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Direito Traballústa Empresarial

Cesar Junkes

Nas comemorações dos 127 anos de Jaraguá do Sul, obras do Calçadão da Marechal serão entregues. Destaque
para a Rosa-dos-Ventos construida junto ao Marco Zero do município, ao lado do Museu Emílio da Silva

\

Símbolos Municipais são

destaques dos 127 anos de JS
Os criadores do brasão, da bandeira, do hino e o

marco zero serão homenageados. O brasão foi criado

por Eugênio Victor Schmôckel e desenhado. por
Moacyr Silva. O hino teve letra deRodolfo Fransisco

Hufenüssler e música de Alceste Berri. A bandeira

foi idealizada pelo Eugênio Schmôckel e o marco

zero foi reencontrado este ano. Confira o caderno .

especial de Jaraguá do Sul CADERNO ESPECIAL

Cesar j unkes

Centro Esportiwo Municipal espera cerca de 8 mil pessoas para a l2a Festa do Colono e do Motorista Página 9

Cesar Junkes

Escola Municipal de Ensino
Fundamental Victor Meirelles
recebeu 22 cestas básicas ar

recadadas pelos alunos que se

formaram no Proerd, no dia 10
de julho. Outras duas institui

ções de ensino serão benefici-
adas. Página 10

.

Mesa-tenistas trazem

medalhas para JS
A equipe masculina de tênis de

mesa de Jaraguá do Sul ficou com
a terceira colocação na Olesc

(Olimpíada Estudantil de Santa

Catarina), somando 64 pontos.
Joinville foi campeão.

PÁGINA 12

Confira nesta edição:
EspecialJaraguá127anos
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CuMura, tradição """J1
e belezas naturais "'

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 2.8870 2.8878

, Paralelo

Turismo

2.88002.9800

2.8400 2.9400

R1VEl

QUEM CONHECE A LIQUIDAÇÃO RAVELLI CONFIA.

Moda Mascl!.llina
Cal�a.ãc da Marechal$' 364
Estacionamento Anexo.
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2 CORREIODOPOVO

Parabéns Jaraguá do Sul'

pelos seus '127 Anos de Rica
,História

MIGUEL FERNANDES ]OURDAN

Os 127 anos de Jaraguá do Sul nos levam'a refletir sobre a Glpa
cidade que todos temos de olhar par; trás, no tempo e aprender

, com o passado. Em contrapartida, são poucos àqueles que têm a

ventura de poder enxergar o futuro e trabalhar para alcançá-lo.
Ao contemplarmos a atual Jaraguá do ,Sul ficamos engrandeci
dos de ver aonde o trabalho e a dedicação de seu povo levou

,

: est�. �ci'munidade' organizada. Hoje a região em torno da, cidade'
é 'Um doq??16� �ais desenvolvidos do sul do pàís, com uma

,

, das �aldres' rendas per capita e ele�ado padrão de vida. Seu

povo, além de tudo, é pacato e acolhedor. Em suas festas folcló

ricas demonstram toda a álegr�� e,. a satisfa-ção tom' a vida que'
.....

__ , .......,....,._<o."',-#::t..
-"

levam; conforme fã tlvemos a grata' satisfação de presenciar. '

Tud� em JaragUli é progressista e sólido: suas indústrias de ex

pressão nacional e 'até mundial, seus movimentos sociais e espor
tivos ,e seu comércio. Temos a satisfação de acompanhar esse

progresso através do JornálCorreio do Povo, gentilmente, envi-
,

"

:�di)-'pdo'admitável Sr. EugênioVictor Schmôckel.
'To�o esse sucessofoi alcaIlçadonesses 127 profícuos anos. Este

tempo parece pouco 'pêlo ta!];to que foi,feito. par� alguns pode
parecer a.,té u111 sinal de que tudo foi 'muito 'fá�ciL Ledo -engano. ,

M�1;l,bisavô, o Côr6n:êFEmíllo;C:arlosj()urdan, fundador da ci

dade, ao se instalar t1are�ão, na-qual qs incllos b�tocudos faziam
su-as passagt�s; -llitljU cô!# fÕd;l,�sbd:e de 'ad;��sidâdes; 'inclusive'
'tendó parentes ferid�s por flecha, em disputa pelas terras.
Da mesma forma, os imigrantes que vieram posteriormente não

encontraram tudo feito,Podemos imaginar seus esforços, devido
a necessidade de adaptar-se ao clima, e as doenças decorrentes

deste. E ainda o convívio com os insetos típicos, que faziam

com que o trabalho na terra ficasse mais difícil.

Os membros da FamíliaJourdan, descendentes de Emílio Carlos,
-são extremamente orgulhosos de Jaraguá d'o Sul. Sempre que

podemos, em viagem ao sul, fazemos questão de passar pela
cidade e prestar sentida e silenciosa homenagem em frente ao

seu busto, na Praça Ângelo Piazera, defronte ao prédio da antiga
Prefeitura, atual Museu Histórico "Emílio da Silva".
Esse sentimento tem passado de g�r�ção em geração. Lembro
me de meus falecidos pais, Carlos August? Leal Jourdan e Maria

Isabel Férnàndes Jourdan, ele neto,de Emílio Carlos.Qua�do
retornaram das festividades pelos 100 anos da cidade, traziam
no peito o orgulho e a alegria de terem sidomuito bem recebi
dos. Certamente foram mais feli�es por essa inesquecível experi-

" ência. Somos muito gratos por isso.
'

Cidadãos jaraguaense estejam oriulhosos da comunidade que
construíram e que 'estão a aperfeiçoar!
Temos a certeza de que pelo sucesso que vêm alcançando desde

os 'primeiros tempos, o povo desta abençoada terra tem, como

poucos, a capacidade de planejar e enxergar o futuro, e dessa

forma acertar seus passos.

Parabéns Jaraguá do Sul.

Rio deJaneiro, julho de 2003

Artigos para Carta do, �eitor deven:' ser envlados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mall: red!lcao@Jornalcorrel_od_opovo',com:br, As cartas devem conter o ehdereço
ou telefonepara contato. O Jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessanas,

OPINIÃO

.tI •

Amanhã, Jaraguá do Sul

comemora 127 anos de fun

dação. O clima na cidade toda
.

é de muita festa e alegria, afi
nal, poucas cidades têm tan

to a comemorar. Considerada
uma < das cidades com maior

,
qualidade de vida do Estado
de Santa Catarina, Jaraguá do
Sul chega aos' 127 anos de

fundação como terceiro'pólo
industrial do Estado. Seu par
que fabril é um dos mais mo

dernos do Brasil e o nível

tecnológico das empresas pos
sibilita exportações para vá

rios países' do mundo.
A administração pública

municipal preparou uma va

riada programação que privi
legia toda a comunidade de

Jaraguá do Sul. Entre as atra- '

ções de maior relevância, des
taca-se a inauguração do Cal

çadão, que finalmente será

entregue aos munícipes com

pletamente remodelado, para
;liegtia dos comerciantes .do

.centro da cidade e da comu

nidade em geral, que desde o

início do ano têm 'convivido,
. '-,

com Q t;ranstorno gerado por
uma obrá de tamanho vulto

bem no centro da cidade.

• CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio 'V. Schmõckel
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, Considerada,
uma das cidades

com maior

qualidade de
vida do Estado de
Santa Catarina

Com uma população
aproximada de 100 mil habi

tantes, Jaraguá do Sul pode
ser' considerada uma cidade

privilegiada. Colonizada por
imigrantes alemães, húngaros
e italianos, destaca-se por
sua vocação natural para o

trabalho, herança, dizem, her
dadedos pioneiros, que a fer

ro e forro desbravaram a

mata virgem, enfrentaram
animais ferozes e dominaram
as forças da natureza, em
busca de uma. situação de
vida capa,z de gerár progres-
so e nqueza.

Povo pacatomas de gran
de alegria, o jaraguaense de

hoje não difere 'mt'l1td' .dos

seús ancestrais. Apesar da
imagem associada ao traba

lho,
.

o jaraguaense também

aprecia uma boa diversão e

não dispensa a confraterniza-

ção entre amigos e familiares,

Hospitaleiro, sabe valorizar as

pessoas que chegam de fora

em busca de oportunidade de
trabalho e de convivência pa
cífica.

Mas, corno não podia dei
xar de ser, nem tudo são flo

res. Apesar dos esforços da so

ciedade como um todo,
Jaraguá do Sul também en-�
frenta as dificuldades ineren

tes aos grandes centros, como
violência no trânsito, alcoolis
mo e desemprego. Aliado a

boa qualidade de vida, o

jaraguaense convive também
com a outra face da moeda,
que está ficando cada vez mais

visível, causando apreensão a

todos os setores da sociedade

organizada.
Reconhecemos que o mo

mento é de comemorar, mas

também reconhecemos que
chegou a hora de quebr�
paradigmas e passar a enxer

gar os problemas sociais que
l;,

já há algum tempo se fazem
presentes, como o crescimen

to 'desordenado, desemprego,
agressão ao .meio ambiente e

violência, especialmente no

trânsito.
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.Parabéns, Jaraguá do Sul!

Os textos e colunas assinados são .de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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O deputado estadual o PT, Dionei Walter da Silva,
encaminhou, na manhã de terça-feira desta semana,

audiência dos bananicultores da região do Itapocu com

o secretário de Estado da Agricultura Moacir Sopelsa.
A audiência teve como objetivo reivindicar, junto ao

governo do Estado, apoio para a implantação de uma

estação de monitoramento do mal da cigatoka, praga
que tem preocupado os bananicultores da região do

. Itapocu e pode dizimar as plantações, causando prejuízo
aos produtores e à economia da região, que tem no cultivo
da banana a sua principal atividade econômica do setor

agrícola do Vale do Itapocu.

LANÇAMENTO
O presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e o ministro

dos Transportes, Anderson
Adauto, participam hoje, em
Itajaí, da cerimônia de lan

çamento do navio gaseiro
"Metaltanque VI". A em

barcação terá como madri
nha a primeira-damaMarisa
Letícia Lula da Silva. O
evento terá início ás 9 ho
ras. Esta embarcação é a

última de urna série de três,
. especializadas no transpor
te de gás propano
construídas com financia
mento do Fundo da Mari

nha Mercante do Ministé

rio dos Transportes. A cons

trução do navio foi enco
mendada ao Estaleiro de

Itajaí SIA 'pela Netalnave

SIA - Comércio, Indústria
e Navegação. A embarca

ção teve o custo total apro
ximado de US$ 24 milhões.

ENTRE ASPAS

ENCONTRO
Os presidentes nacional e
estadual do PFL, senador

Jorge Bornhausen e o pre
feíto de Lages, Raimundo
Colombo, e ainda deputa
dos e líderes do partido es

tarão em Jaraguá do Sul

nesta quinta-feira. A comi

tiva está realizando visitas

em 21 municípios do Esta

do de Santa Catarina, co
brindo as regiões Sul, Vale
do Itajaí, Oeste eMeio Oes
te. Os líderes do PFL estão

mantendo contados com

prefeitos, vice-prefeitos, pre
sidentes de diretórios e pos
síveis candidatos do parti
do e realizam reuniões com

base. O roteiro se destina a

análise do quadro político
partidário e coleta de suges
tões para a estruturação do

partido e�culação de can
didaturas com vistas às elei

ções de 2004.

"Estamos trabalhando nos bastidores". A afi rmação
é do presidente da CEI ( Comissão Especial de Inquérito)
que investiga as possíveis irregularidades da empresa
Cartão Jaraquá, vereador Paulo Floriani (PP).

I FINALIZAÇÃO: VEREADORES QUE INTEGRAM CEI DA EMPRESA CARTÃO JARAGUÁ FINALIZAM TRABALHO

Relatório apresentado
na primeira semana de agosto

]ARAGuA DO SUL - O

relator da CEI ( Comissão
Especial de Inquérito) que
investiga as possíveis irregu
laridades no funcionamen

to da empresa Cartão

Jaraguá, responsável pelo
serviço de estacionamento

rotativo da cidade, verea
dor Jean Carlo Leutprecht
(PTB) acredita que não será

necessário pedir prorroga
ção do prazo de entrega
dos trabalhos, que encerra

na primeira semana de

agosto. Leutprechtafirmou
esta semana que os traba

lhos encontram-se em fase

de análise e que "será pos
sível, em princípio, entregar
o relatório no prazo inici

al". "Caso não der tempo,
vamos apresentar o relató-

.

rio no máximo entre o dia

17 e 20 de agosto", anteci
pa Leutprecht,

O presidente da CEI,

�

sera

> Cesar Junkes

Jean acredita que não será necessário prorrogár o prazo

vereador Paulo Floriani

(PP), antecipa que nenhu-
.

ma informação sobre as

irregularidades encontradas

será divulgada com ante

cedência. "Estamos traba

lhando na surdina. Não

queremos gerar expectati
vas em relação ao assunto

porque nossa intenção não
é prejudicar ninguém e

muito menos acabar com

o serviço. O que queremos
é que a empresa providen
cie as mudanças necessári
as", salienta Floriani.

Ainda de acordo com

o relator, muitas das irre

gularidades detectadas na

CE (.Comissão Especial)
anteriormente constituída

para investigar o caso, já
foram solucionadas. Ele

cita como exemplo a isen

ção irregular de veículos e

o pagamento de dívidas

com a Prefeitura. "Algumas
situações levantadas na CE
já foram corrigidas pela
empresa e isso é um bom

sinal", afirma Leutprecht.

tante da: Casan junto a Se

cretaria Nacional de Sane

amento Ambiental, enge
nheiro Luiz Abner de
Holanda Bezerra.

A implantação de um

consórcio das águas é um

assunto que tem sido dis

cutido já há algum tempo
pelos prefeitos dos muni

cípios da Amvali. O con

sórcio seria uma alternati

va para contornar o pro
blema de abastecimento
em alguns municípios da

região, especialmente em

Corupá, e também uma

forma de unir todas as ad

ministrações públicas do

Vale do Itapocu em torno

da necessidade de sanea

mento básico como for

ma de controle da polui
ção dos recursos hídricos
da região..

Na oportunidade tam

bém será discutido, entre os
conselheiros, a possibilida
de de implantação de um

posto avançado da

FATMA ( Fundação de

Amparo e Tecnologia do
Meio Ambiente) em um

dos municípios que inte

gram a Secretaria de Esta

do do Desenvolvimento

Regional, pólo Jaraguá do
Sul. De acordo com a se-

Conselho Regional discute consórcio das águas hoje
CORupA - o presi

dente da Casan, Walmor

Paulo de Lucca participa
hoje, a partir das 16h30, no
Hotel Turek Garten, da
segunda reunião de traba

lho do Conselho de De

senvolvimento Regional
para discutirem a possibi
lidade de implantação do

consórcio das águas. Além
do presidente da Casan

também estarão presentes
à reunião o diretor de ope
ração do órgão, Osmar
Silvério Ribeiro, superin
tendente regional do Nor
te e Vale do Itajaí, Vilson
João Renzetti e o represen-

VIAGEM
O vereador do PTB de Jaiaguá do Sul, Jean Carla

Leutprecht viajou ontem para Brasília como representante
do legislativo jaraguaense na Frente Parlamentar emDefesa
da Atividade Física. A intenção é defender as políticas que
garantam o direito constitucional da população ao acesso

e prática de atividades física. No encontro da Frente

Parlamentar em Defesa da Atividade Física estará presente
oministro do Esporte, Agnelo Queiroz,ministro da Saúde,
Humberto. Costa e ainda atletas de renome nacional e

entidades envolvidas em atividades físicas desportivas.

cretária Niura Demarchi

dos Santos, as conversas

. com o diretor regional da
Fatma, Jaime Duarte, já
foram iniciadas. "Ele se

mostrou a favor do traba

lho de descentralização do

trabalho da Fatrna, mas

queremos poder de deci

são", afirma a secretária.

Ela ressalta que o escritó

rio da Fatma na região de

responsabilidade da SDR,
pólo de Jaraguá do Sul,
deverá ter poder de deci-··

são para ações em peque
nos impactos ambientais,
que envolvem exatamente

o trabalho dos agricultores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IAGRICULTURA: COMIÇÃO DE PRODUTORES PEDEM ATITUDES A SECRETÁRIO

Bananicultores pedem apoio
do governo para controlar praga

]ARAGuA DO SUL - Re-
•

presentantes dos banam-cul
tores do Vale do Itapocu
estiveram em Florianópolis
ontem, em audiência com o

secretário de Agricultura e

Política Rural, Moacir

Sopelsa .. Os produtores rei
vindicam apoio do gover
no do estado para que as as

sociações de bananicultores
possam manter o moni

toramento técnico da

Sigatoga negra e amarela.

,

Eles também querem alfÓ
lia financeiro para viabilizar
a instalação de uma estação
de monitoramento da

Epagri em Massaranduba.
A instalação da estação

de monitoramento e

metereologia permitiria um
controle rígido da Sigatoga,
orientando com precisão a

necessidade e a hora certa de

se fazer a aplicação de

fungicida. "Em vez de 7 ou

8 pulverizações, poderemos .

aplicar apenas 5 ou 6, dimi
nuindo os custos e o impac
to no meio ambiente", afir
ma o presidente da Associ

ação dos Bananicultores de

Massaranduba, Luiz Olczyk,
que fez parte da comitiva.
A estação está em fase de

instalação nomunicípio, por
ação da Epagri, mas é ne

cessária a construção de um

pátio, junto à pista de pou
so Manso Petry, para des

contaminação das aerona

ves que fazem a pulveriza
ção dos hinanais na região.
O projeto da obra, orçada
em 20 mil reais, foi entre
gue ao secretário, ontem.

O pátio de descon

taminação tem a função de

impedir que a água usada na
limpeza dos tanques dos
aviões contamine os manan

ciais e ainda permite o reuso
da água contaminada na

pulverização, gerando eco

nomia para os produtores.
A obra já existe na Cidade

de Schroeder, que dispõe de
monitoramento;

Os agricultores também
pediram auxílio do gover
no paramanter o apoio téc

nico nas associações de

bananicultores,
Outros problemas le

v�tados foram a legislação
ambiental. problemas com

o tráfego de veículos agrí
colas nas rodovias estaduais

e o não-cumprimento da lei

que obriga as empresas que
comercializam' agrotóxicos
a recolher as embalagem va

zias também foram discuti

dos na audiência.

O secretário Moacir

Sopelsa se comprometeu
em liberar verba de subven

ção para as associações de

bananicultores de Schroeder

e deMassaranduba, que v�o

encaminhar durante esta se

mana projeto para o custeio
das despesas técnicas do

monitoramento da Sigatoga.
O secretário também pro
meteu liberar a verba de 20

mil reais para a construção
do pátio de descon

taminação em Massaran

duba. Segundo o gerente de
Agricultura e Pesca da secre

taria regional de desenvol

vimento de Jaraguá do Sul,
Vilmar Abelino, o secretá

rio deuprazo de 40 dias para'
a liberação dos recursos. So
bre a questão da legislação,
o secretário falou que mais

cedo ou mais tarde um ter

mó de ajustamento de con

duta deve ser proposto aos

produtores, garantindo um

prazo para a adaptação das

propriedades, nos moldes

do que já foi proposto pelo
ministério público para a

orizicultura e a fruticultura.

SPC discute alternativas para diminuir inadimplência
.

]ARAGuA DO SUL - O

Serviço de Proteção ao Cré

dito realizou na noite desta

terça-feira, no Auditório do

Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul, o 3° Fórum

de SPC, com o objetivo de

buscar alternativas para J a

redução da inadimplência
no comércio local.

Segundo Waldemar

Schroeder, diretor do SPC

de laraguá do Sul, há falhas

.no crediário. "Buscamos

soluções emolharias do pro
cedimento tanto do SPC

para com o associado e in

regrando o associado com

o SPC". Uma das falhas

apontadas porSchroeder diz
respeito à interpretação das

informações pelo credia

rista. "?-ssa interpretação re
quer um amadurecimento
do crediarista".

Os maiores problemas

do serviço é com relação à

procedimentos errôneos

dos crediaristas" como a

consulta somente na hora

em que o cliente abre o

crediário. "Precisamos con

sultar a cada venda", expli- .

ca o diretor. Com relação ,

aos cheques o cuidado é o

mesmo, consulta no SPC,
cadastramento do cliente.

"Com isso reduziremos os

números da inadimplência".

O serviço tem cerca
.

de 40 mil consulta mês e

tem entre 15% e 17°;') de
inad impl cnc i a. "8" um

número altamente preo

cupante", ressalta Schroe
der.

O evento contou com a

presença dod diretores do

Procom e da Câmara de

Dirigentes Lojistas e teve

cerca de duzentos partici
pantes. (LP)

CRÉDITO
A Acomac � Associação dos Comerciantes de

Materiais de Construção está convidando os

associados para a reunião que acontece na terça-feira,
dia 29 de julho, na Caixa Econômica Federal de

Jaraguá do Sul, às 18 horas, para tratar das linhas de

crédito e convênios de material de construção e

Construcard, Há necessidade de confirmação prévia
da presença, para a organização do encontro, através

do e-mail jordana@acijs.com.br ou pelo telefoneZ'Zfi-
7012.

.

CCQ
O Núcleo da Qualidade da Associação Comercial

e Industrial deJaraguá do Sul (Acijs) está estimulando
as empresas da região a participarem em Criciúma,
> no dia 9 de agosto, do 5° Encontro Catarinense

de Círculos de Controle da Qualidade - CCQ. A
vice-presidente do Núcleo, Sirley "Ierezinha Rank,
explicou que o CCQ é uma ferramenta que fortalece

o setor de gestão da qualidade e que responde'às
necessidades organizacionais e pessoais, tornando
se uma força transformada para desenvolver o

conhecimento. Sirley citou que a missão é o

desenvolvimento e a valorização do potencial
criativo do ser humano, disseminando e promovendo
as práticas dos programas partitipativos. O Núcleo

Catarinense de CCQ nasceu em 1999 e conta com

onze 'empresas asso

ciadas, dentre elas as

jaraguaenses Weg, Mari
sol" Duas Rodas e Me

talúrgica Menegotti. Em
200-1, o 3° Encontro

aconteceu em jaraguá
do Sul e reuniu 800

.rtl�mit»iJ«lqdc'

�·.91_�fl1tn�it

pessoas.

"Eu sou a

ressurreição e a

vida, quem crê em

mim, ainda que
morra, viverá".

João 11:25

�ua MaxWilhelm, 289
Baependi • Jaragu6 do .Sul
Fone: (47) 370.6H10

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

APOIO
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FALECIMENTOS
Faleceu às 18:30 horas de ,21/7 a Senhora
Annita Bublitz BUerger com idade de 72 anos,
deixando enlutados 1 filho. 1 filha. 1 nora. 2
netos e demais parentes e amigos. Ü,

sepultamento foi realizado em 22/7.às 15:30

horas, saíndo o féretro da Igreja Evangélica
Luterana dà Centro seguindo para o Cemitério
do Centro.

Faleceu às 11:00 horas de 21/7 o Senhor
Carlos Voltz com idade de 85 anos, deixando
enlutados 1 irmão. sobrinhos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 22/7 às 10:00 horas, saíndo o féretro da
sua residência seguindo para o Cemitério
Municipal de Schroeder.

.

Faleceu às 9:00 horas de 21/7 o Senhor
Valdemar Ender com idade de 57 anos, deixando
enlutados a esposa. filhos. genros. noras.

netos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 22/7 às' 14:00

horas, saíndo Q féretro da sua residência

seguindo para o Cemitério de Bom Jesus.

Faleceu às 9:00 horas de 22/7 a Senhora
Leonida Waltraudt Rudolf Correia com idade
de 78 anos, deixando enlutados O esposo.
filhos. 'ger:lros. noras. netso. irmãos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 23/7 às 10:00 horas, saíndo o féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para
o Cemitério Municipal do Centro.

CORREIODO POVO 5

ISAÚDE: MEDICINA ORIENTAL OFERECIDA ATRAVÉS DE ATEND'IMENTO E CURSOS EM JARAGUÁ DO SUL

Instituto de MedicinaOriental
\

'

chega a Jaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - o

acupunturista jaraguaense
.

Jhony Emmendoerfer, foi
nomeado no mês de junho,
diretor regional do Institu

to de Medicina Oriental

Regional Jaraguá do Sul.

Jhony é formado em

massoterapia e acupuntura
sistêmica chinesa e constitu

cional, utilizadas namedici
na tradicional chinesa, ofe-

,

recidas pelo Instituto.Jhony
atende desde 2000 em

Jaraguá do Sul, atualmente
na sua clinica na rua Carlos

May, 170, no Baependi, A
clinica oferece atendimento,
e cursos de acupuntura,
auriculo-terapia, dietas ali

mentares, fitoterapia, vento
sa terapia, massaterapia ori
ental e moxa terapia.

As técnicas foram

.

Emmendoerfer: "a acupuntura é a técnica mais conhecida da medicina oriental"
Divulgação

trazidas pelo coreano

Byung II Lee, PhD em

acupuntura e plantas me

dicinais, que fundou o Ins
tituto de Medicina Orien

tal em abril de 1996, em
Joinville, onde reside atu

almente.
A acupuntura é a técni

ca mais conhecida da Me

dicinaOriental, Consiste na

estimulação indolor de

pontos específicos da su-

perfície corporal, utilizando
se' de finíssimas agulhas
descartáyeis, com o objeti
vo de tratar diversas enfer
midades segundo a lista de

doenças tratáveis pela
acupuntura, elaborada peta,
Organização Mundial de

Saiíde. /

Os cursos oferecidos
aos profissionais de saú

de, são reconhecidos pela
Secretaria do Estado da

Educação e do Despor-,
to, sob a portaria de 25 de

outubro de 1999. São 24

módulos repassados em

dois anos, num total de

1200 horas/aula e estão

inclusos distribuição de

apostilas e certificados.

Mais informações podem
ser obtidas pelo telefone

371-0492 ou no site

www.medicinaoriental.com.br

(CELlCE. GIRARDI)

Especialização em meio ambiente será

oferecido pelaUnerj a partir de setembro
]ARAGuA DO SUL - O

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj) está
oferecendo curso de espe
cialização em "Meio am

biente e desenvolvimento

empresarial", com início

no dia 5 de setembro e

duração prevista para 14

meses. A pós-graduação
seráministrada quinzenal
mente às sextas-feiras, das
18h30 às 22 horas e aos

sábados, das 8 às 12h30,
na Unerj.

As inscrições podem
ser feitas até o dia 25 de

agosto. Poderão participar
técnicos de empresas pú
blicas e privadas, técnicos
de órgãos públicos, pro
fissionais autônomos,

prestadores de serviços e

gradaandos atuantes dire
tamente nos setores pro
dutivos primário' e secun

dário e atuantes indiretos
do setor terciário. Julio
César Refosco, coordena-

, dor do curso, diz que a

proposta do curso é fazer
a conexão entre as necessi

dades do sistema produti
vo e a conservação do sis-

,

tema ambiental. "O curso

apresenta aspectos teóricos
e práticos, através de dis

ciplinas que tratam da

questão ambiental de ma

neira interdisciplinar", co-
.

menta, referindo-se as dis

ciplinas clássicas e inovado
ras do curso como as res

pectivas matérias controle

de poluição e marketing .

verde. Entre as disciplin�s,
os participantes serão ori

entados sobre desenvolvi

mento econômico e sus

tentabilidade, sistemas
ambientais e ecologia, po
lítica ambiental e gestão
ambiental pública, meto
dologia da elaboração de

projetos ambientais, legis
lação ambiental, mercado
e marketing verde, gestão
ambiental em empresas

privadas, sistemas de tra

tamento de poluição in

dustrial, gestão de recur

sos hídricos, estudos
ambientais e análise am

biental, gestão integradas
de recursos.sólidos e audi
toria ambiental. (CG)
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,

NENHUM DE NOS
Sendo uma das primeiras bandas a se

apresentarem no palco da NOTRE DAME, inclusive
está a dúvida de que foi a primeira, Nenhum de
Nós volta a tocar no sábado - 1 6 de AGOSTO.

Alguém pensa em perder essa?·

-

CASARAO 2003
A edição 2003 da festa CASARÃO

acontecerá no Sábado 9 de agosto com o show de
JOHN BALA JONES e os dj's Fobríclo Peçonha

e Andersen Nolse. A percussão
será responsabilidade de

Rodrigo Poclomlck.

DIA DO CARINHO
O Bierkrug organiza durante o dia 31 de julho o

DIA DO CARINHO, Nesta data parte da renda será
revertida à AMA. No almoço terá uma deliciosa

feijoada e à noite os pratos serão especiais,
um deles: paella de frutos do mar.

Tá avisado!
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ESPECIAL. CORREIO DO POVO

Cultura, tradição
e belezas naturais

Reduto
de tradição e cultura e fonte e infindáveis belezas naturais, Jaraguá do Sul é, sem

dúvida um paraíso em meio ao Vale do R ia Itapocu. Conservando as características dos

imigrantes europeus que aqui chegaram no século XIX, a cidade é lembrada pela garra
e determinação de seus moradores, que hoje constituem uma população de cerca de 110

mil habitantes.
Há 127 anos, Emílio Carlos Jourdan adentrava nesta terra, deixando um legado de riqueza e

sabedoria. Através deste Caderno Especial, o Correio do Povo vai mostrar os principais aspectos
que tornam o municlpio um pólo econômico e cultural. Da educação ao lazer, das obras ao

esporte, procura oferecer o que há de melhor à seus habitantes, reconhecendo, no entanto, que as

dificuldades existem mas podem ser- superadas. "Através do trabalho, Jaraguá do Sul tem

adquirido a qualidade que se vê hoje, mas ainda tem muito a crescer", explica o Prefeito

Municipal, Irineu Pasold.
O Prefeito ressalta que a pujança conquistada e reafirmada a todo momento

resultado de uma forte integração entre poder público, as empresas e a

comunidade, sempre visando o progresso. "Para a administração municipal,
acompanhar este progresso é um grande desafio", complementa.
E progresso é viver numa terra de lutas e conquistas, de bravura e

esplendor. Esta é Jaraguá do Sul, que comemora neste 25 de
, julho mais um ano de emancipação. "Nosso município tem .� _:__
uma estabilidade garantida. Que a 'diversificada (,' I

população que aqui vive continue otimista e que
z, j

cada um acredite nas suas propostas pois, �

com isso; Jaraguá do Sul vai crescer
ainda mais", destaca o

Prefeito.

ESPECIALIZADA EM ESQUADRIAS
DE ALUMíNIO EM GERAL E VIDRAÇARIA

Há 15 anos
homenageando
larag�á do Sul

FLORENSE
casa & escritório
Parabéns Jaraquá do Sul, pelos
127 anos de Qualidade de Vida

Rua Bernardo'Dombusch, 1611
. Baependi - Fone: 275-1011

florensejaraguá@terra.com.br
www.florense.com.br
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INICIA-SE UMA
'"

HISTORIA. ••

Em 1f364 a princesa Isabel filha do imperador Pedro II e herdeira do trono casou-se com o conde

d'Eu. Como parte do dote constavam as terras que vieram a formar o município de .Iaraquá do Sul.
Ab êngknhei ro �:�orbnel honorário do Exército B rasi lei rOI Emíl io Carlos J ourdan, am igo do conde .

d'Eu e da princesa Isabel, coube 'a tarefa da demarcação das terras, que se local izavam entre a

rnaraern direita do rio Itapocu e a esquerda do rio Jaraquá, indo, ao norte, até o rio Negro. No

início eram 12 léguas quadradas, que depois passaram para 25 léguas quadradas.
Quase simultaneamente à medição, no princípio de 1876, Jourdan procurou estabelecer-se nas

terras do Jaraquá. Contratou ferreiros, marceneiros, carpinteiros, pedreiros e lavradores para a

construção do engenho e a plantação da lavoura de cana-de-açúçar,
Enfrentou, contudo, grandes dificuldades. Faltavam estradas, igrejas, escolas e hospital.
Granjeou adversários políticos. Tudo isso fez com que tivesse que desistir de seu

empreendimento, em 6 de junho de 1$88. I

Veio a República e com ela mudaram os rumos da história jaraguaense. As terras dotais
voltaram a ser patrimônio da União.
Durante sua história, Jaraquá pertenceu a São Francisco do Sul, Paraty CAraquaril e a Jolnville.
Somente no século XIX, pelo Decreto no 565 de 26 de março de 1934, Jaraquá foi desmembrado
de .Ioinville, tornando-se um município. Na impossibilidade de precisar a data do real
estabelecimento de Emílio Carlos Jourdan na localidade, decidiu-se pela data de 25 de julho de
1876 quando se festeja o dia do Colono, do Imigrante e do Motorista - como a da fundação de

Jaraquá do Sul.

� Jornalista responsável: Carol ina Tomaselli - Fotos: César Junkes/C p, Vick Bartel/C p, Arquivo CP e Arquivo H istórico de Jaraguá do Sul - Paginação Eletrônica: Vinicius Schane
CORREIO DO POVO Opto. Comercial: 371-i919/comerciàl@jornalcorreiodopovo.com.br - Fotolito: Crornoarte Criação e Fotolitos - 376-0816 - Impressão: Gráfica e Editora CP - 370-7919

,/
�------------------------------------------------�--------------------------------------------------------------�--------------�
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MUNICIPAIS
HINO DE

, ,

JARAGUA DO SUL
Entre mordes te vejo engastada,
Marginando corrente prateada ...
Vibra um povo querendo progresso,
Crescimento, trabalho e sucesso

Estribilho

Jaraguâ do Sul és vibrante,
Não haverá quem te suplante,
Teu povo alegre e varonil,
Tem por lema: Avante Brasil.

De teus campos abertos em flor,
Da indústria a todo o vapor,
Brotam rios de riqueza à sorrir
Para o dia de amanhã que surgir.

Teu brasão tem o verde: é esperança
O vermelho, este povo que avança.
Ao lufar da bandeira marchamos
Pela terra que é nossa e que amamos.

o Hino de Jaraguá do Sul surgiu através da
iniciativa do Rotary Club que, em 1970,
promoveu um concurso para a escolha do hino.
Dentre os 13 inscritos, venceu a letra de autoria

do industrial Rudolpho Francisco Hunfenüssler. A

música foi' composta pelo também industrial

Alceste Berri, tentando retratar o gênero musical

que identifica o povo jaraguaense.
-

BRASAO E BANDEIRA

e desenhado por Moacyr Silva. O Brasão consta

de um escudo português clássico, uma coroa

mural de cinco torres e uma cruz com a legenda
"Grandeza pelo Trabalho". No listei vermelho

constam os anos de colonização e emancipação
política. A bandeira foi idealizada também pelo
senhor Eugênio Scmóckel e instituída em 14 de
outubro de 1969.

MARCO.ZERO
Instituído pelo Instituto B rasi lei ro de Geografia
e Estatística (IBG E) e o Conselho Nacional de

Geografia, o Marco Zero é o marco

tridimensional do centro do município, de onde
se localiza a latitude, a longitude e a altitude.
Em Jaraquá do Sul, foi implantado em 1941.

Localizado na praça Ângelo Piazera, o 'marco,
que é constituído de um bloco de concreto de
forma semipiramidal, ganhará um novo visual.

Para melhor visualizá-lo, foi construída uma

Rosa dos Ventos, que será inaugurada amanhá.

A propriedade pertencente à família de Erwin Rux foi construída em 1915

olonização
Jaraquá do Sul tem o privilégio de abrigar um povo miscigenado
com culturas diversificadas e ricas em tradições onde alemães,
italianos, poloneses, húngaros e negros são os alicerces da

colonização e do desenvolvimento do municipio.
Em sua maioria elementos de origem urbana com formação
artesanal, operária, comercial, industrial e intelectual, os

imigrantes chegaram em Santa Catarina na segunda metade do
século XIX. Com uma visão voltada à comerclalizaçâo, inclusive
o agricultor, os europeus influíram decididamente nos rumos

econômicos de toda a região.
Os imigrantes alemães destacavam-se como comerciantes e

empreendedores de novos negócios, principalmente na indústria.
Dados de 1912 revelam que, na época, 57% da população falava
o alemão. Os poloneses, por sua vez, constituíram o menor grupo.
Distribuíram-se pelo estado menos de 7 mil polacos. já os

húngaros fixaram-se na colônia de Garibaldi através de 230
famíl ias. Pesquisas real izadas em novembro de 2001 mostraram
que Jaraquá do Sul tem cerca de 4% de descendentes húnqaros..
Ex-operários da, fazenda do fundador Emílio Carlos Jourdan, os

negros estabeleceram-se em vários bai rros, sobretudo na Vi Ia
Lenzi. Os italianos concentraram-se, principalmente, na Barra
do Rio Cerro, representando, através de seus descendentes, mais
de 23% da população.
Cada uma dessas, etnias mantém vivas muitas tradições e

costumes, conservando a raiz dos antepassados como

fundamento inabalável no progresso e na global ização, pois estes

fatores não devem ser necessariamente absorvedores de riquezas
culturais, esmagando o passado no baú do esquecimento.

A fotografia, jíatada de 1920, retrata a família Behling, de origem alemã. A

casa, que ficava no bairro Ilha da Figueira, foi demolida. A menina ao lado
do pai, Wilhen Behling, é Ida Behling, única do retrato ainda com vida. Ao

lado, Ida atualmente, que completará 88 anos no dia 28 de novembro.
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MVALEEM
constante progresso
Localizada numa posição estratégica, O setor comercial de Jaraçuá do Sul também é bastante .

próxima ao litoral e as principais cidades do - diversificado. Desde produtos artesanais até os

estado, .laraquá do Sul representa o 30 .

importados, o comércio oferece artigos de vestuário, lojas
movimento econômico de Santa Catarina. O especializadas e de reparação de objetos. As cerca de

município possui 516 indústrias, das quais 1700 empresas existentes empregam mais de 6 mil
18% são de produtos de metal, 17% de pessoas.
gêneros alimentícios' e 14% de artigos do À disposição do cidadão jaraguaense, o município oferece,
vestuário, segundo o Programa de Geração ainda, um amplo setor de serviços, com quase 1900

de Emprego e Renda, realizado pelo Sebrae estabelecimentos. Deste total, 27% representam serviços
e concluído em julho deste ano. pessoais, 17% restaurantes e similares e 11% são de
O Proder-Comsenso também verificou que atendimento à saúde, sem contar os serviços prestados
as indústrias geram 69% dos empregos, ou para as empresas e atividades jurídicas e contábeis. Além

seja, mais de 28 mil vagas são ofertadas de qarantir a qualidade de vida dos cidadãos, o setor é

por empresas jaraguaenses. E a projeção é responsável pela oferta de cerca de 6800 vagas de

que surjam novas oportunidades de empregos, ainda segundo Proder-Comsenso.

trabalho, pois 51 % das indústrias Aliada a esta multiplicidade de indústrias, comércio e

instaladas estã�, em fase de desenvolvimento serviços, Jaraquá do Sul possui uma renda per capita de
e expansão. mais de R$ 17 mil, que representa quase o triplo da
O principal pólo da microrregião da Amvali renda nacional, (em torno de R$ 6 mil) de acordo com o

(Associação dos Municípios do Vale do levantamento realizado pela Prefeitura Municipal em .

Itapocu) é responsável pela exportação de 2000. Daí o município ser considerado o de melhor

artigos do vestuário, bebidas, produtos 'qualidade de vida do Estado. Seus moradores são

alimentícios, máquinas, motores elétricos e extremamente dedicados ao trabalho, que é perfeitamente
até estofados, através de aproximadamente conci I iado com o tempo para a famíl ia e o lazer, através
30 empresas. das infinitas riquezas ecológicas e culturais.

Indústrias geram 28 mil empregos no município

sM L H AA

Jaraguá do Sul, a grandeza do teu

passado nos impulsiona em direção
a um futuro cada vez mais brilhante

MENEGOTTI
R:joaquim Francisco de Paula, 4850 - Chico de Paula - 372-8500
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HOPPING MODIFICA
cotidiano dos moradores da região
Inaugurado em 05 de novembro de 1999, o Shopping
Center Breithaupt foi mais uma conquista para .laraquá
do Sul. Até então, o município não dispunha de uma

estrutura que oferecesse simultaneamente comércio,
lazer e serviços. A criação de um shopping center, único

empreendimento desse porte na região, foi responsável
.

por alterações significativas no dia-a-dia do cidadão

jaraguaense e dos municípios vizinhos. "Ele criou uma

mudança no conceito de lazer e nos hábitos das pessoas.
O cotidiano mudou, o lugar e o que tinha para se

consumir foram ampliados", explica a gerente de

marketinq Megy Kutscher de Oliveira.
O empreendimento provocou uma verdadeira revolução
cultural na comunidade local. A implantação de

horários diferenciados de atendimento, de segunda à
sábado e também aos domingos, proporcionou uma

maior flexibilidade ao consumidor, que chega à 360 mil

por mês. "O shopping oferece um ambiente climatizado,
estacionamento coberto com mais de 4 mil vagas

rotativas, mas o principal é que você consegue fazer

muitas coisas em um mesmo lugar", conclui a gerente.

••

A inauguração do Shopping Center Breithaupt trouxe novos hábitos para os consumidores da região

PRÊMIO - Em comemoração
aos 127 anos de Jaraquá do Sul,
um carro Gol Special será
sorteado pelo prefeito municipal
Irineu Pasold, no dia 26. O
sorteio faz parte da Promoção
Economia Premiada, realizada
pela rede Breithaupt e pelas
lojas do shopping, e vai até o

mês de outubro.

@]® g)lliJD� 1] �(] �[ill®@
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VAN.TAGENS - O Shopping Breithaupt possui
atualmente 60 lojas, todas com serviço de tele

entrega. "Seja roupa, perfume ou apenas um

lanche, basta telefonar para uma das lojas e

solicitar o que se quer comprar", esclarece
Megy.
Na gastronomia, o shopping oferece uma praça
de ai imentação com 600 lugares, com opções'
que vão desde o tradicional pastel até um

restaurante internacional. Possui, ainda, um

pip(mn€rcado, um cinema com três salas e
.

'números serviços como cabelerciro, revistaria,
aentista, banco e floricultura.
;L\..lém desses serviços, todo o mês é real izado o

programa S ESC Saúde. Uma equipe
especial izada faz exames de gl)\emia,
colesterol, acuidade visual entre outros, e dá

di,cas de saúde, tudo gra�ita;nente..
Já para quem busca I,,!z,er, alem de cinema o

shopping possui um play"park, lan houses,
reunindo jogos eletrônicos e brinquedos �

diversos, e a boate Big Bowlling, com
capacidade para três mi I pessoas. É um dos

únicos shoppings centers no Brasil que possui
uma casa noturna. Além dos shows, o local
ferece boliche no período vespertino.

O shopping também é aberto para eventos

ulturais. Um dos mais apreciados é o Música
a Praça, no 2° Piso. Ele acontece todas as

uintas-feiras e sábados, a partir das 19 horas,
apresentação de músicos de toda a região. ,__�_��__... _

. . .

.

....

I
...
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�

GUADOSUL
ganha novo calçadão
Iniciada em janeiro deste

ano, a reforma do

calçadão da Avenida

Marechal Deodoro da

Fonseca foi uma das mais

relevantes obras da

Secretaria do

Desenvolvimento
.

Municipal. A obra, que
acaba 'de ser concluída,
será inaugurada amanhã,

Segundo o secretário do
Desenvolvimento

Municipal, Humberto José

Travi, a meta é
transformar o calçadão
em um shopping
horizontal. "Em parceria
com Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDU, queremos
realizar shows, eventos e

colocar os bares para o

calçadão, transformando
o num ponto cultural",
expl ica o secretário.
Além disso, o sistema de
rede de energia foi
modificado. "Nós estamos

dando uma nova

roupàgem ao calçadão
com a remoção da rede de

.
energia elétrica aérea que

passa a ser subterrânea",
afirma o secretário.

o uso do piso paver e de linhas metálicas deu um aspecto mais moderno ao calçadão

REIVINDICAÇÕES De acordo com o secretário do Desenvolvimento

Municipal, Humberto José Travi, aprincipal reivindicação dos

presidentes das associações de bairros de Jaraguá do Sul diz respeito ao

trânsito no município. "O ponto mais preocupante é em relação aos

redutores de velocidade, em obras específicas", diz.
Para minimizar o problema, foram' colocados sinalizadores em frente à
11 escolas do município, pontos em queaatenção dos motoristas deve

ser redobrada. O secretário afirma 'que, a partir de 2001, diversos
controladores eletrônicos de velocidade foram implantados. A Rua Ervino

Menegotti acaba de 'receber um destes controladores e, em breve, a Rua

25 de Julho e a Rua ReinOldo Rau - esta já com um controlador - vão ser.

atendidas.

PROJETO No mês de agosto, A Secretaria de Desenvolvimento Municipal irá implantar o Projeto
Binário, no bairro Barra do Rio Cerro. A rua Feliciano Bortolini será de mão única no sentido bairro-.
centro e a Ângelo Rubini, no sentido centro-bairro.

O secretário de Desenvolvimento Municipal, Humberto José Travi, garante que a mudança vai propiciar
umadiminuição do volume de tráfego e viabilizar, futuramente, a implantação de uma ciclovia.

"Haverá mais segurança para motoristas e pedestres, e um melhor aspecto urbanístico para um dos
.

acessos à cidade", acrescenta o diretor de Trânsito do Município, Aurélio LulzJunkes.
A secretaria já obteve autorização do Departamento Estadual de Infra-estrutura (D EI N FRA) para que o

trecho da SC 416, desde a Malwee até a Rua Feliciano Bortolini, seja de mão única.

Avenida Marechal Deodoro da Fonseca na década de 20 ...

A principal avenida da cidade agora já pavimentada ...

o primeiro calçadão e ...

Em 2003, o novo calçadão da Marechal

Parabéns;
Jaraguá do Sul.
Hoje a {esta
é de todos nós.

'A
Marisol S.A.
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OGRAMA DE HABITAÇAO
privilegia comunidade carente
Construir casas a preços populares e possibilitar a
inserção social à presidiários através do trabalho. Este

é o objetivo do Programa Casa Fácil, desenvolvido
pela Secretaria de Desenvolvimento Social e

Habitação desde agosto de 2001.

O programa é voltado aos moradores do bairro

Jaraquá 84, com renda de até três salários mínimos.
Formado por famílias migradas do oeste de Santa

Catarina, do Paraná e do Rio Grande do Sul, o local
foi ocupado de maneira desordenada a partir do início
da década de 90, originando um bairro sem as

mínimas condições de lnfra-estrutura.: A construção de

creche, posto médico, ginásio de esportes, área de

lazer e a ampliação da escola existente pela prefeitura
modificaram essa situação.
A construção de casas a preços acessíveis está
trazendo uma mudança ainda mais significativa para
os moradores do Jaraquá 84. De acordo com o gerente
de Habitação do município, Afonso Piazera Neto,
mais de 1800 famílias estão cadastradas, onde 80%

delas ganham até cinco salários mínimos. "São

pessoas humildes, que não conseguem financiamento

pelos sistemas normais", lenibra. É o caso da dona de '

casa I<ellen Pereira, que mora no bairro há três anos.

Após dois anos de tentativas, ela acaba de ser

beneficiada com oprograma, mas afirma que não
foi fácil conseguir. A mensalidade, em torno de R$
40,00, possibi I itou a real ização deste sonho. "Antes
eu não tinha nada na vida e agora eu tenho minha
casa e um espaço para cuidar de minha filha",
alegra-se.
Além de beneficiar a comunidade, o Casa Fácil

possibilita a formação profissional de detentos, pois
utiliza mão-de-obra ociosa do Presídio de Jaraquá
do Sul. Fazem parte do programa apenados com

penas leves que, a cada três dias de trabalho, obtém
a redução de um dia de pena. "É ótimo, porque eu

pequei bastante tempo de cadeia. Além do salário, a
gente ganha confiança e uma oportunidade de ficar
mais livre", explica o preso Ari Kajuk,
Até o mês de julho, 130 casas já foram construídas.
"É um avanço muito grande para o município. Em

três anos, teremos 500 casas. No início, a meta era

entregar uma casa a cada quatro dias. Hoje estamos

executando uma casa a cada dois dias e meio",
comemora o gerente de Habitação. O programa,
inclusive, recebeu o prêmio Fundação Banco do
Brasil de Tecnologia Social.

Parabéns, Jaraguá do Sul
Que o iuturo seja grandioso, pleno de paz e

prosperidade para nossa cidade e nossa gente.

Câmara de Vereadores de Jarauuá do Sul·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Iniciada em 1978, a construção do Parque Malwee trouxe novos rumos para o ecoturlsrno de

Jaraquá do Sul e região. Fundado por Wolfgang Weege (in memoriam), ex-presidente da Malwee, o

Parque reúne os atrativos necessários para quem busca uma vida social integrada à natureza, além
de ,ser um ponto turístico de referência para o município.

.

Localizado a 7 km do centro de Jaraquá do Sul, possui um milhão e 500 mil metros quadrados de
área preservada e cerca de 35 mil árvores entre brasileiras e estrangeiras. Urbanizando o

ambiente, 15 km de estradas ornamentadas cortam o parque, com calçadas propícias para a

prática de çaminhadas, corrida, ciclismo e outras atividades físicas. O Parque possui, ainda, uma
pista para bicicross, na qual eventualmente são real izadas competlções.
A rica fauna e flora, com muitas das espécies identificadas, colorem e engrandecem o local, que
possui 17 lagoas, repletas deexóticas plantas aquáticas.
A parte de gastronomia também é contemplada. Dois restaurantes compõem a

estrutura: o primeiro é o típico, com pratos como marreco com repolho roxo e no

inverno feijoada; o outro restaurante é o Armalwee, que oferece pratos variados
com frutos do mar e carnes.

Doado aos funcionários em 1982, o Parque Malwee é aberto à visitação públ ica e

tornou-se exemplo na conservação do patrimônio ecolÓgico e no investimento em

turismo para Jaraquá do Sul.

Calçadas ao redor do grande lago são perfeitas para as caminhadas

Jaraguá do Sul lZ7 anos!

. Fone/Fax: 275-3574 R: Mal. Floriano Peixoto, s/n? - Jguá do Sul - se

e-mail:batistapneus@netuno.com.br

NIVERSIDADE PREP
profissionais humanizados POI'; si s6, a educação 'nada transforma.

Mas, sem' educação, nada se trsnstorms:
PauJoFreÍCe

Responsável pela formação de mais de 1300- acadêmicos em 27 anos de atividades, o

Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) representa um avanço na produção e

social ização do conhecimento.
Fundada em março de 1976, a então Fundação Educacional Re�ional Jaraguaense
(Ferj), iniciou com a implantação do curso de Estudos Sociais. Hoje, a instituição
possui 17 cursos de graduação e 12 de especialização, divididos entre o Centro d
Ciências Sociais Aplicadas, o Centro de Tecnologia e Artes e 6 Centro de Educaç
Letras.

Por estar situada em um município que possui as principais empresas dos setores

metalmecânico, elétrico e de confecção do Brasil, a Unerj oferece cursos inteqrados-e
direcionados para este mercado de trabalho. Como é o caso de Engenharia de

Confecção, único curso superior no estado, responsável pelo desenvolvimento

tecnológico das micro, pequenas e grandes empresas .

. A reitora da instituição, professora Carla Schreiner, explica que ser umcentro de

ensino superior significa ser um centro de educação e aprendizagem, isto é, o ponto de
referência mais elevado no que se refere à guarda, transmissão e produção do

'

conhecimento de uma comunidade. "O centro realiza um processo de inclusão social e

de democratização do saber", completa .'
A professora Carla também acrescenta que, num país onde o acesso ao ensino superior
ainda não é democratizado, é compromisso de cada universidade formar pessoas não

para constituírem uma elite de cidadãos privilegiados, mas seres humanos que se

comprometem com a comunidade e com o país. \IA formação profissional inclui o�
cuidado pelo desenvolvimento do ser humano e do cidadão", finaliza.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Jaraguá do Sul pelos seus 127 Anos de Rica História
Os 127 anos de Jaraguá do Sul nos levam a refletir sobre a capacidade que todos temos de

olhar para trás, no tempo, e aprender com o passado. Em 'contrapartida, são poucos

aqueles que têm a ventura de poder enxergar o futuro e trabalhar para alcançá-lo.
Ao contemplarmos a atual Jaraguá do Sul, fi'camos engrandecidos de ver aonde o trabalho

e a dedicação de seu povo levou esta comunidade organizada. Hoje, a região em torno da
cidade é um dos pólos mais desenvolvidos do sul do país, com uma das maiores rendas per

capita e elevado padrão de. vida. Seu povo, além de tudo, é pacato e acolhedor. Em suas

festas folclóricas demonstram toda a aleqria e a satisfação com a vida que levam,
conforme já tivemos a grata satisfação de presenciar.
Tudo em Jaraguá é progressista e sólido: suas indústrias de expressão nacional e até

mundial, seus movimentos sociais e esportivos e seu comércio.Ternos a satisfação de

acompanhar esse progresso através do Jornal Correio do Povo, gentilmente, enviado pelo
admirável Sr. Eugênio Victor Schmi:ickel.
Todo esse sucesso foi alcançado nesses 127 profícuos anos. Este tempo parece pouco pelo
tanto que foi feito. Para alguns pode parecer até umsinal de que tudo foi muito fácil. Ledo

engano. Meu bisavô, o Coronel Emílio Carlos Jourdan, fundador da cidade, ao se instalar
.

na região, na qual os índios botocudos faziam suas passagens, lutou tom toda sorte de

adversidades, inclusive tendo parentes feridos por flecha, em disputa pelas terras.
Da mesma forma, os imigrantes que vieram posteriormente não encontraram tudo
feito. Podemos imaginar seus esforços, devido a necessidade de adaptar-se ao cl ima, e as

doenças decorrentes deste. E ainda o convívio com os insetos típicos, que faziam com que
o trabalho na terra ficasse mais difícil.
Os membros da Família Jourdan, descendentes de Emílio Carlos, são extremamente

orgulhosos de Jaraguá do Sul. Sempre que podemos, em viagem ao sul, fazemos questão

de passar pela cidade e prestar sentida e

silenciosa homenagem em frente ao seu busto,
na Praça Ângelo Piazera, 'defronte ao prédio
da antiga Prefeitura, atual Museu Histórico
"Emílio da Silva".
Esse sentimento tem passado de geração em

geração. Lembro-me de meus falecidos pais,
Carlos Augusto Leal Jourdan e Maria Isabel
Fernandes Jourdan, ele neto de Emílio Carlos,

Quando retornaram das festividades pelos 100

anos da cidade, traziam no peito o orgulho e a

alegria de terem sido muito bem recebi dós.
Certamente foram mais felizes por essa

inesquecível experiência. Somos muito gratos
por isso.

Cidadãosjaraguaenses, estejam orgulhosos da
comunidade que construíram e que estão a

aperfeiçoar!
Temos a certeza de que, pelo sucesso que vêm O fundador Emílio Carlos Jourdan e esposa

alcançando desde os primeiros tempos, o povo desta abençoada terra tem, como poucos, a

capacidade 'de planejar e enxergar o futuro, e dessa forma acertar seus passos.

Miguel Fernandes Jourdan

Rio de Janeiro, julho de 2003
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EFERENCIA
em educação
"Jaraguá do Sul é um município privilegiado, pois da educação
infantil ao ensino superior, em todos os níveis e setores, os serviços
prestados são de qualidade". A declaração é da secretária de

Educação de Jaraguá do Sul, Íris Barg Piazera, referindo-se à rede
de ensino do município.
Atualmente, é a rede municipal que atende a maioria das crianças e

jovens com 'idade entre O e 14 anos. Dados do censo escolar real izado
este ano, apontam que 60% dos alunosde P a 8a série estudam em

escolas da rede municipal. Traduzindo em números reais, mais de
10.000 alunos do total de 16.957 são' atendidos pelo município,
enquanto 9% estudam em escolas particulares e 31% em colégios
estaduais. Na educação infantil, a diferença é ainda mais acentuada.
80% das crianças entre zero e seis anos são atendidas pela rede

municipal. Já a rede estadual representa 6% e entidades

particulares, 14%. Para alcançar esses números, a secretária de

educação afirma que o governo do município investe muito além dos

25% exigidos pelo M iilistério da Educação. Só em 2002, a prefeitura
aplicou 23,5 milhões em educação, que representa 33,6% da receita

orçamentária anual. "Queremos oferecer a população a melhor

qualidade para sua rede de ensino", ressalta.
Para atender essa demanda, o município possui 33 escolas de ensino

fundamental, 20 centros de educação infantil e um centro de

educação pré-escolar. Mas além da estrutura, a atuação dos

profissionais em educação-é o grande diferencial. "Todos são

habi I itados e, através de sua competência e compromisso, destacam
.nosso município como referência em educação", acrescenta Íris.
Pensando nisso, a Secretaria desenvolve, em parceria com a U D ESC
(Universidade do Estado de Santa Catarina), o Programa de

Capacitação à Distância para Gestores Escolares. O objetivo é formar

lideranças escolares comprometidas com a construção de um projeto
de gestão democrática da escola pública municipal, focada no sucesso

.

dos alunos.
O programa tem 270 horas de duração e é dirigido aos diretores,
professores, especialistas e administradores da rede municipal.
"Através dele, vai ser promovida a melhoria da aprendizagem, com
base na construção e no desenvolvimento de um projeto pedagógico
em cada escola e em cada centro de educação infantil", explica a

secretária.

Nova estrutura do Centro Mun. de Ed. Infantil Onélia M. Ersching

Ensino diferenciado
para alunos especiais
Este ano, a Secretaria de Educação está implantando o

Serviço de Educação Especial. A coordenadora da

equipe do serviço, Berenice Gadgast, explica que,
segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a

educação especial é uma modalidade que deve permear
todos os níveis de educação, desde a infantil até o ensino

superi o r, i nse ri ndo os ai unos po rtado res de

necessidades educacionais especiais na rede regular de
ensino. "O serviço visa adaptar métodos, técnicas,
currículo e recursos, respeitando o ritmo de

aprendizagem de cada aluno", expl ica a coordenadora.
Além de atender a legislação, a Secretaria detectou

outros problemas que exigiram a implantação o serviço.
"Estávamos nos defrontando com ai unos com

dificuldades de aprendizagem, ao qual os professores
não estavam capacitados", afirma Berenice.
A equipe é composta por três pedagogos especiais, dois
psicólogos e um fonoaudiólogo, que estão atuando em

todos os centros e escolas da rede municipal, fazendo o

levantamento das necessidades e orientando

professores, funcionários e os próprios alunos.

,
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Parabéns Jaraguá do Sul � !;
pelos seus 127 anos �anoLLl �
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Ide, fundação! CADA VEZ MAIS PERTO DÉ VOCÊ

www.zanotti.com.br

I�S conquistas obtemos através de ações positivas e de

atuação regida por dedicação e seriedade".
I
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Jaraguá do Sul, 127 anos
de harmonia entre

progresso e natureza

ENGEPASA
Ambiental

___275-3655
Venâncio da Silva Porto 37 ' Nova Brasilia

Jaraguá do Sul, 127 anos de sucesso!
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Vendas emanutenção
Homenageando jaraguá do Sulpela

passagem de mais um alio de pl�rsSOm

215-3098 - 9913-9421
Rua João PJaninsheck, 1.419 - Nova Brasilia

376-0385
Rua ÂngelO Rubini. 1256
Barra do Rio Cerro

TERRAPLENAGEM
E DISK CAÇAMBA

372-0300
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ECRETARIA DE SAUDE
vai ampliar o atendimento
Na área da saúde, Jaraguá do Sul conta com dois hospitais: o Hospital e Maternidade São José e

o H ospital e Maternidade Jaraguá. Somados, eles possuem capacidade instalada para cerca de
.

230 leitos, incluindo os pediátricos e UTIs.
I

O Sistema Único de Saúde (Sus) está descentralizado, em 19 Unidades de atendimento, onde 15

deles são Postos de Saúde. Os postos são interligados por uma rede informéttizada on line, que
fornece dados epidemiológicos, estatísticos e informações gerenciais. Eles promovem a saúde

pública do município com atendimentos básicos e especializados e, por serem próximos ,as

residências, são práticos e humanizados.

O presidente da Associação de Moradores do bairro Estrada Nova, Justino Pereira da Luz,
contesta, no entanto, que o bairro não tem atendimento próprio. "Nossa prioridade é saúde.
Somos 912 famílias e o serviço é prestado pela Vila Rau", explica. O Secretário de Saúde, Airton
Weber Silva adverte que, para o ano que vem, o posto do bairro Ana Paula será reestruturado e,
com isso, o Estrada Nova também será beneficiado, pois utilizará aqueles serviços. "Todos os dias
recebemos presidentes de associações de moradores reivindicando mais postos de saúde, mas é

impossível atender todos. O que fazemos é instalar em pontos estratégicos", afirma.
Além disso, a Secretaria é responsável pelo atendimento pediátrico nos 20 Centros de Educação
Infantil. E, para os jovens, a Secretaria está reestruturando o Programa de Acolhimento aos

Adolescentes, que deve ser implantando nos próximos 30 dias. "Será uma porta aberta aos

adolescentes que necessitam de atendimento e orientação sobre sexualidade, prevenção de drogas,
doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar", explica o Secretário.
Outro projeto que deve ser implantado dentro de um mês é o Comitê de Análise de Mortalidade

, I, .

Materna, com o objetivo de lnvestiqaràs mortes das mulheres em idade fértil, de 10 à 49 anos.

Também está sendo efetuada a contratação de um médico veterinário para a chefia da equipe do

Controle de Zoonoses - doenças animais transmissíveis ao homem como raiva e leptospirose.
"Oueremcs pedir que a comunidade utilize com responsabilidade à estrutura e que confie em

nossas diretrizes, apesar das dificuldades", acrescenta o Secretário.

�

PARABENS JARAGUA DO SUL
, ,

o Programa Brasileiro da Qua
lidade no Habitat (PBQP-H) foi criado
para melhorar a qualidade, aumentar a
produtividade e reduzir custos da

construção.
A Hexagonal Engenharia &

Construções LIda., dentro de seu plano
constante de melhorias profissional,
preocupada em acompanhar a evo

lução dos novas tecnologias de mer

cado, não, pederíc ficar fora de um

programa tão importante e necessário,
para o crescimento da Empresa, de seus

colaboradores e principalmente pela
satisfação de seus clientes.

HEXAGONAL
A Hexagonal Engenharia & Construções ltda, sente-se orgulhosa

em participar de mais um ano de Progresso nestq Cidade.
Engenharia & Construções

PERFIL
NOME: HEXAGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Sede
JARAGUÁ DO SUL/SC
Área de Atua�ão:
Santa Catarina

Tipos de Constru�ão:
Industrial, Comercial; Residencial
Ed�cacional e Instituciona.1
Data da Funda�ão:
01/09/ 1999
Obras realizadas:
Em torno de 10 mil metros quadrados
Pessoas ocupadas:
30 empregos diretos e cerca de
100 indiretos
Programas de qualidade,
treinamento e cursos:

PBQP-H e cursos eventuais.

Projetos futuros:
Construção Edificio Residencial.

Certifica�ão:
A caminho do nivel C.

-�..��-
. ,��

APERFEiÇOAMENTO CONTINUO NA PRODUÇAO DE BENS E

SERViÇOS COM ÊNFASE NA VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES,
C!lMPROMISSO COM A QUALIDADE E SATISFAÇÃO DOS CLIENTES.

HBXAG0Nf\L
If;ngenharia &- Construçoes

Hexagonal Engenharia & Construções Ltda.
Rua Fritz Bartel,.77 Sala 01·Baependi· Fone/Fax (47) 275-1447
E·mail: hexago@terra.com:br

OBRAS:- INDUSTRIAL, INSTITUCIONAL,
COMERCIAL, EDUCAÇÃO,
E RESIDENCIAL.
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NTURA E EMOÇAO
Montanhas, cachoeiras, trilhas, campos e a

. topografia fazem de Jaraguá do Sul um lugar
perfeito para a prática de es�ortes. Seja para

quem aprecia os tradicionais ou para os que
arriscam uma aventura mais radical, o

município oferece uma vasta gama de

modal idades esportivas.
Através da valorização de seus atletas, Jaraguá
conquistou respeito e destaque em âmbito

regional, estadual, nacional e, inclusive,
internacional, dependendo da categoria.
Em parceria entre a iniciativa privada e a

Prefeitura, através da Fundação Municipal de

Esportes, o município conta com uma

renomada equipe de Futsal, que tem uma

atuação significativa no estado, onde são bi

campeões.
Outra modal idade bastante apreciada é o

bicicross, que se popularizou na década de 70,
encantando também os jaraguaenses. A Equipe
Malwee de Bicicross tem grande
representatividade junto a categoria, que
participa de. diversos campeonatos e já disputou
corridas nos Estados Unidos e Espanha, por
exemplo.
Ainda sobre rodas, Jaraguá do Sul possui
várias estradas de chão que reservam uma

aventura especial, o Jeep Raid corridas em trilhas desafiadores. Já o

Jeep Tur são passeios turísticos em locais mais leves, geralmente para

quem aprecia a natureza.

As opções não param por aí. O município oferece, ainda, canoagem,
rapei, trekinq, basquete, hipismo e vôo livre. Considerada a capital
catarinense do vôo I ivre, o esporte chegou a cidade em 1979 e, em

1984, a prefeitura construiu duas rampas concretadas, consideradas
as melhores do estado.

Atualmente, a Fundação Municipal de Esportes realiza eventos

.

comunitários e escolares durante todo o àno, visando oportunizar a

participação da comunidade em atividades que venham proporcionar a
melhoria da aptidão física e a preservação da saúde.
São desenvolvidos pólos de variadas modalidades como futsal, voleibol,
basquetebol, tênis de mesa, handebol e xadrez, com o objetivo de

formar a continuidade das equipes desportivas. Estes pólos são

executados em ginásios esportivos ou quadras esportivas de escolas da

rede pública e particular de ensino.

O calendário esportivo é formado por competições oficiais da

FESPORTE - Olímpiada Estudantil, Joguinho Abertos de Santa

Catarina e Jogos Abertos de Santa Catarina - e os campeonatos
estaduais das Federações.

,.

�VIA�ÁtCANARINHO
.� �",n,porte Coletívo, Excursões. Viagen, Especíaís e Turísrno

Uma Transportadora de Vidas.

"Um homem que pretende mudar a
sociedade, não pode ter idéias tímidas"

(Pe Dehon)

Parabéns aos .Iaraguaenses que
há 127 "anos acreditam nesta idéia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAR: UM SALTO

de qualidade
HISTÓRICO As atividades da Sociedade Cultura Artística
iniciaram em 1956 para viabilizar a sustentação de sua

orquestra, formada por músicos amadores locais. Tinha por

objetivos, além de cultivar a arte musical, promover outras
manifestações artísticas como representações teatrais, canto e

ballet, proporcionando horas de lazer a seus associados e à
comunidade em geral.
No início dos anos 80, a SCAR iniciava suas atividades em

sede própria, proporcionando um salto no desenvolvimento de

seu trabalho. Mas, em pouco tempo, a Sociedade sentiu a

necessidade de um espaço mais estruturado para realizar
atividades culturais e apresentações artísticas de maior porte.
Assim, na década de 90 foi iniciada a construção, com o

auxílio de doações de empresas e de pessoas físicas
beneficiadas pela lei de incentivo à cultura.
Em 1999, ainda em obras, o Centro Cultural já abrigava
manifestações artísticas e apresentações. E, à medida que os

espaços ficavam prontos, novas atividades puderam ser

oferecidas para a comunidade.
O ano de 2003 marca o término das obras do Centro Cultural,
com sua inauguração realizada no dia 16 de maio de 2003. "A

construçãoda SCAR só foi possível graças a diretorias e

comissões de construção abnegadas, bem feitores industriais e

pessoas físicás com uma visão de futuro promissor para nossa

regiãp", lembra o vice-presidente de marketing da SCAR, Udo

Wagner.
.

A apresentação do espetáculo inaugural "Um Nome, Uma
Idéia e Um Piano", um concerto que contou a trajetória da

SCAR, foi um marco para os jaraguaenses, que lotaram a casa

em suas nove apresentações.
Segundo o vice-presidente de marketinq, com a inauquração
do Centro Cultural e Empresarial, Jaraquá do Sul inicia uma

nova fase de desenvolvimento na cultura e no turismo de

negócios. "A Localização geográfica do, município, a qualidade
e a infra-estrutura hoteleira e de serviços vão atrair

convenções, palestras e outros eventos que necessitem de

instalações adequadas, como é o caso do Centro Cultural",
enfatiza.

o belo projeto arquitetônico do Centro ,Cultural reuniu esforços da ala empresarial de toda a, região
GRANDES ESPETÁCULOS Nesses dois meses de funcionamento, a SCAR trouxe

atrações importantes para a região, com destaque para a apresentação do humorista

Ary Toledo e para o Balé Real da Dinamarca, um grande espetáculo que atraiu

espectadores de São Paulo, Paraná e de diversos municípios catarinenses.
Já para o mês de agosto, está prevista a Y edição do consagrado Festival de Formas
Animadas. O vise-presidente de marketing explica que a intenção é trazer espetáculos
das mais diversas expressões culturais como humor, teatro, balé, dança ou folclore,
abrindo o leque de opções para agradar todos os gostos. "Está havendo um esforço da
diretoria no sentido de trazer uma atração nacional OÚ internacional a cada 60 dias",
explica Udo Wagner.

MEGAESTRUTURA O Centro Cultural de Jaraguá do Sul possui uma das mais

completas estruturas técnicas e físicas do sul do país. São 9700 metrosquadrados de
área construída e ambientes com capacidade para 100 até mil lugares. A SCAR possui
�m pequeno e um grande teatro, salas de exposição, 'illallllaragBá do Sul
restaurante, piano bar, biblioteca e salas de aula para as

, 1.1 ii' i I ! i
principais manifestações artísticas. A manutenção do Centro

�,:I��I'" I" 1.1Cultural requer, no entanto, um esforço. consta�te de toda ,a .I��i i I i
s,ociedade_ O vice-presidente de marketinc explica que sera �I::'" 'ISAI,8IZl,li8. .'

ios.vd f"I frna3enasfundamental o apoio dos ernpresanos, as pessoas rsrcas e, I I I !
em especial, do público, lotando sempre as dependências e Indústria e comércio demadeiras
motivando a diretoria a dispender esforços para queo
município se torne referência em cultura. 312-0280

Rua João Januário Ayroso, 772 - Jguá Esq.

Com orgulho fazendo parte da história
de sucesso de Jaraguá do Sul' nestes 127 anos.

-
-

..�Menegotti
Participando e acompqnhando o

desenvolvimento de]araguá dq Sul
nestes 127 anos

GRUPO MENEGOTTI SOLUÇÕES. COMPLETAS

r Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CHUTZENFEST
é festa da tradição

A Schützenfest é- uma tradição que iniciou na Alemanha com as Schützenvereine, como eram

chamadas as Sociedades de Atiradores. Ainda na Alemanha Medieval, as Corporações de

Atiradores eram responsáveis pela defesa das cidades e do comércio e, em tempos de paz,

organizavam competições de tiro como forma de recreação. No século XIX, a tradição continuou,
onde o atirador mais hábil era aclamado "Rei dos Atiradores". Nestas ocasiões, eram realizadas

qrandes festas, das quais toda a população participava. Em muitos lugares da Alemanha, a
Schützenfest durava uma semana inteira. .

Com a vinda dos imigrantes para Santa Catariná, a Festa dos Atiradores os acompanhou, tanto
por ser uma festa popular quanto por ter sido a que melhor se adaptou ao novo meio. Desta forma,
seguindo a tradição alemã, a primeira Sociedade de Tiro em Jaraguá do Sul foi oficialmente
criada em 1906, com o nome de Schützverein - Sociedade de Atiradores. Já a Associação dos

Clubes e Sociedades de Caça e Tiro do Vale do Itapocu (ACSCTV]) foi criada em -1989 com o

intuito de realizar a Festa do Tiro, resgate das verdadeiras tradições germânicas, além de

organizar o calendário de promoções das próprias sociedades a ela filiadas.
Como forma de manter viva a tradição dos imigrantes alemães, a Schútzenfest é realizada

anualmente. Sua primeira edição aconteceu em 1989, firmando-se como um marco no calendário
de eventos de Jaraguá do Sul e de Santa Catarina.

Desfiles, distribuição de chope, exposições, apresentações folclóricas e bandas típicas são algumas·
das atrações da festa. A<gastronomia é outro ponto forte, onde são servidos pratos típicos da
cozinha alemã, entre outras opções.
Na Festa dos Atiradores não poderia faltar a tradição dos Clubes de Atiradores. Estandes para

competições detiro nas modalidades chumbinho, seta e carabina 22 é urna das principais atrações.

Este ano,a XV Schützenfest acontecerá entre os dias 9 e 19 de

outubro, no Parque Municipal de Eventos. O lançamento da festa será
dia 22 agosto, contrariando o período fixado desde a laedição, sempre
no primeiro final de semana de setembro. Segundo a Comissão Central

Organizadora da XV Schützenfest - que envolve a Associação dos

Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu, a Fundação Cultural e

a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - esta foi uma forma de
realizar a festa de forma que não venha a prejudicar a realização de

outros eventose torná-lo ainda mais importante para os clubes e

sociedades que integram a ACSTVI. Juntamente com o lançamento
oficial, no Pavilhão liA" do Parque Municipal de Eventos, será
realizado o tradicional Concurso de Rainha da XV Schützenfest, que
envolve as Rainhas das' sociedades fi I iadas.

.

Atraçõespara
o público jovem
Preocupada em oferecer atrações para todas as

idades,este ano a Com'issão Central Organizadora
da XV Schützenfest irá promover shows musicais

-

de pop e rock. Com o apoio da Fundação Cultural
de Jaraguá do Sul, as bandas Tribo da Lua e Alta

Rotação, de Jaraguá do Sul, e Ipsis Litteris, de
Curitiba já foram contratadas.
A banda Ipsis Litteris, que já se apresentou na

região, acompanhou Papa Winnie em turnês pelo
Brasil nos anos de 1996 e 1997, lançou um CD e

participou de uma coletânea da Som Livre

intitulada "O Novo Som do Brasil".
A Comissão Central Organizadora da XV

Schützenfest, no entanto, frísa que as atrações
acontecerão em apenas uma noite, no dia 17, no
Pavilhão "B", preservando a tradição da festa,
que é tipicamente germânica.

Teu brasão tem o

verde: é esperança,
O vermelho, este povo
que avança.

*

Homenagem do
Sindicato
dos Trabalhadores
nas Indústrias do
Vestuário, Fiação,
Tecelagem
e Artefatos de Couro
de Jaraguá do Sul
e Região

Parabéns Jaraguá do Sul pelos 127 anos de história

* Trecho do Hino de Jaraguá do Sul, letra de

Rudolpho Hufenüssler e música de Alcesti Berri,
oficializado pela Lei 564, 1º de junho de 1975.

Rua José Teodoro Ribeiro, 165 - Ilha da Figueira - Fone: 371-0555............. -----------------------------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LHO: Jaraguá do Sul em festa
Confira a programação:
Dia 24:
LOCAL

A Fundação Cultural 'realizou, no mês de julho, uma série de
eventos em comemoração aos 127 anos de Jaraguá do Sul, A

intenção, além de festejar o aniversário, foi atrair um público
diversificado, "A Fundação Cultural pretendeu realizar eventos
para todos os qostos e idades, tornando-os populares, sempre
resgatando a história do município", explica o Superitendente
de Cultura, Sidnei Marcelo Lopes.
A programação teve início com a primeira edição do Festival de
Música Alternativa, que aconteceu dia 5, no Parque Municipal
de Eventos. Visando despertar e incentivar novos talentos

musicais, 13 bandas deJaraguá do Sul e região e 6 Dj's se

apresentaram, A juventude jaraguaense compareceu em peso ao

evento, que lotou as dependências dos pavilhões A e C, onde
.aconteceram os shows.
Já no dia 19 de julho aconteceu o 2° Sertanejão, festival de
música sertaneja, do qual participaram músicos amadores e

profissionais. O evento foi realizado na Sociedade Recreativa

Aliança, durante a Kolonistenfesf. Dos 15 finalistas, saíram
vitoriosos os irmãos Nilton Luciani e Jair Luciani, que
interpretaram a música "Mundo Velho", de Tião Carreiro e

Pardinho. O Superintendente de Cultura lembra que este ano o

Sertanejão teve 60 participantes e distribuiu R$ 2,7 mil reais
em prêmios.
,A Fundação Municipal.de Esportes realizou o Passeio Ciclístico
Vida 110 Trânsito, também em comemoração ao aniversário do

município. Cerca de 850 participantes percorreram as principais
ruas do centro da cidade, que teve como ponto de partida e

chegada a Praça Ângelo Piazera. O evento envolveu o sorteio de
bicicletas, distribuição de camisetas e troféus:

BANDA
Montreal'
Karisma

Bavária
Os Verticais

Carruagem
Hannover

Paisagem
Safira

25 de Julho Garibaldi
Salão Barg Rio da Luz
Alvorada Rio Cerro
Amizade Amizade
Caxias Santa Luzia
Estrela Nereu Ramos
João Pessoa João Pessoa
Vieirense Vila Lalau
Dia 25:
9 h - Banda Musical do SES I

Local: Em frente ao Museu Histórico Emílio da Silva
9:30 h - Sessão Cívica Comemorativa
Local: Em frente ao Museu Histórico Emílio da Silva'
15 h- Desfile Festivo
Local: Rua Reinoldo Rau

19:30 h - Show com a dupla sertaneja Marlon e Maicon
Local: Praça Ângelo Piazera
Dia 26 e 27: Concurso Estadual de Bandas e Fanfarras
Local: Ginásio de Esportes do SESI e no Centro Cultural J

Parabéns pelos 127 anos! rtteJ'HONDA

JARAGUÁ DO SUL - R: Walter Marquardt, 727 - Barra do Rio Molha � Fone: 370-8809,

R: Adélia Fischer, 239 - Centro - Fone: 371-2999
R: Irineu Vilela Vei a, 125 - Centro - Fone: 373-3080

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BLASER - vende-se, 97f97',
DLX. R$27.00,OO. Tratar: 371-

,

0392.,

BLASER - vende-se, DLX,
compl., 97. Tratar: 371-7542
ou 9965-5774.

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

fIIII'
-:

,

1velculos
r

CORSA - vende-se, pick-up, GL,
1.6; equipada, rodas 15. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 cf
Waldir.

TODA -L.INHA

SCêniC{'l
<-C�

BANCOS DE COURO'
SciNICAl�C'€

Cuo AUr"ENTK/UC '1,p lO"
Udh�ff;S Compras 2001

'.'"u,Categorial.

CORSA - vende-se, GL, 96,
limp. e des. tras., emplac. até
2004. Tratar: 276-1122, até
13:30 cf Plácido.

CORSA - vende-se, 1.0, super,
96f96, placa final 6, rodas

,

esport., rádio e cd, empl. em
dia pf 1 ano, Sego em dia.

R$10.500,OO. Tratar: 376-
2743.

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

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

,

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

elétr., cf protetor de caçamba

e capota. R$12.i'J00,OO.
Tratar: 9113-5840.

KADETT - vende-se, 2.0,97,
gas. R$10.300,OO. Tratar:

9112-5501 cf Rogério.

KADETT - vende-se, GSI, 94,
compl., bordô. Tratar: 375-
2606,

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

R$7.400,OO. Tratar: 9953-

5554.

MONZA - vende-se, SLE, 86f
87, prata. R$3.800,OO. Tratar:
275-3739.

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

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

MONZA-vende-se, 85, verm.,

ftjr 8ag Duplo, Ar-condicionado, Direção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas e Volante de Couro.

cf trio elétr., insufilme., rodas
esport. R$4.000',OO. Tratar:
9952-9154.

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

R$5.500,OO entro + 17x

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

S-10 - vende-se, de luxe, 96,
gas./gas. R$19.000,OO.
Tratar: 9112-5501 cf Rogério.

VECTRA - vende-se, 97, 2.0,
GLS, prata. R$16.200,OO.
Tratar: 9957-7545.

OGGI - vende-se, 84, alcool.
R$1.100,00. Aceito troca.

Tratar: 273'6242' ou 9133-

9510(hor. comI.)

PALIO - vende-se, 97, limpf
des, persorrallzado, ótimo.
Tratar: 370-3574' ou 9123-
7355 cf Waldir.

Rede Renault. 183Collcessionãrias no Brasil. 'Vale do Itajai.e LitoralNorte - se

(TAJA.
348·8460

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435'·3700D'icave JARAGUÁ DO SUL

370·6006 I Consórcio Kenault,

(1J C�diç:i!awjid�parafnatJ;iammtQ �,ri;Ta)'a ele JJroSde O,99%am."ParalcrJã Unha Re:n�tO km, iI:,,:ootapara o I\tlsler l2H2 e Chassi Callne: financiamento CDe (Créaao' Direto ao.COn3.1rridar )cOm8n1rad� da SQ%do vaiar do veículo +saldof(na'lciado em24 vezes'corn Iexa C�enle prefixaéladeO,99%am ... IOF. Fnanciamenla RenauH atrall8sda Cia. de Ci'élito
manClOll'IItto,El tn'i'eDtimElf'!1a Renaul da &�ril.lã):O de obertlM''a do,Crédito (TAC}noo incesa. ,Grédil.o !lUQE!�? a análioo e OE"'D'voçilod� �aolro:As�axa!'lpodcrão ser.atte�ckt?, 00 houvMl1Tln\Jdançml�ignlicatiw�no .rvbcado FinMtl!ir�, senevso prévío .. (2) Prollloção \<Óida porlmrfioln,�a� para' �nna PeniJUll.Scénic. �) Ffeço paro pogmnemoa \o'ioJIa ('�bu como

� 1inandarretto a"..IÍ�npnslodo RAnrul. Scél'lcAh7.p. tli Ui \l20OlJ'}OO�,cO( sóJida,��Pcw�lS,Otete e aprtura rmÀ�r.a.ser;�:laO'e!:t'.II::fos<lO preço do ...afr.tio. Candiçfles Wibdasna dalad� ltl,ir.wlaçãDdp.stQan�r.IDDU E!nqUílnlodurat�nsesthq\Jp.s Paran13ime "'fort�çtI,e!l.indusi\e �brfl.adlSpnnibdld�p. dEI ei1oque,corlSUUe sua mncesaooéía RenaLÍt. Fntospara
';:;J finspubllcitiWios:. A/!JIfIsilensmoStradosBDumencionados neste mãt9�iaJ pubWcláriosãc opt:�onaisOuteferefTloS9 a VefSÓ6S escectces. A RsrtaLÍI da Bras� relJlrva�. ao direi o de alerarase�ecIH:aç6E'S deaesv9I calossemasisoprIÍVij). Cintasde'segurança em conjut10 comAir Etags, salvam�das.
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�f!Y! 370-3113
Av_Waldemar Grubba - Jaraguá doSul-S(

.

I
1J��� 4eIWo/J4.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47)376-1772/273-1001
Au". C••"." LTDA\

CAMIIIHON.....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

VOLKSWAGEM 'FORD

Gol CL 1.6 Branco G 1988 Del ReyGhia Azul A 1987

Gol MI1.0 Branco G 1998 Escort Hobby 1.0 Prata G 1995

Goll.0 Branco G 1995
Escort L 1.6 Vermelho G 1990
Stratus LX Preto G 1998

AAT PICK-UP
Tipo 1.6, compl. 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
Silverado Conquest Verde D 2000

1995
F-l00 motor MWM Amarela D 1979{"

Vectra GLS 2.0 Cinza G 1997 D-20 Gabinada 4p Branco D 1987
Vectra CD 2.0 Branco G 1997 Pagero GLS, couro Verde D 1999
Omega CD, teto Preto G CAMINHÃO

Bernardo Dornbusch.
Av. Waldemar Grubba.

próx. Baependi
4170 - próx. trevo de Schroeder

QUINTA-FEIRA, 24 de julho de 2003

,

Astra GLS, 2p 00
VectraGLS 99
VectraGLS 95
Blazer DLX Diesel 98

MonzaGL4p 95
Monza SUE. 2p. 93

MonzaSUE4p 92

MonzaSUE2p 90
Corsa 1.02p 97
Kadett 1.8 94

Gol Turbo 4p 01

oou.o, 16v. 4p 99
GoIMI.1.0 98

GoICL.l.6 89
Goll.6CL 88
GolCL 1.6 87
Santana GLS 2p 92

Voyage CL 1.6 89
Fusca 1300 74

Pampa 1.8i capota. 97
Fiesta 1.0 2p 95

Ranger XLT 4cc 95

Ranger 4p diesel 03
Versailles 2p 92

Verona4p 95
EscortXR 3 89
Escort 1.6 L 87
Escort Hobby 95
Escort Hobbv 94

Palio 1.0. 4p 98
Palio 1.0, 2p 99
Palio 1.6 4p 97
Fiorino Furgão 99
Uno f.0.4p 96

Tempra4p 9:;

BestaGS 01

Peugeot 106 99
Audi A-31.8 98

Pagerov6 95
Suzuki 1.0 2p .94
Jeep JPX Diesel 95
Mazda Cabo Dupl. 94
CB 400 II 82

Maveric1< 75
Ford''/>I' 29

Fone: (47)
370-8622

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Moto CBX 200 Estrada, impecável Verde G 99 R$ 4.600,00
Tipo IE 4p Branco G 95 R$ 8.500,00
Escort Hobby Cinza G G 95 R$ 7.300,00
Kadet light g Bordo G 94 R$ 8.500,00
Gol CL 1.6 Azul G G 91 R$ 4.500,00

Moto DT 180 pi trilha, freio disco Preta
+ 18x R$ 113,00

G 87 R$ 1.300,00
Moto DT 180 freio a disco Preta G 87 R$ 1.300,00
Santana CD, 4p, compl. Azul meto A .86 R$ 4.200,00
Parati LS Branca A 85 R$ 4.000,00
Chevette SL, rodas esp. ,I Prata A 85 R$ 3.500,00

.

Fiat Oggi
.

Vermelho .A 84 R$ -1.200,00
Passat TS Verde G 82 R$ 2.300,00
Caravan comodoro Dourada G 81 R$ 2.000,00
Brasília original Verde G 77 R$ 2.000,00
Brasilia Branco G 78 R$ 1.800;00
Fusca Azul G 75 R$ 2.000,00

se pI carro de menor valor.
Tratar: 371-3132.

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

TIPO-vende-se, 1.6,96, MPFI,
4ptas, compl., lindo ..

R$9.300,00 ou 2.100,00 +

36x. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

. UNO - vende-se, 93, 1.0,ótimo
estado. R$6.300,00 ou

financio. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

PALIO - vende-se, 97, verrn.,
vidro e travo Elétr., som, 4p.
R$8.000,00 + 17x R$262,00.
Tratar: 376-2470�

UNO - vende-se, 96, 4p, azul
metálico, compl., menos ar,
único dono, cl manual e nota

fiscal. R$8.500,00. Tratar:
371-6056.

TEMPRA - vende-se, 8v, 981
99, compl., 38.00km, última'
série. Tratar: 374-0466 após

�
17:30 cl Laurinda.

� -

TROCA-SE- Diplomata, 92, ti
kit de gás por pick-up, saveiro,

DEL REY - vende-se, Guia,
compl., 88. Tratar: 371-8734
ou 371-2001.

DEL REY - vende-se ou

troca-se,Guia, 1.6, 85, alc.,
hidramatico, d.h., vidro e tr.

elétr., bordô, exceJente
estado. R$3.700,00.
Tratar: 9125-0911 cl
Giovani.

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

R$7.200,Ob. Tratar: 275-
3420.

FIESTA - vende-se, 98, 4p,
compl., verde met.

R$12.000,00. Tratar: 9113-
7959.

FORD KA - vende-se, gl, 00,
1.0, cl opcion., motor zetec

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

GOl-vende-se, 81, gas., rodas
esp. Tratar: 9909-0502.

GOL - vende-se, 4p, 98, 16v ..

R$13.700,00. Tratar: 370-
4508.

GOL - vende-se, GIII, 1.8, 4p,
00100, a.c., d.h., qJlarme,

. rodas, cd, trio elétr., película,
IPVA pgo. R$20.500,00. Tratar:
370-0840 ou 9133-7543.

GOL - vende-se, MI, 97.

R$8.500,00 + 23x R$167,00.
Aceito troca. Tratar: 376-2279

FUSCA - vende-se, 82, bco, ou 9117-5538 cl Gilmar.
1300. Tratar: 9111-7436 cl .

Célia.

FUSCA - vende-se, 80, 1300,
gas., branco; cl insufilme, em
boas cond. R$1.800,00. Tratar:
9113-5389.

FUSCA - vende-se, 75.

R$1.800,00. Tratar: 27'3-
. ,6242 ou 9133�9510(hor.
comi.)

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

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

GOL - vende-se, 99, 16v, cl
rodas 15, som, alarme, 4p.
Tratar: 275-3937.

GOL - vende-se, 1000, 94,
manual, N.F., IPVA Dez/2004,
impecável. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355.

GOL - vende-se, 91, CI, gas.,
1.6. R$4.500,00 + 12x

R$113,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510(hor. coml.).

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

GOlF - vende-se, 96/96,
compl., cl rodas de llga.leve.
R$lO.OOO,OO + 19x

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

GOlF - vende-se, 2.0,01, azul
marinho, bancos de couro, a.b.
duplo, a.c., vidr .. e tra. elétr.,
rodas esport., ótimo estado de

conservação. Tratar: 9119-
4255.

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

CORREIO DO POVO 3

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

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

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

ClIO-vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.es.õp, trava
pI crianças, rodas de liga leve.
R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
.

30.000,00. Aceita-se carro

de menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

ÔNIBUS - vende-se, diplomata,
44 lug., cl banh., 86. Tratar:
9133-5019.

Família feliz
no dia dos Pais é com o

Consórcio União ...

371-8153
DISPOMOS DE CR.ÉDITOS DE R$ 4.525,00 ATÉ R$ 85.898,00

Rua João Januário Ayroso, 80 - Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se
Fones: (47) 37�-8�53 I 9�22-6233 - E-mail.U"niaosilver@ibest.com_br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

corsa, courier ou S-10. Tratar:
371-1117 ou 9975-0117.

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

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

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

CG 125 TITAN KS - vende-se,
01, prata, cj 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.

COMPRA-SE - até ano 86, que
esteja docum., paga-se a vista.
Tratar: 9902-2168 ou 374-
2168 após 18:30.

CONSÓRCIO - vende-se, de CG

Titan, ES, cj parto elétr., 6 parco

Pgas. Tratar: 376-0603 ou

9122:5525.

KAWASAKI - vende-se, ZX11,

94, 1100. Tratar: 371-6110
ou 9973-8871.

VENDE-SE - Falir, 76, 400ci!.,
CG 82, CG 81, Titan 97. Todas
por R$5.000,OO. Tratar: 370-
6954 meio dia.

diversos
CAPOTA - vende-se, de fibra,

APARELHO GINÁSTICA _ vende-
de courier. R$1.000,OO. Tratar:
375-2018.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
fi contemplada. R$1.800,OO,'
plano de 80 meses cj 20 parco
de R$174,OO pagas. Tratar:
370-9080 ou 9111-5609.

.

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

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

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

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

APARELHO GINI\STICA - vende
se, esteira elétr., dig., Halter.
2x de R$225,OO. Tratar: 9121-
7809.

AQUECEDOR - vende-se, de

ambiente, ótimo estado, novo.

Tratar: 371-3459 ou 9902-
4035.

AR CONDICIONADO - vende-se,

SOM AUTOMOTIVO _ vende-se,
10.000btu. R$500,OO. Tratar:

aparelhagem. Tratar: 275-3658. _3_71_-_05_5_1_. _

ICom.de Peças Antoniol BALANÇA-vende-se, de peso,

antiga, de 200kg. R$70,OO.
Tratar: 276-0478.

BALCÕES - vende-se, 2 de vidro,
pj lanchonete ou loja.
R$350,OO. Tratar: 370-5273 cj
Joelma.

! <' Fone: 370-2764 :
iCei.: 9104-2070 /9957-6099! BANHEIRA - vende-se, cj pé e

::A�.VI<IkI!""'r�Ubl><J,�:,:o<>(Tr1ov<>�":���i cf trocador. Tratar: 274-8620.

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

CACHORRO-Faça uma poodle feliz,
doe uma pintcher nº0/01 (fêmea),
no máximo 5 meses pj compania.
Tratar: 371-8153(hor. cornl.)

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

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

Ângelo Detoffol no Chico de Paula.

CACHORRO -procura-se poodle
bco, macho, cf coleira azul,
atende pelo nome de binho,
ofereço bonificação. Tratar: 370-
0000 ou 371-3571 cf Andréia.

CACHORRO - vende-se, filhote
de 3 meses, mistura de
Rottweiller cj Boxer. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

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

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

QUINTA-FEIRA, 24 de julho de 2003

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

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

CACHORRO .: procura-se,
piquinês, adulta, fêmea. Tratar:
373-3787 ou 9993-17,51.

CACHORRO - procura-se Basset,
pura, adulta pj doação. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751.

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

9993-1751 cf Noeli

CACHORRO - vende-se plquinês,'
puro, filhote. Tratar: 373-3787
ou 9993-1751 cf Noelí

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

9993-1751 cf Noeli

CALCULADORA - vende-se,
financeira, HP12C. Tratar:
9952-9154.

CELULAR - troca-se por

videogame, play-station. Tratar:
9602-0734.

CELULAR - vende-se, Nokia,
em bom estado.R$100,OO.
Tratar: 376-2506.

CELULAR - vende-se. Tratar:

990:2-4035.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para func;ionários
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.

CELULAR - vende-se, Ericsson
A1228d, pré-pago, cf nº, ótimo
estado. R$100,00. Tratar: 371-
1919(hor. cornl.) ou 9952-

8198(após 18:00)cjBruna.

CELULAR - vende-se, Motorola
C331, pré-pago, 3 meses uso,

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

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer Fashion. Tratar: 370-6360.

COFRE - vende-se, de 210kg.
Tratar: 372-1782 cf Cecília.

COMPRESSOR - vende-se, de
ar, W800, Wayne, motor 10cv,
trifásico, 175 libras. Tratar:
9136-0253.

COMPUTADOR - vende-se,
pentium, 3-750MHZ, monitor

15", HD20 gíga, memória 128,
modem 56K, 'placa mãe soyo
cf som e vídeo, unidade de CO,
52x LG. R$1.300,OO parco
Tratar: 371-6069.

COMPRA - VENDA - TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

ir 370-5999

Ac.eSSÓRIOS - OFICINA

Consórcio

'Regata
��te (I;. md4a'lt .

TABELA DE USADOS

C 100BIS KS 01/01 PRETA
C 10OCRYPTON 98/98 AZUL
SUNDOWNWEB 100 OKM VERMELHA
1NTRUDER 125 OKM AZUL
CG 125 TÍTAN KS 01101 AZUL
CG 125 TITAN KS OI/OI PRATA
CBX 200 STRADA 00/00 ROXA
CBX 250 TWISTER 02/02 VERMELHA
YBR 1'25K 01/02 PRETA
NX4FALCON 00/00 �RATA
NX4FALCON 01101 PRATA
VlRAG0250 98/98 PRETA

ir 370-9995'
PEÇAS

BICICLETAS
Diversos Modelos

� Peças
-7 . Acessórios
� Oficina
-7 Crediário

,FacHitado em
1 �3x, sem juros.

Av'.: Prefeito Waldemar Grubbá, 3.449
Rua: J'oão Januário A r050 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualidade
P�ra o lar e para a Indústria

diversos A TECNOCALHAS manfém 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.

CÔMODA - vende-se, 4 gav.,
bom estado. R$50,00. Tratar:
9909-5861 cl Mara.

Claudemir.

TECN.
CALHAS

CONSÓRCIO - vende-se, fi

contemplado cl carta de
crédito. R$11.000,00 cl
R$3.100,000 pgo, Vendo por
R$2.300,00. Tratar: 370-0535
c/ Carolina.

CONSÓRCIO - vende-se, de
carta.de crédito, ã contemplado,
no valor de 11.000,00 cl 9

<:> parco pgas. Tratar: 274-8364 cl
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E fUNILARIA INDL É COM ATECNO CALHAS

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

Rommanel
Jóias folheadas

Garantia de 1 Ano, pronta
entrega. R$ 4.200,00 à vista.
Tratar: c/ Diógenes Formigari,
9132-4310 (após as 18:00) ou

e-mail: diogenes@netuno.com.br .

CONSÓRCIO - vende-se, de captadores. R$530,00 negoc,
imóveis, carta no valor de Tratar: 371-9447 ou .9957-
R$35.700,00 por R$ 4.000,00 6991 cl Denilson.
e assumir parcelas de

R$395,00. Tratar: 370-0178 JOGO DE SALA - vende-se.
c/ Geraldo. R$90,00. Tratar: 370-1787 cl

Dina ou Jorge.

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

NOTEBOOK - vend-se, novo,
Pentiun 4 2.4 Ghz, Tela de 15",
HD 40 Gbytes, Memoria 512
DDR, Gravador de CD e Leitor
de DVD, acompanha caixa,
manuais, cds de intalação,

NOTEBOOK - novo, Athon XP
1500+, Tela de 14,1", HD 20
Gbytes, Memoria 256 DOR, Leitor
de DVD, acompanha caixa,
manuais, cds de

ESTUFA - vende-se, pI secar
cogumelo. R$500,00. Tratar:
373-4581.

LAVA JATO - vende-se, Racher
585, revisado. Tratar: 9962-

0135(a tarde).

� melhor Semi-góia e 'Prata do mercado está
atendendo em 9"araguá do Sul e região. FREEZER - vende-se. Tratar: 373-

3787 ou 9993-1751 cl Noeli. MÁQUINA-vende-se, de escrever,
Olivet, Linea, 98, semi-nova.

IMPRESSORA - vende-se, Tratar: 372-1782 cl Cecília.
matricial, Epson, 810l, revisada.
Tratar: 9962-0135(a tarde). MÁQUINA-vende-se, overloque,

7.500 ptos, semi-nova.
INSTRUMENTO MUSICAL - R$800,00. Tratar: 371-0551 ..
vende-se, contra baixo,
Strinberg, cl 5 cordas, vinho, 3 MÓVEIS - vende-se ou troca-se,

�proveite a oportunidade ligue:

Traduções e aulas particulares(47) a027-2412
, i

I Fone: 372-1278 / 9973-37631
'E marque uma visita.

Concessionária

110fJJB
Automóveis S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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

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

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

SOFÁ - vende-se, 3 lug., 7

meses uso. R$100,00. Tratar:
276-0086.

TAPETE - vende-se, de qto de

criança. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

TECLADO - vende-se, Casio.

R$170,00. Tratar: 370-0535
cl Carolina.

TRILHA - vende-se, eqpto s ,

bota, capacete, calça etc.

R$500,00. Tratar: 373-4581.

VENDE-SE - 2 carretinhas, 1 pI
transporte de moto, outra de
madeira. Tratar: 9117-2422.

VENDE-SE - título do Beira Rio
ou troca-se por título do

Baependi. Tratar: 9905-6410

cl Deoglair.

VENDE-SE - jogo cl mesa e 4
cadeiras. R$40,00. Tratar:

9955-5073 cl Dina ou Jorge.

VENDE-SE - 1 módulo 1800

boss, 1 divisor frequência boss,
1 par corneta, 1 par tulter, 2

sub pionner e toda a fiação.
R$950,00. Tratar: 370-0535

cl Carolina.
.

VENDE-SE - MD-MDS JE520,
modelo rack. R$440,00
negociável. Tratar: 371-9447
ou' 9957-6991 cl Denilson.

VENDE-SE móveis e

manequins pI montar loja de

roupa fem. Tratar: 370-9596.

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

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

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

Rosângela Cartomante
e Consultora Espiritual
Para problemas amorosos e financeiros

C 100 Biz KS a partir de

61 'm!�

PLANETGAME
* VENDAS ·LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

-xeox
• PLAVSTATrOH OHE
'OREAMcAST
'. NINTENOO 64
• GAME ao)' COLOR
• GAME BOVADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

CORREIO DO POVO 7

acompanhantes

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Parceria. Quem ganha é vocé!

(371-7311 )
Faça consórcio de Moto - Auto

e Imóvel sem sair de casa

e ganhe a taxa de administração
antes de ser contemplado.

(371-1970)

Seu Auto a partir de

185��!s
Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi - Jaraguá do Sul- se

N 'lA
·

, ovo mt ento ...

Novas gatas no pedaço!!!

Viviane Loira a iniciante sapeca,

I
Fernanda a irresistível (cf massagem)

Jaraguá do Sul cl Local
Discreto, Aquecedor

I e Acessórios
�_ _ _ _ .. __ . __ -

YBR 125E

CB500

Sahara Roxa

TVllister Azul

Titan KS Prata/Verde,
-- l__lii f elE

Titan KS Prata

Titan KS

(I)
Titan Verde<t 'W .:�

C Titan Cinza
<t
(I) Titan Azul
;:)

Titan Azul

Toda Prata

CG 125 \ Branca
�

CG 125 Vermelha

ML 125 Prata

Biz ES Verde

Dream Vermelha

DT 180 ,Preta

Fiesta Preto

Che Verde

2002

2002
iiJ

2001

2000

1997

1998

1995

1990

1985

1984

1984

1999

1993

Verde OKmTitan KSE
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Corsa, 4p, a.c., d.h. 02 branco G R$ 16.800,00
Gol Special 01 branco G R$ 12.50b,oO
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.800,00
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Blazer DLX 99 branco D R$ 45.000,00
Palio EL, cl ar 97 bordô G R$ 10.900,00

.

Fiesta 97 cinza G R$ 9.700,00
Gol 1.0 compl. 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
Golf GL comp!. 96 azul G R$ 15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L . Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
MB 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
Chevette DL 91 branco G

-

R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde G

. R$ 6.000,00
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00
Moto CB 450DX 88 - cinza G R$ 3.500,00
Gol GL 1.6 87 branco A R$ 4.500,00
MB 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00

!:"ili,J·ieWO'ilm'····'·:r::a�·[,1\lfê·in\B'·e.0]11-r'·Q::Cja'!'-::.�--fi"::iiln'â:in!IC:i!::a(;!'1

$}JV!.� 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

ESCORT GU<, COMPLETO

CORSA SEDAN

MAREA WEEKEND EU< 2.0, 20V

CORSA SEDAN SUPER

ESCORT Gl Cj AR+DH

PALIO EX

ESCORTGl4P

VECTRA GlS + COURO

CORSA SUPER 4P

ESCORT HOBBY

.GOl 1.0 I PlUS + RODAS

GOlF Gl COMPL. (-AR)

ASTRA GlS

GOlCLll.6

OMEGA GlS

KADETI

PRETO

PRATA

CINZA

VERDE

CINZA

AZUL

VERDE

BRANCO

ROXO

PRATA

PRATA

AZUL

CINZA

AZUL

VERDE

CINZA

2000

2000

1999

1999

1998

1998

1997

1997

1996'
1996

1995

1995

1995

1995.
\

1993

1989

\

Palio ED, 2p Branco R$ 9.700,00
Uno SX Branco R$ 8.900,00
Tipo, 4p, compl. Branco R$ 9.300,00
Uno Elefronlco ép 93 Verde met .R$ 6.900,00
Elba 88 Prata R$ 3.200,00

VW GoI,4p 99 Branco R$13.200,OO
Passat, compL+AuL 95 . Cinza R$17.800,OO
Gol 94 -Preto R$ 7.200,00
Santana GLS 88 Azul R$ 6.500,00
Gol GTS 86 Azul R$ 4.500,00

GM Corsa 98 Branco R$10.500,OO .

Corsa 97 Verde R$ 9.800,00
Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00
Monza GLS, -ar 95 Branco R$ 9.300,00
Chevette 88 Prata R$ 3.600,00
Monza GL, 4p, tri094 R$ 7.800,00

FORD Escort
.

87 Verde R$ 4.000,00
RENAULT Clio, -ar

.

01 Bordô R$ 16.500,00
Clarus 98 Prata met R$17.000,OO

. Besta 95 Branco R$ 13.000,00
,,,.Ay�"!Prêfelto,·WàlllemartG ..íílíi� 3747 �"iJ·àr.iu'á :'lIo'Súl'}':

Branco
Prata
AAT
Verde

Verde
Preto
Bordo
Vermelho

Bege
FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G
Escort l Dourado 84 G

:J�y·H�"i�E]f9,W��qÊ..,�"i'�"º��;iª�Ó9'4'�ÂI,,Rg:V!�RAL!:�A114�Ú411!l!'S.iJ�!,

Palio Fire Mail. Novo
Palio EDX cj a.c.
Uno Mille EP
Uno ElX, 2p
Uno ElX, 4p
Uno 1.5

GM
Prata
Branco
Vermelho \

Verde
Preto
Bordô
Bordo

VW.

02
01
98
98
96
96
.96

I G
G
G
G
G
G
G

Celta
Corsa Wind 4p
Vectra GlS comp.
Vectra GlS cornpl.
Corsa Sedan Gl, 1.6 + ar

Kadett Sport
Gol Plus

Gol Special
Gol Special
Gal MI, 1.6

Vermelho 02
99
97

G.
G
G

,01
96
96
95
95
88

G
G
G
G
G
A

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocms
neste espaço!I:

II

Twister 02

EscortSW 98

Vectra 98

Uno SX, 1.0 97

Kadett 97

Ranger 97

Pampa L 1.8 96

Blazer DLX 96

Toyota Corolla 95
Vectra GLS 94

. Omega GLS, 2.0 93

Apolo 91

Uno Mille 91

Uno 89

XL250 83
Strada fOO 95

Corsa Wind 99

Corsa GL 1.4 95

.UnoCSL1.6 93

vermelha
bordô
branco

charnpagne
cinza

prata
branca
verde met.

grafite
verde

preto
cinza

branco

preto
branco

amarela

branco

bordô

prata

cf partida, 2º dono
compl.,l.8,16v
cornpl., GL, 2.0, GNV
4p, ve, te.lt, dt, aq
cf opc,
cornpl.
cf capota de fibra

completa
compl.
cornpl.
completo .

1.8, gasolina
1.0
1.6R

2p

v.e., Trava, alarme

Ka 1.0
. .

Escort 1.8, 16v, 4p, compl .. ar
Escort 1.6
Escort Hobby 1.6
Escort 1.8L
Escort Gl 1.6, a.q.
Escort GLll.6, a.q., desemb.
F·lOOO, diesel, motor MWM, v.e.

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

Palio EX, 1.0, 2p, l.t., d.t., v.e.
Palio EL 1.5 4p cornpl.
Uno Mille
Uno Mille, limp. desemb.,

vw

99
97
93
91

99
94
94
85
92

99
98
97
97
00
95
93
92
91

00
98
88
93
93
95
95
91

branco
chumbo
azul meto
bordô
cinza
cinza
prata
vermelho

branco
vermelho
azul

Gol MI 1.0, 2p, compl,
Goll.0
Logus
Gol S, 1.6, álcool
Apollol.8

branco
azulmet,
azul
prata
bordo

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

S-10 Deluxe, cornpl.
Corsa Sedan Gl., 1.6, trio, alarme
Vectra GLS, 2.0, cornpl. _

Vectra GlS 2.2, compl., ar digital
0·20, cornpl.
Monza SlE, 4p, compl.
Kadett Sl, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett SL, desemb., Pers.

branco

verde meto
verde met.
cinza
branco

vermelho
verde meto

FORD

preto met.

vermelho
branco

preto met.

bordo rnet.
prata met

bordo meto

bordô

prata met.

azul

prata
branco

bege
cinza
branco

bege

Dakota pick-up ôclf. gas. 99

Gol MI 1.6, gas. 97
Corsa MpFI 1.6 gas, 97
Golf GL, 1.8, 4p, gasolina 95
Kadett llght, 1.8, álc. 94

-Ornega GL 2.0 94
Vectra GLS 2.0 94
Escort hobby, gas, 94

Kadett SL 1.8 93

Escort GL, gas, 91

GolCL 91

Gol CL, 1.6, gasolina 89

Monza SLE, 1.8, cornpl, 87

Voyage 1.6 gas, 82

Fusca 1300 78
Fusca 13QO, gasolina 73

SPORT CAR·
FONE/FAX: 370-3021

99

95

94

97

96

96

93

95

95

89

86

cinzá

azul

prata,
bordo

bordo

. bordo

preto

branco

bordo

verde

branco

branco.

branco

Gol, 4p, cf opC.

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

Logus, 2p, comp.

Gol, 2p, cornp.

Gol, �P, básico
Uno, 4p, cornpl.

Uno, 4p, cornpl.

Kadett, 2p, com opc.

Escor, 2p, motor 1.0

Monza, 2p, SLE

Gol GL, 2p
Del Rey 2p. GL

Fusca 83

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Seja parceiro
da B.V Financeira

e faça ótimos
, .
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311-0802 311-8281

Audi A3 1.8T Top/couro Branco 2001

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

Rangerdiesel4x4 reduzida, longa 98 R$ 28.000,00
2001

GolMI 97 R$ 9.600,00 Kangoo 1.6 completo Cinza 2001
Corsa Sedan, 1.6 97 R$12.500,00
GolCL 96 R$ 8.000,00 Parati 1.6 AR + DH(altool) Branco 2000

Gol' 93 R$ 1'.200,00 Gol 1.0 4P DH + AR Vermelho 2000
Gol 92 R$ 6.400,00
'F-1000 91 R$ 26.000,00 Palio Weekend Top de linha Prata 2002
Escort 88 R$ 4.500,00
Uno 85 R$ 3.700,00 Siena EU< Top de Linha Branco 2001

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

Corcel li 2p 80 R$ 2.000,00
Fusca 76 R$ 2.200,00 S-10 cab.dupla compl. (D) Prata 2001

Corcel I 72 R$ 2.200,00
Corsa sedan Milenium Prata

C-10, diesel, relíquia 70 R$ 9.500,00
2001

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

otua WalterMarquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa CatarinaJ Exp.AntônioCarlos Ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

'F..,·......:1_:.··.·

VIVotorantim I finanças

R$ 24.500,00
2001 R$ 16.800,00

Corsa Wagon Verde 2000 R$ 15.800,00
Scenic RT Azul 2000 R$ 26.500,00
Megane RN Branco 2000 R$ 18.500,00
Gol 16v compl. Verde 1999 R$ 13.500,00
Siena 1.0, 6 marchas Cinza 1999 R$ 13.600,00
Marea ELX Cinza 1999 R$ 21.500,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Gol CL Prata 1990 R$ 6.000,00
Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 8.500,00
Escort Hobby Preto 1994 R$ 7.200,00·
Gol CL 1.6 Azul 1992 R$ 7.300,00
Escort L 1.6 Vermelho 1992 R$ 6.500,00
Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6.800,00
Escort L Prata 1991 R$ 5.700,00
Fusca Branco 1984 R$ 3.300,00
Apolo GLS

.

Vermelho 1991 R$2.500,00+ pare.

Escort Prata 1994 R$ 8.300,00

ro Fone/Fax:
.

. ,'275-7 732veiculas

Celta 1.0 4portas, 2003 Okm, Branco

Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente

Corsa Sedan Super 16V, 2000, Cinza

Opcionais: desemb"açador, direção hidráulica

Cllo RN 1.0, 2001, Azul

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

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico'

Jeep Troller T4 2.8, diesel, 2003, Amarelo Catalão

Opclonals:Capota rígida na cor preta

Corsa Wind 2portas, 1997, Vermelho

Opcionais: ar quente, rodas de liga leve

Clio RT 1.0 16V, 2002, Bege

Opcionais: ar eond., direção hidr., trio elétrico, faróis de neblina, air bag

dup!o, rodas de liga leve, CD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna fI ambiente de descanso, Churrasqueira na sacada,
,

S
..

alão de festas f/fhulT.asq. ebar, Home Theater, OPÇãoo 2 Vagas de garagem Dep Privat;.;,oI' " ,..... , R NInreclllll Deodoro da Fonseca, 972

'I
.

K•.

' ,

Piscina adulto e infantil, Playground,. Tubulação água quente, Royal BargCeuter - Jamgurí do 5111- SC
I'(;j

. Ambientes decorados e mobiliados. Completo sistema de segurança. ,�AI
I ��. ,.' CONSrRU� �

.l._.u.�_ _ _ •.

'

_ ..........•._.................................... .. ........•. .
. ':I�:�==.�:�.:=�.:��.".�:.���a" _... . J_.............. ••• ••• •• ". • ••••• • •••••••••• •• •••• •• ••••••••• • • ••• • " o •• ,,,, " •••, •••

-

••••••••••••••.••
-

••••••,-"....... .,., ; ••••••••• " �.""."•••••••••• " " �"
·

••••w••.••".-.·"'."· ,, ·...................................... • " ••••_........ • •..• " '" •••••�..... • •

�_.__._----------------------------_ _-------------------------.,

iA MELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO I
I I

I
I

I
II

10 CORREIO DO POVO ,

l
�,

QUINTA-FEIRA, 24 de julho de 2003

Mude seu conceito de viver
�

. Garde»� fi I
I
!
t.

j

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/a Cone tru tora

Lazer:
Plantão de Vendas: 24h. Inclusive

Sábados e domingos
Fone: 275-3070

Prédio:

;,

1
I'
I Temos

JEANS: Caíças, Bermudas, Saias, shorts .•..
Malha: Blusas manga longa e curta,
blustnhas, casacos e calças de MOLETON •••

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica
Dispomos também de peças
inverno e verão por Ki lo

Atendimento

8:00h às 18:30h
.

. .", sI fechar pi o almoço
Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmàr) ,J

----------- � l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
I'

I
� I

"'f,j I

I
i

)
NACIONAIS E INTERNACIONAIS .'

www.brasilaerocargo.com.br
371.0363

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• fIIII' •

smevers
mobiliados, mensal e diário.
Tratar: 370-3561 el
proprietária.

ALUGA-SE - 2 quartos, no

centro. R$90,00 cada. Tratar:
9124-7309.,

AMIZADE - vende-se, nova, el
1 suíte, 2 qtos. R$78.000,00,
aceita-se carro no negócio.
Tratar: 9997-2020 el Wolf.
Creei7402ALUGA-SE quartos

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇ�O

DEJARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas ComerCiais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

contemplado

Caraguá
371..4000

BAEPENDI- aluga-se, casa, alv.,
R. Daniel Rumpel, lateral da
Waldemar Grubba. Tratar: 372-
3192 ou 275-0072.

BARRA - vende-se, cl 90m2,
mista, nova, ter. el 382m2,
ótima localização.
R$40.000,00. Tratar: 376-
2464 após 15:00.

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

aceita-se terreno el boa

localização em Barra do Sul.
Tratar: 371-5393.

I

-R$10.000,00 R$110,OO�-
-R$ 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--

QUI.NTA-FEIRA, 24 de julho de 2003,

Aceito 'carro ou imóvel no

negócio. Tratar: 370-0383

ou 9953-3539.

(proprietário)

VENDE-SE - propriedade cf 2
casas de alv., uma el 115m2,
el laje e 3 qtos, outra el
75m2, 2 qt o s , demias

dependências. Entr.

Individuais, próx. igreja São
Judas. R$78.000,00, aceito

carro até 20.000,00 ou troco

por casa em Jvlle. Tratar: 426-
8264.

VILA LALAU - vende-se, alv.,
el 150m2, terreno el 561m2
todo murado, el laje, 4 qtos,
2 banh., gar., lav., ehurrasq.,
e demais dependo Doc. e

impostos ern ,dia. Averbada.
Própria pI finan. junto à Caixa

Econômica ou saque de FGTS.PENSÃO - aluga-se, quarto e

CENTRO - vende-se, alv., 3
dorm. Sendo 1 suíte, eoz.

rno b ., dep. Empregada,
despensa, área de festas el
churrasqueira, garagem pI 3
carros, próx. Duas Rodas.
Tratar: 275-3070. Creei
8950

CZERNIEWICZ - vende-se, el 2
suítes(uma el hidra), 2 qtos,
bwe, copa, eoz., sala jantar, sala
estar el alreira, dep. empr., e

área serviço, garag. pI 2 carros,
área pI piscina. Tratar: 370-
,0535 el Carolina.

JOÃO PESSOA - vende-se, alv.,
el 53m2, no condomínio Dna.
Benta. R$12.500,00 +

prestação. Aceito carro no

negócio. Tratar: 376-1701 el
Airton(hor. eoml.).

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

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

PROCURA-5E-moças pI dividir
aluguel na Vila Nova, próx. ao
Posto Mime. Tratar: 9111-
7436 el Célia.

RIO MOLHA - vende-se, em

eonstr. R$25.000,00, aceito
carro. Tratar: 276-3353.

,

SÃO LUIS - vende-se, alv., próx.
Caie. R$38,000,00. Tratar:
370-0446 após 18:30.

SÃO PAULO - vende-se, ou

troca-se, alv., el 120m2 pI casa
ou eháe. Em Jaraguá do Sul e
reião. Tratar: 370-3076 ou

9991-2356 cl Ademar.

o melhor
Consórcio de

Terrenos, Casas,
I

Apartamentos,
Salas Comerciais e
Reformas de 'imóveis

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

VILA LENZI - vende-se ou

troca-se por casa de
menor valor. Tratar: 371-
13132.

VILA LENZI - Vende-se,
alvenaria, próx. ao Colégio
Giar.dini 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSTRUÇÃO
DECO,RAÇÃO
ENGENHARIA

ARQIJITETURA
SERVIÇOS

F NZNER
Materiais de' construção

ner'Materials de Construção é,

uma séria e qualificada empresa

[araçuaense. Localizada na Rua

Emílio Schulz, no bairro São Luiz, o
'

negócio começou modesto e hoje
ocupa uma considerável fatia do

mercado no ramo. De propriedade
do senhor Mário Franzner e de dona

Ilderqar Ivone Franzner, a leia
possui 300 metros quadrados e uma

boa estrutura para atendimento.

;,.::.
...

:J
-1'

Localizada na Rua Ernllto Schulz, 40, bairro: São Luiz, oferece estacionamento para seus clientes.

Aberta inicialmente como uma loja de materiais de

construção, a Franzner oferece hoje uma vasta

gama de produtos, como aquecedores, balcão de

acabamento para banheiros, além de materiais

elétricos, hidráulicos, ferragens, tijolos, telhas,
tintas e-vernizes.

Contando com um, quadro de cinco funcionárlos
com muita qarrae determinação.a Franzner prima \

pela qualidade no atendimento e pela satisfação dos

seus 'clientes.· Oferece, inclusive, diversos

financiamentos, entre eles pelo Banco Bradesco,
Caixa Econômica Federal e Losango.

o proprietário, Sr. Mário Franzner

Confira as promoções desta semanas
Tubos e Conexões

IraAMIJ".".
mi."WIJWS .. COHmffAO

Pisos'
r:

· · · · · · · ..

·, :· ,
.. · .

I �!es'1��t!ç�
. Maleriais Elétricós

Hidráulicos· Ferragens
Tijolos. Telhas· Cimento
TinIas e Vernizes

1,6-i Illnl
Fone/Fax

(47) 371-4139
275-2234/275-2894

Única Loja:
Associação dos Comerciantes de

MateriaiS de Construção de ,

Jaraquá do Sul eRegião
376-1597Y
376-0786

Rua Emrlio Schulz, nO 40
?él<? �l)i:Z;:)�E�9lJC:) º9 !:)lJl

275-7000/275-7019
Cónsultora Goovana

Rua: ,JriéO PlallJucl:l«.k, li: 100 .

'1 )lIu No,"u (ante! da b�$(!ftOlI)
Jarl\ltltá 00 &11 yl)aillll: Odarlltlll wrl)lte:' (47'}-271h'lU4&

Rua Roberto Zlemann, 497
Czern.iewlcz

370-0800
Av. WoldemarGI'ulibtl; 1555
Vi/otolou - Jol'fltluâ do Sul

Walter Materiais
,

de Construção

273-1532
Rua oorvarMarcatto, 80
Loteamento Firenzi Bairro
Chico de Paula" Jaraguá do Sul

Construindo o seu So,nho!

375·1183
Rua: Jaraguá, 50 • Centro

Corupá - SC

Ruo PostorSchne/der, 83S!
Bano do Rio Cerro

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77· Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



14 CORREIO DO POVO

l
•

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e Jantar;
.lavabo;
• Churrasquelra;
• Cozinha e-coce:
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. qe empregada;
• BWC Serviço;

.

• Sala Intírna;
• 1. Suíte Simples;
• 1 Suíte cf Cioset;
• :t Suíte Master cf Closet e
Banheira;

• Acabamento' de alto
padrão (granito, gesso,
Massa corrida]

AMIZADE -vende-se, cl 2 qtos,
garagem. R$36.000,00.
Tratar: 372-1926.

DIVIDE-5E - apto no centro, cl
moças. Tratar: 371-9311.

Residência em

Alvenaria, nova;
conclusão em Julho.

Loteamento Bellavista,

Projetos I Execução I
Administração

e Geren.ciamento da obra

............................,.

j:� � Escritório de Engenharia -

.!

.Av. M;al•. Deodoro ela Fonseca, 97,
Ed. Dlen..., .sobreloja - Jaraguá do Sul

3 dorm., sendo 1 suíte, sacada
cl churrasq., cozinha mob.
Entrada mais parco Em até 50
meses direto cl proprietário.
Tratar: 275-3070. Creci .8950

ÁGUA VERDE - Vende-se terreno,
próx. a Igreja São Judas, com
371m2, com escritura, ótimo

local, região alta.
-------�--

.

R$25.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198, Walter
CRECI 9238

.
GUARAMIRIM - vende-se, cl
88m2, a 30m da Fameg, ou

troca-se por casa em Jaraguá.
Tratar: 9909-0502.

PROCURA-5E - moças pI dividir
aluguel., próx .. ao centro. Tratar: ,

9111-4535.

PRO.CURA-SE - moça pi dividir
apto no centro. Tratar: 372-
1076.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pI dividir apto no

centro. Tratar: 275-2779.

SCHROEDER � aluga-se, centro,
cl 3 suítes, dependência de

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

VENDE-SE..,. no condomínio
Amizade, cl 3" qtos.
R$23.000,00 mais fncto e

,

Tratar: 9997-2020 cl WoJf.
Creci7402

VILA NOVA - vende-se, cl 2
qtos. R$20.'oOO,00 entro +

420,00 pI mês. Tratar: 9979- .

9970.

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.

JOÃO PESSOA - vende-se

urgente. R$9.000,00 a vista.

Tratar:. 372-1657 cl Edemir. ,

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

RIO MOLHA - )Jendo terreno de
10.000m2 com pequena meia

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

SANTA LUZIA - vende-se, cl 20
morgos de terra, 7 porcos, 60

galinhas, 4 cabeças gado.
Tratar: 374-0296.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, TERRENO - vende-se, próx.

VENDE-SE .. PRAIA CAMBORIU
Apartamento - 2 Domiitórios(Suite). Garagem - Sacada - Prédio novo com
piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios. (Surte) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2
Garagens Privativas - Situado no Centro- Pertinho do mar - Ótimo Negócio. R$
180.000,00

. Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suite - Close! -

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.
AUântica. Apenas R$180.000,00
ZELlO BURATTO Ruo 500, - n° 400 '" CRECI296',

479983-5920- 47367-1993 : ,/ t'
,
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PONTOPISO

pr.omoções'

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

VENDE-SE.,. de esquina, R .

Marcelo Barbi, próx. ao antigo
Mercado Schlmldt, cl 412m2•
R$20.000,00 el 50% entro

Tratar: 275-0468.

VENDE-SE - dois lotes no Lot.

Verônica, travessa da Walter

Marquardt, cl 360m2 cada.

R$22.000,00 cada. Tratar:
371-8116 cl Marlene.

VENDE-SE - terreno, no loto
Verssales cl 500m2•

R$36.000,00. Tratar: 371-
8116 cl Marlene.

VENDE-SE - ou troca-se, cl
480m2, a 1.500m d centro .

R$20.000,00. Tratar: 376-
2683 ou 9112-4711 cl Elson.
Creci: 0418J

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

VILA LALAU - vende-se, próx. a
Sociedade Vle lrense , cl
385m2, murado, cl água, luz e
esgoto. R$25.000,00 aceita-se
carro até 20.000,00 e paga-se
fncto. Tratar: 371-6069.

VILA LALAU - vende-se, R:
Alberto Santos Dumondt, 729
cl 640m2• R$55.000,00.
Tratar: 370-1787.

VILA LENZI - vende-se, de

esquina cl 560m2•

R$23.000,00, negoc. Tratar:
9997-2020 clWolf. Creci7402

VILA LENZI - vende-se, plano,
cl 447m2, todo murado cl uma
casa. Excelente localização. R.
Castelo Branco, 116. Tratar:
372-3722 cl Garcia.

VENDE-5E -Iara de confecções,
el estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja de acessórios
(bolsas, cintos, semi-jóias,
óculos de sol etc) no novo

I�perdíveis
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, na 140 - Centro - Jaraguá do Sul

calçadão da Marechal. Ótimo
preço. Tratar: 9133-0803.

interessados. R$185.000,00.
Aceito proposta para

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

57.800m2, sem morro, cl 2
casas alv., linha tel., rancho,
pastagens, prainha do rio nas

fundos. R$68.000,00 neg.
aceita-se casa em Jarguá do Sul
até 20.000,00. Tratar: 372-

'

3409 cl Antônio.
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.

VENDE-5E -loja, moda feminina
adulta e infantil, compl., ótimo
ponto, merc. e fichário, cl
clientela formada.

R$55.000,00. Tratar: 9974-
8468. RIO MOLHA - vende-se, a 5km

do centro, acesso todo
asfaltado. Vendo uma linda
chácara com toda infra

estrutura, casa com suíte Jr., 1
quarto, wc social, sala, cozinha,
com aquecimento alenha, linha
telefônica, área de festas com

garagem e escritório. Galpão cl
qultlnete, canil, nascentes,
lagoa, arroio, trilhas, árvores
nativas e frutíferas. Entrada

privativa especial para
moradias. Ligar somente

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 201
07102. R$ 55.000,00 avista.

Aeelto carro no negócio. Tratar:
(48) 9973-0064 e 370-8563. �

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

mobiliário. Defronte PI
Marechal. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

NEREU RAMOS - vende-se, na
estr. Ribeirão Grande, ótima,

Uner] abre vagas para
cursos de ExceI 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 é. Matemática Fin.anceira com

use-daCalculadoraHP12C.
ü' primeiro é voltado a todas as pessoas quem já possue um bom
domínio de programa Excel êque necessitammelhorar suas aptidões e

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

aperfeiçoar ouso da calcu1adoraHP 12C. Administradores, acadêmicos
eprofissionais do ramo contábil sãoopúblico alvodesta iniciativa.

�-

Não perca essa.oportunidade!!!
�

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

CleItY.�§JBJs., Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

,CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
iJ�lltjda�e reserva,o direito de não realizar o curso caso não atinja o tlúmero de,ins<;titos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INSCRiÇÕES
ABERTAS

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Vendas - CH 1l0hs
Período: 29/07 a 02/12/03 (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S30,00 ou 1+4 R$llO,OO

Oratória I - eH lShs
Período: 28/07 a 01/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$130,00 ou 1+1 R$63,00

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 D.E 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 defenir (3a e sa). Horário: 19h às 22h ..

, Fone/Fax: 370-025' �uo Adélio Fischer, 303
Ia rag uadosu I@sc.senac.br

CORREIO DO POVO 15

EnviarCurriculum para
vagaprog@uol.com.brempregos

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

CONSÓRCIO UNIÃO - ENFERMEIRA - se oferece pI
precisa-se de vendedores trabalhar, particular, cl
externos com experiência na experiência em sistema �e
área de consórcios, salário plantão. Tratar: 371-3859.
fixo + comissão. Tratar: 371-
8153. OFEREÇO-ME - pI trabalhar

como motorista parto Tratar:

9133-5019.

.

Experiência mínima de
umano

Guaramirim.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motorista, parto ou

empresa, ótimas ref. Tratar:
9975-0931.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
cursando a 3ª fase da faculdade
de Administração em Recursos
Humanos (noturno). Também
aceito estágio. Tratar: 372-
3922

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

SOLDADOR - se oferece pI
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-8013 ..

PROCURA-SE PESSOAS

DE BOA ATITUDE PARA

TRABALHO EM

TEMPO PARCIAL

OU INTEGRAL.

REQ.: 2º GRAU/TELEFONE
TRATAR: 275-3122
ou 9955-9782

PRECISA-SE - de' senhoras pj
revender roupas de SP. Tratar:
275-2979.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
no cuidaDo cl idosos. Tenho
prática, carta de ref .. Tratar:
9104-1384 cl Marli ou CI
Luiz do Açougue Paraná, em
frente a Panificadora
Cantinho Doce de

TELE-MARKETlNG - precisa-se
cj experiência na área de

consórcio, cj telefone em casa

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

Consórcio
\
União.

tum neve une da lua

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

17h 30min.
ímêttrelnamentó@ieg.com,br: resposta em atê 24h

Fone: 275-000 I; pronto atendimento

Serviço Gratuito

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

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

experiência na área de treinamento profisslonal
em Informática, Secretariado é Administração,
fornecendo mais dê 15 cursos diferéntes,
Atualmente QS profissionais do IMET estão

buscando <,I Certífíoaçâõ.Microsoft
e Macromedia:

A 1"'" .<:t'''''''f'I<f' lf
Cursos eTreitlament.ôs

Cursos eTreinamentos 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. Dúvidas; ligue-nos.
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DEPRESSAO E NEUROSE
Na Terceira Idade

A depressão é a principal doença mental da terceira idade. Este seja um dos mais importantes sintomas pslcolóqlcos que atinge as

pessoas na idade adulta, não só por sua grande freqüência, mas também por suas importantes conseqüências sobre todo o

organismo. É uma situação que pode se confundir com uma série de doenças, sendo em geral muito mal orientada em nosso meio. I

Oftalmologista
371-7801{ 370-0409

Dr. Luciano'Maiochi
Pereira

Caracteriza-se principalmente por um estado de humor deprimido, melancólico. Na idade adulta o estresse é uma das principais
causas da depressão. A solidão, a inatividade, as perdas de entes queridos estão entre as principais causas de depressão na Tercei ra

Idade.

Mas a depressão pode também se manifestar através de agitação ou agressividade. Ainsônia é um importante sintoma de depressão.
4,estado depressivo freqüentemente é acompanhado de ansiedade e de tensão muscular, podendo ocorrer dores musculares que se

situam em geral nas costas ou na nuca. Freqüentemente ocorrem dores de cabeça. O deprimido pode ter tremores nas mãos,
palpitações e sudorese, o que pode confundir-se com outras situações médicas.

.Rua Guilherme Weege; 327

Freqüentemente, o quadro depressivo é devido à utilização de remédios, prlnctpalmente o uso prolongado de tranqüilizantes. Não é raro encontrarmos pessoas

medicadas há.vários anos com substância psicotrópica ou tranqüil izante, e que passama sentir sintomas depressivos, perda de memória, desânimo, etc. Nestes casos
a suspensão da meditação provoca o desaparecimento da depressão. A retirada da medicação deve ser feita com cuidado, pois pode ocorrer o fenômeno da

dependêncla. Além dos. tranqüilizantes, vários remédios cardiológicos, anti-reumáticos, antialérgicos, e antiinflamatórios também podem provocar depressão,
Dentre estasmedicações destacam-se corticóides, beta-bloqueadores e vasodilatadores cerebrais,

Algumas doenças são acompanhadas de depressão, destacando-se o hipotireoidismo, o que mostra a importância de sempre ser feita uma minuciosa avaliação clínica
em toda pessoa com sintomas depressivos.

.

A depressão produz com freqüência uma queda em nossa imunidade, diminuindo nossa resistência ffsica às doenças,
com destaque para as infecciosas e o câncer.. A. depressão severa na pessoa idosa pode apresentar um estado

confusional semelhante a que ocorre com a demência.
.

A utiltzação de medicação antidepressiva em muitas situações é útil, mas sempre sob rigoroso critério médico.

Algumas substâncias antidepressivas (trtcfclicos, tetracíclicos e inibidores da MAO - monoaminooxidasel podem
provocar efeitos secundários como alterações da pressão arterial e problemas cardíacos. Recentemente foram

desenvolvidas substâncias que atuam no metabolismo da serotonina (fluxetina, paroxetina, sertralina, nezazodona,
etc.), que é um hormônio que existe dentro das células nervosas. Estas substâncias formam os antidepressivos de

última geração, que produzem poucos efeitos colaterais e podem ser administrados em dose única diária.

A. medicação antidepressiva é Importante;mas a abordagem psicológica é fundamental. A terapia ocupacional produz
bons resultados em grande número de situações. A realização de atividade física regular é muito eficiente no

tratamento da depressão.

Há sempre que se avaliar a pessoa no tempo e de uma maneiramais abrangente possível. Não é raro que a depressão faça
parte de uma situação antiga, estrutural, que apresenta eventuais episódios de piora. Nestas situações é fundamental a

avaliação psiquiátrica. A neurose é uma designação ampla para diversas situações psicológicas que não apresentam
características psicóticas, Entre asprincipaismanifestações neuróticas da terceira idade estão a ansiedade, o. nervosismo e.

fobias. São em geral transtornos mentais transitórios. É 'uma das principais causas que levam à aposentadoria por
invalidez. A manifestação neurótica pode se confundir algumas vezes com uma doença mental psicótica, como a

esquizofrenia, e mesmo com a demência. Outras vezes encontra-se uma neurose, como a ansiedade, associada a uma

demência, atuando com um fatoragravante. Commuita freqüência as psicoses são também associadas à ansiedade.

Na realidade qualquer doença pode se acompanhar de um componente emocional e eventualmente pode estar alterada

pelo mesmo.

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

... Audiómetros e Impedanciômetro
... Moldes e Pilhas

... Cabine Acústica
... Próteses e Drenos

�J
\. [iláce 7Jorpo

e Distribuidora de Cosméticos,

"'111(1",d.e,Ç'R,� *Sat1UuUJJ

A CIRURGIÕES.
�DENTISTAS

Centro Auditivo
Audio ((��)) Zoom

Odontologia preventi\l1l estética e restauradora

·Alfredo Guenther
\ (CRO 0380)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter
.

(CRO 3978)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
f' mail ,'1fOOU�'t'itCl o rc! rnr.; br J)! .cuc do \,u

Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmulas médIas

Fisioter.ípicos e
CosmétIcos manipulados

Fone: 371-8298
Rua oilo Plcolll I 10 - Centro

Fone: 371-6110
9905-2653

Fone: (47) 372-2364
e-mail: audiozom@uoI.COITI.br

Sua
saúde
nossa

fórmula
de êucesso

,

R. Reinoldo Rau, 263'

Tela/fax: 275-0764'
www.receituario.com.br

Ortodontid e

Ortopedia Facial

Dtu,.preçosUpectll$JlafI
ISSEM. Oóonlo Jaraguj

Dr. Neto, José A. Sontos
TEl.371-0195
POLlCllNICA RIO BRANCO
Roo �tl!ijEl ® �l� �ltln(1), 207 ' Sl7· (tnlTI):

w.,i.. .

� LABQRATORIO JARAGUAENSE
OEANALISES CLlliICAS.LTOA.

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 - ACESSÓRlOS PARA SOM

Av. Mal. Deodoro.eúô- Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

Public no Big Bowlling -

abertura com Ricardo Gomes
Banda Mr. Jocker e Dj Xalinho

Bierkrug - Paulinho e Robert
(MPB e Pop rocK)

Sons & Vinhetas - Toninho Bahia e

Jeferson

SEXTA-FEIRA
Bierkrug - Ricardo Gomes (Pop/
Rock)

Sons e Vinhetas - Enéas Raasch,
Jorge e Jairo

SÁBADO
Bierkrug - Tribo da Lua

Sons & Vinhetas -Sérgio
Guimarães

DOMINGO
Barcelona � Encerramento
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 encomendam
Reservas para Festas, Casamentos e Reuniões: 376-1084

Endereço: lkm·da Rodovia se 416 (Jaraguá do Sul- Pomerode} SOOm
da Fábrída da Chocoleite.Est�ada Geral Aurora 51 nO, Rio Cerro II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GERAL

.LAZER: PLANETÁRIO.DOSESC APRESENTA MOSTRA EDUCATIVA ATRAVÉS DA OBSERVAÇÃO DAS CONSTELAÇÕES

Projeto do Sesc dá oportunidade
para conhecer as constelações

]ARAGuADO SUL-o
Sesc de Jataguá do Sul,
com apoio do Shopping
Center Breithaupt, reali
za de hoje a 9 de agosto,
a mostra Planetário Sesc.

São seminários, oficinas,
vídeos temáticos e visi

tação orientada, voltada

para ação educativa,
inserida no Projeto

SESCiência, já apresenta
do em vários estados do

Brasil. O projeto em

Jaraguá do Sul vai ofere

cer ao público visitante

urna grande mostra

educativa de Ciência e

Astronoinia.

Amostra vem em co

memoração aos 127

anos de Jaraguá do Sul.

o valor do ingresso, por·
pessoa, para visitação
durante os dias daexpo

sição, é de R$ 0,50. E

amanhã, 25 de julho, ani
versário da cidade, a en
trada é franca. Por meio

de projeção visual que
simula o céu do hemis

fério sul no teto de uma

cúpula inflável, o visitan-

te aprende a observar a

constelação. O público
também poderá usufruir
de oficinas referentes -

,

aos temas ligados à mos-

tra bem como assistir a

vários vídeos sobre ciên

cia e astronomia. As es

colas ainda podem
agendar visitação pelo
fone (47) 371-9177. (CG) ,

Nova Brasília tem associação de moradores

]ARAGuA DO SUL - suas atividaes no dia 9 de suas contas sem sairem Outra ação da asso-

Depois de quase dois julho e tem como presi- do bairro. "Todos os ciação é a realização de

anos de movimentação dente omorador Dirson bairros têm urna casa um censo no bairro para
buscando o desmembra- Wüerz.. lotérica. Nossosmorado- I colher informações e da-

menta daAssociação dos <' Segundo Wüerz,
. .

dos dos moradores: Aas res prec1sam V1r ao. cen-

Moradores dos Bairros primeiras ações visam a tro da cidade para paga- primeira reunião está

Vila Lenzi e Nova Bra- criação de uma área de rem suas contas".Wüerz marcada para o dia 13

sília; foi criada a Assoei- lazer para o bairro, mas a conta que um empresá- de agosto no Centro

ação de Moradores'do prioridade inicial é uma rio tentou abrir uma casa Municipal de Educação
Bairro Nova Brasília. casa lotérica para que os, lotérica no bairro, mas foi InfantilGertrudes Kanz-

A associação iniciou moradores possam pagar barrado pela prefeitura. ler. (LP).

NiltonCésar eJairvencemnaSegunda edição do Sertanejão
]ARAGuA DOSUL-A

duplaNilton Çésar eJair,
interpretando a música

"Mundo velho", de.Tião
Carreiro e Pardinho, foi
a grande vencedora do 2°
Sertanejão, que teve sua

etapa final realizada na

noite do último sábado

(19/07), na Sociedade

Recreativa Aliança, no
Rio Cerro II, durante a

Kolonistenfest. O even

to, que reuniu os 15 can

didatos finalistas, teve o

Grupo TRD como se

gundo colocado, com as

duplas Jone/Sean, João
Carlos/Valdecir e Mar

cos/Luciano classifica

das do terceiro ao quin
to lugar, respectivamen
te.

O superintendente

de .Cultura, Sidnei Mar- ,do que o vencedor ga�
cela Lopes, lembra que nhou R$ 1 mil. Já o se-

este ano o Sertanejão
recebeu 31 inscrições -

totalizando 60 partici
pantes - e foi disputado
em três etapas elimina

tórias, classificando-se
cinco concorrentes em

cada uma delas. O

Sertanejão distribuiu R$
2,7mil em prêmios, sen-

fundo, pois
s serão'

ne com propostas
fáceis: talvez

, Aguarde' uma
a vida a dois.

nho cuidado com o

á riscos de perda.
romantismo vai

do seu

o

n

o

aro você, senão, .se
ua volta vão se

o seu jeito'
suas reclamações.

mor. Cor: Branco.

gundo colocado faturou

R$ 700,00, o terceiro fi

cou com R$ 500,00 e o

quarto lugar levou R$
300,00, enquanto que

R$ 200,00 foram entre

gues ao quinto classifi

cado. Os cinco primei
ros também foram pre
miados com troféus.

nvisto no seu visual
me, pois a sua

"

intensamente,
ou suas chances
�N8'P��na conquista.
Cor: Cinza.
Es'co
c

c

'mo a dois será
or: Azul-cloro.

HISTÓRIA
Em 1909 foi construída a primeira ponte sobre

o Rio Itapocu, Era uma ponte baixa e a enchente
I

de 1911 a levou. Em 1913 foi construída a

segundaponte, cerca de cem metros abaixo da

primeira. Era uma ponte metálica, Sua história é

engraçada. Esta ponte destinava-se à África do

Sul, mas por engano, veio parar em Santa

Catarina. Por interferência de Abdon Batista, ela
foi construída sobre o Rio Itapocu, levando em

homenagem, seu nome.Foi desmontada nos anos '

sessenta e vendida como ferro-velho. Sua pilastra
ainda se encontra, no meio do 'tio como

testemunha muda da história.

FANFARRA
Acontecerá nos próximos dias 26 e 27 de julho,
no Ginásio do SESI e no Centro 'Cultural de

Jaraguá do Sul, o XI Concurso Estadual de
Bandas e Fanfarras. Estarão em Jaraguá do Sul

cerca de 1600 músicos de 36 corporações
musicais, dentre fanfarras simples, fanfarras
marciais, bandas rítmicas, bandas de marcha,
bandas marciais e de concerto;As apresentações
iniciarão às 9 horas do sábado (26 de julho) e

encerrarão às 17 horas do domingo (27 de julho),
sendo realizadas no Ginásio, do SESI, com Íl

,
.

exceção das bandas de concerto que se �

apresentarão a partir das 19h30min de, sábado

(26 de julho) no Centro Cultural de Jaraguá do

Sul.

CD
,

A Center Som, estará trazendo ao Shopping
Breithaupt no dia 24 de julho a Banda "Os

Montanari".

A partir das 18:30h, não perca a oportunidade
de pegar seus

autógrafos e

conferir o lan

çamento do

novo CD. "Me
lá do Rolo".

,

Venha conhe-

cer os integran
tes da Ban

da!

Sagitário - O dia nõo será
,

dos me lém de brigas em

fa í i rá dos' outros

pa
R

pessoa que não

bem: você pode
omance

promete momentos

superespeciois. Cor: Tons claros,

, Peixes - Seja paciente ,:om

principalmente
01 de coso, onde

lquns atritos, Na
iva, sigo o suo

r: Branco,

a s.

Capricórnio - Você terá
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos a todos os 'portadores de doenças profissionais dos
Municípios de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, Corupá e

Massaranduba, interessados em participar da la AssembléiaGeral
a ser realizada na sede do Sindicato dos Empregados no Comércio
de Jaraguá do Sul, à rua Frederico Bartel, 140, centro, em Jaraguá
do Sul- SC, às18:30hs do dia 30, de Julho de 2003 em P

convocação e às 19:00hs, em seçundaconvocação, no mesmo dia,
para deliberação sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1 - Fundação da Associação dos Portadores de Doenças
Profissionais de

Jaraguá do Sul, Guaramirim, Schroeder, Corupá e

Massaranduba;
2 - Homologação e Aprovação do Estatuto da Associação dos
Portadores

de Doenças Profissionais de Jaraguá do Sul, Guaramirim,
Schroeder,

Corupá e Massaranduba;
3 - Eleição e posse da primeira Diretoria Executiva;
4 - Aprovação da fonte de recursos para manutenção da
Associação.

Jaraguá do Sul, 24 de Julho de 2003

ACOMISSÁO

Os classificados do ]ornalCORREIO
DO POVO são os mais lidos e fortes

.
da Região do Vale do Itapocu.
Ligue para o 371-1919, e confira!

GERAL CORREIODO POVO 9

ILAZER: 12a FESTA DO COLONO E DO MOTORISTA AGITA MUNicíPIO. EXPECTATIVA DE 8 MIL PESSOAS

Massaranduba em festa para

homenagear colonos e motoristas
MAsSARANDUBA - Co

meça amanhã a 12" Festa do
Colono e do Motorista em

Massaranduba. O evento

traz várias atrações típicas
cornopuxadas, queda .de

braço, cabo de guerra. A
festa começa com um

bingo e feijoada a preços
populares, com vérios prê
mios. A partir das 23 horas
acontece baile com a banda
Arco Brasil.

No sábado de manhã

acontece o I SeminárioMu

nicipal sobre o controle do

Percevejo do Arroz, com
, palestra do engenheiro agrô
nomo Honório Prando,
entomologista daEpagri de
Itajaí, que falará sobre o per-

Divulgação
As 20 candidatas à Rainha dos Colonos e dos Motoristas. A escolha acontece sábado

cevejo do grão e do colmo.

O seminário começa às 9:30
,_,

horas e na oportunidade será

'apresentada a equipe que

participa da campanha para
o controle o percevejo do

"

arroz.

Durante a tarde haverá

atividades recreativas e ro

dada do campeonato mu

nicipal de futebol suíço. Às

22 horas aconteceo baile de
escolha da Rainha da 12"

Festa do Colono e do Mo

torista.

Domingo acontece o

desfile oficial com máqui
nas agrícolas, caminhões,
carros alegóricos típicos
dos colonos. "O pessoal
vem fantasiados com rou

pas típicas dos colonos"

ressalta Adamir Isidoro

Kolacki, coordenador da

Comição Municipal de

Festejos. Às 14 horas acon

tece as tradicionais 'puxac
das.

A 12" Festa do Colono

e do Motorista de, Mas
saranduba acontece nos

dias 25, 26 e 27 no Centro

Esportivo Municipal. (LP)

Teatro de. rua na vitrine do calçadão
]ARAGuA DO SUL - o

, Projeto EmCenaCatarina,
promovido pelo Sesc, está
rodando o Estado divul

gando a arte do teatro

catarinense, Quarta-feira foi
a vez deJaraguádo Sul sen
tir o gostinho dessa arte. O
Erro Grupo, de Floria

nópolis, apresentou a peça
''Adelaide Fontana, a Rainha
doRádio", navitrine de uma
loja do Calçadão da Mare- A arte teatral enchendo os olhos do público
chal.

"Primeiramente quere
mos falar da mulher, o rá

dio vem da profissão da

personagem" explica Pedro
Bennaton, diretor da peça.
"Tratamos também dá

questão da censura da rá

dio", completa LuanaRaiter.
A peça, um monólogo
adaptado por Christiano
Scheiner da obra ''A Rainha

, do Rádio" de José Saffioti

Filhó, se passa na década de
50 numa rádio de uma ci

dade do interior e conta a

história da apresentadora re
cém demitida que resolve,
falar o que sempre quis.

O espetáculo questiona
a arte no século XXI, cada
vez mais mercantilizada. Por
isso' a montagem numa vi

trine. ''Nos chamou a aten

ção o fato do programa ser

de poesias e da poesia estar

se distanciando da vida das

pessoas.A eliminação da arte
no cotidiano, que é essa coi
sa da vitrine, do produto, de
descartar coisas" completa

Luana. Bennaton conta que
a peça consegue dialogar
com o cotidiano atual, com
amercantilização do ser hu

mano. ''A gente acha que é

de agora, mas essa mer

cantilização vem se construo.
indo e a história daAdelaide,
que é real, fala disso".

I Aapresentação deixou a

calçada em frente a loja Bo
ticário tomada pelo público,
que assistiu os 25 minutos da

peça em completa concen

tração.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I APOIO: MAIS DUAS INSTITUiÇÕES DE ENSINO SERÃO BENEFICIADAS COM OS 'DONATIVOS ARRECADADOS
.

,

Mais de 20 cestas básicas foram'
doadas a' estudantes carentes

]ARAGuA DO SUL -

Os alunos que se forma
ram no Pr'oerd (Progra
ma Educacional de Re

sistência às Drogas e à

Violência) não ficaram

limitados aos ensinamen

tos sobre os tipos de

drogas e efeitos que
exercem no orgamsmo
dos usuários, mas tam

bém tiveram de desper
tar o lado social. O gru�
po de aproximadamen
te 550 estudantes da

quarta série, que se for
mou no dia 10 de julho,
arrecadou cerca de 600

Cesar Junkes

A instituição de ensino recebeu 22 cestas, que foram doadas para os ,alunos carentes

quilos de alimentos não- fícil selecionar aquelas colas Max. Schubert, si-

perecíveis, divididos em

45 cestas básicas. Parte
dos donativos foram en

tregues ontem à tarde

para crianças carentes ca
dastradas na Escola Mu

nicipal de Ensino Funda
mental Victor Meirelles,
localizada no Bairro Três
Rios do Norte.

A instituição de ensi
no recebeu 22 cestas, que
foram doadas para os

alunos carentes que con
cluíram o Proerd neste

mês. O diretor da esco

la, Antônio Corrêa Ribei

ro, diz que a instituição
conta com mais de mil

estudantes, sendo 30%

provenientes de famílias

carentes. "Foi muito di-

que iriam receber os ali

mentos, porque nós co

npecemos a realidade da

maioria deles e sabemos
o quanto precisam de.

ajuda. Mas efetuamos

uma boa triagem e as

crianças que levaram as

cestas vão fazer bom

proveito", considera. Ele
enfatiza que as famílias

daquela localidade rece

bem apoio da comuni

dade e que esta foi a pri
meira vez que contou

com a parceria da P01í

cia Militar.

A tenente do 14° Ba

talhão da Polícia Militar,
,

.

tuada no Bairro Arniza

de, e Adelino Francener,
no Morro do Boa Vista,
no começo do mês de

agosto, quando iniciam

as aulas. "O programa é

gratuito para todas as cri

anças. O material didáti
co e a contratação dos
instrutores foram via

bilizados a partir do

apoio da iniciativa priva
da. Então, esta é uma

maneira de os alunos

contribuírem de alguma
forma com a comunida

de", destaca.
O Proerd, a s s im

como as arrecadações,
terão continuidade no

segundo s ern es tre do

ano. (FABIANE RIBAS)

Arlene Villela, salienta

que o restante das cestas

será entregue para as es-

QU INTA-FEIRA, 24 de julho de 20031
�"", l

LOTERIAS
Megasena
concurso: 482

12 - 13 - 33 - 53 - 54-- 56

Quina
concurso: 1175

20 - 23 - 40 - 42 - 47

Loteria Federal
.

concurso 03753
'1° - Prêmio: 07.078
2° - Prêmio: 43.089
3° - Prêmio: 12.497
4° - Prêmio: 66.377
5° - Prêmio: 61.298.

Lotomania
concurso: 335

1 9 - 22 - 23 - 30 -

34 - 35 - 37 - 44 -

49 - 51 - 54 - 55 -

68 - 72 - 76 - 78 -

83 - 85 - 90 - 92

smlII§ B fll tIl Ii tXi111i\
� ..

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

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

Aqui tem informação!
ügue e confira: 371-1919

CORREIODOPOVO

POLÔNIA ATUAL
Pelos'olhos do satélite" podemos observar ao Norte dá Polónia uma estreita faixa marítima e ondulosas regiões de lagos. extensas
planícies ao Centro e montanhas, ao Sul, inicialmente suaves e cobertas de florestas e depois os Tatras rochosos. Os dois grandes rios,
Vístula e Odra, correm das montanhas até o mar Báltico, ao Norte. .

APolônia é um dos únicos paísee europeus a preservar suas florestas naturais. As principais são Kurpowska, Kampinowska, Notecka,
Biaíowieska.e Swietokrzyska. Os lagos da regi�o da Mazúria e Kaszuby são inesquecíveis.

.

A Polônia'está repleta de castelos medievais, igrejas góticas e barrocas e palácios clássicos.
1. POPULAçÃO: 38,7 milhões
2. LfNGUA OFICIAL: Polaco .

3. ÁREA: 312.685 km' (o 9' entre os maiores da Europa)
4. FAIXA LITORÂNEA: 528 KM .

5, FAIXA DE FRONTEIRA: 3.582 KM
.

6. RECURSOS NATURAIS: 9300 lagos, 8J79 mil ha de florestas (28% da área do pafs)22 parques nacionais, 1183 reservas,107
parques depaisagem. ,

7. RIOS: Vístula (1047 Km de extensão) Oder (854 km)Warta (808 km) e Bug (772 KM)
8. MONTANHAS: Cárpatos (Beskid, Tatras, Pieniny, (Biesczady) Sudetas, Swietokrzyskie
9, PICOS: Rysy (2499m de almude) Babia Góra (1725m) Sniezka (1602m) Tamica (1348m) e Iysica (612m)
10. ESPECIES PROTEGIDAS: Lobos, linces, gatos domaío, bisontes, ursos, cabras montesas, marmotas e.cas_tores
11. VIZINHOS: Rússia, Lituânia, Bielo-Rússia, Ucrânia, Eslováquia, República TCheca· e Alemanha
morros e os grandes valos, impede"lhes a participação dos lucros no progresso ( ... ) além do mais no período

Continua na próx. edição

Vaiporo o Goribo/di?
vó,s· slo/'

AUTOMÓVEIS
370-20441 70-23 370-8086/370-9023

.,

Prefeitura Munidpa.1
de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nadadores jaraguaenses
defendemoMuniápionaOlesc

]ARAGuA DO SUL -:- A patrocinados pelaArroz Ur-
equipe de natação do Muni- bano e PME que represen-
cípio, composta por nada- tar Jaraguá do Sul serão
dores da Ajinc/Vrbano/ Mayara Martins, Bárbara
FME, embarcou ontem à Hermano, Aline Franzner,
tarde para a cidade de Rio 1hainataDias,LuanaMartins,
do Sul. O grupo, formado Ana Zanandrea e Camyla
por 15 nadadores, sendo sete Schmitz; Jan Doubrawa,
no feminino e oito no mas- Willian Maul, Eduardo

culino, busca o tricam- junkes.janosFranznerdaSil-
peonato nas Olimpíadas Es- va, Eduardo Marcatto,
tudantil de SantaCatarina, no GustavoRozza,Jair Franzner
feminino. O técnicoRonaldo e Dimas Pereira. ''Este ano a

Fructuozo diz que este ano os disputa será ponto a ponto
atletas terão disputa acirrada 'com Blumenau, Temos uma
com Blumenau para assegu-. ligeiravantagem sobreo nos-
rar o resultado para Jaraguá so adversário, mas que pode
do Sul. Já no masculino, a se pulverizar se houver algu-
equipe também tem grandes ma desclassificação durante
chances dechegar ao título,

..

as provas.Jáomasculinovem
apesar de não, serem os fa-· em crescente evolução, o que
voritos. deverá ter um resultado me-
A disputa no masculino lhor que o do ano passado,

pelo título deverá ser também quando ficamos em terceiro
com Blumenau. Os atletas lugár", salienta.

Corupá 23 de Julho de 2003

COMUNICADO,
Comunicamos o ABANDONO DE EMPREGO do Sr. JOSÉ
AIRTON RODRIG U ES, CTPS 12190 Série 00007 em

� 16.0_9.2002 gerando a resisão contratual em 17.10.2002,
Conforme disposto no Art. 482 da CLT. Solicitamos o vosso

comparecimento para receb-er as verbas rescisórias.

I IVO TURECK
Produtor Rural

CONVITE

A família Big Bowlingconvida parentes, amigos e toda
comunidade jararaguaense para a MISSA DE 1 ANO
DE FALECÚ"lENTO DE ANDRÉ FERREIRA SELJ_.,
a ser realizada no próximo dia 25/07/03, sexta - feira,
na IgrejaMatriz São Sebastião, às 19 horas - Av. Mal.
Deodoro da Fonseca - Centro - Jaraguá do Sul - SC

COMUNICADo

Comunicamos oEJaRAVIO, conformeRegistro dePerda
deDocumentos eObjetos n," 080/03 - DPMude Schroeder,
das Notas Fiscais sérieDzl do n." 000.051 à 000:500, todas
em branco, da empresaNELSONSTRELOV&CIALTDA

:ME, estabelecida na Rua 03 deOutubro, s/n.o, Centro, na.
Cidade de Schroeder/SC, inscrita no CNPJ sob n,"

01.349.858/0001-29 e InscriçãoEstadual n.0253.281.970.

ESPORTE CORREIODOPovoll

ISUPERAÇÃO: ATLETAS NÃO TIVERAM DIFICULDADES PARA VENCER AS ATLETAS DE INDAIAL

Jaraguaenses do tênis de mesa

conquistammedalhas da.Olesc
]ARAGuA DO SUL - A

equipe masculina do Muni

cípio ficou com a terceira

colocação na Olesc (Olimpí
ada Estudantil de Santa

Catarina), somando 64 pon
tos, ficando atrás de joinville,
(tricampeã), com 77 pontos,
e Balneário Camboriú, com
65. As atletas jaraguaenses

,
venceram as três categorias,
individual, duplas e equipes,
atingiram a pontuação má

xima, 80, pontos, e são

bicampeãs do tênis de mesa

feminino.

Nos jogos finais porequi
pes, realizados na terça-feira,
os atletas deJoinville,Murilo
Cardoso, primeira raquete,
ArthurCordeiro, segunda ra
quete,MuriloRoecker eJaisos
Reis que revezam a terceira

raquete, superaram os mesa

tenistas jaraguaenses por três l

a zero e levaram a medalha
de ouro na competição por

equipes.Jaraguá dó Sul levou

Arquivo

Bom desempenho das mesa-tenistas garantiu a medalha

a medalha de prata, Balneá
rio Cambotiú venceuVidei
ra por três a dois e ficou com
a medalha de bronze.

As garotas deJaraguá do

Sul, EmanuelaApa-recida
Kruger, Morgana Mesch e

Karen de Miranda não tive

ram dificuldades para ven

cer as atletas de lndaial por

três a um e ficar com a me

dalha de ouro dos jogos por
equipes. Lages superou
Criciúma por três a dois e

levou a medalha de bronze.

A jaraguaense Emanuela

Kruger, confirmou a condi

ção de melhor mesatenista

estudantil de Santa Catarina
ao ganhar três medalhas de

ouro nesta edição (individu
al, dupla e equipe).

O técnico das jara
guaenses,-MarcosAlbino, fala
com entusiasmo do projeto
municipal que possui profes-

,
sares nas escolas fazendo tri

agem e selecionando atletas de

talento para se aperfeiçoarem
no Centro de Treinamento,
de onde vieram as atletas, O

Centro conta com o auxilio

demais dois professores. Cer
ca de 600 crianças participam
do projeto que tem por ob

jetivo, além de formar atletas,
oportunizar lazer à comuni
dade. (FABIANE RIBAS)

.

Ulbravence devirada e leva o tricampeonato da liga Futsal
A VIbra derrotou o mil, enquanto o vice ficou segundo gol do Carlos as, O terceiro gol da VIbra

Carlos Barbosa por 5. a 3 (1 com uma premiação no Barbosa saiu de uma joga- veio com um chute de
a 2) e conquistou o tricam- valor R$ 10 mil. da de Pablo: o jogador car- Lukaian do meio da qua-'
peonato da Liga Futsal. O O primeiro tempo co- regou a bola pela lateral da dra. Dois minutos depois,/

quadra e cruzou, Lukaian enquanto o Carlos Barbo-confronto foi realizado na meçou com umamarcação
noite de segunda-feira, no forte das duas equipes.No esbarrou e marcou, mas a sa usava Fininho como

GinásioTesourinha, emPor- decorrer, o time do Carlos arbitragem deu o gol para goleiro linha, Rafael passou
to Alegre (RS). Esta foi a se- Barbosa criou mais opor-

. Pablo. Ainda no primeiro a bola para Wilde marcar

gundavitória, em dois jogos tunidades, mas foi a VIbra tempo, o time de Carlos o quarto da VIbra. O quin-
das finais - no sábado a quem abriu o placar. Após Barbosa perdeu Betão e to saiu dos pés de Lukaian,
equipe do tetracampeão PC uma cobrança de lateral de Bruno por contusão. que aproveitou um passe
ganhou por 2 a O, em Carlos Índio, o ala Tatu chutou Na etapa final, a VIbra errado de Euler e chutou

Barbosa. O título teve um forte para dentro do gol. voltou pressionando mais com o gol livre para deli-

sabor especial para a equipe O Carlos Barbosa empa- e criando oportunidades. rio do público presente. O .

de Canoas porque foi o pri- tau com O pivô Betão, que Após cobrança de escan- Carlos Barbosa continuou

meiro garantido dentro de passou para Euler e rece- teia de Índio, Wilde en- lutando e fez mais um com

casa. Pela conquista, aUlbra beu de volta para colocar a cheu o pé e marcou o se- Gabriel, que chutou cruza-
recebeu-um cheque de R$ 20 bola no fundo da rede. O gundo da equipe de Cana- da.

FME PROMOVE FESTIVAL DE ATLETISMO
A FME· (Fundação Municipal de Es p'o r te s)
promove no dia 5 de agosto o Festival Escolar de

Atletismo, que deverá reunir 123 estudantes de oito

unidades escolares em provas a serem realizadas a

partir das 13h30, no Estádio João Marcátto. Esta

competição é destinada a crianças de até 11 anos

(nascidos a partir de 1992) e matriculados em

estabelecimentos de ensino das redes municipal,
estadual e particular com sede na cidade de J araguá
do Sul.
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