul Agosto
de Todos.

Idealizada com o

objetivo de destacar .0 mês
de agosto no calendário

cultural da cidade, esta

promoção múltipla .envol

vérá ainda o evento Livros,
Poemas e Canções, uma

realização da Fundação
Cultural que reunirá no

Centro de Cultura da Scar

o 130 Concurso de De-

clamação, a 8a Feira do

Livro e o 30 Encontro de

Corais, além dos shows

"Certos tipos brasileiros" e

"Eu sei que vou te amar".

Também está previsto o

retorno da Exposição de

Carros Antigos,que deverá

ocorrer no pavilhão "B" do

Parque Municipal de

Eventos, sob a coor

denação do Jaraguá do Sul

Converition & Visitors

Bureau.

o orgulho de
a ajuda dos

aba lho. No amor,

""'1I!l;\!iliF't'illKW0� dinamismo do
ais ser o aram que

conquistar algo
a profissão. Clima

IWr��iãQj!h§�nomoro. Cor:
Vermelho.
Câncer - Vênus, o planeta

signo, vai.
charme e

sar na paquera,
a iniciativa. Cor:

aço um pou<;o de
ixe que um clima de

nde O· cstrol na

rosa. Isso vai uni

ao seu par. Cor:

Virgem - As paqueras estão

e ê terá a

de conhecer
interessante e

moro. 'Cor: Tons

seu grande
o profissional
rigos, os

seu par
r�IÓ'�WaWsW!a atenção. Cor:
Tons escuros.

Esc ião - O clima será

d na companhia dos
e gosto. Aproveite
para colocar mais

ua vida afetiva.

HISTÓRIA
O Arquivo Histórico Eugênio Victor Schmi::ickel

promove, de 18 a 31 deste mês, a exposição História
em Dois Tempos. São 95 fotos, cor e preto e branco,
que revelam aspectos dos 127 anos de Jaraguá do

Sul, desde o início do século passado até os dias de

hoje. A exposição estará aberta ao público no segundo
piso do Shopping Center Breithaupt,

FEIJOADA
A Escola Estadual Básica Professora Valdete Inês
Piazera Zindars promove, no dia 9 de agosto,
tradicional feijoada com início às 11 horas. Os cartões

da feijoada podem ser adquiridos na secretaria da

Escola, ao preço de R$ 6,00. A renda do evento será

revertida em melhorias para a unidade de ensino.

EXPOSiçÃO
Continua aberta ao público a exposição "O Universo

Bruxólico de Franklin Cascaes", no Museu Municipal
Emílio da Silva. A iniciativa é resultado de parceria
entre a Fundação Cultural, Sesc e Universidade Federal

de Santaa Catarina. Cascaes é considerado o maior

estudioso do folclore do litoral de Santa Catarina,
especificamente de Florianópolis.

DIVULGAÇÃO
O material de divulgação da 15" Schützenfest já está

sendo distribuído.. Totalmente. diferente do

, apresentado nos anos anteriores, confeccionado no

formato da logomarca da festa, o material serve

como convite inicial encaminhado aos hotéis e agências
de viagens da região e a outros pontos do Estado de

Santa Catarina.

ENVOLVIMENTO
Aproximadamente 300 alunos estarão envolvidos na

CORa de Seleções, um campeonato de futsal feminino

e masculino e vôlei misto que acontece no dia 2 de

agosto na Escola Aluísio Carvalho de Oliveira, em

Corupá. A coordenação do evento é do professor
de Educação Física, Marco Antônio Borges. Além
das competições; os alunos vão confeccionar bandeiras

de cada país representado.

Aqu' 'o-Você4era sorte ao

li úblico,
na área do

o afetivo viverá
momentos de altos e baixos.
Cor: Creme.
Peixes - Não vai faltar

vencer os
•

m disso, o seu

nto afetivo estará
num clima de

. Vermelhó.'

ar os suas

praticar algum
ri de brigas no

. Cor: Cinzo-
o

Capricórnio - Seu pique no

torá encrível e você
erá contar com o

gas. Cuidado
de no paquero.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Liberado viaduto p�ra
o trânsito de veículos

Cesar Junkes

o viaduto da Tifa Blase, que liga os bairro Vila Rau e

Estrada Nova pela BR 280, está com o trânsito liberado
para o tráfego, duas semanas antes da previsão do
término da obra. A Construtora Engepasa, responsável
pela execução da obra, deve concluir os trabalhos no

final de agosto, segundo previsão do secretário
Humberto Travi. Ainda falta providenciar a

pavimentação das alças laterais e da passagem do túnel,
A obra está orçada em R$ 230 mil

.

CORREIO DO POVO 9

ICOLABORAÇÃO: HOSPITAL JARAGUÁ LANÇA RIFA PARA SUPRIR DEFASAGEM ECONÔ!V1ICA

Hospital
ampliar

lança rifa para
a ala ortopédica

]ARAGUÁ DO SUL - A

direção do Hospital e Ma-
.

ternidade Jaraguá lançou
ontem, à comunidade do

Vale do Itapocu uma rifa

que tem por objetivo mai

or anganar recursos para as

obras de construção do

novo ambulatório ortopé
dico e de uma área de

apoio. Na ampliação o es

paço passará de 110 para
190m2, melhorando a es

trutura que abriga a farmá

cia, sala de espera, ortope
dia, sala de gesso, de cura

tivos e-uma de pequenas
cirurgias. O trabalho e�tá
avaliado em em cerca de

R$ 480 mil. A iniciativa foi

elaborada tendo em vista

Dalmann mostra a planta com nova estrutura do ambulatório ortopédico.
Cesar Junkes

a demora na liberação dos

credenciamentos de urgên
cia e emergência pelo Mi

nistério da Saúde. O hos

pital 4guarda ainda um si

nal positivo de Brasília para
se credenciar nos procedi
mentos neurocirúrgicos,
ortopedia, urgência e

emergência, unidade de

cuidados intermediários e

captação e retirada de ór

gãos pelo Sistema Único
de Saúde (SUS).

Segundo os coordena

dores da iniciativa os bilhe

tes serão comercializados
I

pelas senhoras do grupo,
de voluntárias da saúde da

OASE e em pontos de

grande circulação de pes
soas. A expectativa é que

sejam arrecadados R$ 68

. mil até o final de agosto. A

premiação inclui dois veí

culos, televisores 20" e um

micro-computador. "Este
é um dos caminhos que
encontramos para não dei

xar que a qualidade do

atendimento em nosso

hospital se deteriore", in

dica o Diretor Administra

tivo, Hilário Dalmann. O

sorteio da rifa autorizada

pela Codesc acontece no

dia 30 de agosto pela Lo

teria Estadual.

A diferença entre os

valores pagos pelo Minis

tério da Saúde aos hospi
tais credenciados e ao Hos-

.

pital e Maternidade Jara-

guá no tratamento a paci
entes com câncer chega,
em alguns casos a 501 %.

De acordo com estudos

feitos pelo departamento
financeiro da instituição
por uma cirurgia de

tireóide o hospital recebe

R$ 325,71 quando, se fos

se credenciado, teria por
direito a R$ 1.960,51. "Por

um procedimento cirúrgi
co para retirada de um tu

mor no estômago recebe

mos R$ 413,90 quandoI

poderíamos ter R$
2.022,88", informou um

dos responsáveis pelo le

vantamento ]eferson Go

mes.

Segundo Gomes a so

licitação para o cre

denciamento em alta com

plexidade em procedi
mentos oncológicos está

emperrado em virtude de

uma norma do Ministério
da Saúde que somente li

bera para hospitais que
atendam regiões com mais

de um milhão de habitan

tes. "Enquanto isto, por
falta de leitos nos hospitais
credenciados, estamos
atendendo a estes casos

sem que sejamos remune

rados da mesma forma

pelo ministério", destacou

Gomes. No caso dos pro
cedimentos de alta �omple- .

xidade para.neurocirurgias
o Ministério da Saúde

credenciou o Hospital e

Maternidade São José, de

Jaraguá do Sul.

O credenciamento em

urgência e emergência é

outro problema que se ar

rasta pela burocracia dos

gabinetes públicos desde

agosto de 2002. Embora
conte com o auxílio de

25% repassado pela Secre

taria de Saúde de Jaraguá
do Sul, a receita poderia
ser 35% maior se o Hos

pital e Maternidade Jara
guá estivesse credenciado

pelo SUS.

No ano passado, os va

lores recebidos pelo hospi
tal através do Governo Fe

deral poderiam ter um

acréscimo de 20,99% o que

representaria R$ 244.150,79
a mais no caixa da institui

ção. f'OS números mostram. ;

que o lançamento destarifa

é mais do que justo. Preci

samos do apoio de toda a

comunidade para que os

atendimentos médicos não

sejam prejudicados", con

cluiu Dalmann. O hospital
quer buscar mão de obra

mais barata através do tra

balho dos apenaclos."Essa
é uma idéia que temos que
discutor com a Secretaria de

Segurança Pública. Mas se

ria bom para nós, e creio

que para eles também",
concuiu Dalmann. A inten

ção é entregar em 90 dias a

partir do início dos

trabalhos.(CG)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CAUTELA: ENGENHEIRO ENFATIZA QUE PROFISSIONAIS DEVE'M UTILIZAR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Eletricista morre eletrocutado
ao instalar poste no Guamiranga

GúARAMIRIM - o Cor

po de Bombeiros Volun
tários de Guaramirim foi

solicitado para atender ví

tima de um choque elétri

co, ocorrido na tarde de

terça-feira, por volta das 15

horas. O fato aconteceu na

Rua Stanislau Vick, no Bair

ro Guamiranga. Quando
os socorristas chegaram no,

local, o eletricista Alido

Lang, 50 anos, já tinha so

frido para cardiorces

pirataria. Segundo infor

mações de um dos bom-

beiras, Lang estava instalan

do um poste particular,
quando a ponta do poste
encostou na rede de alta

tensão, sofrendo descarga
elétrica de 13,8 mil volts.

Para evitar problemas
desse gênero, o engenhei
ro eletricista e chefe do se

tor de Distribuição da
Celesc (Centrais Elétricas

de Santa Catarina) Celito

Cardava, ressalta que as

pessoas que trabalham

próximas à rede de alta

tensa, profissionais da

construção civil e pintores,
devem utilizar os equipa
mentos básicos de segu
rança. "Sempre solicita-'

mos que antes de efetuar

qualquer serviço, que co

munique a Celesc para que
nossos profissionais pos
sam fazer um diagnóstico
do lugar, alertando o que

pode ser exposição de ris

co e o que deve ser isola

do. Desta forma evitamos

acidentes", considera.

No fato ocorrido em

Guaramirim, Cardava

enfatiza que o eletricista não

estava utilizando equipa
mentos de segurança,
como luvas para alta ten

são, calçados apropriados,
entre outros. "Se estivesse

com estes materiais .talvez

não teria sido tão grave O

acidente", avalia. O enge
nheiro acrescenta que mui

tos eletricistas que têm mui

tos anos de experiência na

área se sentem autocon

fiantes, descuidam-se e aca

bam sendo vítimas de inci

dentes. (FABIANE RIBAS)

Atletas da Academia Impulso destacam-se emJoinville
JARAGuA DO SUL -

Atletas da Academia Im
,

pulso participaram da Taça
América de Natação, rea

lizado na cidade d�
Joinville, no\final de sema

na passado. A competição
foi 'alusiva às comemora

ções de 89 anos do
Maérica Futebol Clube e

teve como objetivo o in

centivo à prática desta
modalidade esportiva para
atletas não federados. Um
dos expoentes da natação
brasileira, Eduardo Fis

cher, marcou presença na

disputa para apoiar os

atletas, 'além de distribuir

autógrafos.
A coordenadora de

natação da Impulso,

FI

Divulgação
Nadadores não federados recebem incentivo de Fischer

Marlise Klemann, diz que
a academia foi representa
da por seis competidores
da equipe aperfeiçoamen
to. Os jaraguaenses trouxe

ram para cada quatro me-.

dalhas. No feminino, Kelly
Becker Barbosa ficou em

terceiro lugar na categoria
Petiz, registrando o tempo
40' 72, nos 50 metros li

vre. No masculino, José
Carlos Fagundes, da

Junior, garantiu a primei
ra colocação, marcando
27' 46; Anderson Maestri,

BARRICHELLO ALEGA QUE NÃO É UM DORMINHOCO

Rubens Barrichello respondeu ontem às críticas - sobretudo as feitas porBemie Ecclestone
na semana passada - de que estaria desmotivado e não tem dado tudo de si na Ferrari. No
entanto, o brasileiro não citou nomes, apenas mencionou o fato e o desmentiu. ''Tenho lido
muitas matérias que dizem que 'o Rubens não está indo bem neste ano' e eu discordo disso",
afirmou o piloto. "Sempre dou o melhor de mim, não sou um dorminhoco", completou o

ferrarista.

O presidente da FOM havia chamado Rubens de "mercenário", dizendo que ele estava

acomodado com a situação de não poder vencer na Ferrari por causa de Michael Schumacher.
Barrichello confirmou; que "a situação está um pouco complicada, mais do que no ano

passado, e em algumas ocasiões temos largado lá atrás". ','Mas Silverstone representa a chance

de melhorarmos", previu o quinto colocado no campeonato, com 39 pontos. "Gosto de vir

para cá (Inglaterra), estou me sentindo muito bem e acredito que será um final de semana

muito bom para mim e para a Ferrari", declarou. O brasileiro aproveitou também para
elogiar a fornecedora de pneus para a Ferrari, tão criticada quanto ele depois das últimas

.

apresentações. ''Preciso deixar claro que, apesar das críticas recentes, eu nunca senti nenhuma
falta de compromisso por parte da Bridgestone nesta temporada", finalizou Barrichello.

da Infantil2, ficou em ter

ceiro lugar, e Alexandre

Schumann, da Infantil 1,
também garantiu a tercei

.ra colocação, todos nos 50

.metros livre. Participaram
ainda os nadadores Pyter
Luiz Spézia e Deivid

Rausisse, que ficaram em 50 .

e 6 o

lugares na categoria
,

Juvenil, respectivamente.
Marlise informa que

neste final de semana os

nadadores vão participar
do oitavo Campeonato
Sul-brasileiro de Masters,
em Curitiba. (FR)

QUINTA-FEIRA, 17 de julho de 2003
-

LOTERIAS
Megasena
concurso: 480

14 - 33 - 36 - 38 - 41 - 49

Quina
concurso: 1172

01 -33-47-60-64

Loteria Federal
concurso 03751

1 °
- Prêmio: 02.200

2° - Prêmio:. 12.823
3° - Prêmio: 39.060
4° - Prêmio: 33.530
5° - Prêmio: 72.728

Lotomania
concurso: 333

04 - 17 - 21 - 32,-
36-46-47-54-
57 - 58 - 60 - 61 -

67 - 70 - 81 - 83 -

94 - 95 - .97 - 98

�1!1§ Ü�) I iI! II.moo.
.�

nacionaise i1nportados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117

E-mail: bla.i s@terra.conl.br

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Fundo Municipal de Saúde

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2003 - FMS
.

SECRETARIA DE SAÚDE
,fUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

TIPO: Menor Preço por item.
,

REGIMENTO: Lei Federa18.666j93 e suas alterações posteriores.
PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 11:00
horas do dia primeiro de agosto de 2003, no setor de Protocolo
da Prefeitura, sito à Rua Walter Marquardt nº 1.111- bairro: Barra
do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 13:30 horas do mesmo dia, na

sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: O edital e esclarecimentos poderão ser obtidos
no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt nº 1.111 ou pelo
fone Oxx47 372-8085, ou via internet no endereço:
www.jaraguadosul.sc.gov.br .

Jaragua do Sul' (Se), 17 de julho de 2003.

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

Imigração polonesa "NQS rastros dos imigrantes".
Pedro Martin Kókuszka

CONTINUAÇÃO ...

"A língua pátria era muito utilizada pelos imigrantes poloneses até o segundo conflito mundial quando na

"era Getúlio Vargas", algumas sanções dificultaram o ensino dos idiomas estrangeiros, e os poloneses bem
como seus descendentes diante das restrições aos poucos foram perdendo o vínculo, a liberdade e a

motivação de falarem e escreverem em polonês. Tal lamento poderia hoje ser menor se as circunstâncias da

época fossem diferentes. -

Se hoje é importante nas escolas o ensino do inglês ou espanhol, dá pra avaliar-se o quando se perdeu
naquelas restrições para os idiomas dos italianos, alemães, poloneses e outros". Op cit p. 339.

.

"Infelizmente, após vinte anos de imigração polonesa no Brasil, o velho imigrante e seus descendentes, num

Brasil colorido, continuam procurando a liberdade, a terra e o pãol Pois sendo flpenas lhes reservado os altos

morros e os grandes valos, impede-lhes a participação dos lucros no progresso ( ... ) além do mais no períodO
pós-guerra 1930, foi lhes roubada a língua e com isso massacrada a sua religiosidade. por uma marca de

dominação externa que lhes impunha uma Hngua nacional e uma nação que não era sua". Op cit p. 330, 331.
.

"Falávamos com a bapcia (avó), apenas em polonês. Não trocamos nenhuma palavra em português. FOI',
melhor assim. Mais autêntico. Ela estava preocupada que sua neta trouxesse as bolachas. É a característica
dos imigrantes e seus descendentes de bem recepcionar e agradar as visitas'. Op clt p. 376.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Coroa Bom de Bola começa
com média de 6,4 gols

]ARAGUÁ DO SUL - A

primeira rodada do tercei

ro Campeonato de Futebol

Sete Sênior - Coroa Bom

de Bola/2003 realizada no

domingo passado apresen
tou urna média de 6,4 gols
por jogo. O destaque foi a

goleada de 10 x 2 aplicada
pela equipe da Tranze o Pé

sobre a Escola Municipal de

Ensino Fundamental Anna
Tôwe Nagel. Acaraí/Mó
veis Kagenor 5 x 1 Posto

]araguá, AA Kohlbach 1 x

2 AtsepurnJJW 3 x 2 ABC

Esporte Clube e Karlache/
ADV Aurora 3 x 3 Darlino

Serviços Ltda. foram os re

sultados dos demais con

frontos.

A competição prossegue
no sábado (19/07) com

mais cinco jogos: Darlino

Serviços Ltda. x Arsepurn,
Tranze o Pé x JJW e

Karlache/ADV Aurora x

Acaraí/Móveis Kagenor, a

partir das 14h, na SD Acaraí;
�

Santo Antônio/Escritório
Floriam x EmefAnna Tôwe

Nagel e Posto Jaraguá x

]ARAGUÁ DO SUL - A

Fundação Municipal de

Esportes comunica que,
devido ao mau tempo, a

realização do Festival
Escolar de Atletismo foi

transferida desta terça-feira
(15/07) para o dia 5 de

agosto a partir das'

13h30min, no Estádio

João Marcatto. Com 123

Kohlbach, com início da pri
meira partida previsto para
as 15 horas, na Kohlbach.

Promovido' pela FME
,

(Fundação Municipal de Es

portes), o Campeonato de

Futebol Sete Sênior/2003
reúne 11 equipes, o que,re
presenta o envol-vimento-de

159 atletas com idade a par
tir de 38 anos (nascidos até

1965). Os times estão divi
didos em duas chaves, de
onde saem os dois primei
ros colocados para disputar
as semifinais em cruzamen

to olímpico.
Previsto para encerrar

em 23 de agosto, o Coroa

Bom de Bola premiará os

três primeiros colocados
com troféu, medalhas e cos

tela, sendo 30 quilos ao cam

peão, 20 quilos ao vice e 15

quilos para o terceiro colo

cado. O time classificado
em quarto lugar ganhará tro

féu e uma bola. Também
haverá troféu para equipe
disciplina, defesa menos va

zada, artilheiro e atleta des

taque da competição.

.estudantes inscritos para
representar oito unidades

escolares a competição é

destinada a crianças de até

11 anos (nascidos a partir
de 1992) e matriculados

em estabelecimentos de
ensino das redes muni

cipal, estadual e particular
com sede na cidade de

Jaraguá do Sul.
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.DESEMPENHO: MESMO SEM EQUIPAMENTOS DE PONTA, OS JARAGUAENSES LIDERAM O ESTADUAL

Clube de Canoagem Kentucky
comemora 15 anos de história

,]ARAGUÁ DO SUL - O

Clube de Canoagem
Kentucky reuniu a diretoria

da entidade, alunos, sócios,
fundadores e imprensa para
comemorar 15 anos de his

tória, completado na terça
feira. O encontro aconteceu '

na sede do clube, localizada
no Bairro Amizade. Na

oportunidade, o presidente
Darlei Friedel explanou so

bre as atividades que o

Kentucky promove e parti
cipa no decorrer do ano. O

destaque fica para o Cam

peonato Catarinense de

Canoagem, competição que
os jaraguaenses estão na li

derança.
Desde que o clube foi

fundado, em 1988, já fomos

campeões estaduais seis ve

zes, e nosso forte é a veloci

dade, que é uma 'categoria
olímpica. Poderíamos con

quistar resultados ainda me

lhores se contássemos com
�

.

equipamentos de primeira

Representantes do Clube de Canoagem Kentucky
Vicky Bartel

linha, mas temos de nos es

forçar com o que temos e,
mesmo assim, conseguimos
trazer títulos paraJaraguá do

Sul. Muitos desses resultados

são provenientes do esfor

ço e determinação dos nos

sos canoístas -, acredita. A

escolinha de canoagem con

ta com aproximadamente

30 alunos, entre 11 e 17

anos, que treinam diaria

mente. "Cinco deles estão

treinando com a seleção
brasileira da modalidade,
em São Paulo, para apren
der técnicas novas e trazer

informações para repassar
aos demais", destaca Friedel.

Outra atividade realiza-

da pelo Kentucky é a lim

peza do Rio Itapocu, duran

te passeio ecológico, realiza

do urna vez por ano.

O presidente da Fecesc

(Federação de Canoagem do

Estado de Santa Catarina),
Fábio Perhsurn, enfatiza que
a intenção é fomentar as

escolinhas e difundir ainda

mais a canoagem no Estado.

''Vamos efetuar urn trabalho

social, de base. No primeiro
mês, o aluno aprende a fazer

rolamentos, ptimeiros socor

ros e, na patte prática, que dura

cerca de três meses, aprende
técnicas de remo, no rio"; diz.
O relações públicas do Clu

be de Canoagem Kentucky,
Adilson Pommerening, expli
ca que depois de Jazer o cur

so, os alunos interessados em

treinar pela entidade e partici
par de competições estaduais

e nacionais podem associar

se ao clube, pagando mensa

lidade de R$ 3,00. (FABRIBAS

RIBAS)

Rui Lessmann lembra como iniciou a canoagem na região
A prática da canoagem começou a se propagar em

Jaraguá do Sul quando alguns adeptos da modalidade

compraram um caiaque e revezavam-se para utiliza-lo, no

Rio Itapocu. O esporte que anteriormente era visto apenas
na televisão, passou a ser procurado por mais pessoas, aqui
na região. Um dos fundadores do Clube de Canoagem
Kentucky, Rui Lessmann, lembra que comprou um caiaque
de três metros para exercer esta atividade física. "Sempre
fui muito ligado ao esporte e me interessei pela canoagem
a ponto de incentivar meus amigos e buscar contato com

adeptos desta modalidade em outros estados", diz.
Para incentivar a difusão da canoagem, os fundadores

Festival de Atletismo

transferido para agosto organizavam competições amadoras no Parque Malwee,
sem o compromisso estreito com regras e detalhes. ''Não

dava para exigir muita coisa porque nós não tínhamos

técnica, o que queríamos era reuniros canoístas. Mas com

estas atividades, este esporte começou a ter mais divulgação,
fizemos o estatuto e, em seguida, fundamos o clube",
salienta, acrescentando que se tratava de mais urna alternativa

de lazer para a comunidade. "Depois começamos a fazer

passeios ecológicos, descemos até Barra Velha, começamos
a nos integrar com outras pessoas. Hoje vejo o quanto o

clube cresceu e tenho muito orgulho de fazer parte da

história do Kentucky", destaca Lessmann. (FR)

Prefeitura Municipal
de Jtnaguá do Sul

Vaipara o Garibaldi?
Vá pe� slalto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I TIRO: ATIRADOR PREPARA -SE PARA AS COMPETiÇÕES DO PAN- AMERICANO, NA REPÚBLICA DOMINICANA

Samuel Lopes prepara-se para
as disputas do pan-americano

resultados de cada atleta e,

na soma dos resultados,
descontando as marcas do

ano anterior nesta mesma

prova, Samuel ampliou a

vantagem na liderança do
.

ranking - na categoria
Carabina Deitado - para
mais quatro pontos em re

lação ao segundo coloca

do. Ao todo, o atirador
jaraguaense conta com

3522 pontos e Bork, 3518

pontos.
Na prova de 3 x 40,

Samuel terminou com o

títuio de campeão, com

1.123 pontos marcados,
recorde pessoal do atleta

nesta modalidade. Lopes
subiu do quarto para o ter

ceiro lugar no ranking bra

sileiro da modalidade e

vem se destacando nas úl

timas provas do Campe
onato Brasileiro de 3 x 40.

Na carabina ar comprimi
do o atirador jaraguaense
conseguiu o quinto lugar na

RÁDIO '(Õib
JAQAGUÁ

etapa blumenauense e per-
'

maneceu na 11 a colocação
no ranking brasileiro.

Para Lopes, a disputa
desta etapa foi importante
para a preparação para os

Jogos Pan-americanos.

"Essas atividades servem

para me preparar para as

competlçoes maiores,
como o Pan-Americano,
na República Dominicana.

Nesta prova em Blu

menau, por exemplo, en-

frentei condições adversas,
tais como frio e ventos

fortes", destaca.

Samuel Lopes embarca

na tarde do próximo dia 27

para a República Domini

cana, onde participa da equi
pe brasileira de tiro que dis

putará o pan-americano. O

atirador vai competir na quin
ta etapa do Campeonato
Estadual de Tiro Olímpico,
dia 26, em cidade de

Brusque. (FABIANE RIBAS)

JARAGUÁ DO SUL - O .

atleta da Juriti/FME/
Jaraguá do Sul, Samuel

Leandro Lopes, voltou
das disputas da quinta
Copa Santa Catarina, rea

lizada no final de semana

passado, nos estandes da

Federação Catarinense de

Tiro, na cidade de

Blúrnenau. O atirador

garantiu resultados excelen
tes para o tiro jaraguaense.,
Lopes sagrou-se vice-cam

peão da m?dalidade de

carabina deitado, marcan

do 587 pontos, um a me

nos que Luís Bork, de

Brusque, que registrou 588.

Para o ranking brasileiro, César Junkes

valiam os dois melhores Lopes mostra as medalhas que conquistou nas competições da Copa Santa Catarina

Juvenil da Malwee/FME na terceira fase- do Estadual

JARAGUÁ DO SUL - A

equipe juvenil da Malwee/
FME passou para a terceira

fase do Campeonato Esta

dual de Futsal, ao ficar com

o segundo lugar de sua cha

ve na segunda etapa da com

petição, que teve seu returno

realizado no último final de

semana, em Forquilhinha,
município localizado próxi
mo de Criciúma. Os

jaraguaenses garantiram a

classificação ao vencerem

AA São Lourenço do Oes

te (2 x 1) e Planor/FMD
São Bento do Sul (8 x 2),
além ter empatado em dois

TV E POLíCIA MUDAM HORÁRIOS DA SÉRIE B
Joinville e Mogi-Mirirn, que se enfrentariam neste sábado,
dia 19, às 16 horas, no Ernesto Sobrinho, pela Série B

do Campeonato Brasileiro, tiveram a data e horário da

partida alterados.
'

O confronto será realizado amanhã às 20h30, porque o

jogo será transmitido pela TV

Já a partida entre Palmeiras x Londrina, que será no

Parque Antártica, passará para as 18 horas, e não às 16

horas. A mudança atende ao pedido da Polícia Militar, já
que estão marcados outros jogos em São Paulo no

mesmo dia.

gols com Anjo Química/
Criciúma, que também

garantiu vaga à próxima fase

como primeiro colocado
do grupo.

Para ficar com a vaga,
o técnico da Málwee/
FME, Renato Vieira, con

tou com os jogadores

Thiago, Dudu, Célio,
Evilásio, Ariel, Wilian,
Leco, Rogério, Felipe, Leo,
Gustavo, Vitor, Turan e

Rafael. Próximo compro
misso dos jaraguaenses na

competição deverá ser nos

dias 8 e 9 de agosto, em

chave ainda a ser definida.

NOTAS _

REMO TEM REFORÇO NA DEFESA PARA PEGAR O AVAí
O zagueiro .Sérgio estará no time titular do Remo para a

partida de amanhã, contra o Avaí, em Florianópolis, pela
Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, expulso
na goleada de 6 a O sobre o Mogi Mirim, no último dia

5, cumpriu suspensão automática na vitória de 3 a 1 sobre
o Gama, no Serra Dourada, no último sábado.

Como Sérgio só terá seu nome incluído na pauta de

julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva
(STJD) na próxima semana, o zagueiro terá condições
de participar do jogo e entrar no lugar de Williams, que
sofreu uma lesão na coxa esquerda.
O meia Rogério Belém é o outro desfalque do time

para a partida de sexta, já que levou o terceiro cartão

amarelo em Goiânia. Como Gian, que ficou fora do

último jogo pelo mesmo motivo, volta ao time, o

desfalque não será tão "sentido pelo técnico Givanildo

Oliveira.

CHUVA E FRIO CANCELAM TREINO DO FIGUEIRENSE
As chuvas e o frio na serra gaúcha prejudicaram o único

treino tático que o Figueirense faria antes de enfrentar o

Juventude, em Caxias do Sul. Dessa forma, o técnico

Artur Neto não muda a equipe para o jogo. "Não posso
mudar o time, não treinei outra formação", afirmou.

O volante Carlos Alberto é o único que preocupa o

técnico. O jogador, que continua fortemente gripado,
foi substituído na partida diante do Paraná, sentindo dores

musculares. "Vou para o jogo. Estou sendo medicado e

não quero ficar de fora", afirmouo jogador.
A diretoria busca um atacante para a seqüência do '"

brasileirão. Kuki, atacante do Náutico foi sondado, mas

a multa pela recissão contratual chega aos R$ 600 mil.

CRICIÚMA EMPRESTA ROBERTO AO RENNES
O goleiro Roberto, do Criciúma, acertou a sua

transferência para o Rennes, da Primeira Divisão do

Campeonato Francês, por empréstimo. Roberto já jogou
na Europa, quando foi para o futebol português, no

ano passado, também por empréstimo.
O jogador já chegou em Paris hoje, e seu contrato vat

até o dia 31 de maio de 2004. O Criciúma não revelou o

valor da negociação.

JOINVILLE BUSCA ATACANTES

Com a saída de Didi e a contusão de Paulinho, o técnico

Arnaldo Lira precisou incorporar ao. grupo de

profissionais dois atacantes dos juniores, para suprir a

falta de opções no setor ofensivo.

Os jovens França, de 17 anos, e Fabiano, de 16, já estão

integrados ao elenco principal 'e devem ser relacionados

para o banco de reservas da partida desta sexta-feira,
contra o Mogi Mirim, no Estádio Ernesto Sobrinho.
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