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Vicky Bartel

Prefeituras de todo o EStado de Santa Catarina devem fechar as portas amanhã e quinta-feira, em atitude
.

de protesto contra a Reforma Tributária. A orientação da Fecam é que funcione apenas os serviços essenciais

Prefeituras doVale do Itapocu
decidem hoje sobre paralisação

Em reunião marcada para acontecer às 11

horas de hoje, na Prefeitura de Jaraguá do Sul,
os prefeitos dos municípios que integram a

Amvali ( Associação dos Municípios do Vale

do Itapocu) decidem de que forma vão

promover o protesto contra o governo federal
-rio que refere as propostas da Reforma
Tributária. PÁGINA 3

Vicky Bartel

A Malwee goleou por 6 a 1 a

Hering, de Blumenau, no sábado,
em Jaraguá do Sul, e garantiu a

primeira colocação na primeira
fase da Divisão Especial do
Campeonato Catarinense de
Futsal. Página 12

Transligue amplia
instalações da sede

A empresa de transportes e

serviços reestrutura 'a matriz em

Jaraguá do Sul visando atender,
a exp ans iva demanda de

clientes, distribuídos pelo sul do

país. '

PÁGINA 4

Dirceu Rausis venceu
'

s- etapa do Estaduàl
realizado em Chapecó

PÁGINA 11

Exposição de fotos

resgata história das
escolas de Corupá

Cesar Junkes

Página 6 PÁGINA 5Altemir é umdos seis portadores de deficiência do município a ganhar um oportunidade de emprego

ELLI

QUEM CONHECE A LlQUIDA�ÃO RAVELLI (ONFIA.

Moda Masculina
Ccdçadão da Marechal, 364
Estacionamento Anexo.
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2 CORREIODOPOVO

'Faça a escolha certa!
REJANE

Certa vez, um urso faminto perambulava pela floresta

em busca de alimento, A época era de escassez, porém,seu
faro aguçado sentiu ó cheiro de comida é o conduziu a um

acampamento de caçadores.
Ao chegar lá, o urso, percebendo que o acampamento

estava vazio, foi até a fogueira, ardendo em brasas, e dela

tirou um panelão de::' comida.
,

Quando a tina já estava fora da fogueira, o urso a abra

çou c()m toda sua força e enfiou a cabeça dentro dela, de
vorando tudo.

Enquanto abraçava a panela, começou a perceber algo
lhe atingindo.

Na verdade, era o calor da tina ...

Ele estava sendo queimado nas patas, no peito e por
onde mais a panela encostava.

O urso nunca h�via experimentado aquela sensação e,
.

,

I'

então, interpretou asqueimaduras pelo seu corpo como uma

coisa que queria lhe tirar a comida.

Começou a urrar muito alto. E, quanto mais alto rugia,
mais apertava a panela quente. contra seu imenso corpo.

Quanto mais a tina quente lhe queimava, mais ele aper
tava contra o seu corpo e mais alto ainda rugia.

Quando os caçadores chegaram. ao acampamento, en

contraram o urso recostado a uma árvore próxima à foguei
ra, segurando a tina de comida.

O urso tinha tantas queimaduras que o fizeram gru9ar
na panela e, seu imenso corpo, mesmo morto; ainda, rnanti
nha a expressão de estar rugindo.

Quando terminei de ouvir esta história de um mestre,
percebi que, em nossa vida, por muitas vezes, abraçamos
certas coisas' que julgamos. ser importantes.

Algumas delas nos fazem gemer de dor, nos queimam
por fora e por dentro, e mesmo -assim, ainda as julgamos
importantes.

Temos medo de abandoná-las e esse medo nos coloca

numa situação de sofrimento, de desespero.
Apertamos essas coisas contra nossos corações e termi

.

namos derrotados por algo que tanto protegemos, acredita

mos e defendemos.

Para que tudo dê certo em sua vida, é necessário reco

nhecer, em certos momentos, que nem sempre o que pare
ce salvação vai lhe dar condições de prosseguir,

Tenha a coragem e a visão que o urso não teve.

Tire de Seu caminho tudo aquilo que faz seu coração
arder. Solte' a panela!

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro,' ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou
telefone para contato. O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e

gramaticais necessárias,
.
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As Prefeituras de Santa

Catarina, em atitude inédita,
devem fechar suas portas na

quarta e quinta-feira desta se

mana. A decisão foi tomada

durante reunião realizada se

mana passada, no sul do Esta

do, quando todos os 'prefeitos
de Santa Catarina optaram em

cobrar maior fatia de recursos

aos municípios na conturbada

questão daReforma Tributária.
Entre as prefeituras que

integram a Amvali ( Associa
ção dos Municípios do Vale do
ltapocu) a forma de condução
dessa manifestação será deci

dida hoje, em encontro mar

cado pelo prefeito de Jaraguá
do Sul, lrineu Pasold. A prin
cipal preocupação é com as

reformas da previdência e es

pecialmente, .com a reforma

tributária, considerada a gran-
.

de vilã no que se refere a de

composição das finanças mu

nicipais em virtude da diminui

ção de alíquotas.
. A paralisação programada

para esta semana é um exem

plo e um aviso ao governo
petista de Lula. Sinal de que.
nem tudo está indo bem como

preferem continuar afirmando

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

Cobrança
r

...a resposta
dosmunicípios

e dos

funcionários
está sendo bem
clara: ou o

governofederal
recua ou oat

continuar

enfrentando uma
oposição

oportunista... .J

aqueles que ainda não perce
beram a diferença entre'

teorizar sobre o governo e prá
tica de governar. A revolta dos

prefeitos era de se esperar,
embora seja um tanto quanto
oportunista, jáque, em gover�
rios anteriores, pouco oú qua
se nada se fez para a recom

posição 'das finanças dos mu

nicípios sem que, no entanto,
os prefeitos se mobilizassem

.

ou sequer fizessem declara

ções de repúdio.
. No caso das reformas da

Previdência e Tributária, a res
posta dos municípios e dos

funcionários está sendo bem

clara: ou o governo federal re

cua ou vai continuar enfren

tando uma oposição oportu
nista, que não vai perder a

chance de confundir ainda
mais a opinião pública com

queixas e reclamações, mesmo
que justas, mas que, aos olhos

dos menos avisados, pode dar

a impressão que o governo fe·

deral pouco ou quase nada esti

fazendo que agrade a socieda

de, como um todo.

Embora a greve seja uma

forma justa de mostrar insatis
fação, pela primeira vez essa

forma de luta está sendo de

fendida e usada pelas adminis

trações municipais, que, pela
: primeira vez, tendem a pena-
lizar o municipe como forma

de pressionar o governo fede
ral a recuar em suas propostas
de governo. Pela primeira vez

na história de Santa Catarina
a população ouve falar em pa
ralisação de prefeituras or-:

questradas pelos próprios ad

ministradores,
.

que,
.

nesta bri

ga por mais espaço, correm o

risco de se tornarem antipáti
cos perante daquela parcela da

sociedade que neces;ita dos
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o PT de Schroeder promove,
semana que vem, o lançamento de seu site na internet e

do Informativo "Parceiro 13". De acordo com o presidente
do diretório, líder comunitário João Reis Filho o Parceiro
13 servirá como elo entre o PT, seus filiados e toda a

sociedade de Schroeder. O PT de Schroeder obteve grande
destaque nas eleições do ano passado, quando conseguiu
expressiva votação para os representantes do partido, tanto
no âmbito estadual como federal. Na avaliação do

presidente João Reis Filho, o crescimento do PT em'
Schroeder não se deu por acaso, mas sim graças ao trabalho
da militância. "Somos incansáveis quando se trata de
defender e lutar por nossos sonhos", afirma João dos
Reis Filho.está em torno de R$ 15 bilhões e a dívida ativa,
em R$ 2,5 bilhões. Segundo o secretário, caso o Congresso
aprove 70% das sugestões feitas pelos governadores para o

projeto de reforma tributária encaminhado pelo Governo

Federal, os estados poderão reequilibrar suas finanças. Entre
as sugestões, comentou, há a compensação integral da
desoneração das exportações.

POLÍTICA CORREIODOPovo3 '

IMOBILIZAÇÃO: PREFEITOS DO ITAPOCU SE,REÚNEM PARA DECIDIREM AS FORMAS DE REIVINDICAÇÃO

Amvali decide hoje se·adere a

protestos contra as reformas
Jaraguá do Sul -

Todos os prefeitos que in

tegram a Associação dos

Municípios do Vale do

Itapocu (Jaraguá do Sul,
Corupá, Massaranduba,
Guaramirim, Schroeder,
Barta Velha e São João do

Itaperiú) decidem hoje
quais as estratégias para de
monstrarem seu descon
tentamento com as pro
postas do governo fede-

ral no que se refere a re

forma tributária. A reu

nião está marcada para as

11' horas, na Prefeitura de

Jaraguá do Sul e o encon

tro está sendo dirigido pelo
prefeito Irineu Pasold

(PSDB). Ontem, o presi
dente da Amvali, prefeito
de Guaramirim Mário

Sérgio Peixer (PFL) infor
mou, através de sua secre

tária, que somente depois
da reunião de hoje pode
ria prestar alguma infor

mação.
O prefeito de Jaraguá

do Sul, Irineu Pasold, no
entanto, afirmou que vai

haver mobilização de pro
testo, mas a forma desse

protesto será definida hoje,
em conjunto com as ou

tras prefeituras da região da
Amvali. ''Alguma coisa nós

vamos fazer. Afinal,
estamos cada vez com

mais responsabilidade e os

Cesar Junkes
Irineu Pasold diz que
alguma' coisa será feita
como forma de protesto

recursos mais centraliza

dos", reclama Pasold.

A diretoria executiva da

Fecam (Federação Catari

nense de Milllicípios) deli
berou, durante reunião re

alizada semana passada a

recomendação de que to

dos os municípios parali
sem suas atividades nos dias

7 e 8 deste mês, menos os

serviços essenciais e

emergenciais. Também re

comenda uma grande
mobilização das lideranças
municipais, das 11 às 13

horas e ainda a reivindica

ção e inclusão de todos os

impostos e contribuições
administradas pelo gover
no federal, na forma da atu
al partilha das Receitas do

FPM, buscando recuperar
os patamares das receitas
atuais, que giram em tor

no de 14% para 19%, ín
dices alcançados logo após
a promulgação da Consti

tuição Federal de 1988. A

intenção é também de

apresentar aos gover
nantes, parlamentares, lide
ranças políticas e toda a co

munidade catarinense o

"Documento Proposta",
que demonstra a fragilida
de do atual sistema de dis

tribuição das receitas.

LioTironipedeCEIpirao caso dos hospitais
JARAGUÁDO SUL-Na

primeira sessão da Câma
ra de Vereadores depois do
recesso ( ocorrida ontem)
o vereador do PSDB Lia

Tironi usou a tribuna para
sugerir a instalação de uma

CEI ( Comissão Especial
de Inquérito) para averiguar
as possíveis irregularidades

,

nos hospitais São José e

Jaraguá. O assunto é polê
mico e, segundo o presi
dente da Câmara, Carione
Pavanello, merece toda a

atenção dos vereadores,
tanto que, já foi discutido

publicamente em outras

ocasiões. "Não queremos

provocar a discórdia, mas
existem muito pontos que
necessitam de explicação. A
sociedade precisa de res

postas e nós temos a obri

gação de corresponder aos
anseios 'da comunidade,
que tem o direito de saber
os motivos de tantas dívi

das", argumenta Pavanello.

Do mesmo pensamen
to partilha o vereador Lia

Tironi, que usou com

exemplo a performance
de hospitais que atendem
na ordem de 71 % pelo
SUS e ainda assim não re

gistram déficit financeiro.
O pedido de uma CEI

para os hospitais foi cogi
tado já antes do recesso,

'

mas até agora não se tem

certeza do apoio dos de
mais vereadores, que pe-

,

diram mais informações
sobre o assunto antes de

qualquer tomada de deci
são.

O presidente da Câma

ra, Carione Pavanello, de
fende, segundo ele, maior
transparência no setor de
saúde e oferta democráti
ca para o ingresso de no

vos profissionais no restri
to mercado de trabalho na

área médica em Jaraguá do
Sul e Região.,
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IABASTECIMENTO: MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REDE DE ESGOTOS É PRIORIDADE

Porto de São Francisco apresenta
projetos em Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL- A

comitiva do Porto de São
Francisco esteve, na noite de

ontem, em reunião na Acijs
(Associação Comerciale In
dustrial de Jaraguá do Sul),
para a apresentação do Por
to ao município.

Na ocasião, o vice-coor
denador do Núcleo Setorial

Portuário da Acifsfs (Asso
ciaçãoComercial e Industrial
de São Francisco do Sul),
Oscar Schmidt, mostrou os

investimentos, a movimen

tação, os projetos em desen

volvimento e a serem exe

cutados no porto.

Segundo o levantamen
to apresentado na reunião,
em 2003 o Porto de São
Francisco teve uma movi-

. mentação geral de quase 3

mil toneladas até junho, en
quanto que em 1993, este
número era de 1,7 mil to

neladas. Esse crescimento

intensivo nos últimos anos,

principalmente entre 2001 e

Reunião define rumos para o Porto de São Francisco

2002, quando a movimen

tação de conteiner teve um

aumento de mais de 46%,
levou a uma situação
preocupante para os admi
nistradores do Porto. Os

car explica qll:e essas mu

danças são decorrentes do

baixo custo em relação aos

outros portos, aliado a uma

logística integrada simples.
"Os investimentos na uni

dade portuária são uma

exigência do próprio mer

cado mundial", afirma.
O vice-coordenador

também lembra queJaraguá
'

,'do Sul sedia o encontro por
ser, ao lado de Joinville, o
município com maior vo-

lume de carga movimenta

da, através de suas inúmeras

e atuantes indústrias. "Por

isso temos que nos adequar,
afinal, esta é a região mais

forte do estado", pondera.
O diretor daWRC, mai

or empresa operadora no

segmento conteiner do Por
to de São Francisco, Jorge
Henrique Sampaio, explica
que a ampliação dos novos

navios, tanto em profundi
dade quanto em compri
mento, trouxe esta necessi

dade de reestruturar e -a1lj.

pliar os berços, local onde
fica atracado o navio. Ele

acrescenta que a duplicação
da BR 280 é fator decisivo

para o porto, que necessita

de um acesso adequado
para o funcionamento.

"Queremos, junto à Associ

ação Comercial, fazer um
trabalho de articulação, com
a união de toda a região",
finaliza o diretor. (CAROLINA
TOMASELLI)

Coninfo 2003:Governo fará levantamentoagropecuáriodigital
]oINVlliE-Oestandedo

Governo do Estado na

Coninfo 2003 (06-09 de agos
tonoCentreventos emJoinville)
vaimostrar em detalhes como
vai realizar o levantamento

agropecuário estadual via digi
tal É a primeiravez que se rea

lizaumapesquisasócio-econô
mica cobrindo uma área de'

mais de 95.000 km2, em mais

de 200 mil estabelecimentos

agropecuários e na qual será
empregada esta inovadora

tecnologia de levantamento de
dados, segundo Manoel Ma

chucaNeto, da Cidasc, um dos

responsáveis pelo projeto.
Um computador de mão

ou PDA (personal Digital
Assistent) eumaparelho recep
tor de GPS (Global Position
System), interligados e acondi
cionados em um estojo pro
tetor próprio, constituem o

chamado kitColeta. Ao todo
serão 970 entrevistadores

catarinenses recebendo esta

deste trabalho inédito. Os Sis

temasOperacionais utilizados
serão o Red Hat Linux, o
Palm OS (PDA), com Banco

de Dados brade 9i e lingua
gens dedesenvolvimento']ava
e Çasl (PDA).

Serão levantados dados
sobre a pop-ulação residente e

a mão-de-obra ocupada nos

estabelecimentos agrope
cuários, estrutura fundiária, uti
lização das tei:ras, meio ambi

ente, condições de habitabi

lidade e saneamentobásico das

residências, estruturadeprodu
ção, efetivo dos rebanhos, pro
dução animal e vegetal, sanida
de animal e vegetal, uso de

insumos,indústriarutal,valordas
receitas e das despesas ocorri
das no estabelecimento, e ou
tras informações.

Os entrevistadores foram

selecionados e contratados

pelas Universidades do Siste

ma ACAFE, e farão a coleta

dos dados em 6.833 setores

293 municípios de Santa

Catarina. Para tanto, foram im

pressas 'mapas e croquis bem
como a descrição do períme
tro de cada setor.

Cada estabelecirriento

agropecuário visitado será

também georeferenciado, isto
é, suas coordenadas geográfi
cas (latitude, longitude e altitu

de) serão-registradas com o

apoio do equipamento GPS.

Além destes serão gravadas as
coordenadas geográficas de

outros pontos importantes
como abatedouros, lixões,
povoados, escolas, igrejas, ce
mitérios, pontes, represas, etc.
Desta maneira:, além de po
dermos localizar geografica
mente cada estabelecimento

agropecuário dentro do setor

censitário, estaremos atualizan
do a base cartográfica cedida

pelo IBGE
A vantagem no uso da

,tecnologia, segundoMachuca:
Como os dados são

computador de mão, elimi
nam-se trabalhos de digitação
e/ou digitalização. Com isto o

processo é mais rápido e

minimizam-se erros inerentes

à digitação. Para minimizar

eventuais problemas com o

computador de mão, os da

dos são gravados periódica
mente em cartão de memória

adicional (backup), a medida

em que são registrados pelo
entrevistador.

Periodicamente cada equi- '

pemunicipal transmite as suas

informações para o servidor

de Banco de Dados da Se

cretaria da Agricultura e Polí

tica Rural via Internet Os da
dos são criptografados
(criptografia simétrica) sendo
que o processo garante a sua

confiden-cialidade, disponibi
lidade e integridade.Todo o

processo é acompanhado via
Web, através do SIGLA (Sis
tema Integrado para
Gerenciamento do Levanta-

ferramenta para a execução censitíriosruraiseurbanosnos registrados diretamente no menta Agropecuário).

INFOR
INAUGURAÇÃO
OgovernadorLuizHenrique da Silveira estará em São Bento
do Sul no dia 9 deste mês para a inauguração do ramal do

gasoduto Brasil-Bolívia, que beneficiará as indústrias locais
com gás natural. O ato inaugural está programado para as

11 horas. O presidente da SC-Gás, Otair Becket, além de

autoridades da região, também estarão presentes.
Inicialmentes serão contemplados o posto 1, que é o primeiro
do PlanaltoNorte a comercializargás naturalveicular (GNV)
e a Oxford S/A - Indústria e Comércio, ambos localizados
no bairro Oxford. Com extensão de 70 quilômetros e

investimento de R$ 19 milhões, o ramal é considerado a

maior obra de engenharia de gasodutos da SC-Gás. Inicia I

emJaraguá do Sul, passando por Corupá, chegando a São

Bento do Sul pela BR-280, com um longo trecho na serra

do mar. Nesse trajeto, houve variação de desnível de até 884

metros.

LIDERANÇA
O empresário jaraguaenseWanderWeege, diretor presidente
da Malwee Malhas foi eleito como líder empresarial do
setor têxtil para ó Fórum de lideres Empresariais Gazeta

Mercantil A eleição cobriu todo o território brasileiro e incluiu

53 setores da economia nacional.A solenidade de premiação
será realizada no dia 10 de setembro, às 19h30, em São

Paulo. A eleição é realizada em pleito democrático ,e sem

pré-candidaturas, o que confere legitimidade e autenticidade

para a escolha. O Fórum de lideres Empresariais Gazeta

Mercantil reúne, atualmente, cerca de mil lideranças
empresariais, sob a presidência de Hermann Wever, para o

debate e posicionamento frente às questões econômicas e

sociais de maior interesse da' nação. Neste ano, o Fórum

trabalha a questão das Ações Conjuntas Governo-Setor

Privado, temaprincipal da edição número 9 daRevista Fórum

de lideres, que será lançada d�rante a solenidade de

premiação.

SCHROEDER
AAssociação Comercial, Industrial eAgrícola de Schroeder,
em assembléia realizadano dia 16 de julho, promoveu eleição
para a escolha da nova diretoria para a gestão 2003/2005,
O novo presidente é o empresário AlC€U Grade, tendo
comovice Felipe Voigr e diretor secretário Lauro Tomzack.
Já o vice diretor secretário pe EdisonJahn; diretor tesoureiro
é Adérrúr Fischer; vice diretor tesoureiro Sérgio Pasqualli;
diretora de indústria CarmemTomaselli; diretor de comércio
Mateus Zandoná, diretora do SCPC, Luciléia Bernardi da

Costa; diretorde agricultura,
Ernaldo Rückert; e diretor

de patrimônio, Rogério
Maldaner. Já o Conselho
Fiscal ficou assim' consti

tuído: Acácia Bruhmü1ler,
Ademir Bruch, Marcos

'Salomon eos suplentesOelio
Névio Baggenstoss, Celita
Grande e Edemirson Flor.
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FEIRA
A Feira do Artesanato de 2003 conta com 60

expositores inscritos para ocupar 70 estandes a serem

montados no pavilhão "11.' do Parque Municipal de
Eventos no período de 7 a 10 do próximo mês. A

informação é da assistente de Promoções e

Divulgação/Secretaria de Produção, Rosilene Koch,
acrescentando que restam apenas dois estandes

disponíveis. Ela salienta que cada espaço mede 9m2 e

os interessados devem entrar em contato com a

Divisão Municipal de Turismo através do telefone 372-

8093. A abertura oficial está programada para às 19h

do dia 7, e funcionará até às 22h. O evento terá acesso

livre e estará aberto à visitação do público também

nos dias 8 e 9, das 14h às 22h, e no dia 10, das 14h às

18h.

FEIJOADA
Dia 09 de agosto, sábado, acontece a tradicional
feijoada da Escola Valdete Piazera Vindars, no centro
de Jaraguá do Sul, a partir das 11 horas. Os �artões já
estão sendo vendidos na secretaria da escola ao preço
de R$ 6,0,0. A feijoada está sendo organizada pela
direção e Associação de Pais e Professores. Os recursos
serão utilizados para manutenção da escola.

GREVE
A chefe da agência do Sine/JS, Márcia Izidoro,
informa que, em função da greve dos, funcionários
do Ministério do Trabalho e Emprego, o retorno das
Carteiras Profissionais de Trabalho encaminhadas para
confecção na Delegacia Regional do Trabalho de

Joinville já está com quase um mês de atraso e não há

previsão para recebimento, já que esta paralisação
deverá se estender até setembro, segundo declarações
dos coordenadores do movimento grevista. Ele
explica que são enviadas de 15 a 20 solicitações diárias,
sendo os documentos devolvidos num prazo máximo
de 15 dias ou até de uma semana, em alguns casos.

"Por causá deste atraso na emissão das Carteiras de

Trabalho, há pessoas perdendo oportunidade de

emprego e outras deixando de receber parcelas do

seguro desemprego", conta a chefe do Sine/JS. Além
disso, outro problema começa a preocupá-la: "Os
protocolos para encaminhamento das carteiras estão

acabando e devem chegar para, no máximo, pouco
mais de uma semana." Ela explica que já solicitou o

" material na DRT de Florianópolis, porém foi

comunicada que o almoxarifado de lá se encontra

lacrado. "Também pedimos nos escritórios do Sine
dos municípios vizinhos, mas ninguém tem", salienta
Márcia Izidoro, lamentando a situação. .

,

ado com falsas saúde pedirá um

de cuidados e

ornor.. você e o

m sintonia. Cor:

ns azulados,
Câncer - Poderá ter

o se deixe levar

es para não

GERAL

pação com a, educação de

seus filhos. Como o governo
aindanãohavia construído es

colas públicas, a comunidade
se reunia, contratava um pro
fessor e administrava as

agremiações escolares, sendo
que as aulas eramministradas

em idioma alemão. O histo

riadorexplicaque foi somente
a partir da 2° Guerra Mundi
al que o governo brasileiro

passou a nacionalizar asesco
las, eobrigar ao ensino daLín
guaPortuguesa.

A abertura da exposição
aconteceu na última semana

,
.

. de julho, tendo como desta

que a presença da professora
aposentada Zélia Osório

Ewald, que foi diretora por
mais de duas décadas. "'Ela

acompanhou todo a transfor

mação do ensino, da nacio
nalização das. escolas e da

obrigatoriedade do ensino da
Língua Bortuguesa",'
exemplifica Pfiffer.

Professora Zélia Ewald acompanhou as transformações

de resgate da história das es

colas alemãs que existiam em

toda a região. ''Estamos rea

lizando pesquisas em todos
os municípios da

microrregião para saber

como funcionava o ensino

antes e depois da nacionaliza- '

ção", comenta o historiador.

Segundo Pfiffer, os imigran
tes alemães sempre demons
traram uma genuína preocu-

talecimento do processo de'

internacionalização deprofis-,
sionais e suas empresas. A

parceria possibilitará a

capacitação deprofissionais e
empresas para a atividade

exportadora, permitindo que
elas tenham know-how sufi
ciente paraparticipardomer
cadamundial de forma com

petitiva e segura. A parceria
também possibilitará o au

mento da base exportadora,
através da inserção de novas

empresas na atividade de co
mércio exterior. O Progra-

deixá-Ia .tensa e

enas de ciúme

A

Capricórnio - Não abra seu

, c ara qualquer pessoa,

IMEMÓRIA: 'MUSEU EMíLIO DA SILVA REALíZA EXPOSiÇÃO COM FOTOS DE ESCOLAS DE CORUPÁ

e flagrantes de alunos, pro
fessores e edificaçõés onde
funcionaram as primeiras es

colas de Corupá, sendo que
a foto mais antiga está datada
de 1920 e trata-se do funcio
namento da primeira escola
estadual de Corupá.

De acordo com o histo

riador do Museu Emílio da

Silva, AdemirPfiffer, esta ex
posição faz parte do projeto

ciação internacional, importa
ção e drawback, práticas cam
biais e carta de crédito, finan
ciamento à exportação e in

trodução a logística internaci
onal e transportes. Também
haverá um seminário sobre

''Aspectos da internacio-
'

nalização de empresas" e

duasvisitas aos portos de ltajaí
eSãoFrancisco doSul. O con

vênio foi assinado na segun
da-feira (21), na ACIJS, com
a proposta de apoiar o de

senvolvimento econômico de
SantaCatarina, através do for-

História.da educação resgatada
através de exposição. de fotos

Unerj oferece programa de comércio internacionai

u humor poderá ser

ido a um problema
do passado, Na

r evite as brigas e

pro ois tolerante .. Cor:
branco,

Virgem - Se tiver que resolver
01 ema, peça a ajuda
d ais experiente. Um

a rosa malresolvido
ir -lc. Cor: Tons

ma deAperfeiçoamento para
Gestores de Comércio Inter

nacional inicia no dia 14 de

agosto, das 14 às 18 horas e

das 18h30 às 22h30, com as

aulas acontecendo nas instala

ções do Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. -

CEJAS. O investimento é de

R$ 1.680,00. O valor pode
ser pago em 4 parcelas - en

trada de R$ 380,00 (no ato

da inscrição), a segunda par
cela no valor de R$ 440,00 €

a duas últimas no valor de R$
330,00.

cesso no

tra a o. p ssessividade
dlWV�liS:t'!lff1lSiêírlb seu amado de
você. Cor: Pink.
Esco "0 - Com a

de a flor do pele,
irritar com os colegas
o, Tome cuidado para

,

toa no romance,

JARAGUÁDO SUL/CoRUPÁ
- A sala temática sobre Edu

cação do Museu Municipal
Emílio da Silva, deJaraguá do
Sul, está com uma exposição
de fotos que resgatam parte

.
da história do ensino no mu

nicípio de Corupá. A mos

tra, comporta por 45 foto

grafias em preto e branco e

mais alguns desenhos feitos

porum estudante,mostra alu
nos e professores das primei
ras escolas de Corupá.
"Estamos expondo à convi

te da diretoria do Museu.

Nosso acervo, de alguma
forma, tem ligação com

jaraguá do Sul porque
Corupá desmembrou-se de

Jaraguá do Sul em 1958",
explica a secretária de Educa
ção de Corupá, Bernadete
Hillbrecht Segundo ela, esse
mesmo acervo já foi mos
trado quando das comemo

rações do centenário de

Corupá e revela momentos

]ARAGUÁ DO SUL - Até

o dia 7 de agosto (quinta-fei
ra), empresários e profissio
riais interessadosemdesenvol

ver atividades relacionadas ao

comércio internacional pode
rão ser inscrever para partici
par daprimeira etapa do con
vênio de cooperação realiza

do entre o Centro Universi

tário deJaraguádoSul (Unerj)
e o Banco do Brasil. Durante

treinamento em negócios in
ternacionais, especialistas da

área abordarão marketing in-
.

ternacional, exportação, nego-

erá que batalhar
seus objetivos.
originalidade

-

p ra as tarefas.
Seja mais paciente com o S\lU
amor, Cor: Vermelho,
Peixes - Afaste pensamentos

onfie no seu

falta de novidcdes
ar em risco o seu

ve! Cor: Tons
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IPALESTRA: ATIVIDADES VOLTADAS AO PÚBLICO FEMININO SERÃO APRESENTADAS AMANHÃ NO CEJAS

Uma

]ARAGuA DO SUL - As
mulheres poderão discutir
assuntos do universo femini

no, amanhã, dia 06, no Cen
troEmpresarial deJaraguádo
Sul na ''Noite sóparaMulhe
res" promovida pela MK3
Assessoria Empresarial. O
evento visa mostrar as con

quistas das mulheres nomer
cada atual, suas conseqüênci
as e como manter-se livre da
baixa auto-estima através de
recursos da InteligênciaEmo
cional. As palestras ''As cón
quistas das mulheres através,
dos séculos até hoje e o que
elas podem esperar do sécu

lo XXI" e "Os segredos de
uma vida feliz, com tudo que.
há nela' objetivam melhorar

a administração do trabalho,
do lar e da família.

Na ocasião haverá tam

bém uma personal trainer

�

so para as

·CEJASno

César Junkes

ProjetoMãe Bonita realizado paramelhorara auto estima da mulher

para dinâmicas durante' o

evento, além da presença de
uma DJ e a participação do
Boticário reàlizando a trans

formação do antes e depois,
através demaguiagem.A idéia
de maquiar a mulher para
valorizá-la tem se expandido
em outros programas. O
Boticário realiza ainda o Pro

jeto Mãe Bonita com as par-

. turientes na maternidade do

Hospital São José. A

maquiadora Aline Janesch,
visita três vezes por semana a

maternidade e faz maquia
gem nas mulheres. "Quere
mos contribuir para que elas

se sintam melhor num mo

mento especial como esse",
explica. A idéia foi bem acei

ta. A dona de casa Elizabete

Peixer Hanemann, 28 anos,

gostou do resultado depois
da maquiagem. "Melhorou
o visual, ne� parece que es

tou num hospital", diz ela

momentos antes de ir para
casa onde a família a espera
va. ''A idéia é justamente essa,'
melhorar a auto estima da

mulher e tomar essemomen

to mais bonito", finaliza Ali
ne.

No embalo do projeto a

'.'Noite só para mulheres",
pretende reunir o público fe

minino para uma noite agra
dável e de aproveitamento,
com palestras, dinâmica em

grupo e sorteio de brindes. A
-

inscrição antecipada pode ser

feita no CEJAS. O custo 'é de

R$ 10 para sócias e R$ 15

para não sócias. Na hora será

de R$ 15 e R$ 50 respectiva
mente. (CELlCE GIRARDI)

Secretaria de Produção inaugura 'serviço de orientação
]ARAGuA DO SUL - A

Divisão deTurismo da Secre
taria de Produção inaugurou
ontem, às 14 horas, um ser

viço adicional de orientação
aos visitantes, implantado na
Casa do Colonizador.

Através de um totem -

computador, impressora e

demais acessórios - estão sen

do disponibilizadas informa
ções de como o ,turista che

gar a umarua, ponto turistico
ou evento. Outros tipos de

serviços também passam a,

ser fornecidospelaCentral de
Informações, empresa res

ponsável pela novidade: pro
fissionais liberais, pessoas físi
cas, bolsa de emprego e de

negócios. De acordo com o

idealizador do projeto, Ireno
,

dos SantosJúnior, a idéia co
meçou há 5 anos, passando

esar Junkes

Alexandra será a responsável pela parte operacional

porvários processos de trans

formação até ficar pronta
para o mercado.

Disponibilizado nos .idio

maspÜrtuguês,inglês,espanhol,
alemãoeitaliano,ousuário tam
bém pode levar impressa as in
formações desejadas.

O acesso aos dados é gra-

tuito, e pode serutiIizado não
, apenas por turistas, mas por
moradores da região e pela
própriaSecretaria de Produ

ção, que poderá divulgar no
tícias e eventos. O cadas
tramento para oferecer ser

viços e os espaços destinados
à anúncios, serão, no entanto,

comercializados.
O .totem é atualizado

constantemente através de

disquetes mas, a partir de ja
neiro de 2004, o serviço será

disponibilizado via inteme�.
''No futuro, o usuário pode
rá sair de sua, residência com

todas as informações já em

mãos", explica Ireno.
O serviço também estará

disponível no Escritório da
Central de Informação, na-rua
João Marcatto, 265 e outro

itinerante,que sedeslocarácon
forme a necessidade. 'Jaraguá
do Sul e região não serãomais
as mesmas com o funciona

mento do totem", finaliza
Ireno, lembrando queo mes

mo será implantado em

Joinville, Blumenau, Brusque,
Itajaí e Balneário Camboriú.

(CAROLINA TOMASELLI)

ANJ vai mostrar pesquisa
sobre aeficáciadomeioJor

BRASÍlJA - A influência

do jornal no processo
decisório de compra e

formação de opinião. Isso é

o que, em resumo, a pesquIsa
sobre ''A eficácia domeioJor
nal" vai mostrar ao início do
4° Congresso Brasileiro de

Jornais e 2° Fórum de Edi�

tores, eventos que a Associa

çãoNacional deJornais - ANJ
vai realizar simultaneamente

no Gran Meliá WTC São

Paulo, nos dias 11 e 12

de agosto próximo. A pes

quisa de eficácia domeio jor
nal avalia a caractetísticaquali
tativa que omercado publici
cirio atribui ao meio Jornal,
mas que nunca tinha sido

dimensionado em toda sua

extensão e complexidade,
explicaDaianaRuttul, direto
ranacional na Ipsos-Marplan,
instituto responsável pelapes
quisa que apresentará resulta
dos consolidados das nove

principais capitais emais duas
regiões do interior, e que foi

realizada junto a leitores de

jamais com duas abordagens,
uma para pessoa física e ou

tra para quem decide e influ

encia no processo de com

pra na sua atividade profissi
onal. Toda pesquisa é um re

'trato de um determinado

momento e dela devem ser

extraídos os indicadores para
fundamentar processos
decisórios futuros. De acor

do com Daina, nesse caso, o
fenômeno estudado pode
mudar de acordo com a

. evolução dos novos meios de
comunicação e o relaciona

mento dos novos consumi

dores com a mídia. Para se

obter maior precisão, afirma
ela, esse estudo deve ser reali
zado a cada dois anos. Ela in

forma que as e1Vpresas

jornalísticas podem usar essa

pesquisá como defesa do

meio Jornal, demonstrand
estrategicamente os níveis .

relação do consumidor co

o jornal na tomada de de
.

são e complementando co

as atuais pesquisas sindicaliza
das que dimensionam e tta

çam o perfil dos leitores d

cada títuló com variávei

demográficas, de

consuma�atitudes ou estilo de vid

DainaRuttul desde janeiro d

2002 ocupa o cargo de

.dire�tora naci�nal n,a Ipsos
Marplan,que pesquisao co
portamento da população em

relação aos meios de coma

nicação, hábitos de lazer, etr
tretenimento, assuntos di

interesse, itens de posse e con
sumo de produtos. Dispo
nibiliza resultados trimestrs

.

'mente numa base única d

dados, completando 53.0

eritrevistas em um ano d

coleta contínua para os nove

principais mercados. Pan

outras regiões que se desta

cam pelo/potencial de cüfl'·

sumo é realizada uma ondl
. anualde pesquisa. Sociólogt
tem experiência de 25 ano

na área de mídia, atuando
como profissional de pesqui·
sa e planejamento estratégico
em agência de publicidade

. Ela vai apresentar a pesqus
junto comOrjan Olsen, dae
tor executivo da Ipsol
Opinion, Divisão da Ipsol
Brasil, especializada em Opio
nião Pública, Pesquisa Soci2\

Imagem Corporativa, mode·
lagem deprocessos decisórios,
.dimensiona-mento demero
do e análise estatística de ba·

ses de dados. Doutor e Mes

tre em Comunicação Públio

ca, ele tem 25 anos de experi'
ência em pesquisa, com con

centração em 'processos de

formação de opinião públio
ca, utiIização informação e!)1

processos decisão.

Venha
.

,', ",
conhecer ...

noite
mulher-es

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

acessórios·
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ALUGA-SE - quartos mobiliados,
mensal e diário. Tratar: 370-
3561 c/ proprietária.

, .

nnovers

AMIZADE - vende-se, casa de

alv., c/ 2 qtos, sala, COZ., banh.,
lav., e outra c/ 3 qtos, sala, COZo

e demais dep., as duas no

mesmo terreno c/450m2, R.
Ore stes Tecila, 151.

R$49.000,00. Tratar: 371-
8116 c/ Marlene. (proprietário)

CZERNIEWICZ - vende-se, 10
comôdos e edícula nos fundos.

R$93.000,OO. Aceita-se troca.
Tratar: 370-6526 c/ Isabel.

CUoAUTHENTIQUE 1.0 8V - 2 PORTAS

Faróis com Duplo Refletor Optíco, Vidros Verdes.
Air Bag Duplo, Ar-condicionado, Difeçâa Hidrâulica,
Vídros e Travas Eletrícas e Volante de Couro.

ESTRADA NOVA - aluga-se,
alv. Na R. Jeterson Machado,
32. Tratar: 273-5193 após
18:30. (proprietário)

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/110m2, mista.

R$45.000,00. Tratar: 370-
5637. (proprietário)

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
2 casas .de alv., constr. nova,

c/ gar., piso. R$75.000,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 372-3277 c/ Vanderli.

(proprietário)

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

PENHA - vende-se, c/ 3 qtos,

Rt
+ FR,ETE + PINTURA NETALICA I

,(2)

•
+ PINTURA MEl'ALICA

POUCAS UNIDADES EM ESTOQUE

(3)

voeÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LO�ALlZAÇÃ,O

DE JARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇOES
Laias e Salas Comerciais

(Com diversas metragens) ,

Consulté nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972� Centro .

FONE: (41)275-3070
CONSTRuSI ti

"Inovando Conceitos de Vid<i' �
sala, copa, COZ., banheiro e

garagem. Toda murada à 200m
da praia. R$42.000,00. Tratar:
372-3157.

COZo mobiliado no Rio Molha.

,

Tratar: 370-7698. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, alv., c/
110m2, c/ 3 qtos, 2 salas, coz.,
bwc, lav. + anexo 'c/ 3 qtosPENSÃO - aluga-se, quarto e

Vale do Itajaí tI ,Lit:onll Norte - seUcde Ut'nault. 183 Concessíonárías no UmsU.

ITAJAi
348 .. 8460D,i'cave JOINVILLE

435·3700
BLUMENAU
322 -8800

JARAGuA DO SUL
370-6006

�1�tI1d�àowü!da para firumciame.l"lf�com Taxa dl!'Jt.WQ$ dl!l'l O.19%_3,JT'I. para toda Unha R«I�uit O km. &xc&fo pata o .MtUoHW L.2H2 e Cna$:Si Ca��e. Fitla.nt:hlm:�nto- coe (Cr�(jlto rn�trlo ao C�SUiltidOf) cern entr.-.d:t de ,5(i<X, dOWIOf dovaictllo + saldoflnr&llciôldQ &l'n ·12Ye.les.com TaxaCrimh!! prml:lUlda de'
F:

% B_.(n, -to IOF, nnoooamento Rmault�$. da Ci,. de creenc fina:nciameflto e lnvestlmemo ReniilÁt do Bra�', Tax�f_ d.e abertura. oe Cfedilo {fA.C} noo I"CJu�. Cre<ltQ ;$\Igelto a �r\áJlse e BPrth'açt:o de c:adawo, As Taxas poderio ser altera,d"$;,.se ha�em muda.flça$ $ignificetit.,(8$f1oMerCli®

����,Ierc, !Ji�l avii-dprévkl, (2,) Pr-eçopara pagam eetc avi"5t.a el00 ÇOOl,• o jf),MlçijjilfflentQaqui proposto dQNovo R�ll-iJu.tClio Autheottque, 2 Port�s -1,0ev :;IQ03I2004. �f1l opÇi�Hti1" çor solida. se,m Ai,'f J!a_g O\lplo, f!,�o"V�lido $Ómentep.ara aquiiiçAo 005 ve!cufO$ peta I"temet.� com frete ÍldU$opa� todo o

M : A p-lllh..am��ca.S-«à.aaescfdà ees preços dcsvelculos. (3) Pteço para pagam.etlta a vilir:a e-/ou. ccn o 1inanclamenLO àqUli p-ropo'Sto do ���It Scéníe AI�ze 1.� 16 V 200lt;OO3, .c?r-!i61lda. sem opocnais, com &l'Jb dê W'I�âda ,+ 12 vezes com taxa de financiamento ãO,19% arn. Fmte:e �ntura

OtJ«'ihta.� a.Q'e$<:ldQ5 ilQ valor (io veiculo,COOólçW5YiÍlidasna dita de veictllaçaQ d�eaorJn:C:IQ ou�qijW1'O durarem Q$i estoques, Pant mlll.IÇf� IntQ'mi.çóe-i ,lf1«U$lW $Obre iii. �lspooJ�IUa.de- de <est.O<ql,le, ç�-w"e:�a.r;;"QOçe�Hmil Reruu,dt. Fc:(osplri, ms .publici.,riO$'. AI"I.I1$ Hell$ mQttrado$ e
monofuoados i'l�mãhtrià. pUb1lâtáf'lo são opcionais ou remMri'I"� a Vêl'$Õ1t:!i@��,Ifteat. A Rênauft dó Bra�1 feSét\'3 ..se aodjr�to dê áll-er.ar à:SfH;I:H��tflcao6és: de'MéS veloulQ$ �m a".'Is:ó pr\!\4ó. Ctrllos:de �urança etn COl1UnkfCorrt Air Bags-,salvarn·�da1i.

.
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I
(47-)378-1882

378-1881
Rua Roberto Z�id�l, 45

Corupá-SC

,SANTA CRUZ.)
i Material de Construção I

:.: //�'.".'."""--..:".,� IIi '( ".,', .

i2�s:a7271
R: Alberto Santos Drummondt, I
n� 171. • Vila Lalau- Jguá do Sul !

fCAsi"J:e:'
'Cosas Pré-fabricadas

I�--I372-1618
.

João Januório Ayroso, nO .341

,lc:tr<.lQIJ�.�s9':1«:r�c:t:.�QIJ�•.�() .. �':II.)

1M, CAMINFL40

�!�--'fiIiI.Jml"

.�a_�·
Rua WalterMarquardt; 2270

-"..rlalS pafa CHltração
•

ferraoell$ e ferramentas
.

•

Ma�81lalDélfico

(47) 375·1239'

Rua da Saudades, 300
Centro· Corupá • SC

IMlmn
IMAT, DE CONSTRUÇÃol

Materiais de Construção

>
Tel.: 370-0632 s

Fax: 371-7642

BR"280· Km 47 • nl! 1700
Vila Rau • Jara á do Sul

"'Fone/FaX
r371�4139
Rua Roberto Zlemann, 497

Czemlewlcz

/AGUA QUENTEI
: I

:A.y,yi,dêIlCill técnica i

1372.07051
! I

'Rua João Marcallo,l
i nO 255 • 51 02 .. Centro I
\l���9"c!I do Sul •. ��}

Nosso negócio é concreto

Av. WoldemorGfllblut, '555
Vila ,%U - Joraguá do.Sul

F
RLla Dorval Marcatto, 80
Loteamento Firenzi Bairro
Chico de Paula· Jaraguá do

ZNER
273-1532,materiais de construção

para banheiros, além de materiais

elétricos, hidráulicos, ferragens,
tijolos, telhas, tintas e vernizes.
Contando com um quadro de cinco
funcionários' com muita garra e

determinação, a Franzner prima
pela qualidade no atendimento e

pela satisfação dos seus cI lentes,

Oferece, inclusive, diversos finan

ciamentos, entre eles pela Caixa
Econômica Federal em até 60 vezes

com juros de 0,5% ao mês; pelo
Banco Bradesco em 24 vezes com

juros a partir de 1,99% ao mês;
'F=='=======

financiadora Losango com cheque
em 12 vezes e carnês em 15ve?:es.

Fundada em 10 de julho de 1999,
a Franzner Materiais de Cons

trução é uma séria e qualificada
empresa [araquaense. Localizada na Rua
Emílio Schulz, no bairro São Luiz, o

negócio começou modesto e hoje ocupa
uma considerável fatia do mercado f10
ramo. De propriedade do senhor Mário
Franzner e de dona Ildergar Ivone

. Franzher, a loja possui 300 metros qua
drados e uma boa estrutura' para
atendimento.
Aberta inicialmente como uma loja de
materiais de construção, a Franzner

oferece hoje uma vasta gama de produtos,
como aquecedores, balcão de acabamento

Construindo o seu Sonho'

375·1183
Rua: Jaraguá, 5.0 - Centro

Corupá - SC

Fone: 376-0897
9975-0131

Ruo Postar Sdmetder, 83f!

"

275-3462
Rua Emílio Schu.lz, nO 40 São Luiz - Jaraguá do Sul- te!.: 376·1597 ou 376-0786 Tra

Rua Angelo Schíochet, 77· Centro -
VE

i····FRA·NZ·NER·'
,

Moteriai$ de CO,n�truçáO I, . Materiais Elelncos I
Hidráulicos· Ferragens I
TI(olos • Telhas • Cimento I'
Tintas e Vernizes

I376-1597

.

376-0786. I
, R':;Io En:ílio Schulz, n? 40 1
: ?(l() �1I12: �)<:I�<:Igll(] c:l() !)(,lJJ

275·2.234/275*2894
: Única Loja:
I \ I! llua:.Joa(IPIJ)jd.rl�,2:too· !

I "ll!l!'ol(l\"(llllt�dl)o..á'k,'ilUIlI) I,_�!�!�·tf(),�:��,������,.:,��_�=��71!:.�.�.�_ .. ,
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I

,

pequenos e garagem. Terreno

c/562m2• R$45.000,00.
Tratar: 372-3922 ou 9122-

4198, c/ Walter. Creci 9238

SCHROEDER - vende-se, alv., c/
98m2, c/laje, 3 dorm., próx. a

Marisol. R$40.000,00, parte
financiável. Tratar: 374-1313.

Creci 9561

SCHROEDER - vende-se, alv., c/
212m2, centro, próx. Colégio
Miguel Couto, ter. c/400m2.
R$45.000,00. Tratar: 374-

1313. Creci 9561

CORREIO DO POVO 3

,

MORENO QUEESEU!

I'

CASA PROPRIA SPONCHIADO S.A.

,

ULTIMAS VAGAS

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

Residência em

Alvenaria, nova,
conclusão em julho.

Projetos! Execução /
Administração

e Gerençlamento da obra

f Escritório de Engenharia

�_.�"-�
Av. Mal. Deodoro da F_ca, 97.

Ed. DI....... , sobreloJa· laragu" do Sul

SCHROEDER - vende-se, nova,

J mad., c/70m2, centro, próx.

• Qaragem para '2 carros:
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churt.Ísquêifa;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• sala [ntima;
,,1 Suíte 'SImples;
,1. Suite cf closet;
, 1 Suite Master cf Closet e
Banheira;

• Acat!amento de alto
padrão. (granito, gesso,
Massa corrida)

Colégio Miguel Couto, ter. c/
650m2• R$35.000,00. Aceita
se caminhão até R$20.000,00.
Tratar: 374-1313. Creci 9561

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-
'

se ou troca-se por casa em

Çuritiba. R$25.000,00. Tratar:
276-1155. (proprietário)

)TROCA-SE - em Três Rios do
1 Norte, cf 146m2, por casa em

Salete, Rio do Sul ou

Agronômica. Tratar: 276-2070.
(proprietário)

VENDE-SE - sobrado em Barra
� Velha, c/ 2 aptos novo 2·anos

de uso. Tratar: 3'71-0695.
VENDE-SE - alv., em Itoupava
Açu, ter. c/390m2, terreno
390m2• R$16.000,00 a vista.
Tratar: 374-1313. Creci 9561

VENDE-SE � ou troca-se por
Sítio/chácara em Jaraguá ou
região, duas casas na praia de
Ubatuba - São Fco do Sul, sendo
uma de mad. C/60m2 e outra
de alv. C/90m2. Terreno frente
Cj as duas ruas. Tratar: 370-
9234 ou 9975-0261.
(proprietário)
VILA RAU - vende-se, alv., c/115m>. Tratar: 370-1475.

Com autorízação do Banco Central

(proprietário)

VILA RAU - vende-se; alv., c/
100m2. R$40.QOo,ob. Tratar:

370-1475. (proprietário)

VILA RAU - vende-se, mista, c/
'450m2, próx. ao eTG Laço
Jaraguaense. R$17.000,00.
Aceita-se carro. Tratar: 372-

0391. (proprietária)

AMIZADE - vende-se, c/2 qtos,
no Conj. Habitacional Amizade.
R$36.0ÓO,00 quitado ou

R$23.000,00 e assumir fincto

CEF de R$160,00 mensais.

Tratar: 9993-1188.

(proprietário)

PROCURA-SE - moças p/ dividir

apto e que já possuam apto.
Tratar: 371-7931 c/ Keli.

PROCURA-SE - rapaz p/ dividir

apto. Tratar: 99532345.

SÃO PAULO - vende-se, no

bairro Estação da Luz, esq. c/ a

R. das Noivas, estuda-se

.proposta. Valor a combinar.

Tratar: (11) 6976-9448 c/
Tatiane. (proprietário)

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem'- Sacada -Prédlo novo com

piscina R$ 85.000;00 ....

Apartamel)to· 3 Dormitórios (Suite) - Dep, Empregada - 2 Sacadas - 2

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

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - linda vista Panorâmica de toda Av.
Atlântica. Apenas R$180.000.00

AGUÁ VERDE - vende-se, c/ 2

casas de alv., na R. Leopoldo
Meier, 114. A 12 c/115m2, c/
íage, 3 qtos e demais dependo
e a 22 C/65m2, 2 qtos e demais

dependo R$78.000,00. Aceita
se carro até R$20.000,OO ou

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

ALUGA-SE - c/ 2 galpões pré
moldados, 1 de madeira e 2

casas, em Schroeder, próx. a

Marisol. Tratar: 373-0263 ou

9973-9783.

ANA PAULA - vende-se, lindo,
de esquina, c/ 388,58m2,
escriturado e pronto p/
construir. R$14.000,00. Aceita

se veículo até R$7.000,00.
Tratar: 9134,5540 c/ Charles.

BAEPENDI - vende-se, próx.
Rodoviária, c/420m2•
R$40.000,00 a vista ou facilita

se c/ pequena entro + 45 parco
Tratar: 372-3922 ou 9122-

4198 c/ Walter. Creci 9238

CENTRO - vende-se, c/378m2,
próx. Angeloni. Tratar: 275-

0038.

COMPRA-SE -'mesmo em fase

de desmenibramento.
Prop,ostas no e-mail

teko@unerj.br

PENHA - vende-se, murado e

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

3157. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se ou

troca-se,' c/ .1020m2, R.

Tiradentes. Tratar: (43) 9991-
4881.

SCHROEDER - vende-se, lote

próx. Posto salornon, c/450m2•
R$11.000,00. Tratar: 374-

1313. Creci 9561

SCHROEDER - vende-se, lote

próx. Marisol, c/610m2•
R$11.000,00. Tratar: 374-

SCHROEDER - vende-se, lote

próx. Mercado Téio, c/750m2•
R$9.000,00 a vista. Tratar:

374-1313. Creci. 9561

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00 ou

troca-se por cimo. Tratar: 273-

1343 c/ Andreia.

VENDE-SE-c/7.500m2, c/ casa
de alv. de' 100m2•

R$140.000,00 nego Tratar:

376-2601.

VENDE-SE - terreno, c/350m2,
bairro Jaraguá 84, Residencial

Miranda. R$12.000,OO. Tratar:
371-8116 c/ Marle.ne.

(proprietário)

VEND.E-SE - na R. Joaquim Fco.
De Paula, próx. Lombada

Eletrônica, c/520m2, c/ calçada
e frente murada. Val·or a

combinar. Tratar: 9993-1188.

(proprietário)

VENDE-SE:.. c/ casa de mad., c/
70m2• R$15.000,00. Tratar:
376-3274.

VENDE-SE - de esquina, 'c/
412m2, na R. Marcelo Barbi.

R$18.000,00 a vista e

R$20.000,00 negociado.
Tratar: 275-0468.

VENDE-SE - c/420m2, R. Pref.

José' Bauer. ao lado da Recr.

Caixa Econômica. Tratar: 9134-

7639' a noite. (particular)

VENDE-SE - no Lot. Casa Nova

II, de esquina, c/510m2, pronto
pI constr. R$18.000,00. Aceita-

BARRA VELHA

vende-se, casa em

frente a saída Barra

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

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 04/08/2003

-MÉDICO DO TRABALHO (5644 L)
-APRENDIZ DE INSTALAÇÃO (5659) sexo masculino, primeiro
grau completo, para trabalhar com instalação de portôes e

antenas ,

-VENDEDOR (5655) sexo feminino, segundo grau completo, se

possível experiência em vendas, preferencia com habilitação,
e bom conhecimento da região

-COMPRADOR/CONTROLLER (5654) sexo masculino, preferencia
que esteja cursando faculdade, 03 anos de experiência, bom

conhecimento em informática, e corei draw,
-AUXILIAR DE PRODUÇÃO (5653) sexo masculino, primeiro grau,
para trabalhar na produção de peças em alumínio e MDF

-ATENDENTE DE AÇOUGUE (5607 A) sexo masculino, primeiro
grau, bons conhecimentos em carnes

-INSPETOR DE VENDAS (5605 A) ambos os sexos, superior
completo, conhecimento em informática, dará treinamentos

aos vendedores
-TALHADOR (5582 EL) ambos os sexos, com experiência
-AUXILIAR DE COZINHA (5570 A) ambos os sexos, com

experiência
-COSTUREIRA (5562 EL/ 5665 A) preferencia sexo feminino,
primeiro grau, experiência em máquina reta.

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

'revista), veículo próprio.
-PRODUTOR GRÁFICO (5517 ES) - sexo feminino, segundo .grau
completo, se possível cursando superior, ccinh�:im,�nt9 ,�m
negociação com fornecedores de prazo e preço, CI:udar do.
tráfego de materiais entre os departamentos da agência.
principalmente no que diz respeito a prazos dos materiais';
para aprovação do cliente. Necessita conhecer tipos de papéis, c

gramaturas, tamanhos, dobras. Saber sobre �otolnp e _9lJtX9s<
ítens específicos de agência. ': .

.,.. . ...

-PROJETISTA (5498 E) "segundo grau, possuir Técnico mecânico

ou Elétrico
- ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - arribes os sexos,

segundo grau, experiência na função, ter habilitação se

possível, conhecimento de planejamento de costura.'
-AUXILIAR TÉCNICO IV (5334 ES) - sexo masculino, acima de
dezoito anos, formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.

-VENDEDOR (5076 A) - exige-se experiência em móveis sob

medida para trabalhar em Bal, Camboriú e ltaperna.:
-OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino.

-FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO

-SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS 2REITHAUPT
-ASCENSORISTA (5652) ambos os sexos, p r lrne ir.o grau
completo,

-GUARDA (5639) ambos os sexos, segundo grau completo,
-ATENDENTE DE VERDURAS (5637) sexo masculino, segundo
grau completo,

-CONFEITERIO ambos os sexos, para trabalhar em Guaramirim,
ter experiênci a

-AULlXIAR DE CAIXA (5663) sexo masculino, acima de dezeseis
anos

,

-CAIXA PARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos os sexos,

segundo grau
-CAIXA (5555/5579/5613/5662) ambos os sexos, segundo
grau

-AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA (5533) - sexo .masculino,
primeiro grau.

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

de vigilante, para trabalhar quinta a sábado terceiro turno
-CONFERENTE (/5623) - sexo masculino, segundo grau.
-MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414)' - sexo masculino, primeiro
grau completo.

-VENDEDOR (5468/5568/5558/5587) - ambos os sexos,
segundo grau, experiência em vendas para Jaraguá/Brusque
e Joinvilie:

-

-TELEVENDAS (5077) - ambos os sexos, segundo grau,
conhecimento em informática.

-AÇOUGUEIRO (5577) - sexo masculino, primeiro grau, com

. experiência •

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

ADEMILAR

Com parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza
seuprojeto de reforma, construção ou compra do'
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00

Lances podem ser também embutidos ou com
FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

311-8814 Empreendiméntos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 4,15 - Jaraguá do Sul

.•�, "

se carro até R$10.000,00.
Tratar: 273,0454 cl Celso.
(proprietário)

VILA LALAU - vende-se, na R.
Ernesto Lessmann, cl 385m2,
murado, cl luz e água.
R$25.000,00. 'fratar: 371-
6069 cl Beta. (proprietária)

ALUGA-SE - sala no centro.

R$250,QO. Tratar: 275-3809.

PROCURA-SE - sala comercial
.

pI alugar. Tratar: 372-3464.

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

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

(proprietário)

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

VENDE-SE - loja ou vende-se

ponto. Tratar: 275-.3809.

VENDE-SE -loja de calçados, na
Vila Lenzi. Tratar: 371-7636.

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

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

---

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

fundos. R$68.000,00 nego
Tratar: 372-3409 cl Antônio.

TERÇA-FEIRA, 5 de agosto de 2003

SCHROEDER - vende-se, c/
5 margas, cl casa de
140m2, duas lagoas,
pomar, água de nascente.

R$55.000,00 a vista.
Tratar: 374-1313. Creci
9561

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na
.

área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

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

consórcio, cl telefone em casa

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

Consórcio União.

PRECISA-SE· - de rapazes pI
trabalhar em lavação de carro,

cl prática. Tratar na R. Procópio
Gomes, 440 cl Mário ou Nelson,

Empresa de Tecnologia contrata
profissional de informática com

conhecimento em Linux. Possuir
carteira de habilitação.

Tratar: 370-4090 hora comi. ,

Mude seu conceito de viver
bif

Çjarden�,
RESIDE

/

Lsaxer: 'Prédio:

Sala de-jogos;Sala de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,
-

. Salão de festas cjchun;asq. e bar, Home Theater,
Piscina adulto e infantil, Playground,.
Ambientes decorados e mobiliados.

Churrasqueira na sacada,
. _

Opção 2 vagas de garagem, Dep. Privativo;
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança.

'ocalizaçilo do Prédio: Rua Leopo.( o Afí1lúlke,
.

.

Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/ a Cone tru tora

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

R. lVIJlfec1wl Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Ceuter - laTaglllí do 5111- SC

CONSTRU.
"Inovando Conceitos de Vida"

--_._-'-----�-------_._------

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-F.EIRA. 5 de agosto de 2003 CLASS

PRECISA-SE - de mensalista,
que cozinhe. Tratar: 371-5147

ou 275-3100 cl Marli.

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
um ano.

Enviar Curriculumpara
vagaprog@uol.com.br

)

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

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

plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como digitadora profissional.
Tratar; 370-7192.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como diarista ou mensalista.
Tratar: 273-0530 após
15:00.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar no

comércio como
.

caixa,
vendedora, no atendimento em

�. geral, ou secret ári a. Tratar:
376-3124.

Cursando: Ensino Médio

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

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

Qô6
CENTRO DE1NTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa
iº fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo
Carga Horária D.iária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de

Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e

. conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

Trabalho em casa

Sistema Internacional

www.decidavencer.com.brjcirico

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

cursos: Excel avançado e Matemática Financeira com

uso daCalculadora HP12C.
I O primeiro é voltado a toda� as pessoas quem já possue um bom

domínio de programaExeel e que necessitam melhorar suas.aptidões e

seu conhecimento emplanilhas eletrônica.
Já o curso de Matemática financeira, tem a finalidade de trabalhar e
aperfeiçoar o uso da calculadoraHP 12C. Administradores, acadêmicos
eprofissionais do ramo contábil são o público alvo desta iniciativa.

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

� extensão@uilerj.com.br .

UNERJ C
-

d f·
-

R' �·c "t'
.

C_Unl_.�árlOdeJ.raguádOSul oordenãçao e xtensao e eteçoes omum anãs

t CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

CORREIO DO POVO 5

senac

Fone/Fax: 370-0251 �uo Adélio Fischer, 303
lorog uodos>ul@�c.senoc. br"

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Vendas - eH 110hs
Período: Agosto (3a e sa). Horário: 19h às 22h. R$S30,00 ou 1+4 R$i10,00

Oratória I - eH 15hs
Período: a definir (sábado). Horário: 8h às 13h. R$130,00 ou 1+ 1 R$G3,00

Direção Defensiva e legislação de Trânsito - Primeiros S�corros - eH 30hs
Período: 11 a 22/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$185,00 ou 1+ 1 R$95,00

PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM COMÉRCIO EXTERIOR:

Transporte e Despacho + Despacho Internacional - eH 100h
Período: 30/07 a 26/11/03 (4a e sa). Horário: 19h às 22h. 1+4 R$100,00

Legislação Aduaneira -

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

Venha desenvolver suas técnicas e habilidades fazendo o curso

de Pós Graduação em Varejo e tenha mais sucesso nos negócios.

--
....

veleulos
ASTRA - vende-se, sedan, GL,
1.8, MPFI, 99, trio, ar, d.h., retro
elétr., verde metálico.

R$22.700,00. Tratar: 9125-
2374.

.

CHEVETTE - vende-se, SL, 80,
gas. R$1.100,00. Tratar: 9957-
7545.

CORSA � vende-se,' 95, 1.4,
bordô, compl., cl ar, ótimo
estado. R$10.300,00 ou
R$3.000,00 entr .. + 26x
R$450,00. Tratar: 370-1225.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-554.1
(12:00 ou após 17:30)

0-20 - vende-se, 4 ptas, orig.,
87, branca. R$22.500,00.
Aceita-se troca. tratar: 273-
1001.

KAOETT - vende-se, SL, 93,
gas., prata. Tratar: 376-0270
ou 9992-4685 cf' Valdinei.

MONZA - vende-se ou troca-se,

93, clas s , assumir fncto.·
R$6.00G,00. Tratar: 371-
7375 .:

MONZA": 1.8, gas., 87.

R$4.500,00. Aceita-se até

R$2.000,00 em mato Constr.
Tratar: 273-6224.

MONZA - vende-se, 94, 2 ptas,
alc., 2.0, compl. R$5.800,00
entro + 16x R$265,00. Tratar:
9951-5791 cl Rogério.

OPALA - vende-se, 86, 4 ptas.
Tratar: 9955-1471.

OPALA - vende-se, 81/89 ..

R$3.600,00. Tratar: 9111-
5630.

PASSAT - vende-se, 83.

R$2.200,00. Aceita-se troca c/
mato Constr. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

5-10 - vende-se ou troca-se, de

luxe, diesel, 99; cabine dupla,
4x4. Tratar: 371-6490 cl Luís.

FlORINO - vende-se, pick-up, 1.5,
92, gas., prata, equipada, som,
rodas de ai., santo antônio,
capota. R$8.000,00. Tratar:
9957-7545.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 4p,
bco, de particular. Tratar: 392-
4016 cl Gerson.

PALIO - vende-se, 98, E;DX, cl
vidro e tr. Elétr., rodas esp., som,

BATERIAS

Kel
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Fiesta Street 02 prata G R$ 15.800,00
Gol Special 01 branco G R$ 12.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.800,00
Honda NX 200 01 preta. G R$ 5.500,00
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12,500,00
VW 16 . 200 truck-baú 00 branco D R$ 75.000,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Corsa Wegon GL 1.0 98 verde G R$ 15.800,00
Palio EL, cl ar 97 bordô G R$ 10.900,00

, Gol 1.0 COITIPI. 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 compl. 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
MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
Chevelte DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 'verde G R$ 6.000,00
F-l000 89 amarela D E# 19.800,00
Moto CB 450DX cinza G R$ 3.500,00

R$ 45,000,00
:��;:; F'inan·çia·�·ii

(:.

370-3113
.

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

ESCORT GlX, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000

MAREA WEEKEND ElX 2.0, 20V CINZA 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

ES.CORT Gl C/AR+DH CINZA 1998

ESCORTGl4P VERDE 1997

VECTRA GlS + COURO BRANCO 1997

GOL CLll.6 BRANCO 1997

CORSA SUPÉR 4P ROXO 1996

ESCORT HOBBY . PRATA 1996

GOL 1.0 I PlUS + RODAS PRATA 1995

GOlF Gl COMPL. (-AR) AZUL 1995

GOL CLll.6 AZUL 1995

OMEGA GlS VERDE 1993

GOL Cl 1.6 AZUL 1993

'KADETI CINZA 1989

GM

Corsa Sedan + a.c. Cinza 03 G
Celta Prata 02 G
Celta Preta 02 G

Vectrá GlS cornp. Vermelho 98 G
Vectra GlS c0I!1PI. Verde 98 G
Vectra GlS compl. Branco 97 G

Corsa Super MPFI Branco 96 G
Chevette DL Prata '93 G

Kadett Sl/E Cinza 90 G
VW

Gol Special Vermelho 02 G

Gol Special Branco 99 G
FIAT

Palio ED Vermelho 98 G
Palio EDX c/ a.c. Verde 96 G
Uno Mille EP' Preto - 96 G
Uno ÉlX, 2p Bordo 95 G
Uno 1.5 Bege 88 A,

RENAULT

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

FIAT
Palio EX, 1.0, 2p"I.t., d.t., v.e. 99
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

Tipo 1.6, compl. 95 preto
VW

Gol MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Goll.0 94 'azul met,
Gol S, 1.6, álcool 85 prata
Apollol.8 91 azul rnet,

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
Corsa Sedam 1.0, a.q., Desemb. 99 prata
S-10 Deluxe, compl. 98
Corsa Sedan Gl, 1.6, trio, alarme 97 verde mel.
Vectra GlS 2.2, compl., ar digital 00 cinza

D-20, compl. 95 branco
Kadett Sl, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Kadett Sl, desemb., Pers, 91 verde mel.

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul me!.
Escort Hobby 1.6 93 bordô
Escort 1.8l

\
93 cinza

Escort Gl 1.6, a.q. 95 cinza
Escort GLI 1.6, a.q., desemb. 95 prata
Escort Gl 1.6 87 dourado
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho

Clio RN 1.0 16v compl. Prata 01 G

-'·'!��ij���riºwÁí�E"�II'·IÍB.U.A!�.89�.·L:.�ÁIIl.�I)YJ�I:M·.�·JAtíÂ�1I4·PI);$ij�1··'

Seja parceiro
da BV Financeira

e ,faça ótimos
, .

neuncros
neste espaço!

Oakota pick-up 6cil. gas, 99 preto meto

Corsa Wind, 4p 99 branco

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

Pick-up corsa GL 96 bordô
Gcilf GL, 1.8, 4p, gasolina 95 preto meto

Kadett light, 1.8, á18. 94 bordo meto

Escort hobby, gas. 94 bordô
Kadett SL 1.8 93 prata met. F-
Escort GL, gas. 91 azul
GolCL 91 prata 81

Gol ci, 1.6, gasolina 89 branco C;
CBX 450, gasolina 89 azul
Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege R

Voyage 1.6 gas. 82 cinza
Fusca 1300 78 branco
Fusca 1300, gasolina 73 bege

PalioEO,2p R$ 9.700,00
Twister 02 vermelha cf partida, 2º dono Gc

Tipo, 4p, compl. 96 R$ 9.300,00 Uno4p 01 branco Golf, 4p, a.c., O.h. 95 azul Gc
Uno Elelronico 4p 93 R$ 6.900,00 Clio4p 00 prata compl. ,

CorsaWind 99· branco 2p Logus, 2p, cornp.. 94 prata Cc
UnoCL 91 R$ 6.500,00 \

VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 EscortSW 98 bordô compL, 1.8, 16v Gol, 2p, comp. 97 bordo Gc
PassaI, compl.+ AuL 95 Cinza R$17.800,OO Vectra 98 branco compl., GL, 2.0

Gol, 2p, básico Gc
UnoSX, i.o 96 bordo

Gol 94 Prelo R$ 7.200,00 97 charnpagne 4p,ve, te, It, dt, aq
GolMI 98 Branco R$11.000,00 Kadett 97 cinza cf opc, Uno, 4p, compl. 96 bordo
GolMI 97 Vermelho R$10.500,00 Ranger 97 prata compl.
GolCL 91 Verde R$ 6.500,00 Kadett sport 97 bordô compl. Uno, 4p, cornpl. 93 preto

LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 Corsa MPSI 96 branco 2p, cf opcionais Kadett, 2p, com onc. 95 branco
GM Corsa 97 Verde R$ 9.800,00 Pampa L1.8 96 branca cf capota de fibra

QuanlumGL 96 Branco R$12.800,00 Tipo 95 branco compl. Escor, 2p, motor 1.0 ,95 bordo

Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800;00 Toyota Corolla 95 grafite compl. Monza, 2p, SLE 89 verde
QuantumCLI 93 Cinza R$ 8.900,00 CorsaGL1.4 95 bordô

Cheveítejúnior 93 Prata R$ 5.900,00 Vectra GLS 94 verde compl. Gol GL, 2p 86 branco

FORD EscorlHobby 95 Azul R$ 7.300,00 MonzaGLS 94 cinza 2p, compl. Prêmio, CS 85 branco
EscorlGL 95 Prata R$ 8.900,00 Monza4p 92 bordê compl.
Verona GLX 96 - Azul R$ 9.700,00 Uno 89 preto 1.6R Del Rey 2p. Gl branca

RE�AyLT 'Cli?,. -ar,. ..

01
•.•.•••

Bordô
' .............R$16,.500,?0 0-20 gabinada 89 bordô compl. Fusça 83 branca

·Âv•.er.efêitoWàlllemàr:Grú·bà;;3747.·�\larâlluã do.•.S·úl XL250 83 " branco
---
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372-0676
RUA JOSÉ THEO"ORO RIBEIRO, 651 - ILHA "A FIGUEIRA

orsa Sedan Classic c/ ar Branco 03

Branco 03

S-10 cabinada 2.8, compl. Branca 02

Caminhonete Mussa, 4x4, automát, Verde 01

E250
.. �L; c.ªb. Tropical'. O()

Siena cornpt. 00

F-250 XLT Prata 00

Blaser 2.5, compl., turbo diesel Branco 98

Caravari 4cil, automática, couro Verde 98

Ranger STX, gasof. Compl. Prata 96

BMW 325i Azul 95

'_'Árduino 371 4225UVeiculos •.

Corsa Wind, 4p
Uno Mille EP 4p
,Çorsa Sedan, 4p
HEscortSW,4.p,.
.

Paliei; 2p .

370-9365 9997-9122 Civic Completo 98/98 Prata
Gol16V4p 99 R$13.500,00

Resta 4 P 98/98 PrataGolMI ar q
97 R$ 9.600,00

Corsa Sedan, 1.6 R$12.500,00 Corsa Mllleniun ve/te/des tr/ar qu/al or/ci Prata
97

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

Gol 92 R$ 6.400,00 Corsa Sedan Completo DO/DO Branco

F·l000 91 R$ 26.000,00 Corsa Super 4P lides/ar q/ tr 97/97 Branco
Elba 89 R$ 4.000,00 limp/des/ar/direção 00/01 BrancoParati 1.6
Escort 88 R$ 4.500,00
Santana cornpí • ar

Siena ELX Completo or/o; Branco
87 R$ 4.500,00

95/95 VermelhoEscort 87 R$ 4.000,00 Uno 4P Completo

Goll.6, álcool 85 R$ 3.500,00 Clio Sedan Completo I top or/oi Vermelho

Corcel1l2p 80 R$ Kangoo Completo I top or/or Cinza
Corcel I 72 Clio RT 1.6 Completo / top DO/DO Branco

:. Pick-up Corsa, a.c., v.e:
Kadett GL, 2p
Corsa Wind GL 2p

.

COrsa WiJld GL 4p
.

Uno Mille 2p
Chevette DL, 1.6
cor i.e
Monza4p
Monza SLE, 2p
.�he.vette Se'

.

Fusca 1300'

01
00 Cinza
99

98.
98
96
95
95

94
93
91
91
90
87
81
76

-. :-;-

"Demais modelosnovos .,.;
e semlnoves; consulte-nos"

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, '

, .

neuocrcs
neste espaço!

311-0802 311-8281

Exp,Antônio Carlos Ferreira, 130 - centro - Jguá do Sul

:FINAta_
V VotOI'..nt�� I finanças -

Gol 16v compl. Verde 1999 R$ 13.500.00

Escort GL, 16v Prata 1998 R$ 14.500,00

Escort SW GLX Verde 1998 . R$ 15.800,00

EscortSw 16v Vermelho 1997 R$ 13.800,00

Escort Hobby 1.0 Verde 1996 R$ 8.3ÓO,00
Palio EDX 4p Branco 1996 R$ 9.800,00

Gol CL 1.6 Verde 1996 R$ 10.500,00

Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00

Vectra GLS Azul 1994 R$ 13.500,00

Escort L Prata 1994 R$ 8.800,00

Versailles .Ghia Cinza 1993 R$ 8.500,00
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

Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6.800,00

Fone/fax: 370-2769
.. ..

Av,. Prefeito Waldemar.G�lIbba, 3771.'; CentenáriO,'

.• Monza'
Chevette SLE

Saveiro

Gol CL 1.6

Chevette
Fusca

Fusca

Pratá

Dourado
86 Verde

86 Branco

85 Prata

77 B�ge
72 Branco

veiculas

Fone/Fax:

275-1132
Astra Sedam GL 1.8, 1999, Azul

Opcionais: ar condicionado. direção hidráulica. trio elétrico. CD
Corsa Sedan Super 16Y, 2000, Cinza

Opcionais: ,desembaçador, direção hidráulica

Corsa Wlnd 2portas, 1997, Vermelho

Opcionais: ar quente. rodas de liga leve

Gol Plus 1.0 16v 4p., 2001, Vermelho

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

Golf 1.6 4p., 2001, Bege
Opcionais: ar condicionado. direção hidráulica, trio. rodas de
liga leve

Paratl 2.0, 4p., 2000, Prata

Opcionais: ar conocloncdo, direção hidráulica, trio. air bago CD

Cllo RT 1.0 16V, 2002, Bege
Opcionais: ar cond .. direção hidr.. trio elétrico, faróis de neblina.
air bag duplo, rodas de liga leve, CD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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cataporaCentro Auditivo
Áudio (CCJ'» Zoom

''!0��'

.,. Aparelhos Audilivas
,.. Micro-Canal q'Volume Automático

'... Audiômetros e Imp�andôm8tro
... Moldés e Pil�as

... Cabine Acósti,ca o que é?
A varicela (catapora) é uma doença infecciosa, altamente contaqiosa, causada por um vírus chamado Varicela
Zoster. Esse vírus pode causar vários tipos de infecções: primária (quadro clínico de catapora bem estabelecido),
latente (semmanifestação clínica) e reativação.
Esse vírus permanece em nosso corpo a vida toda, estando como que adormecido; sua reativação determina doença
locallzada na área correspondente a um ou mais nervos sensitivos e chama-se então Herpes-Zoster, conhecida
também como cabreiro.

... Próieses' II Drenas

Fone: (47) ,372-2364
e-mail; audiozQm@uoLcom,br

oque se sente? '

Umavez alojados no ,organismo, os vírus começam a se reproduzir, invadem o sangue é produzem os sinais de infecção: febre 38 a 38,5°C, mal estar,
perda-do apetite, dor de cabeça. Os sintomas são mais ou menos, intensos na dependência da quantidade de vírus ccntaminantes e da capacidade de

defesa daquele indivíduo.
Lesões da pele e das mucosas:
Os vírus que estão na árvore resplratórla.sâo carregados para a pele e mucosas pela corrente sangüínea. Inicia-se uma reação inflamatória local;
aparecem pequenas pápulas avermelhadas com prurido intenso queevoluem rapidamente para pequenas vesículas com líquido cristalino, que acaba se

turvando. As vesículas retraem-se no centro e inicia-se a formação de crosta escura (casca). Tudo ocorre em mais ou menos 2 a 3 dias. As lesões

surgem em "ondas" independentes o que faz com que haja, no mesmo indivíduo, lesões de variados estágios evolutivos, sendo este achado um dos mais

importantes para a confirmação do diagnóstico. O número das lesões é extremamente variável (la a 1500 em pessoas normais); na média podemos
falar em cerea de 300.

Diagnóstico e Tratamento
O diagnóstkQ é fundamentalmente clfnico. O tratamento é dirigido ao abrandamento dos sintomas. É uma doença benigna e a-cura se faz por

. reação do próprio organismo. Atualmente, as complicações mais importantes acontecem por contaminação com bactérias. Gestantes, recém
nascidos e indivíduos com defesas baixas são casos que necessitam atenção especial.

Herpes-Zoster xVaricela - Curiosidade
Não se desenvolve 'Zoster por contato com varlcela, mas se pode desenvolver varicela em contato

com Zoster, Como?
Sendoo Zoster a. reativação do vírus que já estava no organismo, quem tem Zoster já curou sua

varicela (com sintomas ou sem sintomas) e quem ainda não teve vàricelapode pegá-Ia pelo vírus que

Prevenção
A vacina contra varicela é recomendada após o primeiro ano de idade em dose única:
Os adolescentes suscetíveis necessitam 2 doses.

®
Dr. Luciano Maiochi

P�reira

Oftalmologista
371-7801/370-0409

�J
. \, /láce' ceO'f'pO
e DlstrlliuleJorà de Cosméticos,

*'J1'úH.de' ('�O!>a$' ,»SamanlV

A CIRURGIÕES
�DENTISTAS,
Odontologia prwenüvi estétk.a e restauradora

Alfredo Guenther
Medicameotos em geral
1'1anlpul3çJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméclcós manipulados

Fone: 371-8298
Rua 000 Picolli 110· Centro

(eRO 0380)
Fernado T. O. Guenter

(CR03452)

Guilherme Guenter
(CRO 3978)

Fone: 371-6110
9905-2653

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
I' mil I ;'tl V',lo"'�'tt .. _', oi com hr l,rilll.>1 ,j() '�'II

Rua Guilherme Weege, 327

:lltC��TUÁRIO
,farmácia deManipulação

18u8
'saúde
nossa

!fórmula
ide Sucesso

iD. I!einoldo Rau, 263

:Tel./fax: 275..0764
:www.receituario.com.br

Orfodontia e

Ortopedia Fadai

Dr. Neto, José A. Santos
ra, 371-0795
POLICLíNIcA RIO BRANCO
g;,'!) Sw®� AAl Srurt(�, 107· SI r (t'!,lrc ,

ij.i."
.

� lABORATÓRIO'JARMUAENSE
DE ANALISES CÚNlCAS.LTOA.

EXAM.ES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen 67· Centro
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som, t.e. õp, trava p/ crianças,
rodas de' liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

COMPRO
CONSÓRCIOS

l-200 ...; vende-se, 95, compl.
Aceita-se troca. Tratar: 371-

7542 ou 9965-5774.

limp. e des. traseiro, trava

elétr., 4 ptas. R$11.300,00.
Tratar: 276-0793.

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

GOL - vende-se, 95, prata.
R$2.200,00 assumir.

R$7.000,00. Tratar: 273-
5534.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

i
Fone: 370·2764 !

CeI.: 9104.2070/9957060991
'::�:.. ��!�.��.�.�.�,.�.���J!!�.�?.��.'... ���.�_�'i
ESCORT - hobby, 96, financiado,
troca-se por carro de menor

valor. Tratar: 9955-5073 c/
Jorge.

'

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

.

PALIO - vende-se, ED, 4 ptas,
98. R$11.500,00 .. Tratar:
9997-5557.

TEMPRA - troca-se, 93, compl.,
por carro até R$5.500,00.
rratar: 371-3040 ou 9965-

9920 c/ Luciano.
RENAUlT - vende-se, 19, 98,
compl., branco. Valor a

combinar. Tratar: 370-1657.
TEMPRA - vende-se, 96, GNV.

R$13:000,00. Tratar: 371-

0695 ou 9993-0623. '

ESCORT - vende-se,' 90, por
carro 1000 de maior valor.
Tratar: 370-1161.

GOL - vende-se, 98, MI, 1..6,
verde rnet. R$ 12.000,00.
Tratar: 370-0459 ou 9125-
0766.

UNO .: vende-se, 1.5 S, 91.

R$5.900,00 a vista ou

R$3.500,00 entro + 12x

R$330,OO. Tratar: 9112-3947.

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
prata, ou troca-se por carro de
maior valor. Tratar: 376-1772.

POINTER - vende-se, Gli, i.8,
95, ·rod. De llga.Ieve 14", 22

dono. Tratar: 276-3002. -

7100 - vende-se, wolkswagem,
95, bco, em ótimo estado.
Confira. R$34.000,OO. Tratar:
371-9993 ou 9125-2084 c/
Fábio.

F-1000 - vende-se, 79, em

perfeito estado, motor MWM.

11$14.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-1001.

UNO - vende-se, 91, branco,
1.3, gas. R$5.800,00. Tratar:
376-1772.

SAVEIRO-vende-se, CI, 1.6, Mi,
99, capota marítima, vidro e tr.

elétr., alarme, a.c. Tratar: 376-
0270 ou 9992-4685 c/
Valdinei.

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

371-7542.

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 • Vila LalauFIESTA - vende-se, 98, 4p,
compl., verde meto

R$11.000,00. Tratar: 376-

. 0167 ou 9113-7959.
VOYAGE - vende-se, 83, verde
escur meto R$3.000,00. Tratar: .

275-2522 c/ Ronaldo.

quadrado, super inteiro, verde
perolizado. R$7.800,00.
Tratar: 275-3271 ou 9961-
3590.

Tratar: 9111-7436,
1i13 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

COURIER - vende-se, picku-up,
1.3, 98, a.c., d.h., vidro elétr.,
prot. de caçamba e capota
marítima. R$12.900,00.
Tratar: 9113-5840.

FUSCA - vende-se, 80, verde,
bom estado. R$2.500,00.
Tratar: 376-36.66.

PAMPA - vende-se, prata, 88,
c/ capota de fibra. R$5.500,00.
Tratar: 371-3598..

VOYAGE - vende-se, 88, ou

troca-se por carro 1000 de
maior valor. Tratar: 370-1161.

GOL - vende-se, Cl, 1.6, 93,
branco, c/ 4 pneus novos,
afarme, película, IPVA pgo ,

R$7.000,00. Tratar: 372-4115
c/ Jucélio.

FUSCA - troca-se, 80, c/
insufilme, motor e lataria
em boas condições, por
moto até R$2.000,OO +

R$500,00 em dinheiro.
Tratar: 370-8255 ou 9113-
5389 c/ Rose.

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

DEL REY - vende-se, ghia, 85.
R$3.500,00. Tratar: 9101-
3688.

BIZ - 'vende-se, Honda, 02,
vermo Tratar: 9132-28.52 finais
de semana.GOL - vende-se, 99, 16v, 4'

ptas, cf alarme, cd.

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

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

DEL REY - vende-se, rellquia,
sn!a. 87, 22 dono, compl.,
menos ar. Tratar: 376c1772.

BIZ - vende-se, Honda, 01, c/
parto elétr., azul', 2500kmGOL - vende-se, 1000, 96,FUSCA - vende-se, 82, branco.

TABELA DE USADOS
� Consórcio

lRegata
'tJ��'(J-�"

C 1 DO CRYPTON 98/98 AZUL
SUNDOWN WEB 100 OKM VERMELHA
INTRUDER 125 OKM AZUL
CO 125 TITAN KS 01/01 VERMELHA
CG 1251JTANKS OK TODAS
CG 125 TITAN ES Dl/OI PRATA
CG 125 TITAN KS Dl/OI PRATA
YBR 125 OK TODAS
YBR 125K 0l/02 PRETA
XLR 125 KS 00/00 PRETA
XLR 125 KS OllOl . PRETA
NX4FALCON QlIOl PRATA
VIRAG0250 98/98 PRETA

COMPRA· VENDA· TROCA, fiNANCIA· CONSÓRCIO

ir 370-5999

BICICLETAS
Diversos Modelos

1IIIIIItllll·llt;ii••
Dia 0.9 de agosto de 2003

Venha tomar um chopp conosco.

Concorra ao sorteio de uma bicicleta!

Peças,
Acessórios
Oficina
Crediário facilitado
1 + 3x sem juros

ACESSÓRIOS • OFICINAPEÇAS

K 370-9995
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

rodados. R$3.500,00. Tratar:
372-4115 cl Jucélio.

BIZ - vende-se, Honda, 01, cl
part. elétr., 2.500km, azul.

R$3.500,00. Tratar: 372-4115

cl JucéJio.

CG - vende-se, 03. 24x

R$214,00. Tratar: 9952-2420.

CG - vende-se, Titan, ES 01, cl
partida e freio a disco, cl
15.000km. R$4.000,00.
Tratar: 376-1772

FALCON - vende-se, 02, preta.
Tratar: 370-8070 ou 9993-
1522.

KAWASAKI - vende-se, ZX111,
94. Tratar: 9973-8871.

STRADA - vende-se, 00, preta,
impecável. R$4.700,00. Tratar:
371-2999 cl Jose.

TITAN - vende-se, KSE, cl part.,
02, prata. Tratar: 370-1906 ou

371-4916.

TITAN - vende-se, KS, 01.

R$3.600,00. Tratar: 371-2999
cl Jose.

CD - vende-se, aparelho pI
carro, cl controle. R$230,00.
Tratar: 9994-4057 cl Fábio.

CLASSI

diversos
APARELHO GINÁSTICA - vende

se, completo, Athletic.
R$500,00. Tratar: 373-2672
cl Elizete.

BALCÕES - vende-se, 2 de
vidro, pI loja ou lanchonete.
R$350,00. Tratar: 370-5273

cl Marcos.

BICICLETA - vende-se, antigas.
R$250,00 cada. Tratar: 9112-
3947.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de cofab, cl 45 dias, puros.
Tratar: 370-7093.

CACHORRO - aceita-se doação
de poodle. Tratar: 9962-9320.

CACHORRO - vende-se, filhote
de basset, puro. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli
ou Solange.

CAcffoRRO - vende-se, filhote
de pintcher nO 1. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli

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

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

9993-1751 cl Noeli

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

9993-1751 cl Noeli

CARRETINHA - vende-se, pI
moto ou diversos. R$400,00.
Tratar: 9902-0348.

CELULAR - vende-se, Motorolla

C331, pronto. R$320,00,
Tratar: 9957-6500.

CESTO - vende-se, pI salgados
e doces, cl 3 repartições.
R$50,00. Tratar: 370-5273 cl
Marcos.

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

COLEÇÃO - vende-se, de latinha
de cerveja, cl 130 latas, todas
cheias, cl vai. vencida.

R$140,00. Tratar: 371-9157

cl Fábio.

CÂMERA FOTOGRÁFICA -

vende-se, digital, cl visor,
Sansung, çl 9 meses de

TERÇA-FEIRA, 5 de agosto de 200)

garantia. Tratar: 371-2598 cl
Daniel após 18:00.

COMPRA-SE - pedal de efeitos
pi guitarra. Tratar: 9111-5630.

COMPRA-SE - Sidecar. Tratar:
276·0826.

COMPUTADOR - vende-se, K6
233. R$850,00. Tratar: 371-
6069.

COMPUTADOR - vende-se,
pentium II, processador 266, cl
impressora e escrivaninha.
Tratar: 9121-8023.

. <dó ..
ROmmanE

Jóias folheada

CONSÓRCIO - vende-se, ii
contemplado, de R$
37.500,00, cl 15 pare. pgas.
R$5.530,00. Aceita-se carro

ou terreno no negócio. Tratar:
370-0178 cl Geraldo.
(proprietário)

CONSÓRCIO - vende-se, Fiat, cl
14 pare. R$560,00 pagas, carta
de crédito R$28.320,00. Valor:

R$7.000,0�0. Tratar: 3.71-
7090.

ESTEIRA - vende-se, Athletic,
elétr., cl marcador, semi-nova.
R$300,00. Tratar: 371-5869
cl Tere.

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

.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas,
Dako. R$30,00. Tratar: 376-
3761 após 19:00.

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

.5'\ melhor Semi-9'óia e 'Prata do mercado está
atendendo em 9'araguá do Sul e região,

�proveite a oportunidade ligue:

(47) 3027-2412
CE marque uma visita.

GELADEIRA - vende-se, Consul,
3001, bom estado. R$160,00.
Tratar: 376-3761 após 19:00.

OURO - compro, qualquer peç
arrebentada, quebrada. Pagoi
vista .. Vou' até você. Tratar: 9971
0605.

MO - vende-se, MOS, JE 520,
padrão hack, sony. R$360,00
nego Tratar: 371-9447 ou 9973-
8768.

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

comprimento. R$250,OO._
Tratar: 370-6789.

MÁQUINA - vende-se, de
costura, overlock, marca

Formax, 8000 mil ptos. Tratar:
370-8811 ou 9112-1891 cl
Sandro.

PROCURA-SE - pessoa, que
trabalhe durante o dia, pI
morar cl pessoa idosa.
Tratar: 372-0776 cl
Hortência.

MOTOR - vende-se, de polpa,
Evinrud, 25hp, 95. R$3.000,00. PROCURA-SE - galpão pI alugar.
Tratar: 9902-0348. Tratar: 372-0913.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-356,1.

RECEPTOR - vende-se, de
antena parabólica, Tecsat
(manual). R$60,00. Tratar: 370-
0974.

Cortinas e Persianas da melhor qualidade.
Nova coleção de tecidos. Enxovais e Presentes

TUDO COM
10% DE DESCONTO

\ .

A VISTA
OU NO CHEQUE

EM 30-60-90 DIAS!!!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GRUPOS GERADORES DE ENERGIA I·
*Venda *Loca�ão "Consertos *Montagens i

I
275-0316/371-9421
9133·6136/9952-1838

Irmáqulnas Indústria
e Com�rclo Lida. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos: I
I

- Motores Estacionários - Matose�ra . I
I

- Lavo JoIo.
I

- Roçodelro • Asslsfincia 24 hs I

I-
Aspirador • Motobollibos wwwJrmaquinas.cjb.nef i

��;�;I�s�;;(�Pi��0R1�/;;�;;�;;:�'16;��a;;;;�;���b;OSUIJ

Teatro Treinamento
UMA AULA ESPETÁCULO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

SOM - vende-se, módulo cápsula Shuri. R$550,OO nego
Pyramide, 800w, Super Blue. Tratar: 371-9447 ou 9973-
Tratar: 9903-9567. 8768 c/ Denilson.

c/ nota e garantia.
R$2.300,OQ. Tratar: 9972-
0799.

TELEFONE - vende-se, aparelho,
s/ fio, Intelbras. R$120,OO.
Tratar: 376-3666 c/ Paulo.

TRILHA -. vende-se eqptos..
Bota, calça; colete etc.

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

VENDE-SE - fábrica de coxinhas
e risoles. Valor a combinar.
Tratar: 371-4872 c/ Marli. após
15:00.

Dia: 20 de Agosto de 2003
Horário: 20 horas

(duração total do evento: Ihôümin)
Local: Grande Teatro - SCAR
RuaJorge Czerniewicz, 160

I Até o dia 15 de Agosto
R$ 27,00
Após dia 15 de Agosto
R$30,OO

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

folhas/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

e/cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

·NãO associados das insfftuiçóes reoszooorcs
e opolodoros: R$ 30.00

TOCA DISCOS - vende-sé, (pick
up), technics, acompanha

VENDE-SE - TV, toshiba, 29",
tela 100% plana e DVD, LG Slim, VENDE-SE - anéis de lata de

paio:
SeresHumanol'

O'RIzom'E

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Método eficaz, prático e interativo,
4 anos de experiência em Londres.

Faça seu horário.
De Segunda a Sábado das 8hs às LShs.

DOMINE O INGLÊS

alumínio. R$80,00 o milheiro,
Tratar: 9112-3947.

Tratar: 376-2206 ..

--------
. VIDEOGAME - vende-se, Play

VENDE-SE - título do Beira Rio Station 2, 'c/ 10 cds, 2
ou troca-se por título do controles, totalmente
Baependi. Tratar: 9905-6410 destravado. R$ 850,00, Tratar:
c/ Deoglair. 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station c/ 2 controles, 10 cds,
1 memory cardo R$ 300,00,

WALKMANN - vende-se, Philips,
rádio AM, FM e fita. R$25,00.
Tratar: 376-2820.

PLANETGAME
• VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2
'XBOX
• PLAVSTATION ONE
*DREAMCAST
• NINTENDO fi4
• GAME BOV COLaR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓ.RIOS EM GERAL,

Fone: 376-2206

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

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica
Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

acompanhante
Natália

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

Atendimento

.

si fechar pi o almoço:Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalmarl-------.-----------------------------------,-------------------.""""

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Jaraquá do Sul - A Transligue Transportes e

Serviços inaugurou na última sexta-feira, dia 10, a
ampliação de sua nova estrutura, que passou de 250
para 450 metros quadrados.
Especializada na prestação de serviços de

armazenagem, logística e transportes rodoviários
de cargas em geral, a Transligue foi fundada em

fevereiro de 2000, pelos sócios Ulisses Truchinski
e Asta Nass Bublitz
Além da matriz, em Jaraguá do Sul, a empresa
conta com filiais em Joinville, Blumenau, no
Paraná e em São Paulo. Para atender a essa

demanda, a Transl igue possui uma frota com sete
caminhões próprios, 50 agregados e mais 50
oriundos de fretes e 65 colaboradores,
distrlbuídos entre a matriz e as filiais. A equipe
de colaboradores conta que é gratificante
trabalhar na Transligue.
A Transligue também possui um funcionário
credenciado pela Infraero trabalhando dentro do

aeroporto internacional de Guarulhos e em

Campinas, na Grande São Paulo. \\As cargas de

aeroporto são o nosso grande diferencial",
comenta a sócia.
A empresa transporta cerca de 800 toneladas de
mercadorias por mês. Entre as principais cargas
estão os produtos de lndústrias têxteis,
alimentícias e metal-mecânica. Na capital
paulistia, a Transligue ainda realiza coletas e

entregas em 24 horas. Asta explica que a

modificação da matriz édecorrente do aumento
do número de clientes, que hoje ultrapassam 40

empresas. \\Queremos atender melhor os nossos

clientes e, para isso, é necessário ter um local

adequadamente amplo e confortável", afirma.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR FRANCIENE FAGUNDES

Amauri Inácio Dorow(C), proprietáio do Amauri Motos,
juntamente da sua mulherTânia e do seu filho Rbson, estiveram
fazendo um tour de uma semana no Rio Grande do Sul

Márcia Vieira, ao lado de seu filho Leonardo,
em recente viajem para. o Havana

o casal Eliane Koehn e Lorenz Borchardt Junior neste dia
15 comemoram, 1 ano de namoro; e ela também aniversáriou

óntem(4). Fel icidades!

��çA..-..Q������
A loja de Artesanato dos Clubes de Mães de

Jaraguá do Sul, cituado no Mercado Público

Municipal, convida a todos para participar
da promoção do Dia dos Pais. É só preencher
o cupom e concorrer a uma toalha de banho
e uma de rosto bordadas, e uma almofada
estrela. O sorteio será no dia 8, às Í6 horas
'na loja.

GENTE & INFORMAÇÃO FEl RA, 5 deagosto de 20lrE
,�-_.----.�--�--��--

Aniversariou nesta última quinta-feira, dia 31/7, Henriete
Pedrotti. Quem deseja felicidades é sua irmã Clenia e sua

mãe Reli. Parabéns!

Feli.cidades aos noivos Gilmara e César pelos 5 anos de muito
'amor!

Aniversaria no

dia 7, Anegret R.
Wudtre. Quem

deseja toda
felicidade do

mundo, é sua

filha Marina e o

futuro ge(lro
Paulo

Uniram-se no

matrimônio, no

dia 5/7, Juceli
e Joel da Rosa.
A cerimônia
religiosa foi na

Igreja do Rio

Molha, e após
na SR Vierense

TER

3/8
Daniele Scheibe
Rolf Mathias
Luciana Wodzinsky
Jéssica Ap. Flores
Valdeci I<ekes

.

Luan Bortolini da Silva
Matheus Ruysam
Patrícia Vieira
Odivaldo Bennert
Maria Verch

418
Augusto Demarchi Junior
Adir Valentini
Matilde Anemari Balock Stahl
Adriana Ivete Zuse
Luis Catafesta
Darci Wille

5/8
Joâo Vasel-'
Júlio Cezar Siewerdt
Clarice I<asmirski
Eliane Koehn
Manoel Domingos Muller
Arcinei José Canapini
Maria S. Mayer
Amarildo Risso

6/8
Olinda Leier
Evandro Menel
Geovana Tecilla
Josiane C. Gonçalves
Bárbara Luiza Bork I<auling
Cássio Fernando Correia
Elvira Hansin
Adriana Steilen
Matheus Hermann
Sandro Jonas de Paula
Victor Bauer
Laura Safanelli Moserd
F ranci sco Bassan i
CamilaBertoli
Adi rlene Kõhn

1

7/'P
Eduardo Ferrei ra H orn
Eva Borges P. de Oliveira

8/8
Juliana Denise de ()Iiveira
Aldo Riedtmann
Maria 1<. Stein
Eloi Feustel:
Amabile Graccelle Weber
Maicon Alessandro Dalpiaz
Maria S. Patrício
Marcelo Luís Vieira
Max Hiendlemayer
Lucia Terezinha Mendonça
Gonçalves
-Eliseu Raasch.
Luciani C. Siewerdt Stein
Gerta M. Ferreira

Emilly Pimentel
Valdemiro José I<uhn
Lourde Maria V. W. Marcílio
Claus Marquardt
Adalberto Rengel
Cynara Manhabosco

9/8
,

Michele Taiani Duwe
Itamar Moser
Adriana Wendorff G rutzmacher
Marineusa Obenaus
Elisângela Bispo da Silva
Josilene Strelow
Gulherme Foscalas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



milD1§j�) I iI! I I 'mIm
.�

nacionais e Importados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 91.1.2-6117

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

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO. 763. • NOVA BRASíUA

(47) 371.9659

OassificadosdomRREIOoorovo..

ligue para o 371-1919,
e confira!

Ifgor�§ Anaa
, (47) 275-0058 / 9101-1778
Gomes de Olil'eim, 1066 - Sala !J - JaraglJiÍ do Sul

'ii História de nossa gente 'não pode ficar só
na saudade". Opassado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

fãodNtFiRA A HISTÓRIA

CORREIODOPOVO <}

Primeira ponte sobre o Rio Itapocu foi

construída em 1909. Ficava um pouco
acima da atual Ponte Abdon Batista.

Era uma ponte baixa e de madeira. Uma

qrande enchente, em 1911, a levou. Em

1913, foi inaugurada uma ponte
metálica, cujo pilar ainda se encontra

no meio do rio. Curiosamente, esta ponte
destinava-se a África do Sul, mas vei

parar em Santa Catarina. E, por
Interferência de Abdon Batista, foi

montada aqui em Jaraquá do Sul. Esta

permaneceu até a década de 1960,
quando o prefeito da época, mandou
desmontá-Ia e vendê-Ia como ferro

velho, visto ter sido construída uma

nova ponte de concreto, a atual Ponte

Abdon Batista.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÕCKEL

HÁ 15 ANOS

Em 1988, eram comemoradas duas datas que diziam

respeito à fundação de Jaraguá do Sul e a sua

emancipação como unidade municipal. A fundação em

si, ocorreu no longícuo ano de 1876 e a data para a sua

comemoração, face à farta participação de imigrantes
alemães, passaram os administradores, intendentes e

prefeitos escolher a data de 25 de julho, quando ocorriam
no Sul do Brasil a chegada de imigrantes alemães,
instruídas pelas agências de navegação, pois naquela época
encontrariam aqui no sul brasileiro clima semelhante a

que tinha na Europa, o que facilitaria a aclimatização.
De modo que a data incorporou-se nos, costumes do

lugar, quando se realizavam exposições da agricultura e

semelhantes shows culturais, sociais e esportivos, desfiles,
entre outros. A emancipação deu-se por motivos

politicos �s _B:�mos, no antiplano e os Bornhausen no

litoral se revezavam no poder, poucos municípios,
geralmente degrandes áreas. O então Interventor Federal

em Santa Catarina, Coronel Aristiliano Ramos, assinava
Decreto-Lei n" 5,65, de 26 de março de 1934, instalando
o município em 8 de abril de 1934.

Realizava-se a 2a Feira da Malha, organizada pelo
Rotary Club de Jaraguá do Sul. Coincidindo a feira com
a Mostra Agropecuária, realizava-se então no Portal de

Jaraguá, na divisa com Guaramirim, onde já existia uma

infra-estruturá montada, com ampla área de

estacionamento. O coordenador dà Feira estava a cargo
de Luiz José Nicolodelli,

HÁ 3 ANOS

Em 2000, a Cryovac, empresa do Grupo Sealed

Air Corporation, comprava a Menegotti Embalagem,
fabricante de embalagem de proteção de produtos e

b adejas de p�lietileno expandido. O v�lor da

transação não era divulgado.
O desenvolvimento o bairro de Barra do Rio

Cerro exigia uma paralela, o que acontecia com a

abertura e a drenagem da rua serviria de paralela a

Ângelo Rubini, na Barra do Rio Cerro, ligando o

trevo de Pomerode ao trevo da Carrocerias Argi
garantiam melhorias no trânsito da região. A
prefeitura criava anel binário e asfaltava a rua Luiz

Feliciano Bortolini até o final da gestão. Nessa primeira
etapa, a rua teria a extensão de dois quilômetros,
somados os trechos que já estavam abertos. Mas antes

o poder público precisava o acordo com os

moradores da região. O prefeito' Irineu Pas�ld
garantia que a pavimetação asfáltica aconteceria ainda

este ano.

O Grupo Weg adquiria o controle acionário da
fábrica de motores elétricos para lavadoras e

secadoras de roupas Morbe. A empresa Argentina
era líder de mercado naquele pais e atuava também

no Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Com a

aquisição da empresa, o Grupo Weg assumia posição
eStratégica no Merco sul , além de aumentar a

participação da empresa no mercado de motores

para eletrodomésticos. O presidente executivo do

Grupo Weg, Décio da Silva, informava que a Morbe

poderia alcançar faturamento de US$ 5 à 6 milhões,
este ano.

Eduardo Ferreira Horn, membro do Conselho
de Desenvolvimento da Região Joinville-Jaraguá do
Sul e Microrregião, comparecia com oportuno artigo
Rodovia do Arroz já, abordando da Rodovia 280 e

a importância no norte-nordeste de SC, puxando a

orelha de que é de direito, muito elogiado. _
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. IOBSTINAÇÃO: HÁ QUATRO ANOS A APAE VEM CRIANDO PROGRAMAS QUE OPORTUNIZAM A INDEPENDÊNCIA·

Inserção no mercado de
trabalho é meta da Apae

GUARAMIRIM - "Eu

limpo o jardim, vou para
os bancos, levo e arquivo
processos, faço de tudo",
conta entusiasmado Juarez
Germano, que trabalha há
4 anos no'· Fór�m de
Guaramirim. Ele explica
que acaba de passar no
concurso público da Pre
feitura para o cargo de

manutenção, em prova re

alizada em dezembro de
2002. Contratado, Juarez
foi cedido pela Prefeitura

para trabalhar no Fórum.
"Eu estoumuito contente.

Peço a Deus para nunca

me tirar aqui de dentro.
Nunca pensei que fosse

conseguir um emprego
como esse", afirma.

Tanta euforia em des
crever. o próprio trabalho

pode parecer estranha à

primeira vista. MasJuarez
é uma exceção. Ele faz

parte do seleto grupo de

portadores de necessida
des especiais em Guara
rrnnrn a consegult um

emprego.
Apesar de apenas 6 de

ficientes estarem emprega
dos no município, a Esco
la Especial Maria Anna
Malutta realiza há 4 anos

visitas às empresas visando

JJJarez: "Nunca pensei que fosse conseguir um emprego assim"

a inclusão do deficiente
mental no mercado de tra
balho. A terapeuta
ocupacional da Apae,
SôniaDematté dos Santos,
explica que as visitas são

necessárias, pois raramen

te a empresa vem até a en

tidade. "Alguns até recu

sam a nos atender", afir
ma a terapeuta, que atua

em parceria com a Assis
tente Social, Wanderlise
Gili.

Como exceção, a única

empresa a oferecer o em

prego foi a Weg, que ce- '

deu duas vagas para os de-

ficientes.A rede Breithaupt
também colabora com ou

tras duas oportunidades,
uma delas preenchida por
Altemir Raupp de Barros,
que diz gostarmuito de seu

trabalho e de sua relação
com os colegas. A outra

empregadora é a própria
dos os casos, ·0 desempe
nho dos deficientes tem

sido eficiente. "Tirando ta

refas complexas, o serviço
básico eles conseguem fa
zer. Os clientes sempre elo

giam e gostam do trabalho

deles", comenta o chefe de

loja do Breithaupt, Celso
Kammer.

Segundo Sônia, 69 de
ficientes mentais freqüen
tam á Apae, fora os 24 que
estão sob responsabilida
de da Secretaria de Edu

cação, inseridos no ensino

regular, como informa a

Pedagoga Naside da Luz
Azevedo.

Sônia também afirma

que uma considerável par
cela deste contingente está

apta para trabalhar. "O

emprego eleva a auto-esti

ma, eles se sentem úteis para
sua família e para a comu

nidade", explica.

O artigo 93, da Lei 8.213/91, que regula benefícios

previdenciários, estabelece que as empresas privadas
são obrigadas a preencher 2 a 5% de seus cargos com
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiências habilitadas, na seguinte proporção:
Até 200 empregados 2%

De 201 a 500 3%
De 501 a 1000

De 1000 em diante
4%
5%

Vicky Bar!el

Quatro javalis foram sacrificados para a primeira edição
da Festa da Porcheta, realizada no final de semana,
em Guaramirim, fortalecendo a tradição italiana. O

eve�to teve a participação de cerca de 900 pessoas.

Vicky Bartel

O velho e democrático hábito de reunir os amigos para
conversas diversas foi resgatado no último sábado,
quando centenas de pessoas prestigiaram o retorno da
"Stammtisch", ocorrido no novo calçadão da Marechal.

Megasena
concurso:·485

19-28-30-38-52-57

Quina
concurso: 11.80 F

03 - 16 - 19 - 22 - 3 A :

Loteria Federal
concurso 03756 vet

1 ° - Prêmio: 09.504 ter

2° - Prêmio: 49.4 72 vis

3° - Prêmio: 05.551 av:

4° - Prêmio: 1 9.638 H<
5° - Prêmio: 05.227 ve

Lotcmuniu
concurso: 338
04 - 06 - 08 - 1 8 -

26 - 27 - 43 - 44 -

45 - 54 - 56 - 57 -

62 - 69 - 70 - 73 -

74 - 89 - 93 - 97

..........................n

Especialização; Hospital de Clinicas Estado do Rio de Jane
e Curso na Sociedade Brasileira deOftalmologia do Rio de Jan

Fone: (047) 275·1150
Av. Mal. Deodoro, 776 - Solo 12 - Ed. Maximunn Cen p�

dt

��--------------------------------��

CAFÉ BENEFICENTE
w

A Oase terças fei rinas promove dia 5/� d
"I

às 14horas e 30 minutos no Club
di

Atlético BAependi um café beneficente, _

Sua presença é fundamental.

FALECIMENTOS
Faleceu às 1:40 horas em 4/8 o Senhor Ignacio Petry com ida

de 64 anos, deixando enlutados irmãos, irmãs, cunhad
cunhadas, sobrinhos e demais parentes e amigos. O sepulta
to foi realizado em 4/8 às 15:00 horas, saindo o féretro da 5

residência segulndo para o Cemitério de MAssarandubinha.

Faleceu às 10:30 horas em 3/8 o Senhor Rui Paulo Meier c

idade de 50 anos, deixando enlutados a esposa, 2 filhos, 5

mãe, cunhados e demais parentes e amigos. O sepultamento I

realizado em 4/8 às 10:00 horas, saindo o féretro da Capei
Mortuaria da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da VilaLeni

Faleceu às 21:00 horas em 2/8 o Senhor Olipio da Graça co

idade de 67 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genro�
noras, netos e demais parentes e amigos. O sepultamento f

realizado em 3/8 às 16:00 horas, saindo o féretro da sU

residência seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 22:00 horas em 2/8 a Senhora Maria de Lurde.
Schweitzer com idade de 50 anos, deixando enlutados filhoS

noras, neta, sua màe, irmãos e demais parentes e amigos
sepultamento foi realizado em 3/8 às 16:30 horas, saindo
féretro da Capela Mortuaria da Vila Lenzi seguindo para o CemitéM
da Vila Lenzi.

Faleceu às 17:00 horas em 2/8 o Senhor Antonio Pereira CO�

idade de 68 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, noras
netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizadc
em 3/8 às 16:00 horas; saindo o féretro da sua residênci�
seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 10:30 horas em 2/8 a Senhora Eneide Aparecid�
Rank com idade de 39 anos, deixando enlutados o esposo, irmãoS.
sua mãe, cunhados, sobrinhos e demais parentes e emigos. O

sepultamento foi realizado em 3/8 às 9:00 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuaria da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da

Vila Lenzi.

Faleceu às 22:00 horas em 31/7 o Senhor Ivo Gomes com idade
de 70 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, entiadas, genro,
noras e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 1/8 às 10:00 horas, saindo o féretro da sua residência
seguindo para o Cemitério de Campo Alegre.

Faleceu às 6:30 horas em 1/8 a Senhora Gertrudes Winkler Kath
com idade de 92 anos, deixando enlutados filhos, noras, netoS,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 2/8 às 8:30 horas, saindo o féretro da Comunidade da paI!
seguindo para o Cemitério Rio da Luz Vitória.
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1
RINCíplO DE CRISE FAZ FERRARI CONTRA-ATACAR

·3'A superioridade do conjunto Williams-BMW-Michelin,
interrompida apenas em Silverstone, ligou o alerta

:II
vermelho na Ferrari. Embora Michael Schumacher já

)4 tenha declarado Ce insistido) que não há crise na equipe, é
i2 visível o descontentamento e o desconforto com o _

il avanço da rival inglesa; sobretudo depois da prova em

la Hockenheim deste domingo. O GP da Alemanha foi
�7 vencido por Juan Pablo Montoya, que chegou a mais de

min do segundo colocado - Schumacher, o sétimo,
ficou unia volta atrás.

Mas a escuderia de Maranello vai contra-atacar. Um novo

carro, uma espécie de F2003-GA versão B vai estrear a

�c partir do GP da Itália, 14' etapa do campeonato, em

etembro. O modelo, que. já está sendo concebido em

únel de vento, terá novos elementos, principalmente
l' aerodinâmicos e mecânicos.
�I Outro ponto em que a Ferrari vaimexer significantemente

é em seu motor. Embora tenha relativa equivalência de
'n potência em relação aos BMw, o propulsor consome
demais em altas rotações. É'por isso, por exemplo, que a

1Williams gasta, em média, de 1,5s a 2s menos que a rival

italiana nas paradas de boxes.
'A "F2003-GAb" deverá ir para a pista apenas na semana

do "Teste FIA", que acontece depois do período do
"test ban" - período de seis semanas, iniciado depois
do GP da Inglaterra em que não podem haver práticas
-, uma semana antes do GP da Itália. Tai sessão acontece
na própria pista de Monza.

"Amados, amemo-mos
uns aos outros,
pois o amor

é de Deus".

;ª�féjra -19:3011 -OraÇãQ�
l14:Jei�a - i,,:�Oh - En§loo'l\!
:Q�mingo -.19:00h - Falj1ílil!l

- Participe! -

I"João 4:7a
Rua Max Wilhelm, 289
Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180
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I VELOCIDADE: DIRCEU RAUSIS E RAULlNO KREIS JUNIOR DESTACARAM-SE EM CHAPECÓ

Dois jaraguaenses subiram ao

pódio na 8° prova do estadual
]ARAGUÁ 00 SUL - o pi

loto jaraguaenseDirceuRausis
garantiu a primeira colocação
na oitava etapa do Campeo
nato Catarinense de Automo
bilismo, na categoria elite,Mar
casAAprova foirealizadaneste
final de semana, no autódro
mo da cidade de Chapecó e

reuniu adeptos da velocidade

vindos de diversas cidades do
Estado. O segundo colocado

foi o piloto são-bentense

Luciano Diener, seguido do

jaraguaense Raulino Kreis

Junior,LuizCarlos Franz,tam
bém de São Bento, e Michel

Giuste, deJoaçaba.
- A competição foi

muito boa. Larguei na sexta
'

colocação e acabei superando
os pilotos que estavam a mi

nha frente, ficando com a ter

ceira colocação. Como os pi
lotos Leomar Fendrich e

Carlinhos Bago tiveram atitu-

Divulgação
Dirceu Rausis ficou em primeiro e busca pela liderança

de antidesportiva, tocando os

carros da frente para fora da

pista, acabaram sendo penali
zados em: 20 segundos, cada
um. Com isso, acabei pulan
do para a primeira colocação
-, explicaRausis, enfatizando
a boa organização da etapa.
Com este resultado, o piloto
menciona que aumentaram as

chances de conquistar o título

do' campeonato.
Com a penalização dos

dois pilotos, Kreis Junior aca
bou ficando com a terceira

colocação. "Larguei em quar
to lugargeral, naprimeiravolta
já estava em segundo lugar,
passei o Carlinhos Bogo e fi

quei em segundo.TInha condi
ções de ultrapassar o primeiro,
mas depois de oito voltas, o

piloto que estava trás de mim

bateu atrás de meu carro para
me tirar da pista e acabei ro

dando. Caí pra nona coloca

çãoevimmerecuperando.Ter
mineiemquinto,mas subipara
terceira posição devido à puni
ção dos dois pilotos", destaca.
KreisJunior atuou com o car

ro da temporada passada e

aprovou a experiência. ''As ou
tras quatro etapas vou manter

esse veículo agora", diz.
A próxima et!pa do cam

peonato será nos dias 22, 23 e

24, no autódromo de Joaçaba,
oportunidadequeocolrerátam
bém etapa única do campeo
nato brasileiro da modalidade.

O primeiro colocado na

Marcas B foi o piloto de
Caranduvas Luciano Martins;
na Marcas N foi Marcelo

CanceJi, deJoaçaba, e naStock
Car,Armin Cliver, de Curitiba.
(FABIANE RIBAS)

Definidas as equipes que vão à semifinal do Futebol Suíço
MAsSARANDUBA - Este

final de semana foram reali

zados os jogos do mata

mata do Campeonato Aber
to de Futebol Suíço. Quan
do o nome das oito equipes
classificadas foi divulgado,
um dos times que ficaram

fora não concordou com. o

critério de avaliação e entrou

com recurso no Conselho de

JUlgamento. O conselho não

seguiu o regulamento da

competição e considerou

pertinente a reclamação do

Confecção ltan, cedendo a

vaga para o time. Com a

decisão, o grupo que ficaria

na desvantagem (Landeti),
entrou com recurso na justi
ça normal.

Informações da coorde
nadora do Departamento
Municipal de Esportes,
Miríane Jacobowski, apon
tam que o juiz de direito deu
a sentença de que o Landeti
era o tirrie classificado, levan
do em consideração o regu
lamento. do campeonato.

''Eles não aceitaram o fato

de que o critério de avalia

ção era o aproveitamento
geral da competição, mas isso
está no regulamento. Segui a
lei a rodada foi realizada", diz.

O placar do final de se

mana foi: Asa Branca 2 x 1

Butuca, Patrimônio O x 3

Landeti, Juil O x 1 Treze de
Maio e Santa Cruz O x 4

Micar, Com estes resultados,
os rimes que se enfrentam na

semifinal são Asa Branca e

Landeti, às 15 horas, e Treze

de Maio x Micar, às 16, no

próximo final de semana.

}ASC - Aproximada
mente 55 atletas de
Massaranduba vão participar
da fase microrregional dos
Jasc (Jogos Abertos de Santa

Catarina) no próximo sába

do, em Jaraguá do Sul. O

Município será representado
nas modalidades de futsal

masculino, vôlei feminino e .

bolãomasculino.As atletas da
bocha já estão com vaga ga
rantida na fase regional. (FR)

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

JANTAR DANÇANTE - dia 30 de agosto - Pavilhão de Eventos

BAILE DO CINQUENTENÁRIO - dia 22 de novembro - Pavilhão de Eventos

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO 2001 .2004

Trabalho e 'lransparêncía

APOIO·
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ANTECIPADO: PRÓXIMO CONFRONTO DOS JARAGUAENSE� SERÁ NA SEXTA-FEIRA, CONTRA A UNOESC

Equipe Malwee segue invicta
nas disputas do catarinense

]ARAGUÁ DO SUL - A

Malwee goleou por 6 a;, 1
a Hering, de Blumenau, no
sábado, em Jaraguá do Sul,
e garantiu a primeira col?
cação na primeira fase; da
Divisão Especial do Cam

peonato Catarinense de

Futsal, com quatro roda
das de antecedência. Com

46 pontos ganhos e invicta

na competição, os jara
guaenses se preparam esta

semana para o compro
misso contra a Unoesc, em
São Miguel do Oeste, que
foi antecipado de sábado

para sexta-feira em virtu

de do Dia dos Pais.

A comissão técnica da

Malwee vai pedir o adia

mento da partida contra

Curitibanos, que está mar

cado para o dia 30 de

. agosto, em virtude das au

sências de Falcão, Franklin
e James, além dó técnico

Fernando Ferreti; que vão

disputar as eliminatórias

para o Campeonato Mun

dial, no Paraguai.

Vicky Bartel

Atletas aproveitaram os erros da Hering para golea-Ia

Outra mudança solici

tadq, é a transferência do

local do jogo de Jaraguá
do Sul para São Joaquim,
em virtude de acordos es

tabelecidos com a prefei
tura daquela cidade por
ocasião da pré-temporada
em janeiro. No dia 4 de se

tembro, a Malwee joga em

Joaçaba e, no dia 13, en
cerra sua participação nes- '.

ta fase do estadual jogan
do contra a Anjo Quími

. ca, de Criciúma, no giná
sio Wolfgang Weege.

Na partida de sábado

a Malwee, mesmo come

çando atrás no marcador

com um gol contra de

Chico, aos 3'02", 'venceu
quando quis, Com uma

atuação irregular do golei
ro Claudio, Xoxo ernpa-

tau aos 11'40" aproveitan
do uma rebatida de bola

do goleiro após um chute

de Franklin. Aos 18'57",
James aproveitou a co

brança de lateral de Xande

para fazer 2 a 1. '

O segundo mostrou

que Blumenau ainda estava

dispersa na partida e Chico,
em tabelinha com Xoxo,

. ampliou para 3 a 1, aos

3'34". Um minuto depois
James aproveitou outra fa

lha do goleiro Claudio que
soltou uma bola chutada

colocada pelo ala Xoxo,
para ampliar para 4 a 1.

O quintogol surgiunuma
jogada individual de Xoxo

pela ala direita enquanto que
Fábiodeu números finais ao

marcador, aos 11', também
em jogadaindividual. O téc-'

nico Fernando Ferreti consi

derou boa a apresentação do
time, principalmente na se

gunda etapa, quando no re

cuo da marcação conseguiu
.

chegar com mais freqüência .

ao gol do adversário.

Jaraguá do Sul e Joinville decidem basquete feminino
INDAIAL - o basquete

feminino é a única modalida

de com encerramento previs
to no programa de hoje do

Regional Leste-norte dos

JoguinhosAbertos em Indaial.

A decisão será às 16h15,nogi
násio Sérgio Luis Petters, entre
Jaraguá do Sul e Joinville. Às
15 horas Brusque e ltajaí dis
putarão o' terceiro lugar, Os

finalistas foram definidos on
tem pela manhã comJaraguá
do SulvencendoBrusque,por .

52 a 42, eJoinville derrotando
ltajaí, por 72 a 43.

Qualquer que seja o re-

sultado da final, Jaraguá do

Sul e Joinville estão garanti- \

das na etapa estadual dos

Joguinhos, em Joaçaba, de
12 a 20 de setembro. O bas-

quete feminino é uma das

modalidades com duas va

gas disponíveis neste regional.
A programação de hoje

tem ainda os cruzamentos

no futebol, handebol mas
culino, futsal e vôlei, nomas
culino e feminino. Blumenau
x Camboriú e Brusque x

Joinville fazem os cruzamen

tos no futsal, no giriásio da

Escola Frederico Hardt, a

partir d� 9h30. No vôlei fe

minino Pomerode ganhou
de 3 a O de Jaraguádo Sul e

.

SãoJoão derrotou Itajaí pelo
mesmo placar. O cruzamen

to terá, a partir de 9-horas,
na Sociedade Recreativa

Indaial, Pomerode x Balne

ário Camboriú e SãoJoão
, x Jaraguá do Sul.

Resultados da terceira rodada do Coroa Bom de Bola
]ARAGUÁ DO SUL -

Este final de semana foi

marcado pela terceira ro

dada do terceiro Campe
onato de Futebol Sete

Sênior ......_c_ Coroa Bom de
Bola -, promovido pela
FME (Fundação Munici

pal de Esportes). No Aca

raí, o time da Arsepum
goleou o Posto Jaragui,
por 6 a O; o JJW empatou
com o Santo Antônio /

Escritório Floriani, por 1,
a 1, e o Acaraí/Móveis
Kagenor venceu o Dar

lino Serviços Ltda, por 3

a 1. Nas dependências da

Karlache, o grupo do

Tranze o Pé também go
leou o'ABC Esporte Clu

be, pot 7 a 2; e a Karle

che/ADV Aurora garanc
tiu a vitória contra a AA

Kohlbach, por 6 a O,

Até o momento, a ar-

tilharia da competição está

com Agustinho Fabiano

Neto, do Tranze o Pé,
com oito gols em três par
tid�s. A defesa menos va-

.
zada é do Santo Antônio/
Escritório Floriani, com
um gol sofrido em dua's
partidas.

Os confrontos' da

quarta rodada do campe
onato serão neste sábado,
dia 9, todo? na Karlache,

A partir das 14 horas, en
frentam-se Darlino Servi

ços LTDA e Posto Jara
guá; às 15 horas, jogam
EMEF Anna Towe Nagel
e JJw, também Santo An

tônio /Escritório Floriani

e ABC Esporte Clube; às

16 horas, o Acarai/Mó
veis Kagenor pega o AA

Kohlbach, e a Karlache/
ADV Aurora joga com

Arsepum. (FR)

AVAí VENCE SÃO RAIMUNDO FORA NO ÚLTIMO MIN

O Avaí venceu o São Raimundo na tarde deste sábado, n

estádio Vivaldão, em Manaus, por 1 a O, pelo C:ampeona
Brasileiro da Série B, com um gol de Reinaldo, no úl

.

minuto da partida, superando o adversário e o calor ad

de 40 graus da capital amazonense. Com a vitóri

conquistada depois de cinco rodadas sem vencer..a equi
catarinense passou a somar 21 pontos ganhos em 15 jogo
e ficou mais próximo do grupo dos oito que se classificarâ.
à próxima fase da segunda divisão. O São Raimund 0,

permanece com 19 pontos ganhos, agora atrás do Av

nas 15 partidas realizadas até o momento pela segun
divisão do Brasileiro.

CRICIÚMA ARRANCA EMPATE CONTRA O BAHIA
Bahia e Criciúma 'empataram por 2. a 2, no' domingo,.n
estádio da Fonte Nova, em Salvador'(BA), no complement
da 23' e última rodada do primeiro turno no Campeonat
Brasileiro. Com o resultado; a equipe catarinense passou'
somar 37 pontos e perdeu uma excelente oportunidade d

pular para a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, i
que o Curitiba também' empatou a sua partida. O Bahi

com 25 pontos, ocupa a 19a colocação na tabela.

Valdomiro e Nonato marcaram para os baianos, enquanto
que Léo Mineiro e Leonardo fizeram para o Tigre.

GOIÁS VENCE FIGUEIRENSE FORA DE CASA

O Goiás venceu o Figueirense por 1 a O, neste domingo, no
Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e chegou à lsua segunda vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro,

O gol do jogo foi marcado por Araújo, .aos 11 minutos da

etapa final. Os goiaBOS seguem na lanterna da competição,
com 21 pontos. Já o Figueira amargou a quarta partida
seguida sem marcar um gol sequer. O time está na zona

intermediária da tabela, com 28 pontos .

ZAGUEIRO NEGOCIA COM O JUVENTUDE
Não bastasse a perda do atacante Adão, expulso diante do

CRB, o Avaí pode perder o zagueiro Maxsandro, para a

partida diante do São Raimundo, em Manaus. Maxsandro
recebeu quatro telefonemas doJuventude, equipe com a qual
foi campeão da Copa do Brasil, em 99.

''Ainda não comentei nada com a diretoria do Avaí e nem o

Juventude. Pretendo conversar hoje a tarde e ainda não sei

o 9ue fazer. Fiz uma contra-proposta ao Juventude e não

recebi o retorno", afirmou. Dois reforços serão

apresentados ainda esta semana, o atacante Édedr, que estava

noJapão e omeiaPaulo César.' que estava no futebol Francês
e chega nesta terça.
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