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Lunelli conquista Prêmio
Estadual de meio ambiente

Sérgio Grando, presidente da Fátma, e Viviane Cecília Lunelli exibem o titulo Fritz Müller Página 5

Prefeitos doVale do Itapocu
,

boicotam audiência pública

Cesar Junkes

A discussão dos grupos aconteceu no período da tarde, quando foram definidas três necessidades consideradas

como prioridades para cada área. No setor de saúde, a necessidade de mais leitos hospitalares foi unanimidade
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Educação e resgate histórico

cultural.
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Viciados em computador
GILMAR DE OLIVEIRA - psicólogo clínico e educacional,
especialista em Neuropsicologia

Com a tecnologia em nossas casas chegando de um modo cada vez
mais intenso, mudanças nos hábitos das pessoas também começaram a

surgir. O acesso à informação nunca foi tão fácil e podemos ver ao vivo
qualquer evento em qualquer lugar domundo, podemos pesquisar qual
quer assunto ou conversarmos com pessoas.vendo-as pelo computa
dor.

Em Jaraguá do Sul, segundo pesquisa divulgada neste jornal na
semana passada, cerca de 25% da população tem acesso a

computador e internet. Claro que uma cidade onde a maioria da

população vive em níveis sociais invejáveis teria de estarplugada na rede.
Acontece que toda esta comodidade tem um preço. O fato das

pessoas não precisar mais se deslocar pará falar, se verem, comprarem
ou venderem produtos e informações traz não, só uma tendência ao

individualismo e ao isolamento (prato cheio para desenvolver depres-.
,são em pessoas predispostas) mas também um comportamento ob
sessivo em muitos de nossos adolescentes e até em adultos usuários de

computador. Até comprar comida, roupas, livros ou trabalhar pode-se
.fazer sem sair de casa. Além dos programas de bate-papo, do namoro

e do sexo vlrtuais e de páginas eletrônicas das mais interessantes, que já
·
seriam um prato cheio para a diversão da garotada e até de adultos, há

· ainda a chance de baixar jogos para computador ou jogá-los em rede
com pessoas do mundo todo.É claro que estas possibilidades fascinam

·
e empolgatn, mas podem viciar adolescentes e adultos também.

Os jogos em rede, sejam em casa.ou nas lan-houses (bares para
juntar pessoas e jogar na internet) trazem compensações afetivas que
substituem de modo incompleto a relação humana, levam as pessoas a

correr riscos e superar desafios virtuais, que desencadeiam no cérebro

respostas orgânicas carregadas de hormônios de emoção e bem-estar,
que afetam o estado emocional do sujeito e o levam a desejar tais emo
ções cada vez mais, e mais, e mais: ...temos aí um viciado vlrtual, que se

:mostra incapaz de resistir à idéia de usar o computador, que demonstra
ansiedade' para fazer uso da máquina, que fica agitado ou irrequieto
apenas. pelo fato de lembrar do jogo ou atividade do Outros sintomas
do viô� àmáquina são: o pensamento voltado para os jogospreferidos
mesrno'durante atividades escolares ou sociais, o assunto se voltar para
os jogos ou atividades que necessitem o uso .do computador. a prefe
rência explícita pelos amigos ou colegas de jogo que,mesmo não jogan
do, ficam a discutir lances ou estratégias de jogos.

É comum perceber nestas pessoas o sensível desinteresse pelos
assuntos da escola, da família,

. fugirem da leitura e das tarefas com

queda nas notas, alteração .do sono e da alimentação (chegando a

guardarem o dinheiro do lanche e/ou almoço para gastarem nas lan

houses), queda da libido ou do interesse sexual, alteração de memória,
na atenção concentrada (em funções que não sejam na frente da tela
do micro -ou da TV) e dificuldade para pensar em assuntos abstratos
ou formais.

Caso você se enquadre em pelo menos a metade dos sintomas, é
necessário auxílio psicológico profissional, para analisar os motivos da

fuga para este ou outro tipo de vicio e poder se reequilibrar para superar
este distúrbio.

Como disse. a tecnologia em muito ajuda em nosso

desenvolvimento social e profissional, mas pode, como qualquer
outra atividade, prejudicar as pessoas que possuem tendências
viciantes (jogo, bebida alcoólica, cigarro e outras drogas) ou

obsessivas ou que procuram fugas para algum tipo de desequilíbrio
pessoal familiar. intimo ou profissional.

Equilíbrio e harmonia nas ações e relações com os outros e o mun

do; limites, controle e educação aos mais jovens, diálogo, bom-senso e

lazer variado ainda são os caminhos para uma vida de qualidade.

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

.
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A audiência pública para
a discussão do orçamento
regionalizado, realizada du
rante todo o dia de ontem

nas dependências do Colé

gio São Luís, certamente foi
um dos eventos mais 'signi
ficativos deste ano 'para to

dos os municípios que inte

gram a 24° Secretaria de De

senvolvimento Regional. A
partir das prioridades levan
tadas pelos participantes, o
governo do Estado terá con

dições de saber as reais e

verdadeiras necessidades da

sociedade e, a partir daí, a

própria sociedade terá con

dições de cobrar dos

governantes a realização ,de
tudo o que foi proposto.
A iniciativa de discutir o

orçamento através de audiên
cias públicas e, conseqüente
mente, com a participação de

todos os segmentos, tem a

assinatura do PT, que tem na

figura do. deputado estadual
Dionei Walter da Silva, único

representante do Vale do

Itapocu na Assembléia
Legislativa, um grande
incentivador e idealizador do

Cidadania
r

A audiência

pública
representa a

última chance da ..
comunidade de

participar;
através de

sugestões, do
PPA

evento.

O mais importante de toda

essa história é que todos os

que pensam em disputar as

eleições do ano que vem, tan

to' prefeitos como vereadores,
devem ficar atentos aos resul

tados da audiência de ontem,

porque é a partir das propos
tas levantadas ontem que os

políticos deverão traçar suas

propostas de governo.
A audiência pública repre

senta a última chance da co

munidade de participar, atra
vés de sugestões, do PPA (
Plano Plurianual) do gover-'
no do Estado. Ontem; o que
ficou decidido como priori-

..J

, dade, em nadamenos que n

áreas, não trouxe muitas s

.. presas, pois já há algum te

po a sociedade vem coment

do sobre as dificuldades e

. cessidades dos municípios
··24° Secretaria de Desenvol
mento Regional.

Apesar da importância
evento, a participação popu
não foi maciça, como era

se esperar. Compareceram
versos representantes de A

sociações de Moradores, rn

pelo menos na parte da man

poucos vereadores foram'

tos no local. Muitos compa
ceram apenas na abertura

evento e depois se retirara

sem esperar pelas palestras
debates.

Na avaliação dos orga
zadores da .audiência e ta

bém dos participantes, o m

mento foi de suma importá
cia para a definição do des

rio da região e como verdad
ro exercício de cidadania. R

almente; pela primeira vez

história política de San

Catarina, o Executivo e

Legislativo unem as forças e

busca do bem comum.

Os textos e colunas assinados são de. responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornlll,
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Ainda este mês o PL de Jaraguá do Sul deve anunciar

uma "grande lista de filiações", conforme sinalizou o

presidente do partido aqui no município, empresário
Leónidas Nora. As novidades serão divulgas em clima

de confraternização, com festa e com a presença de

lideranças estaduais do PL. Além do ex- vice

presidente do PMDB de Jaraguá do Sul, Ronaldo
Raulino e do ex-integrante do PSDB, Sérgio Zapella,
Nora prevê, ainda o ingresso ao PL do vice-prefeito
Moacir Bertoldi e outras lideranças do PP. A intenção,
de acordo com o presidente do PL de Jaraguá do

Sul, e formar uma grande frente para disputar a

Prefeitura, ano que vem, com o apoio do PTB, PDT
e possivelmente do PPS.

PROTESTO
Os prefeitos que integram
aAmvali (Associação dos
Municípios do Vale, do

Itapocu) vão conceder
coletiva marcada para às

l1h30 de hoje, na Arweg
(Associação Recreativa da
Weg)para divulgarem
quais as estratégias que
serão usadas como forma
de protesto contra as

reformas propostas pelo
governá

.

federal, em

especial a Reforma

Tributária, que prevê a

diminuição de alíquotas e

a conseqüente redução das
receitas dos municípios. A
proposta de paralisação,
lançada pela Fecam (
Federação Catarinense de

Municípios) não deve ser

colocada em prática pelos
prefeitos da Amvali, que
devem optar por uma'
manifes tação teórica,
como a elaboração de
um documento de re

púdio.

HOSPITAIS
Durante a sessão ordinária
de hoje, o presidente da
Câmara de Vereadores,
Carione Pavanello,(pFL)
deve pedir oficialmente a

instalação de uma CEI (
Comissão Especial de In
quérito) para investigar as
possíveis irregularidades
existentes nos Hospitais
SãoJosé eJaraguá. Na ses

são realizada na segunda-
,
feira última, a intenção foi
sugerida pelo vereador do
PSDB, Lia Tironi. De

acordo com o presidente
da Câmara, a instalação de

uma CEI é necessária para

que a sociedade fique ciente
dos problemas e das' difi

culdades enfrentadas pelos
Hospitais de Jaraguá do

Sul. Pavanello afirma que

já conta com o número

suficiente de vereadores

para a instalação da CEI.

"Queremos mais transpa
rência neste setor", argu
menta Pavanello.

ENTRE ASPASc_____-
"Acredito nesse processo, que ainda servirá
de exemplo para todo o Brasil". A afirmação é
da técnica da Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão do Governo do Estado, Jane
Arantes de Bem; que participou da audiência
pública sobre o orçamento participativo,
realizada ontem, em Jaraguá do Sul.

• MUDANÇA: AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONALIZADA MARCA UMA NOVA FASE NA POLfTICA CATARINENSE

Prioridades do Vale do .Itapocu
definidaspela comunidade

]ARAGUÁ D� SUL -

Mais leitos para os hos

pitais, criação de um hos

pital regional e de uma clí

nica para tratamento de

dependentes químicos.·
Essas foram as três

prioridades assir'laladas
pelo grupo que discutiu os

problemas relacionados
com a saúde na região do

Itapocu, durante a au

diência pública regiona
lizada, realizada durante
todo o dia de ontem nas

dependências do Colégio
São Luís. O evento, pro
movido em conjunto entre

a Secretaria de Desen

volvimento Regional e

Assembléia Legislativa,
através do deputado esta

dual do PT Dionei Walter
da Silva, deve marcar uma

Cesar Junkes

Economista Jane de Bem afirma que o processo é inédito em Santa Catarina

está sendo convidada a

participar das discussões",
assinala a economista.

Na avaliação da

nova fase na política de secretária da Secretaria de

Santa Catarina. D e s e n' v o I v i m e n t o

De acordo com a Regional, NiuraDemarchi
,

economista e técnica da dos Santos, o processo
Secretaria de Planejamento, todo está bastante adian-

Orçamento e Gestão do tado. Ela lembra que, em

Governo do Estado, Jane etapas anteriores, os

de Bem, que compareceu conselheiros e gerentes da
com palestrante, a realiza- Secretaria haviam feito

ção das audiências públicas trabalho de preparação
para a discussão das prio- para a audiência e pra-
ridades que vão integrar o ticamente 100% das prio-
.orçamento do governo do ridades levantadas pela
Estado é uma coisa inédita equipe da Secretaria foram

em Santa Catarina" e que aceitas pelos grupos que
ainda servirá de exemplo participaram da audiência

para todo o Brasil", pública,
acredita Jane. Ela afirma De acordo com a

que a parceria entre secretária, executiva da

Executivo e Legislativo é' Amvali, Maria Teresa

muito positiva e representa
uma nova forma de se

alcançar a melhoria da
qualidade de vida das

comunidades, '''Pela

primeira vez a comunidade

Nora, que integrou o

grupo do Meio Ambiente,
foi detectado que existe

necessidade de adequação
à legislação ambiental de
acordo com as carac-

terísticas geográficas da

região, inven�ário da mata

atlântica e' reestruturação
dos órgãos ambientais e

definição de competências,
além disponibilização de

técnicos para o atendi
mento nestes órgãos
ambientais.

Foram definidas ainda
as prioridades para a

Agricultura, Infra-estrutura,
Turismo, Esporte, Organi
zação e Lazer, Desenvol
vimento Social e Segurança
Pública. Maria Helena de
Moraes

BOICOTE - A au

sência dos prefeitos dos

municípios do Vale do

Itapocu que integram a 240
Secretaria de Desenvol

vimento Regional foi
motivo de perplexidade
entre os organizadores do
evento. Além dos pre
feitos, a grande maioria

,dos vereadores da região
também não compareceu,
tampouco os presidentes

das Câmaras de Verea

dores.

Na' avaliação do

deputado estadual do PT,
Wilson Vieira, que junta
mente com o deputado
Dionei Walter da Silva

conseguiram a realização
,

das audiências públicas, a

ausência dos prefeitos e

dos vereadores revela o

pouco interesse em

conhecer o pensamento e

,

as necessidades das comu
nidades da região. Dionei
destaca que a audiência de

Jaragúá do Sul é a 130
realizada no Estado de
Santa Catarina e a única que
não contou com a par
ticipação dos prefeitos,
presidentes de Câmaras e

vereadores.

Os únicos vereadores

presentes foram Marcos

Scarpato e José Pendiuk
dos Santos, ambos do PT
de J araguá do Sul e

Maristela Menel, do PFL.

(MHM)
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I HOMENAGEM: ATUAÇÃO DE MAIS DE 40 ANOS NO COMÉRCIO CONFERE TROFÉU A IVO EWALD

Ivo Ewald
•

mais tradicionais lojas do

município.
Sempre batalhando

por melhorias da classe lo

jista, Ewald também foi
um dos 12 integrantes da

Acijs a-fundar o Serviço de

Proteção ao Crédito (SPC),
em 1966. Com o

surgimento da CDL, o ser

viço deixou a ser da Acijs
e passou a ser vinculado

àquela entidade.
Hoje, aos 65 anos, além

do cargo na CDL, admi
nistra seu empreendimen
to, localizado na Avenida

Getúlio Vargas. "Faço do

meu dia-a-dia um constan

te aprendizado, sempre,
com a determinação de

deixar o cliente satisfeito
com sua compra", afirma
o homenageado. (CT)

Personalidades prestam· depoimern
ao empresário Ivo Ewald �"Jaraguâ do Sul tem ícones. Seformospassarpor tode

as atividades; temos muitos exemplos a citar. Além d

parceria, outra característica comum em nosso muniCípil
é o respeito aos valores e as pessoas quefazem acontece;
Ivo Ewald é um desses exemplos. Para o desenooloimens
de toda a região, o comércio deve ter qualidade. E para
isso, é preciso pessoas persistentes. Não existiria
qualidade de vida, se o comércio não oferecesse esta

qualidade, da qual tanto nos orgulhamos".
Irineu Pasold, Prefeito Municipal

emociona-se ao

receber Troféu Mérito Lojista
]ARAGuA DO SUL - A

CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas), com o apoio
da Acijs, Apevi e, sindica

tos realizou, na noite de

terça-feira, no grande au

ditório do Centro Cultu

ral (Scar), a entrega do Tro
féu Mérito Lojista 2003 a

um dos fundadores da

CDL, Ivo Ewald.

A ocasião também'
marcou o aniversário de 35

anos da CDL, fundada em

3 de agosto de 1968.

O prêmio? que está em

sua 5a edição, foi uma for
ma que a entidade encon

trou para homenagear os

que contribuíram para o

desenvolvimento do mu

nicípio., Ivo Ewald, além

de sócio-fundador e pre
sidente da CDL, ocupou

artel;

Diversas autoridades participaram da homenagem à Ewald

praticamente todos os car

gos da entidade, onde atu

almente é diretor financei-

ro.r

Nascido em Blumenau,
mudou-se ainda criança
para Rio do Sul, onde o pai
trocou a profissão de al

faiate para ser revendedor

da Renner, que era a mai

or empresa da América

Latina no ramo de confec

ções. Aos 23 anos, Ivo foi
morar em Jaraguá do Sul,
abrindo uma filial da
Renner que, em 1975, pas
sou a ser chamada

Kamisão, hoje uma das

Homenageados com o

Troféu Mérito Lojista:
1" edição: Heinz Breithaupt
2" edição: Udo Wagner
3� edição: Victor Emmendôrfer
4" edição: Waldemar Behling
5" edição: Ivo Ewald

Presidente do 'O Boticário' narra trajetória da empresa

Krigsner contou as dificuldades pelas quais a empresa passou

PALESTRA - Após a

cerimônia, o presidente do
"O Boticário", Miguel
Krisgner, proferiu uma

palestra sobre "Case de

Sucesso: Varejo". Durante
cerca de 50 minutos, rela
tou a trajetória da empre-

sa, as dificuldades, conquis
tas e, inclusive, casos engra
çados em que esteve envol
vido.

Dividindo os 25 anos

de seu empreendimento'
em 4 fases, Krisgner expli-

'

cou cadamomento econô-

mico que "O Boticário"

vivenciou e as estratégias
adotadas pela empresa que
levaram a superação da
crise.

"O Boticário" surgiu
em março de 1977, como
uma farmácia de rnanipu
lação no centro de Curitiba,

, e hoje é a maior rede de

franquias do mundo no

ramo de cosméticos; com
2,203 lojas. (CAROLINA
TOMASELlI)

No ano de 2002,
"O Boticário" faturou:
473 milhões com aindús

tria

1,3 bilhão com a rede

"Seu Ivo tem um significado destacado e mérito por sua

superioridade entre todos os comerciantes da época e,

por que não, hoje também, através de sua significativa
atuação no comércio".
Sandto Moretti, Presidente da CDL

"É um companheiro que não mede esforços em fazer a

Câmara de Dirigentes Lojistas ser um destaque".
Alexandre Brandão do Nascimento, Diretor
Distrital do 190 distrito
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CONSCIENTIZAÇÃO: CONDUTA EM GESTÃO AMBIENTAL E PROJETOSSOCIAIS RENDERAM MENÇÃO HONROSA' À INDÚSTRIA TÊXTil lUNElll

,Lunelli édestaque ambiental em Santa Catarina
o QUE DIZEM OS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE:

"Para nós é uma satisfação muito
grande ter uma empresa de Corupá
agraciada com este prêmio. A atuação
da Lunelli demonstra o interesse pela
qualidade de nosso meio ambiente,
colocando-a em posição de destaque. É
uma grande parceira".
Luís Carlos Tamanini,
Prefeito de Corupá

"Tudo gira em torno da água. O Brasil é um
país rico pelos seus lençóis freáticos, de onde
provém a energia que move nossas vidas".

Glauco José Corte,
Diretor da FIESC

'.fi importância do Ministério Público no

processo de preservação ambiental não se

traduz por suas ações contra as empresas
de forma repressiva, mas sim, através de

I parcerias, onde o Ministério pode, interferir
de forma direta para que, junto com as

empresas, possam atuar cada vez mais

eficazmente".
'

Dr. Alexandre Herculano de Abreu,
Promotor do Ministério Público, que recebeu

em nome do órgão a premiação especial pelo
programa "Lixo Nosso de Cada Dia"

"Este prêmio representa a valorização do
nosso trabalho, mostrando nossa atuação

para a sociedade. Serve como um

incentivo para continuarmos batalhando,
valeu a penar

José Adão de Lima,
Técnico Químico

"Santa Catarina já é uma referência e,

até o final deste ano, será o primeiro
estado do Brasil onde 100% dos aterros

sanitários estarão regularizados".
Pinho Moreira,
Vice-governador, sobre o programa

. "Lixo Nosso de Cada Dia"

CORUPÁ - Especializa
da em beneficiamento de

malhas para confecções, ma
lharias e lojistas em todo o

país, a Lunelli IndústriaTêx
til, além de ser um dos mais

importantes complexos in

dustriais de Corupá, é tam

bém referência em preser
vação ambiental.

A empresa acaba de ser

agraciada com a Menção
Honrosa do Prêmio Fritz

Müller; em solenidade reali

zada nesta segunda-feira, dia
4, na sede da Fiesc (Federa
ção das Indústrias d� Santa

Catarina), em Florianópolis.
Na ocasião, a diretora admi-

.

nistrativa da Lunelli, Viviane
Cecilia Lunelli recebeu a

Menção das mãos do Sr.

Glauco José Corte, Diretor
da FIESe. "Mesmo cons

ciente do trabalho que vem

sendo desenvolvido desde a

filndação, ficamos surpresos
em receber este reconheci

mento", declara Viviane,
O prêmio, criado há 11

anos pela FATMA (Funda
ção doMeioAmbiente) con
cedeu, este ano, duas

premiações especiais e 10

menções àqueles que se des

tacaram por suas ações em

defesa da natureza e da qua
lidade de vida dos

catarinenses, entre as quais, a
Lunelli.

Corupá, a capital cata-

Fotos: Divulgação
Viviane: "Buscamos o aprimoramento constante"

rinense da banana, é reco

nhecida pelo potencial turis
tico e como um município
tipicamente interiorano. A

Lunelli, inserida neste con

texto, tem como caracte

rística uma cultura nata de

preservar e viver em har

monia com a natureza. Os

280 colaboradores são, em
sua maioria, nascidos na re

gião, e mantém esta consci

ência sobre a preservação
ambiental e a importância
dos recursos naturais para a

vida do homem. "Nossa

intenção é dar continuidade
e fortalecer a cultura conser

vacionista, transmitindo este

pensamento à todos, para
,

que tenham uma consciên
cia coletiva da necessidade
de promover a qualidade de
vida", explica Viviane,

E a Lunelli dá o exem-

plo não só 'aos colaborado

res, mas para toda a região,
estado e até para o país. A
empresa investe em proje
tos ambientais e programas
sociais, atuando interna e

externamente. Promove

palestras, oferece treina

mentos, material didático,
possui estação de tratamen
to de efluentes com

tecnologia de ponta, atua no
reflorestamento, com uma

contribuição que ultrapassa
as exigências. "Temos a

consciência de que, abaixo

de Corupá, existem outros

municípios que captam do
_ rio Itapocú a água para seu

abastecimento, portanto,
nosso comprometimento
vai muito além desta cida
de. É uma questão 'de sd�
brevivência", afirma Vi

viane,

AmbientalistaWerner Zulauf recebeu premiação especial
FLORIANOPOLIS - Na edi

ção de 2003, outro home

nageado pela FATMA foi

o sr. Werner Zulauf (in
memoriam), nascido em

São Bento do Sul, que re

cebeu uma das duas

premiações especIaIs, re

presentado pelos filhos

ambientalistas. Sr. Werner

foi presidente da FATMA
e secretário de Desenvol

vimento Urbano e Meio

Ambiente de Santa Ca

tarina, 'além de ocupar im

portantes' cargos no Esta

do de São Paulo.

Os três filhos, Frank,
Mark e Érika participaram
do evento, recebendo a

premiação em nome do pai,

que teve uma atuação exem

plar no que se refere à pro
teção ambiental. Segundo
depoimento dos filhos, que
trabalharam em conjunto
com Sr. Werner, o am

bientalista deixou um gran
de legado, destacando sem

pre a necessidade da pro
dução e, sobretudo, da con
servação ambiental para o

bem-estar da sociedade.

Implantou diversos

projetos na área de

reciclagem, dentre eles, o
Projeto Bandeirantes e o

Projeto do Centro de

Reciclagem de Resíduos
de J araguá do Sul -

CRDR, a ser implantado
no bairro Nereu Ramos.

A maior parte de sua

carreira, no entanto, foi
construída em São Paulo,
onde exerceu funções da

\

maior relevância na área do
-

saneamento e defesa do
meio ambiente, em todos
os níveis: federal, estadual,
municipal, empresarial e

comunitário. Como presi
dente da Cetesb (Compa
nhia de Tecnologia e Sane
amento Ambiental de São

Paulo), por exemplo, foi o
principal agente da históri
ca luta que transformou o

município de Cubatão, co
nhecida pela degradação
ambiental em modelo de
luta e restauração ecológi
ca. (CAROLINA TOMASELLI)
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ICASAMENTO: NÚMERO DE SEPARAÇÕES É ELEVADO EM JARAGUÁ DO SUL SEGUNDO DADOS

Um terço dos casamentos

se dissolve em .laraguá do Sul
I

•". •

JARAGUÁ DO SUL - o

jaraguaense parece nãoacre
ditarmais no casamento. Pelo
menos é o que tem aconteci

do nos cartórios de; registros. .

Se comparado com o ano

passadc.o índice de separa
ções tem semantido estável,
embora alto. De acordo com
o cartório de registro civil da
cidade em 2001 foram reali

zados 458 casamentos eocor

reram 155 sepáràçÕe�.-Neste
ano 42,91% dosmatrimôni
os foram dissolvidos. Em

2002 foram 439 uniões e 125

separações. No ano passado
33,86% dos casamentos aca
baram . Os dados mostram
ainda o registro de 74 di_vór
cios em 2001 e 67 no anopas
sado. Somente neste primei
ro semestre segundo fonte do
IBGE aconteceram184 ca

samentos, 44 separações e 18
divórcios. Isso representa
33,69% de rompimentos so
mente nestes seis primeiros
meses do ano. Com mais de
um terço dos casamentos des
feitosJaraguá do Sul se colo
ca num patamar,alto no esta

do em casos de separações.
A advogada Eluza

Pavanello, trabalha -na área

cível e tem atendido muitos

,.
Vicky Bartel

Padre Sildo: E preciso ter respeito no casamento

mente era diferente, a esposa
se submetia, aceitava

epibriaguêz, grosseria e até a

infidelidade. Mas isso

aconteceia po� causa da de

pendência financeira. Hoje,
com asmulheres adquirindo
seuprópriodinheiro não acei

.

tam isso e pedem a separa
ção", explica a advogada.

De acordo com o Padre

Sildo César daCosta, pároco
da -Igreja São Sebastião, no
centro de Jaraguá do Sul os

dados do cartório e do
IBGEnão correspondem to

talmente a realidade. Isso por"
queo casamento informal, ou

seja, sem o procedimento ci
vil ou religioso émuito gran
de também. E dessa forma a

elas, não fiquem presas aos

papéis. O que acaba criando

um descompromisso no re
lacionamento. "Se der certo
tudo bem, se não, vai cada
um para o seu lado. Só que
dessa maneira nenhum dos

dois se esforça um pouco
mais para dar certo", explica
o pároco.

Vários sã6 os fatores que
contribuem para queocorra
as separações. 'JaraguádoSul
se projeta como uma cidade
com alta qualidade de vida,
mas falta ainda uma consci

ência sobre o que é a familia e

os requisitos para forrnaruma
união sólida.O consumismo,
o termais que o ser, tem le

vadomuitos casais a separa
ção", destaca o pároco.

E não é só isso. Segundo
o Padre Sildo a infidelidade

lados agora. Não é p�egar O

machismo,mas amulhersem
. pre foi o alicerce maior da

família. Era ela que segurava
,

a situação, eagora alémdenão

aceitar ela dá o troco", diz.
Esses problemas são comuns
de todas as classes.

Outro fator é a imaturi

dade. Os jovens estão se ca

sando, de fatoou de direito,
,

muito cedo. E normalmen

te por causa de uma gravi
dez. "Se a familia não tiver

estrutura, o casamento não

perdura. É difíéil manter o
casamento que por si só pre7
cisa ter submissão de ambos

os lados, terpaciência, respei
to, eprincipalmentediálogo".
O relacionamento sexual na

.adolescência, com o consen

timento dos pais também

leva ao casamento precoce e

imaturo e a um� conseqüen
te instabilidadematrimonial.

''Não é dessa forma que se

resolvem os problemas. É
necessário que a farnllia edu

que e ensine valores aos fi

lhos". O padre acrescenta

dizendo que além do lado fi

nanceiro, do diálogo, a ima
turidade em si, e da infideli
dade, a violência doméstica
em virtude do alcoolismo

também é um dos mais fre

qüentes e fortesmotivospara
a separação do casal. ''Infe

lizmente o alcoolismo é bas
tante comum e causador de

muitos lares dissolvidos", fi
naliza o pároco. (CELlCE

GIRARDI)

Segue atésábado livros, Poemas e Canções emJaraguá do Sul

casos de separação. Ela res

salta que o financeiro émuitas
vezes o'estopim das brigas.
"Quàndo amulher tem uma

independência financeira ela
acaba não aceitando mais as

si�õ9' humilhantes.Antiga-

]ARAGuA DO SUL -

Prossegue até sábado, dia
9, no Centro Cultural de

Jaraguá' do Sul .o evento

Livros, Poemas e Canções,
promovido pela Fundação
Cultural que reune cinco

.
atividades: 8' Feira do Li

vro, 3° Encontro de Co

rais, 13° Concurso de De

clamação e dois espetácu
los musicais. Hoje a noite

tem o espetáculo "Eu sei

C}ue vou te amar" às

separação não é registrada.
Muitas pessoas' fogem das

formalidades do casamento

principalmente por causado
custo, tanto no civil como no

religioso! e para que, segundo

19h30min. Trata-se de um

recital-musical comemora
tivo aos 90 anos de nasci
mento do poetaVinicius de
Moraes, apresentando seus

poemas e canções que
compôs em parceria com

Carlos Lira, Toquinho,
Tom Jobim, Baden Powel

e Pixinguinha, entre outros.
O show será apresentado
pelos artistas curitibanos
Éderson Renaud, Cláudio
Faria e Cláudio Silveira. O

também é fatoragravante. ''E'
o que é pior, a infidelidade
vem ocorrendo de ambos os

evento é integrado também
pela 8' Feira do Livro, que
deverá reunir 11 exposito
res e funcionará de hoje a

sábado, das 8h30min às

22h, envolvendo ainda lan

çamentos de livros, expo
sições e narrações de his
tórias nó espaço Canto do'
Conto. Outra atração é o

13° Concurso de Decla

mação, reunindo 226 can

didatos divididos em

nove categorias, com

apresentações hoje e arna-,

nhã, a partir das 9h. Com

encerramen to previ s to
para sábado - quando
acontece o Palco Livre, às
10h, e o 3° Encontro de'

Corais, a partir das

19h30min, com nove par
ticipantes -, o "Livros,
Poemas e Canções" inte
gra a programação do

Agosto de Todos, que en

volve um total de 20 even
tos.

GrupoMamulengo Só-Ri
no Palco Giratório do SE

]ARAGuA DO SUL - O

SESC traz a j.araguá do Sul

mais uma etapa do Palco

Giratório. O Grupo
Mamulengo Só-Riso, de

Pernambuco, apresenta o

espetáculo "Foliões e

Folgazões" no sábado, dia
09 de agosto, às 20h30, no

Pequeno Teatro da Scar.

Depois do sucesso que vem

conquistando, oMamulengo -

Só-Riso, nascido em Olinda,
volta em nova temporada,
desta vez numa grande
tournê através do Projeto
do SESC Nacional.

O Grupo esteve recen

temente na França, onde
fez mais de 40 apresenta
ções. O sucesso do espe
táculo fez o Só�Ris� ga
nhar o 1 ° prêmio do Festi

val Internacional de Teatro

de Bonecos de Brasília,
concorrendo COm espetá
culos procedentes de 17

países, inclusive com a ce

lebre Ópera Popular de

Bonecos da China.

O Só-Riso acaba de

ganhar um dos' mais

portantes prêmios na

de atuação da socied

civil, o Prêmio Ba
Mundial de Cidada
concorrendo com 100
mais importantes Org.
zações Não Governam
tais existentes no país,
zendo jus a um prêmio
valor de $15.000,00 d'

res, a serem agregados'
seus projetos sociais.

O grupo acaba

completar 27 de existên

realizando o mais con

qüen te trabalho

revitalização e resgate
mamulengo, brasilei
Uma encenação conce

da para diferentes idad

assistida por crianças, ad
,

lescentes e adultos com

mesmo prazer, ames

emoção � o mesmo dei

te. Os ingressos podem I

adquiridos no SESC ou

hora do espetáculo ao p

ço de R$ 5,00 (inteira)
R$ 2,50 (meia). Os ingn
sos são limitados.

COMÉRCIO E CONFECÇÕES MARILI�
Comunica que foram extraviadas as Notas Fiscai�

.

Série Única NOIIOll a 025 Série Dl dos N

0182 á 0200.Conforme boletim de ocorrênc]

nO 1.313/2003 lE 251992535.

01 s__J
BAILE/BINGO
Neste sábado, dia 9, acontece o bingo-baile visando
arrecadação para a: Associação de Moradores do Bairr
Estrada Nova, - AMOBEN. O bingo inicia às 19 hora

e o baile às 22 horas, com animação do Musical Eclips
No local completo serviço de bar e cozinha

COMUNIDADE 'II

A Faculdade Metropolitana de Guaramirim (Fame�
através do Instituto Catarinense de Pós-Graduação
(ICPG), está com inscrições abertas para o curso de pÓI
em Controladoria e Gestão Financeira. O curso foi

desenvolvido com o objetivo de proporcionar aO

profissional ferramentas contábeis e de engenharia
financeira, de modo a auxiliá-lo na gestão financeira da

empresa .. As aulas. acontecem às sextas-feiras das 19 àl

22 horas e aos sábados das 8 às 13 horas, por três finais
de semana por mês. A matrícula custa R$ 40,00, que
serão descontados na primeira mensalidade. No total,.
são 18 parcelas de R$ 285,00
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,veículos

CUoAUTHENTIQUE 1.0 8V - 2 PORTAS

Faróis com Duplo Refletor Óptico, Vidros Verdes.

""'''''1 •

(21

+ PINTURA METALICA

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, GL,
1.4, vinho, 2p, 95,
compl. R$10.5QO,00 ou

troca-se por veículo de

.
menor valor. Tratar: 370-
1225.

CORSA _. vende-se, 95, 1.4,
bordô, cornpl., cf ar, ótimo
estado. R$10.300,00 ou

R$3.000,00 entro + 26x

R$450,00. Tratar: 370-
1225.

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

.a.c, R$ 18.300,00. Tratar:
9953-5541 (12:0.0 ou após
17:30)

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

KAOETT - vende-se, 2.0,
97, gas. R$10.300,00.
Tratar: 9112-5501 cf

AírBag Duplo, Ar'condicionado, Díreção Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas e Volante de Couro.

POUCAS UNIDADES EM ESTOQUE·

Rogério. MONZA - 1.8, gas ., 87.

R$4.500,00. Aceita-se até

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

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

MONZA - vende-se, 94, 2

ptas, ale., 2.0, compl.
R$5.800,00 entro + 16x

R$265,00. Tratar: 9951-

5791 cf Rogério.

MONZA - vende-se, SL, 93, ale.
R$7.700,00. Tratar: 9112-

5501 cf Rogério.

MONZA - vende-se ou troca-se,
93, class, assumir fncto.

R$6.000,00. Tratar: 371-7375.
OPALA - vende-se, 86, 4 ptas.
Tratar: 9955-1471.

BATERIAS

Kel
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2 CORREIO DO POVO
'CLASSI

370-3113

Atendemos linha geral:

.��,IIBm.
.

.

. I

l/edea�.��','
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

-....__Au•• C.....r LerDA
,

A

.

• CAM.NHON.....
Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC .

.

VOLKSWAGEM Escort Hobby 1.0 Prata G. 1995
Gol CL 1.6 Branco G 1988 Escort l·1.6 Vermelho G 1990
Gol Mll.0 Branco G 1998 Stratus LX Preto G 1998
Gal CL 1.6 MI comp.. Branco G 1998 Fiesta 1.4 4p Prata G 2000
Goll.0 Branco G 1996 PICK-UP
Gol! GL Preto G 1995 D-20 Branco D 199Ó
Paraty. Branco A 1990 f'.1000 Bege D 1987

F-l000XL Vermelha D 1997
FIAT Silverado DLX T Vermelha D 1997

Tipo 1.6, compL Branco (:. G 1995 Si Iverado Conquest Verde D 2000
Uno 1.6 R Branco G 1990 F-l00 motor MWM Amarela D 1979
Palio 1.6, 4p Vermelho G 1999 D-20 Gabinada 4p Branco D 1987
Uno 1.3 S Branco G 1991 Courier CL Azul' G 1998
Tipo 1.6 compl. Vermelho G 1997 Pagero GLS, couro Verde D 1999

GM S-10 Deluxe Vermelha D 1996
Vectra GLS 2.0 Cinza G 1997 CAMINHÃO
Omega CD, teto Preto G 1994 Cargo 1418Branco D 1988
Monza SL, a.c., d.h, Prata G 1993 MOTOS

FORD

Bernardo Dorribusoh ,

Av. Waldemar Grubba,

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

QUINTAcFEIRA, 7 de agosto de 2� UI

.
Fone: (47)

.

" 370-8622
'o

00 Ranger 4p diesel 03 C
99 Versailles 2p 92 +
95 Verona4p 95

E98 EscortXR 3 89
95 Escort 1.6 L 87 K
93 Escort Hobby 95 E
92 Escort Hobby 94

�90
97 Palio 1.0, 4p 98 L
94 Palio 1.0, 2p 99 F

Palio 1.6 4p 97 C
01 Fiorino Furgão 99
99 Uno 1.0,4p 96 F
98 Tempra4p 95 C
89

BestaGS 01
87 Peugeot 106 99
92 Audi A·31.8 98

89 Pagerov6 95
74 Suzuki 1.02p 94

Jeep JPX Diesel 95

97 Mazda Cab. DupL
- 94

95 CB400 II 82

95 Maverick 75
Ford"A" 29

prox. Baependi
4170 - próx, trevo de Schroeder

Astra GLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS ',,-

81azer OLX Diesel

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

_
Kadett 1.8

Gol Turbo4p
Gaita, 16v, 4p
GaIMI,l.O
GoICL,1.6
Goll.6CL 88
GalCL 1.6
Santana GLS 2p
Voyage CL 1.6
Fusca 1300
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CLASSI

Cinza G R$ 7.300,00
Bordo G R$ 8.500,00

compl. Branco A R$ 6.500,00
Prata G
Vermelgo A R$ 3.600,00
Branca A R$ 4.000,00

esp. I Prata A R$ 3.500,00
Branco G R$ 2.000,00

+ couro Grafite G R$ 3.500,00
Azul G R$ 1.800,00
Masrrom G R$ 1.700,00
Branco G R$ 1.800,00
Verde G R$ 2.000,00
Azul G R$ 2.000,00
Azul G R$ 2.200,00
Azul G R$ 3.800,00

PALA - vende-se, 81/89.
$3.600,00. Tratar: 9111-
630.

- vende-se, 83.

R$2.200,00. Aceita-se troca pI
mat. Constr. Tratar: 371-0695
ou 9993-0623.

10 - vende-se, de luxe, 96,
as/GNV. R$18.500,OO.
ratar: 9112-5501 cl Rogério.

5-10 - vende-se ou troca-se, de
luxe, diesel, 99, cabine dupla,
4x4. Tratar: 371-6490 cl Luís.

FIORINO - 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, wing, 01,
1.0. R$5.000,00 entro + 23x

R$400,00. Aceita-se carro até

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

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

PALIO - vende-se, 98, EDX, cl
vidro e tr. Elétr., rodas esp.,
som, limp. e des. traseiro, trava
elétr., 4 ptas. R$11.300,OÓ.
Tratar: 276-0793.

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.
Tratar: 371-3040 ou 9965-
9920 cl Luciano.

TEMPRA-vende-se, 96, GNV.
R$13.000,00. Tratar: 371-
0695 ou 9993-0623.

UNO - vende-se, 1.5 S, 91.

CORREIO DO POVO 3

R$5.900,00 a vista cu

R$3.500,00 entro + 12x

R$330,00. Tratar: 9112-
3947.

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

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.

DEL REV - vende-se, ghla, 85.
R$3.500,00. Tratar: 9101-
3688.

prata, ou troca-se por carro de

maior valor. Tratar: 376-1772.

F-l000 - vende-se, 79, em.

perfeito estado, motor MWM;

R$14.500,00. Aceita-se troca.
Tratar: 273-1001.

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

R$11.000,00. Tratar: 376-
0167 ou 9113-7959.

PAMPA - vende-se, 94, cl
30.000km oríg., cl manual e
nota fiscal. Tratar: 276-0397.

PAMPA - vende-se, prata, 88,
el capota de ,fibra.

R$5.500,00. Tratar: 371-
3598.

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

FUSCA-vende-se, 82, branco.
Tratar: 9111-7436.

FUSCA - vende-se, 80, verde,
bom estado. R$2.500,OO.
Tratar: 376-3666.

FUSCA - troca-se, 80, t/
insufilme, motor e lataria em

boas condições, por moto até

R$2.000,00 + R$500,00 em

dinheiro. Tratar: 370-8255 ou

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 41 334-5729

9113-5389 cl Rose.

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

R$12.500,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, special, bco,
IPVA 2003 pgo. R$12.200,00.
Aceita-se troca. Tratar: 370-

4810 a tarde.

GOL - vende-se, 1000, 16v,
4p, 99, cl som e alarme.

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

GOL - vende-se, 1000, 96,
quadrado, super inteiro, verde
perolizado. R$7 .800,00 ..

Tratar: 275-3271 ou 9961-
3590.

GOL - vende-se, Cl, 1.6, 93,
branco, cl 4 pneus novos,

alarme, película, IPVA pgo.
R$7.000,00. Tratar: 372-
4115 cl Jucélio.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4

ptas, cl alarme, cd.

DEL REV - vende-se, relíquia,
ghia, 87, 22 dono, compl.,
menos ar. Tratar: 376-1772.

ESCORT -. vende-se, 87,
inteiro, pneus novos.

R$4.500,00. Tratar: 9997-
5557.

ESCORT - hobby, 96,
financiado, troca-se por carro de
menor valor. Tratar: 9955-
5073 cl Jorge.

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

ESCORT -vende-se, hobby, 95,

Família feliz
no dia dos Pais é com o

Consórcio União ...

DISPOMOS DE CRÉDITOS DE R$ 4.525,00 ATÉ R$ 85.898,00

Rua João Januário .Ayr-os-o , 80 - Jguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se

Fones: (47) 371-8153 l, 9122-6233 - E-maiL Uniaosilver@ibest_com_br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

ICom. de Peças Antonio!
i

'

i Féme: 370-2764' ,i
iCei.: 9104-2070/9957.60991
I" ",

i���.!���'�_�.�_�.. ���:.��.. �._·.�!:��

R$12.000,00.· Tratar: 370-
0918.

GOL - vende-se, 9.5, prata.
R$2.200,00 assumir.

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

GOL - vende-se, 98, MI, 1.6,
verde meto R$ 12.000,00.
Tratar: 370-0459 ou �125-
0766. ,

POINTER - vende-se, Gli, 1.8,
95, rodo De liga leve 14", 2º
dono. Tratar: 276,3002.

,!?AVEIRO - vende-se, CI,
1.6, Mi, 99, capota
marttlma, vidro e tr. elétr.,
alarme; a.c. Tratar: 376-
0270 ou 9992-4685 c/
Valdinei.

VOVAGE.,. vende-se, 83, verde
escur meto R$3.000,00. Tratar:
275-2522 c/ Ronaldo.

'

VOVAGE - vende-se, 88, ou

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

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

371-7542.

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,OO. Tratar:
371-2999 c/ Jose.

TITAN - vende-se, KSE, c/ part.,
02, prata. Tratar: 370-1906 ou
371-4916.

TITAN - vende-se, KS, 01.
R$3.600,00. Tratar: 371-2999
cj'Jose.

CLlO - vende-se, Hatch, 00,
1.6 RT, prata, alrbag duplo,
d.h., a.c., CD original,
Controle satélite de som,
t.e. 5p, trava pI crianças,'
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-
8928.

l-200 - vende-se, 95, compl.
Aceita-se troca. Tratar: 371-
7542 ou 9965-5774.

l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de

menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 c/
Santiago.

RENAUlT - vende-se, 19, 98,
compl., branco. Valor a

combinar, Tratar: 370-1657.

CD .,. vende-se, aparei
carro, c/ controle. R$23
Tratar: 9994-4057 c/ Fá

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

C0mpra - vende - tro
flnancla- novos e usa :�I

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Laia

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

5p, trava p/ crianças, rodas
deliga leve. R$ 21.000,.00.
Tratar: 370-8928. BIZ - vende-se, Honda, 02,

vermo Tratar: 9132-2852 finais
de semana.l-200 - vende-se, 95,

compl. Aceita-se troca,
Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

BIZ - vende-se, Honda, 01, c/
parto elêtr., azul, 2500km

rodados. R$3.500,00. Tratar:
372-4115 c/ Jucélio.l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.QOO,00. Aceita-se carro

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

BIZ - vende-se, Honda, 01, c/
parto elétr., 2.500km, azul.

R$3.500,00. Tratar: 372�4i15
c/ Jucélio.

RENAUlT - vende-se, 19, 98,
compl., branco. Valor a

combinar. Tratar: 370-1657.

CB 500 - vende-se, 99.

R$10.500,00. Tratar: 371-
9616 c/. Ilídio.

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

parco Tratar

CG - vende-se, 03. 24x

R$214,00. Tratar: .9952-2420.
7100 - vende-se, wolkswagem,
95, bco, em ótimo estado.
Confira. R$34.000,00. Tratar:
371-9993 ou 9125-2084 c/
Fábio.

CG - vende-se, Titan, ES

01, c/ partida e freio a

disco, c/ 15.000km.

R$4.000,00. Tratar: 376-

'® Consórcio

Regata
��amethJ'V

B 370-5999.. -...

COMPRA. veNOA - TROCA - FINANêtA. - CONSÓRCIO'

111'IIIIJllleUe;ã..
Dia 09 de agosto de 2003

Venha tomar um chopp conosco.

Concorra ao sorteio de uma bicicleta!
PEÇAS � ACESSÓRIOS • OFICINA

ti 370-9995

TABELA DE USADOS

.--- -,-_-:-;-:-:-_,--:-:::,_'_"_---1.""
C 100 CRYPTON 98/98 AZUL

S!_JN_D_O_W_N__W_E�_lQQ_ ,_ . __ ,_,_,_º"IS�_,,_,_, _YP��:�!i�J:I,�_"._
lNTRUDER 125 O KM AZUL

co 125 TlTAN KS
.. _:Q_lliD y_�8MEb!:!0.:.__ "

Ca'i25 TITANKS-
---

OK TODAS

c.º_l�_ln,���!:iê_ . __ ,JlYº1 PRATA
CG 125 TITANKS OllOI PRATA
YBR 125 OK TODAS
YBR 125 K OÍl02 PRETA

XLR 125 KS 00/00 ! PRE.�!_�._. . __ .. _

rX-L-R�1-2-5-K-S--------"---0-lml PRETA

�_X_4tAL.ÇS��____ _ __-º_lLºl, __ , .. I?cI�0.:T� ... _

VlRAG0250 9.8/98 . PRETA

BICICLETAS
Diversos Modelos

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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diversos
APARELHO GINÁSTICA -

o ve n d e-s e • b i c.i c l e t a

ergométrica, cama de
ao supino, barras e pesos de

G ginástica. Tratar: 9992-

G 1506 cf Márcio.
G:·-----------------
G APARELHO GINÁStiCA - vende--

se, completo, Athletlc.
R$500,00. Tratar: 373-2672

cf Elizete.

BALCÕES - 'vende-se, 2 de

vidro, p/loja ou lanchonete.

R$350,00. Tratar: 370-5273

cf Marcos.

�
ROmmanEI

Jóias folheadas

� melhor Semi-5óia e 'Prata do mercado está

atendendo em 'araguá do' Sul e região.

�proveite a oportunidade ligue:

(47) 3027-2412
CE marque uma visita.

CLASSI

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

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

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

CACHORRO - aceita-se doação
de poodle. Tratar: 9962.9320.

CACHORRO - vende-se, fi I hote
de basset, puro. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cf Noeli
ou Solange.

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

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

175:1,.

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

9993-1751 cf Noeli

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

9993-1751 cf Noell

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

CELULAR - vende-se, Motqrolla
C331, pronto. R·$320,00.
Trati'lr:.9957-6500.

CORREIODO pOVO 5
.

otorola V120T
e Nokia 1220

No Pronto T
.

RS 299,00
°i+4de R$ 59,80 !

"
..
"ti

.'3
e

1
E
8

. ,[
"ª
:ii
.21

Menu 1 00'*
.

1+4de R$19,80
A vista R$ 99,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

r-------------�---I
I . CONVOCAÇAO I
I - I
I O CONDOMÍNIO DOM LORENZO, situado à Rua I
I Leopoldo Malheiro, nO 173, convoca todos os I
I seus condôminos proprietários de apartamentos I
I naquele edifício, para a ASSEMBLÉIA .GERAL I
I ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15/08/2003, I
I sexta-feira, às 18:00hs, no salão de festas do I
I condomínio. . I
I Na referida assembléia, será apresentada a I
I prestação de contas referente ao exercício I
I 2002/2003, bem como será eleito novo síndico I
I para a administração do condomínio, no exercício I
I 2003/2004; I

: SANDRO R;'\S? CASTILHO :
.

L �_slndICO �

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
.

financiamos veículos. Rua João
Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-626:1 ou

999:1-6366.

CESTO - vende-se, pj salgados
e doces, ej;3 repartições.

. R$50,00. Tratar: 370-5273 ej
Marcos.

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

COLEÇÃO - vende-se, de
latinha de cerveja, ej 130 latas,
todas cheias, cf vaI. vencida.
R$140,00. Tratar: 371-9157

ej Fábio.

CÃMERA FOTOGRÁFICA -

vende-se, digital, ej visor,
Sansung, ej 9 meses de

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

COMPRA-SE - parabólica ej
controle. Tratar: 275-1178 ou

372-8409 ej Márcia.

COMPRA-5E - pedal de efeitos
pj guitarra. Tratar: 9111-
5630.

COMPRA-SE - Sideear. Tratar:

276-Q826.

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

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

CONSÓRCIO - vende-se, ii .

corfernplado, de R$37.500,00,
ej 15 pare. pgas, R$5.530,OO.
Aeeita-se carro ou terreno no

negócio. Tratar: 370-0178 ej
Geraldo. (proprietário)

SIMPATIA PARA EMAGRECER
CHICO XAVIER

Quarta-feira pela manhã coloque '1.1 copo de água e dentro dele o número de
grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não coloque
graões a mais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. A noite beba
a água deixando os grãos de arroz, completando novamente com '1.1 copo de
água.
Quinta-feira pela manhã em jejum beba a água deixando os grãos de arroz,
completando novamente com '1.1 copo de água. Sexta-feira pela manhã em
jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importante
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalível.
Publique na mesma semana.

Agradece M.S.

PRECE MILAGROSA

Para alcançar uma grande graça.
"Confio em Deus com todas as minhas forças, por.
isso peço a Deus que ilumine meu caminho,
concedendo-me a graça que tanto desejo."
Mande publicar e observe o que acontecerá no quarto
dia.

.

L.S.

Noeli.

GELADEIRA - vende-se, Consul,
. 30QI, bom estado. R$160,00.
Tratar: 376-3761 após 19:00.

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

MD - vende-se, MOS, JE 520,
padrão haek, sony. R$360,OO
nego Tratar: 371-9447 ou 9973-
8768.

MÁQUINA· - vende-se, de
costura, overloek, marca

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

MOTOR - vende-se, de polpa,
. Evinrud, 25hp, 95.
R$3.000,OO. Tratar: 9902-
0348.

MÓVEIS - vende-se ou troea-se,
.

móveis novos de loja (balcão, .

casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

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

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

PERSIANA vende-se,
O,85x2,34. R$30,00. Tratar:

370-9209.

PERUCA - vende-se, de cabelo
sintético, ej franja, 70em

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

PROCURA-SE - pessoa, que
trabalhe durante o dia, pj
morar ej pessoa idosa. Tratar:
372-0776 ej Hortêneiá.

PROC;URA-SE - galpão pj
alugar. Tratar: 372-0913.

RECEPTOR - vende-se, de
antena parabólica,
Tecsattmanual). R$60,OO.
Tratar: 370-0974.

.

SOM - vende-se, módulo

Pyramide, 800w, Super Blue.
Tratar: 9903-9567 ..

TELEFONE - vende-se, aparelho,
sj fio, Intelbras. R$120,OO.
Tratar: 376-366.6 ej Paulo.

TOCA DISCOS - vende-se, (piek
up), teehnies, acompanha
cápsula Shuri. R$550,OO nego
Tratar: 371-9447 ou 9973-

8768ej Oenilson.

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

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

rEeN
CALHAS

CONSÓRCIO - vende-se, Rat, ej
14 pare. R$560,OO pagas, carta
de crédito R$28.320,00. Valor:
R$7.000,OO. Tratar: 371-7090.

ESCADA - vende-se, pj maca,
branca, R$30,OO. Tratar: 370-
9209.

ESTEIRA - vende-se, Athletie,
elétr., ej marcador, semi-nova"
R$300,OO. Tratar: 371-5869
ej Tere.

ESTUFA - vende-se, pj secar
cogumelo. R$500,OO. Tratar:
373-4581.

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

FRE.EZER - vende-se. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751. cf

Mais Qualidade
Para. o lar e para a Indústria
A �ECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidode em tudo que produz. Calhas, Coifas,
Aquecedor Sol<;lr, Eolieo, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes para velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção paro
parabólicas, Corte e dobra de chapas, FUr'!ilaria

Industrial em Inóx, Galvanizcidos e Alumínio. Além
de diversas outros produtos. Consulte-nos.

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

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

QUINTA-FEIRA, 7 de agosto de 20 U

LOJA DE ARTESANATO
DOS CLUBES DE

MÃES DEJ.S.
NoMercado Público Municipal

PROMOÇÃO DIA DOS PAIS
PreelJ,ha um ,upom e rOIJ'01ra:

UMA TOALHA DE BANHO
UMA DE ROSTO BORDADAS.

{; ,�� UMA ALMOFADA ESTRELA.
�"'.

Sorteio no

dia 08/08/03
às 16 hrs na loja.

GANHOS RESIDUAIS SEM NECESSIDADE DE
REVENDA DE PRODUTOS

Empresa 100% Brasileira trás oportunidade de desenvolvi
mento de negócio próprio para qualquer pessoa acima de
18 anos. Remuneração conforme produção, podendo che
gar a R$ 5.000,00 mensais em menos de 2 anos. Não se

trata de revender produtos ou pirâmides, correntes, etc.
Maiores detalhes através do endereço
www.meganegocio2.kit.net ou pelos telefones (47) 9981-
6783 j (47) 387-1039 (após às 19:00 hrs)

VENDE-SE - TV, toshiba, 29",
tela 100% plana e OVO, LG Slim,
ej

.

nota ·e garantia.
R$2.300,00. Tratar: 9972.-
0799.

Tratar: 9112-3947.

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

Baependi. Tratar: 9905-6410
ej Oeoglair.

VENDE-SE- kitturbo,1000, 16
valv., orig. Tratar: 371-7562 ou

9134-2104.
VIDEOGAME - vende-se, Pia!
.Station ej 2 controles, 10 cds,
1 memory eard. R$ 300,00.
Tratar: 376-2206 .

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

Station 2, ej 10 cds, 2

controles, totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar:
376-2206.

VENDE-5E-fábriea de coxinhas
e risoles. Valor a combinar.

Tratar:,371-4872 ej Marli após
15:00.

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

VENDE-SE - anéis de lata de
alumínio. R$80,OO o milheiro.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATIOH 2 VENDEMOS E ALUGAMOS
• XBOX TODA A LINHA DE
• PLAYSl'ATIÓN OHE VíDEO GAMES ,CDS• OREAMCAST 6

"

• NI�HENOO 64 E ACESS RIOS EM GERAL.
*GAMEBOYCOlOR Fone: 37·6-2206• GAME BOY AovANeE
• HINTENOO GAME CUBE IlétarlollealellCllmMlo: $IJllltldaa S19I1t1da4as 1@;I)Q is22:(I)

Rua: Senha We ue ,1087· Barra· Jara uá do Sul· E-mail planeta ame Jbestcom,br
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companhantes
Novo milênio ...

Novas gatas no pedaço!!!r:

�

,Jaraguá do Sul cl Local
Discreto, Aquecedor

e Acessórios

CLASSI

Tratar: 372�3277 cj Vanderli.
(proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO - divide

se. Tratar: 9994-4057 cj Fábio.
(proprietário)

PENHA - vende-se, cj 3 qtos,
sala, copa, COZ., banheiro e

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

PENSÃO .... alugá-se, quarto e

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

SCHROEDER-vende-se, alv., cj
110m2, cj 3 qtos, 2 salas, COZ.,
bwc, lav. + anexo cjl3' qtos
pequenos e garagem. Terreno

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

4198 cj Walter . .crepi 9238

CORREIO DO POVO 7

SCHROEDER-vende-se, alv., cj
98m2, ci laje, 3 dorm., próx. a
Marisol. R$40.000,00, parte
financiável. Tratar: 374-1313.
Creci 9561

SCHROEDER-vende-se, alv., cj
212m2, centro, próx. Colégio
Miguel Couto, ter. cj 400m2•
R$45.000,00. Tratar: 374-
1313. Creci 9561

SCHROEDER - vende-se, nova,
mad., cj 70m2, centro, próx.
Colégio Miguel Couto, ter. cj
650m2• R$35.000,OO. 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

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

TROCA-SE - em Três Rios do

Norte, cj 146m2, por casa em
Salete, Rio .do Sul. ou
Agronômica. Tratar: 276-2070.
(proprietário)

VENDE-SE - sobrado em Barra

Velha, cj 2 aptos, novo, 2 anos

de uso. Tratar: 371-0695.

VENDE-SE - alv., em Itoupava
Açu, ter. cj 390m2, terreno
390m2• R$16.000,00 a vista.
Tratar: 374-1313. Creci 9561

VENDE-SE - ou troca-se por

sítiojchácara 'em Jaraguá ou

região, duas casas na praia de

Ubatuba - São Fco do Sul, sendo
uma de mad. Cj 60m2 e outra

de alv. Cj 90m2. Terreno frente
cj as duas ruas. Tratar: 370-
9234 ou 9975-0261.
(proprietário)

VILA RAU - vende-se, alv., cj
115m2• Tratar: 370-1475.

(proprietário)

VILA RAU - vende-se, alv., cj
100m2• R$40.000,00. Tratar:
370-1475. (proprietário)

VILA RAU - vende-se, mista, cj
450m2, próx. ao CTG Laço
Jaraguaense. R$17.000,00.
Aceita-se carro. Tratar: 372-
0391. (proprietário)

• 'IIfIII' •

unovets

Prata
'

1998

Vira o 250cc Preta

.itS.EIIIII.....!I!IEl
Titan ES Prata

CG 125 Vermelha

ML 125 Prata

Blz ES Verde

1997Dream Vermelha
Temos todosmodelos de

carreti nhas para motos e jet ski

370-3113 ou 9973-5770.

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

R$93.000,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-6526 cj Isabel.

DT 180 Preta 1986
1IIIiIlIm.......!IIlIlilllilili.rlllll·11111!II!IIlIill!ll�1

Fiesta. Preto 1999

Compra
Vende
Troca
Financia

. ALUGA-SE quartos
mobiliados, mensal e diário.
Tratar: 370-3561 cj
proprietária. ESTRADA NOVA- aluga-se, alv.

Na R. Jeferson Machado, 32.
Tratar: 273-5193 após 18:30. ,

(proprietário)
,

Reboque 2 m�tos Azul 1996

Titan KS/KSE/ES Todas OKm

� Tornado 250cc Todas

>= ' ;;;.......e.IWl.IWl.IWlIIWl!lI!l'

O YBR KlE/ED Todas

Z

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

AMIZADE - vende-se, casa de
alv., cj 2 qtos, sala, COZ., banh.,
lav., e outra cj 3 qtos, sala, COZo
e demais dep., as duas no

mesmo terreno cj 450m2, R.
Orestes Tecila, 151.

R$49.000,00. Tratar: 371-
8116 cj Marlene. (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,
cj gar., piso. R$75.000,00.
Aceita-se carro no negócio.

BARRA VELHA - vende-se, em
frente a soco Barra Velha, cj 4
qtos. R$25.000,OO. Tratar:

•

�OTOS

( 3_71- 1970)
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Gol Special G

Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G
Honda NX 200 01 preta G
Gol Special, a.c. 00 branco G
VW 16 - 200 truck.!Jaú 00 branco D
Parati GTI 16v 99 vermelho G
Ka 99 prata G

Corsa Wegon GL 1.0 98 verde G
Palio EL, cl ar 97 bordô G
Gol 1.0 compl. 97 branco G·
Gol MI 97 vermelho G
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G
Golf GL compl. 96 azul G

Escort Hobby 96 azul G
Escort L - Euro 94 vermelho A
MS 709 carroçeria 93 vermelho D
Chevette DL 91 branco G

Pampa 1.8 90 verde G
F-l000 89 amarela D

Moto CS 450DX 88 cinza G

370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

ESCORT GlX, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000

MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20Y CINZA 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

ESCORT Gl C/ AR+DH CINZA 1998

ESCORT Gl4P VERDE 1997

VECTRA GlS + CQURO BRANCO 1997

GOL CU·1.6 BRANCO 1997

CORSA SUPER 4P ROXO 1996

ESCORT HOBBY PRATA 1996

. GOL 1.0 I PlUS + RODAS PRATA 1995

GOlF Gl C0MPL. (-AR) AZUL 1995

GOL CU1.6 AZUL 1995

OMEGAGlS VERDE 1993 I'

GOlCll.6 AZUL 1993

-KADETI CINZA 1989

SANTANA 4P PRETO 1986

Corsa Sedan + a.c. Cinza 03 G

Celta Prata 02- G

Celta Preta 02 G
Vectra GlS comp. Vermelho 98 G
Vectra GlS compl. Verde 98 G

Vectra GLS 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

UnQELX,2p Bordo 95 G
Uno 1.5 Bege 88 A

RENAULT

Escort 1.8, 16v, 4p, cornpí, - ar

Escort 1.6
Escort Hobby 1.6 '

Escort 1.8l
Escort Gl 1.6, a.q ..

Escort GU1.6, a.q., desemb.
Escort Gl 1.6
F-l000, diesel, motor MWM, v.e.

99
91
95

99
94
85
91

99
99
98
97
00
95
92
91

98
88
93
93
95
95
87
91

cinza
cinza
prata
dourado
vermelho

Clio RN 1.0 16v compl. Prata 01 G

l·t'�vi�@��IT�"WA.�g'�MA.@;ç�íiiiA.;�,gj}+'pA.i�ij'�'vl�l�I'�:�A."Mçg�'g'gl,�ij�I:I!l!·

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

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Uno Mille, limp. desemb.,
Tipo 1.6, compl.

Gol MI1.0, 2p, compl.
Goll.O
Gol S, 1.6, álcool
Apollo1.8

VW

,

Dakota pick-up 6cil. gas. 99 preto met.
Corsa Wind, 4p 99 branco
Gol MI 1.6, gas, 97 vermelho
Corsa Mr;>FI 1.6 gas, 97 branco

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

Kadett light, 1.8, álc. 94 bordo met.

Escort hobby, gas. 94 bordô
Kadett SL 1:8 93 prata met.

Escort GL, gas . 91 azul
GolCL 91 prata
Gol CL, 1.6,.gasolina 89 branco
CBX 450, gasolina 89 azul
Monza St.E, 1.8, compl. 87 bege
Voyage 1.6 gas. 82 cinza

Fusca 1300 78 branco

Fusca'1300, gasolina 73 bege
'i

FIÀT PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
Twister 02 vermelha c/ partida, 22 dono

Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00 Uno4p 01 branco Golf, 4p, a.c., D.h .. 95 azul

Uno Eletronico,4p 93 Verdemet R$ 6.900,00 Clio4p 00 prata compl.
94CorsaWind 99 branco 2p Logus, 2p, comp. .prata

UnoCL 91 Verde 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

Passat, compl.+Aut.. 95 Cinza R$17.80Ó,00 Vectra 98 branco compl., GL, 2.0
bordoUnoSX,1.0 champagne 4p, ve, te, It, dt, aq Gol, 2p, básico 96

Gol 94 Preto R$ 7.200,00 97

GolMI 98 Branco R$11.000,00 Kadett 97 cinzá c/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, compl. 93 preto

LogusCU 95 Prata R$ 8.900,00 CorsaMPSI 96 branco 2p, cl opcionais Kadett, 2p, com opc' 95 branco
GM Corsa 97 Verde R$ 9.800,00 Pampa Ll.8 96 branca cl capota de fibra

QuantumGL 96 Brancó 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 cornpl. Monza, 2p, SLE 89 verde
Quantum CU 93 Cinza R$ 8.900,00 CorsaGL1.4 95 bordô
Chevette júnior 93 Prata R$ 5.900,00 VectraGLS 94 verde compl, Gol GL� 2p 86 branco

'FORD EscorfHobby 95 Azul R$ 7.300,00 Monza GLS 94 cinza 2p,compl. Prêmio, CS 85 branco
EscortGL 95 Prata R$ 8.900,00 Monza4p 92 bordô compl.
VeronaGLX 96 Azul R$ 9.700,00 Uno 89 preto 1.6R Del Rey 2p. GL branco

RENAULT Clio, -ar 01 Bordô R$16.500,00 D-20 gabinada 89 bordô compl. Fusca 83 branco
i'�:Av�mprê1eito.'WàIÍfeõi'âr�[GíiÚbã�·374;1!i�8Ja'râííua:(élô,lSúlJi XL250 83 branco

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
I, -'

neqncros
neste espaço!

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedam 1.0, a.q., Desemb.
5-10 Deluxe, compl.
Corsa Sedan Gl, 1.6, trio, alarme
Vectra GlS 2.2, compl., ar digital
D-20, cornpl.
Kadett Sl, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Kadett Sl, desemb., Pers.

FORD

, ,

PER
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372-0676

IJ�!�-::::'� 371·4225

Seja parceiro
da BV Financeira

e' faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

311-0802 311-8281

Exp.Antônio Carlos ferreira, 130 - centro - Juuá do Sul

iFINMCllU

Gol 16v compl.
Escort GL, 16v

Escort SW GLX

Escort SW 16v

Escort Hobby 1.o

Palio EDX 4p
Gol CL 1.6

Astra GLS

Vectra GLS
.

Escort L

Versailles Ghia

GolCL

Honda CBX 750 Four

Escort Hobby
Gol CL 1.6

Verona GLX compl.

Astra Sedam GL 1.8, 1999, Azul

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, CD
Corsa Sedan Super 16V, 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

Parati 2.0, 4p., 2000, Prata

Opcionais: or condicionado, direção hidráulica, trio, air bag, CD
cno RT 1 .0 16V, 2002, Bege
Opcionais: ar conc., direção hidr., trio. elétrico, faróis de neblina,
air bag duplo, rodas de liga leve, CD

Verde 1999 R$ 13.500,00

Prata 1998 R$ 14.500,00

Verde 1998 H$ 15.800,00

Vermelho 1997 R$ 13.800,00
Verde 1996 R$ 8.300,00

Branco 1996 R$ 9.800,00

Verde 1996 R$ 10.500,00

Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Azul 1994 R$ 13.500,00

Prata 1994 R$ 8.800,00
Cinza 1993 R$ 8.500,00

Prata 1990 R$ 6.000,00

Fantasia 1974 R$ 8.500,00
Preto 1994 R$ 7.200,0.0

Azul 1992 R$ 7.300,00

Azul 1991 R$ 6.800,00

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

Fiesta 4 P ar q 98/98 PrataGolMI 97 R$ 9.600,00
Corsa Sedan, 1.6 Corsa MiJleniun ve /ta/des tr/ar qu/al 01/01 Prata

97 R$12.500,OO
Gol R$ 7.200,00 Astra GLS Completo 99/00 Cinza93
Gol

92 R$ 6.400,00 Corsa Sedan Completo 00/00 Branco
F·1000 91 R$ 26.000,00 Corsa Super 4P Ijdes/ar q/ tr 97/97 Branco
Elba I

R$ 4.000,0089 Parati 1.6 llmp/dea/ar/direção 00/01 BrancoEscort 88 R$ 4.500,00
01/01 BrancoSantana compl.. ar Siena ELX Completo

87 R$ 4.500,00
95/95 VermelhoEscort Uno 4P Completo87 R$ 4.000,00

Gol1.6, álcool R$ 3.500,00 Clio Sedan Completo / top 01/01 Vermelho85

Corcell12p 80 R$ 2.000,00 Kangoo Completo / top 01/01 Cinza
Corcel I 72 R$ 2.200,00 Clio RT 1.6 Completo / top 00/00 BrancoGol, prata rnet.
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10 CORREIO DO POVO
CLASSI

QUINTA-FEIRA, 7 de agosto de 2003 I�

Mude seu conceito de viver
b�

Çjarden� fi

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 enrrada

saldo direto c/ II Construtora

Salade jogos, Sala de ginástica, Sauna lj'ambiente de descanso,
Salão de festas cjchulTasq. 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.

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

Lazer: Prédio:

R. lvInred1l11 Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Center - ]amgulí do S1I1- SC

CONSTRUstL
"Inovando Conceitos de Vida»

�-----------------------------------------_;_-----_._-----------,
A MELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO

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

Atendimento

8:00h às 18:30h
.

-

. sI fechar pI o almoçai
Fone: 312-1111· Rua DomingosSanson, 62 (antiga fábrica Dalmar)I

____________________________________� � J
I

Tudo'abaixo
do preço de
custo e

de fábrica
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Residência em

Alvenaria, nova,
.

conclusão em julho.
Loteamento Bellavista,

�airro Amizade

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa

.

• Lavanderia;
.• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala íntima;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte cl Closet;
• 1 Suíte Master cl Closet e
Banheira;

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

Projetos / Execução j
Administração

e Gerenciamento da obra

��r�Ó�iO �e_ Engen��"aJ
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,

Ed. Dlener, sobreloja· Jaraguá do Sul

CORREIO DO POVO 11

Cortinas e PerSian�s 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!!!

AMIZADE-vende-se, cl 2 qtos,
no Conj. Habitacional Amizade.
R$36.000,00 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 j� possuam apto.
Tratar: 371-7931 cl Keli.

PROCURA-SE - rapaz pI dividir
apto. Tratar: 99532345.

. SÃO PAULO - vende-se, no

bairro Estação da LUZ, esq. cl a
R. das Noivas, estuda-se

proposta. Valor a combinar.
Tratar: (11) 6976-944'8 cl
Tatlane. (proprietário)

AGUÁ VERDE - vende-se, cl 2
casas de alv., na R. Leopoldo
Meier, 114. A 12 cl 115m2, cl
lage, 3 qtos e demais dependo
e a 2º cl 65m2, 2 qtos e demais
dependo R$78.000,00. Aceita
se carro até R$20.000,00 ou

troca-se por casa em Joinville.

Tratar: 426-8264.

ALUGA-SE - 'cl 2 galpões pré
moldados; 1 de madeira e 2

casas, em Schroeder, próx. a

Marisol. Tratar: 373-0263 ou

9973-9783.

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA·MELHOR IOCAlIZAÇÃ,O

DE JARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Laias e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento •

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Ceodoro
da Fonseca 972· Centro

FONE: (47)275-�070
CONSTRuSlL �

"Inovando Concertosde Vida' �

ANA PAULA - vende-se, lindo,
de esquina, cl 388,58m2,
escriturado e pronto pI
construir. R$14.000,00.
Aceita-se veículo 'até

R$7.000,00. Tratar: 9134,
5540 cl Charles.

R$40.000,00 a vista ou facilita
se cl pequena entro + 45 pare.
Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198 cl Walter. Creci 9238

CENTRO - vende-se, cl 378m2,
próx. Angeloni. -Tratar: 275-
0038.

BAEPENDI - vende-se, próx.
Rodoviária, cl 420m2• COMPRA-SE - mesmo em fase

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
<

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - Sacada - Prédío novo com
piscina R$ 85.000,00

.

Apartamento· 3 Dormitóríos (Suíte) - Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens Privativas - Situado no Centro - Pertinho do mar - Õtimo Negócio. R$
180.000,00
Apartamento - Lindo - Frente ao Mar - 3 Dormitórios '(Suite - Closet -

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica de toda Av.
Atlântica. Apenas R$180.00G,00
ZELlO BURATTO Rua 500 - nO 400 CRECI 296

, .
,. " '\ ...., 47 9983-5920 - 47 367·1993
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12 CORREIO DO POVO
CLASSI

Unerj abre vagas para
cursos de Excel avançado
e Matemática Financeira

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

cursos: Excel avançado e Matemática Financeira com

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

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

N·...v ".
.' '" .' ..

'

.. "'t·
.

id: d '"ao perca essa OpOI um a e ...

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br
UNERJ C ,ri <'.'" d 'E ',.

·R l
,.

C'
. I"Cenlrc> Unlv_aérlode Jal1l9uá do SUl ooruenaçao e' xtensao e e açoes. oml1n tsrtss

CONSULTE-NOSTAMBÊM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

QUINTA-FEIRA, 7 de aqosto de 20

MORENO QUEÉSEU!

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

Com autorização do Banco Central
-

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 cf Paulo - Qualquer horári
. 5501. (pcop,ietMo) 1313. e,eei 9561 �RIO MOLHA-vende-se, 50x40, SCHROEDER _ vende-se, lo'

fi

próx. a Gruta. Aceita-se carro. próx. Marisol, cj 610ml
'desmembramento. Tratar: 275-3735. R$11.000,00. Tratar: 37

Propostas no e-mail 1313. Creci 9561
teko@unerj.br

de

CONDOMíNIO RENASCENSA -

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

.
SCHROEDER - vende-se, no

centro, cj 1.980m2, plano,
pronto pj constr., cj escritura.
R$15.000,00. Aceita-se carro a

partir de 95, até R$8.000,00.
Tratar: 371-6069.

SCHROEDER - vende-se, 101

próx. Mercado Téio, cj 750111 I
R$9.000,00 a vista. Trata I
374-1313. Creci 9561

PENHA - vende-se, murado e

aterrado, a 200m da praia. SCHROEDER _ vende-se ou
R$22.000,OO. Tratar: 372-

troca-se, cj 1020m2, R.

_31_5_7_._(p_rO_p_rie_tá_r"_lo) - Tiradentes. Tratar: (43) 9991-
4881.

RIO MOLHA - vende-se, cj
969.480m2, escriturado.

R$150,00. Aceita-se casa ou

apto no negócio. Tratar: 9112-

TERRENO - vende-se, pró!
Wigando Meyer. R$4.500,Ot
ou troca-se por carro. Tratar:
273-1343 cj Andreia.

VENDE-SE - cj 7.500m2, cl
casa de alv .. de 100m2,
R$140.000,00 nego Tratar:

376-2601.

SCHROEDER - vende-se, lote

prôx. Posto Salomon, cj 450m2•
R$11.000,00. Tratar: 374-

o melhor
Consórcio de

Terrenos, Casas,"

Apartamentos,
Salas Comerciais e
Reformas de imóveis

fPCaraguá
. 371...4000

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

com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(47)3784682
·375-1881,

Rua Roberto Zeidel, 45
Corupá-SC

ri ----------------�

IANTACRUZ
Material de Construção

�
275·3727
R: Alberto Santos Drummondt, I.�... �.?� ... :V!.Ill: .. l"Illéi.lI:... J_gtl� .. II()_�IJI ... .!

GADOTTI

'CASA J.E.r
iCasas Pré-fabricadas: .

��"� i

r 372-1618

(47) 375·1239

Ruada Saudades, 300
Centro· Corupá • SC

:João Jonuário Ayroso, nO 341 i
l,���ll_u_ó_!:;qu_�r�_()�_}Jlll��()?_U!)

1a;�lIMXfs�El
I 1 i

I 27�·2234/275.2S94 i

i Unica Loja: II ,
i 1tUlt..ktã4:1 PI�lllndlttk, 2100· !I �1ffl �{}Va (allt.e.\ &l Dpmdlool) IL��lU't do &u1" fulJltu�tílrlfla" tone: ('41) 21S�()4a

.

....._ ,. J

SB1Ú/içÓ·DEnlRR..4.Pr..4NAGHM,"Y
l!E1'ROESCAVADEIRA, CiL.:mv�Ô�
B.b;SC4V@EmJIUPR,iÍt[gÇ;4;;';;:

Rua W�lter Marquardt, 2270

"Matorials para COnstruçã,
•

forragens 8 ferramentas
•

Material Elétrico

AMIlZA••
MM.IIAJS ., 'O/ln.flfÃ'

._. Fone/Fax

r 311-4139
Rua RobenoDemanD,491- Clemlewlez

273-1532
onde seu d· inhelro vale mais 'Rua Dorval Marcatto, 80

Loteamento Firenzi Bairro

LCh�c:.�..:_P!ula .. � Jaragu��do SUIJclonarnento.

Schneider, 832, na Barra d'o Rio Contando uma equipe de 5 fun

Cerro, a Bacana Materiais de cionários qualificados, a ernpre
Construção tem uma sólida atuação no sa oferece, além de exemplar
ramo de materiais pesados. Fundada atendimento, o serviço de entre
em 31 de julho de 1990, a empresa ga rápida através de dois cami
oferece produtos como tijolos, telhas,

.

nhões próprios. Disponibilizan
madeiras e pisos, tanto para uma do, ainda, financiamento pela
pequena reforma quanto para o Caixa Eco-nômica Federal em

acabamento. até 60 vezes com juros de 0,5%
De propriedade dos sócios Tibério e ao mês; pelo Banco Bradesco em

Marisa Stui, a-Bacana possui estacio- 24 vezes com juros a partir de
Ii=:========::::;::�=lnamento próprio e uma área de 130 1,99% ao mês; financiadora

rn', com o conforto e a praticidade que Losango com cheque em 12 vezes

são primordiais para otimizar o fun- e carnês em 15 vezes.

BACANA
Localizada na Rua Pastor Albert

Rua Pastor Schneider, 832 - Barra do Rio Cerro - Tel. Fone: 376-0897 ou 9975-0131
r--�--------------------�-�

376-1597
376-0786

Ruo Emílio Schulz, nO 40 ,

....�êl.c,>....�.\J.. i:z... �.. }()�().a.lJº .. c:J.<??.L)I ... J

FRANZNERBONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Materiais Elétricos

Hidráulicos - ferragens
Tijolos - Telhas - Clinento
Tintas e Vernizes"'310-4508

r 310-4991 1--216-2000.
Rua AnuoloRublnl n' 321· Barra do RioCemRua José Tbelllklro Ribeiro, 2193· SI 02

ILJT0ft1U8111
• Il ......h , ••

370-0800
Av. WllldemllrGruh"", 1555
Villl llllllu - JllrllgufÍ doSul

Walter Materiai,$
de Construção

, N) ,

Construindo o seu Sonha!

375·1183
Rua: Jaraguá, 50 - Centro

Corupá - SC

F�n8: 376-0897
9975-0131

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-5E-terreno, cl 350m2,
bairro Jaraguá 84, Residencial
Miranda. R$12.000,00. Tratar:
371-8116 ci Marlene.

(proprietário)

VENDE-SE - cl 400m2, na R.
José Mesch, Lot. Santo Antônio,
R$3.000,00 entro +

R$5.000,00 parco em

R$120,00 mensais. Tratar:
276:0605 cl Vally.

VENDE-SE - na R. Joaquim Fco.
De Paula, próx. Lombada
Eletrônica, cl 520m2, cl calçada
e frente murada. Valor a

combinar. Tratar: 9993-1188.

(proprietário)

VENDE-5E - c/casa de mad.,
cl 70m2• R$15.000,00. Tratar:
376-3274.

VENDE-SE - de esquina, cl
412m2, na R. Marcelo Barbi.

R$18.000,00 a vista e
f R$20.000,00 negociado.
Tratar: 275-0468.

VENDE-SE - cl 420m2, R. Pref.
José' Bauer, ao lado da Recr.
Caixa Econômica. Tratar: 9134-
763.9 a noite. (particular)

VENDE-SE - no Lot. Casa Nova

II, de esquina, cl 510m2, pronto
pI constr. R$18.000,00.'
Aceita-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,OO. Tratar: 371-
6069 cl Beta. (proprietário)

empregos

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
, umano

EnviarCurriculum para
vagaprog@uoLcom.br

CONSÓRCIO UNIÃO
pre cls a-se de vendedores
externos com experiência na

área de consórcios, salário
fixo + comissão. Tratar: 371-
8153.

COSTUREIRA - precisa-se, PI

VOLTE A FICAR .EM

FORMA. REDUZA OU

CONTROLE SEU PESO

COM SAÚDE.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

ALUGA-SE - sala no centro.

R$250,00. Tratar': 275-3809.

PROCURA-SE - sala comercial

pI alugar. Tratar: 372-3464.

VENDE-5E -loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo

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

VENDE-5E-padaria, compl., 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-5E - padaria, compl., cl
ótimo ponto e clientela.Tratar:
370�!5767.

VíDEO LOCADORA - troca-se

por casa. Tratar: 371-2525.

SCHROEDER - vende-se, cl 5
margas, cl casa de 140m2,
duas lagoas, pomar, água de
nascente. R$55.000,00 a

vista. Tratar: 374-1313. Creci
9561

maq. reta, cl conhecimento em
tecido plano. Tratar: 371-
3830.

TELE-MARKETING - precisa
se cl experiência na área de

consórcio, cl telefone em

casa (trabalho domiciliar),
s al ár i o 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.

PRECISA-5E - de mensalista,
que cozinhe. Tratar: 371-5147
ou 275-3100 cl Marli.

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 secretária. Tratar:
376-3124.

CALDO DE

CASCUDO
Associação de Moradores

.

Laura de Borba, promove
caldo de cascudo no Salão

Paroquial da Igreja Matriz
de Guaramirim

Dia 9 de Agosto de 2003

(sábado) às 19 horas.

Renda para documentação
do terreno da Associação

promoções

Imperdíveis'

senac

"HÁ TRÊS COISAS QUE NUNCA

VO�TAM ATRÁS:
A FLECHA LANÇADA,
A PALAVRA PRONUNCIADA E
A OPORTUNIDADE PERDIDA"

(Provérbio Chinês)

.

INSC81flllES,.

ADIRll/S

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

Direção Defensiva e Legislação de Trânsito - Primeiros Socorros - eH 30hs
.

Período: 11 a 22/08/03 (2a a 6a). Horário: 19h às 22h. R$185,OO ou 1+1 R$95,00

Oratória I - eH 15hs
Período: 30/8, 6/9, 13/9 (sábados). Horário: 8h às 13h. R$130,00 OL! 1+ 1 R$63,00

Pós Graduação em Varejo (parceria Senac, Unerj e CDL) - eH 360hs
Período: 18/08/2003 (2a). Horário: 14h às 22h. 18 x R$350,00

Garçom/Barman - eH 100hs
Período: 25/8 a 04/11/03 (2a, 4a e 6a). Horário: 14h às 17h. R$396,00 ou 1+3 R$110,00

Desenvolvimento Profissional em Gestão Financeira - eH �OhS
Período: Agosto (sábados). Horário: 8h às 12h e 13h às 17h. R$320,00 ou 1+1 R$165,OO

Venha desenvolver suas técnicas e habilidades fazendo o curso de Pós Graduação
em Varejo e tenha m�is sucesso nos negócios. ,Parceria Senac, Unerj e CDL.

Fone/fax: 310�\0251 �uo Adélio Fischer, 303
_ >;i,",'

,q loroguadosul@sc.senac.br
, "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r't CIRURGIÕES
�OENTISTAS
Odontologia preventiva estétlca e restauradora

Alfredo Guenther
(CRO 0360)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter
[CRO 3976)

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
e-meu .ttQ9l11"Jte-,(GUf)! com ur � >r,,(jllá do Sul

o que é gengivite?

A gengivite é uma lnftarnação da gengiva que pode progredir e atingir o osso alveolar. É este que envolve e segura

os dentes. É causada pela placa bacterian_ª ou biofilme dental, uma película incolor e pegajosa que se forma

'tontinuamente nos dentes. Se não for removida diariamente por meio da escovação e do uso do fio dental, a placa
bacteriana pode se formar e as bactérias nela contidas poderão infeccionar não apenasa gengiva e a região ao

redor dos dentes, mas acabarão por atingir o tecido abaixo da gengiva e o osso que suporta os dentes. Isto pode
fazer com que os dentes fiquem abalados, caiam ou tenham que ser removidos pelo dentista.

São três o's estágios da gengivite:
I

,

-') Gengivite: este é o primeiro estágio da inflamação gengival causada pela placa bacteriana que se forma na margem da ·gengiva. Se a

escovação e o uso do fio dental diariamente não forem suficientes para remover esta placa, ela produzirá toxinas (venenos) que podem irritar

o tecido gengival, causando a gengivite. Você pode notar algum sangramento durante a escavação e o uso dó fio dental. Neste primeiro
estágio da doença, o dano pode ser revertido, desde que o osso e o tecido conjuntivo que seguram 0S dentes no lugar não tenham sido

atingidos.
-') PeriodOntite: neste estágio, o osso e as fibras de sustentação que mantêm os dentes em posição são irreversivelmente danificados. Ao

redor da sua gengiva pode começar a se formar. uma bolsa que avança para baixo da gengiva e onde ficam armazenados os detritos e a placa
bacteriana. O tratamento dentário adequado e a higiene bucal minuciosa em casa, em geral, podem ajudar a prevenir danos maiores.
-') Periodontite avançada: neste. estágio. final da doença, as fibras e os ossos de sustentação dos dentes estão destruídos, o que faz com que
os dentes migrem ou mudem de lugar ou se tornem abalados ou móveis. Isto pode afetar sua mordida e, se o tratamento não for eficaz, você
corre o risco de perder seus' dentes.

Como saber se tenho gengivite?

A gengivite pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum entre os

adultos. Se for detectada no seu estágio inicial, a gengivite pode ser

revertida - portanto, visite seu dentista se notar qualquer um dos

seguintes sintomas:
-') Gengivas vermelhas, intumescidas ou inchadas, ou flácidas .

. -') Gengivas que sanaram durante a escovação ou o uso do fio dental.

-') Dentes que parecem mais longos devido à retração da gengiva.
-') Gengivas que se separam ou se afastam dos dentes, criando uma

bolsa.
-') Mudanças na forma como seus dentes se encaixam quando você
morde.

-') Secreção de pus ao redor dos dentes e na bolsa gengival.
� Mau hálito constante ou gosto ruim na boca

Fone: 371-6110
9905-2653.

�_r
�. fláce ce(}rp(}

e Distribuidora de Cosméticos:

"'}7'UI.", de- ciI?(U;(uy ,.SanuuUl'

Centro Auditivo
Audio ((��)) Zoom
... Aparelhos Auditivos
.. Micro-Canal c/ Volume Automático
.. Audiômelros e Impedanciômelro

.... Moldes e Pilhas
... Cabine Acústico

... Próteses e Drenos

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Manipulação de fórmufas médicdS
Fisioterápicos e

Cosméticos mJnlpu/�dos

Fone: 371-8298
R.U.l aão Pico/li .1 10 - Centro

Oftalmologista
371-7801/370-0409Fone: (47) 372-2364

e-mail: 3udlo7.om@uoLcom.br
Rua Guilherme Weege, 327

1!. Reinoldo Rau, 2fi

,leio/fax: 27S..o7fi
,

www.receituario.colII.b

Ortodontia e

Ortopedia Fadai

DoK.tp,.ÇOStsp�i$Panl
ISU". Odooto J;If"il�

Dr. Neto, José A. Santol
TEL. 371-0795
POLIClíNICA RIO 8.RANCO
�U:liBtil� d!l Ri� SfQf!(O,W . sJ7· (�n!rt<

ij.v�!!T6RIO JARAGOAeflSf
DE Att4USES CUttICAS.LTOA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

Rua Dr. Waldomiro Mazurechtin, 67 • Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INSCRiÇÕES
O Senai de Jaraguá do Sul está com inscrições abertas

para seus cursos operacionais de Eletrotécnica - Básica,
Auto CAD - Básico,M9PP(Treinamento Específico para
Condutores de Veículos Rodoviários Transportadores
de Produtos Perigosos), Modelagem Avançada e Adesão

da Borracha a Metal e outros substratos.

O curso de Eletrotécnica - Básica, com 96 horas, será
realizado no período matutino, de 9 de agosto a 6 de

dezembro (aulas aos sábados) e as inscrições podem ser

feitas até o dia 7. Já o curso de Auto CAD - Básico terá

60 horas de duração, também' pela manhã e aulas aos

sábados, a partir deste dia 9 até 22 de novembro, com

inscnçoes até 8.

As inscrições para o curso do MOPP (40 horas) encerra
se no dia 14 de agosto, para o curso de Modelagem
Avançada (160 horas), no dia 18, e para o curso de Adesão

da Borracha a Metal e outros substratos (8 horas) no dia

26 de agosto. Informações complementares no SENAI

On Line - 0800 48 1212 (ligação gratuita) ou no site

www.sc.senai.br/jaragua/

PROGRAMAÇÃO
Dentro da programação dos 54 anos da Prefeitura de

, Guaramirim, será realizado no próximo sábado" com
início às 22 horas, o Baile dos Pais. Animada pela banda
Cantos do Sul e com show com Sidney, o. baile é

I promoção do Clube de Mães e será realizado no

pavilhão de eventos. '

GERAL

'mundo do trabalho atra

vés, de ações educacionais,
disseminando conheci
mentos sobre comércio de

bens e serviços,
'

Criado em 10 de janei
ro de 1946; o Senac é ad

ministrado pela Confede

ração Nacional do Co

mércio, em cumprimento
aos Decretos' Leis nos

8.621 e 8.622, que deram

origem à instituição.
Durante os 57 anos de

atividades, o Serrac ptepa
rou mais de 38 milhões de

pessoas para 'o setor de

comércio e serviços,' con
tribuindo para a valoriza

ção do trabalhador, por
meio de sua .capacitação
profissional .ern doze áre

as de atuação. ,

Através de diferentes

modalidades de ensino, a

instituição atua em cerca de

1900 municípios, capaci
tando cerca del.? milhões

de brasileiros para o mer
cado de trabalho a cada

.

ano. (CAROLINA TOM4SELlI)
" •

>

•

Construção da unidade será finalizada em março de 2004
Cesar Junkes

sos de qualificação técni

ca, aperfeiçoamento e cur

sos técnicos nas áreas de

gestão e comércio, saúde,
turismo, entre outros. Mau-
"rício explica que, em

Jaraguá do Sul, o Senac
oferece cursos

profissionalizantes há 5

anos. "Com a nova sede,

vamos formar profissio
nais cada vez mais compe
titivos no mercado de tra

balho", pondera.
ATUAÇÃO - O Senac

é uma instituição de edu

cação profissional aberta à

toda a sociedade, com a

missão de desenvolver pes
soas e organizações para o

IEDUCAÇÃO: SECRE"fARIA DE EDUCAÇÃO RETORNA COM SISTEMA ANUAL DE AVALIAÇÃO

PAULO FLORIANI ,

I
i
I

I
I'Senac inicia construção da

nova unidade emJaraguá do Sul
}AJlAGuA DO SUL - o

Senac (Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial)
deJaraguá do Sul iniciou a

construção da nova unida

de, a ser instalada na Rua

dos Imigrantes, próximo a

Unerj. Prevista para ser

concluída em março de
2004, o obra terá um cus

to de 1,4 milhão de reais,
segundo o Diretor Maurí

cio Anísio Ferreira.

Com uma área de mais

de 1.500 m2, a unidade
vem atender a comunida

de do município e região
com salas modernizadas,
como o laboratório de

Enfermagem e .o s de
informática. Também ha

verá 12 salas montadas

com equipamentos de úl

tima geração para os cur-

O Vereador Paulo Ademir Floriani, deu entrada na Câmara de

Vereadores, com indicação no sentido que se faça uma ampla
campanha de conscientização da população com relação à

Ministro da Saúde recebe, na Finlândia,
prêmio pela luta contra o tabagismo

BRASÍLIA - O minis

tro da Saúde, Humberto
Costa, recebeu o prêmio
internacional pela lideran
ça exemplar do Ministério
da Saúde na luta

antitabagista. A premiação
foi realizada no dia 4 de

agosto, em Helsinque (Fin
lândia), durante a Confe
rência Mundial sobre Ta

baco ou Saúde.
O prêmio Luther L.

Terry foi criado em 2000

pela Sociedade Americana
de Câncer (ACS), em ho-

. . .

menagem ao pIOneIro CI-

rurgião-geral americano
que, em 1964, fez a pri
meira coletânea das desco

bertas científicas, estabele
cendo os efeitos nocivos,
do consumo de tabaco à

saúde.

Referência internacio-

-

preservação dos bens públicos, tais como: placas de trânsito, telefone�
PÚblicos(orelhões), semáforos, escolas, creche, praças e outros."E

lamentável o que vem ocorrendo em todo nosso Município, destruição
de placas de trânsito, a ponto de deixarem uma rua de mais de 10 Km

sem placa nenhuma. Outro caso foi que crianças de 10 e 12 anos

quebraram um telefone público, e o próprio calçadão 03 dias após a

inauguração já sofreu danos".
Outro pedido importante encaminhado pelo Vereador Floriani, foi a

urgente construção de uma ilha com estreitamento de pista, para
reduzir a velocidade dos veículos, naRua Roberto Ziemann, em frente
a Escola Max Schubert. "O risco de acidente naquele local é muito

grande, em vi rtude do grande número de estudantes".
Também solicitou da Prefeitura Municipal a elevação do Palco

existente na Praça Ângelo Piazera, em pelo menos 01 metro, para que
o público que se faz presente nos diversos eventos, possam ter uma'
melhor vlsão dos artistas que ali se apresentam.

nal na luta anti tabagista, a
legislação brasileira é reco

nhecida por adotar ações
de peso como a restrição
da publicidade, a proibi
ção do fumo em ambien

tes fechados e a obrigato
riedade de estampar ima

gens e frases de alerta so

bre os males do vício nos

maços. Além disso, o

Ministério da Saúde, por
meio do Instituto Nacio

nal de Câncer, desenvolve

programas de combate ,ao
.

fumo nos hospitais, esco
las e ambientes de traba

lho.

O Brasil participou ati

vamente do processo de

elaboração e aprovação da

Convenção-Quadro Inter
nacional para o Controle
do Tabaco. O acordo, que
objetiva reduzir o consu-

mo de tabaco no mundo,
foi aprovado pela 56" as

sembléia geral da Organi
zação' Mundial' da Saúde

(OMS), em maio.

A convenção, debatida
njl OMS nos liltinloS qua
tro anos, estabelece uma

'série de protocolos que
prevêem, por exemplo, a

harmonização, internacio
nal de preços e impostos
dos derivados do tabaco;
ações para coibir o contra- .

bando; eliminação da ven
da de produtos livres de
taxas e impostos; avaliação
e divulgação dos constitu
intes tóxicos presentes nos
derivados do tabaco; regu
lamentação de rótulos e

embalagens do tabaco; e

definição de políticas
agrícolas e de comércio do
tabaco.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IDECEPÇÃO: ÁRVORE SíMBOLO DO BRASil, PLANTADA HÁ 31 ANOS NO CENTRO DA CIDADE, FOI CORTADA

Prefeitura vai plantar outra
muda de Pau-Brasil na praça

]ARAGuA DO SUL -

Ainda este mês a Gerência

de Meio Ambiente da Pre

feitura deve plantar, nova
mente, uma muda de Pau

Brasil na Praça Paul Harris,
no centro da cidade.

Acontece que a árvore des

sa rara espécie que havia no
local foi coitada, pratica
mente rente ao chão; pelo
técnicos da Gerência de

Meio Ambiente, em mar

ço deste ano.

De acordo com o en

genheiro florestal da Ge

rência de Meio Ambiente,
Claudionei Peters, o Pau

Brasil foi sacrificado por
que "o vendaval acabou

com os galhos. Não tive

mos outra alternativa a não

ser a de eliminar a árvo

re", argumenta Peters.

A ausência desse exem

plar da árvore símbolo do

Brasil foi notada por estu
dantes de outros estados,
que foram até o local para

Pau-Brasil da Praça Paul Hanis foi plantada em 1972, pelo RotaI)'

conhecerem o Pau-Brasil e

ver como é o desenvolvi

mento da mesma em lu

gares de clima frio, já que
essg espécie é natural do

Nordeste, onde o clima é,
tropical.

O Pau-Brasil que exis

tia na Paul Harris foi plan
tada pelo Rotary Clube

de Jaraguá do Sul em 14

de março de 1972, em

comemoração aos 20

anos de fundação do

Rotary Clube em Jaraguá

do Sul.

O engenheiro florestal

,

da' Prefeitura garante,que
ainda este mês a Gerência
de Meio Ambiente vai pro
videnciar o plantio de ou

tro Pau-Brasil'. Peters acres
centa que a árvore cortada

tinha três metros de altura

e 15 centímetros de diâme
troo Segundo o engenheiro,
a decisão de cortar a árvo

re foi bastante difícil, mas
necessátia, já que os galhos
estavam no chão e sem

chances de recuperação.
"Estamos esperando o cli

ma ficar mais quente, pois
essa espécie não se desen
volve em tempo de frio",
explica,Peters. Ele salienta'
que, para que a próxima ár

vore chegue ao tamanho da
outra, �erão necessários ou
tros 31 anos.

O' engenheiro não

soube informar quantos
exemplares de Pau-Bra

sil existem em Jaraguá do
Sul. Ele calcula que, tal

vez, existam, no máximo,
umas três árvores dessa

espécie podem ser vistas

no' município. O Pau

Brasil foi um dos produ
tos 'brasileiros exporta
dos pelos portugueses
após o descobrimento, a

ponto de quase ter dei

xado de existir. É consi

derada a árvore símbo

lo do Brasil e é de pre
servação permanente.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Moconevi promove debate sobre inclusão étnica
]ARAGUA DO SUL - A

inclusão étnica na educação
é o tema do debate que o

Moconevi (Movimento da

Consciência Negra do Vale
do Itapocu) promove ama

nhã, a partir das 19 horas,
no Centro Universitário de

.' _'. '

Jaraguá do Sul. Além da in-

clusão .�os negros nas uni

versidades, através do sis
tema de cotas, também será

discutido o resgate históri
co cultural, igualdade social
e o negro no mercado de

trabalho. Estará presente ao

evento o coordenador es

tadual do Movimento da
Consciência Negra e vere

ador em Florianópolis,
Márcio de Souza e ainda re

presentantes do DCE da

Unerj, secretária de Educa
ção e deputado estadual do

PT, DioneiWalter da Silva.
De acordo com o as

sessor de imprensa do

Moconevi, Francisco
Valdecir Alves, o principal
objetivo é consci-entizar a

comunidade negra do Vale

do Itapocu sobre a neces

sidade de se lutar pelos' di
reitos. ''A situação dos ne

gros tem melhorado, mas
ainda está longe da igualda
de q1,le buscamos", acres
centa Alves, que, pessoal
mente, admite já ter sido

vítima de racismo no mer

cado de trabalho.

"O negro, para con

quistar seu espaço, precisa
lutar muito.E é isso, que
estamos fazendo. Es-

rte começará
de hoje. Bom
do seu lado

u visual, mas

da conta para
as. Opiniões

rão atrapalhar o
ar: Laranja.

o comunicação.
Cor: Amarelo.

re apostar
edita. A relação

c tudo para se

erde.

ercícios físicos serão

ro descarregar as
ça uma caminhada
um esporte. Um
ai surgir. Cor:

Virgem - Alguns
c derão tumultuar
o os familiare,

tamos na busca da igual
dade de condições, con
dição necessária ao desen
volvimento e crescimento

de qualquer etnia", argu
mento Alves.

A realização desse even

to, ainda segundo, Alves, é

uma forma de comemo
rar os dois anos de funda

ção do Movimento Negro
do Vale do Itapocu e tam

bém para dar continuidade
ao debate iniciado emmar

ço, em Florianópolis,

o-estima afetava e,
seu humor não será
O excesso de ciúme

clima da relação
, oron]o.

EVENTO
A Associação de Moradores Laura de Borba,
Guaramirim, estará promovendo no próximo sábaa
dia 9, um caldo de cascudo. O evento será realiza

no Salão da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus, a par
das 19 horas, ao preço de R$ 5,00 por adulto e

3,00 por criança, Segundo o presidente da Associaçã
Wilson Rezende, o dinheiro ,arrecadado será revertid

para a legalização do terreno e construção da sede

associação.

PROMOÇÃO
O Saint Sebastian Flat está com uma promoção para
dia dos pais, válida entre os dias 5 e 12 de agosto. N

pacote estão incluídos café da manhã, área de laze

garagem e cofre no apartamento individual ou duplo, o:

O flat fica localizado na rua Jorge Czerniewicz, 99, n
centro de Jaraguá do Sul. Reservas pelo telefone 275

7500.

RISOTO
A Associação de Moradores do Bairro Água Verd

(Amave) promove no próximo sábado, o Risoto doo (

Pais; A grande refeição coletiva, .na Igreja São Juda� I

Tadeu, será servida das 11h30 às 13h30, ao preço de

R$ 5,00, com salada. Durante o almoço serão sorteador

brindes aos pais. As vendas de cartões, somente

antecipadas, já estão disponíveis. Informações e reserva
com Voltolini, telefone: 9975-4113,

PRÊMIO
O prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold, receberá
o Prêmio Integração Latino-Americana 2003, em

cerimônia a ser realizada durante o XX Painel Latino-

,

Americano de Integração, que acontece nos próximos
dias 29 e 30, no auditório do Hotel Bourbon, em

Curitiba, no PR, onde estará acompanhado do

secretário de Saúde, AirtonWeber Silva. Esta distinção
é concedida pela diretoria da Câmara Internacional
de Pesquisas e Integração Social em reconhecimento

ao trabalho desenvolvido pela administração municipal
jaraguaense em prol da integração da saúde em Santa

Catarina, o qual apresentou reflexos positivos nos

países do Mercosul e da América Latina,
_

Pasold também será agraciado com o troféu "Maiores!
e Melhores de Santa Catarina", oferecido pela Revista

Retratos de Santa Catarina. O prêmio será entregue
no dia 27 deste mês, durante jantar na Sociedade

Guarani, em Itajaí.
"

Sagitário - Estará
descon cheia de idéias.
E pensa sem

verdade sem

r. Converse

migas e entre
em Sintonia .corn a família.
Cor: Creme.
Peixes - Evite agir por

is isso poderá
ua imagem no

derá se sentir um

ia e deprimida.

Capricórnio - A irritação
ior problemas de
ento com os colegas.

a inesperada vai

onças na vida
ar: Amarelo.
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,eiradoArtesanato lniciahoje
.

<\RAGOÁ00 SUL-'-A Feira
II \'

�anato de 2003 ineia hoje
,vilhão "lC do ParqueMu
de Eventos. São 62 expo

'es em 72 estandes monta
.

A abertura oficial está pre
e

a para as 19 horas e perma-
j

'açã tterá aberto até às 22 horas.

:rcid r o evento reuneartesãos das

le d �es paranaenses de Curitiba
�aucária, além demunicípios

,

diversas regiões de se: Vale
Itapocu, Vale do Itajaí, .

orianópolis e Criciúma "Na

eira edição da Feira do Ar-
anato dispúnhamos de ape-
33 estandes e este ano tive

os que ampliar para 72", co
ernoraRosileneKoch assisten
de Promoções e Divulgação
Secretaria de Produção;
Uma grande diversidade de

abaIhos executadoscom a uti

ação das mais variadas técni
e materiais estará à disposi-

odopúblico, que tambémpo
erá participar de dois cursos,
ndo um deles gratuito.

Rosilene salienta que a Fei

ra do Artesanato tem acesso li
vre e estará aberta à visitação
do público também nos dias 8 e

9, das 14 às 22 horas, � no dia

10, das 14 às 18 horas. Promo
vida pela Secretaria de Produ

ção e Divisão de Turismo, em
parceria com a Associação. dos
Artesãos de Jaraguá do Sul e

com o Sebrae de Florianópolis,
através do Programa Arte
Catarina, a Feira.do Artesanato

integra a programação do 2°

·AgostodeTodos.Amanhãacon
tece ainda o sorteio dos brindes
da promoção'do Dia dos Pais

da loja de Artesanato do Oube
deMães. O sorteio de uma toa

lha de banho e uma de rosto

bordadas e Uma almofada es

trela será às 16 horas no parque

municipal de eventos, onde as

artesãs estão com dois estandes

de exposição dos produtos con
feccioriados pelas. 40 múlheres'
que fazem parte da associação.
(CELlCE GIRARDI)

GERAL CORREIODOPOVO 9

.OBRAS: PREFEITURA DEVE ENTREGAR AINDA ESTE MÊS 42 RESIDÊNCIAS DO PROGRAMA NOSSA CASA

•

mais casas

II ·receberá
{

e.ste
A.

mes

]ARAGuA DO SUL - A

Prefeitura deJaraguá do Sul
deverá entregar no final

deste mês mais 42 casas no

Loteamento Itapocuzinho
II, no bairro João Pessoa.

O investimento é de R$
.

630 mil utilizados com re

cursos do Fundo Rotativo
Habitacional. As unidades

habitácionais possuem
36m2 - sala e cozinha inte

gradas, banheiro e dois

dormitórios - e faz parte
do Programa Nossa Casa,
destinado preferencialmen-
te a famílias com renda 102 casas já foram c-onstruídas no Itapocuzinho "
mensal de até cinco salári-

I tapocuz inho
42

os mínimos mas pode con
templar ainda famílias' que
ganham até dez salários

ara

vos.

lclpel
,

taria ... Scar no Centro CuffuraL

••
CORREIO 00 povo

mínimos.

De acordo com o se

cretário de Desenvolvi
mento Social e Habitação,
Afonso PiazeraNeto, cada
casa custa R$ 10,3 mil e o

terreno R$ 4,7 mil. A Pre

feitura concede desconto
de 30% deste. valor, o que

corresponde ao' preço do
terreno. "Nós construímos,
mas a comercialização fica

por conta da Caixa Eco

nômica Federal", informa.
Ele explica que a institui

ção bancária assina com os

beneficiados do programa

um contrato individual de
financiamento a ser pago
em até 15 anos, sendo que

para estas unidades

habitacionais os cadastros
dos candidatos ainda estão

em fase de análise pela
CEF.Comestas habitações,
a Prefeitura totalizará, em
pouco mais de dois anos e

meio, a entrega de 343 uni
dades, das quais 102

efetuadas no Itapocuzinho
II, onde outras 80 foram

entregues na gestão anteri
or..As demais unidades

foramconstruídas no Casa

. I

Nova, Rio da Luz e Ami

zade.
A prefeitura está cons

truindo ainda um centro de

educação infantil com

629,25 metros quadrados,
que está na fase final das
obras e teve um investi

menta de R$ 287.947,45
em�ecursos municipais. ''A
comunidade deverá' ga
nhar uma escola de ensino
fundamental a ser

construída em uma área

próxima do centro de

educação infantil", finaliza
Piazera .. (CELlCE GIRARDI)

Política de descentralização�a reformas nas escolas
I I

]ARAGUÁ DO SUL - A

24" Secretaria de Desen

voh:imento Regional
(SDRj está contatando as

prefeituras de Jaraguá do

Sul, Massaranduba e

Schroeder para que pas
·sema licitar obras em qua
tro escolas estaduais, or
çadas em R$ 786.818,59,
montante que será assumi
do pelo governo do Es

tado, repassado pelo
Deinfra. Segundo o secre

tário-adjunto Nilson

Bylaardt, a assinatura de

termo de cooperação
com as três prefeituras do
Vale do Itapocu faz par
te da política de descen

tralização empreendida
pelo governador Luiz
Henrique da Silveira na.s

29 secretarias de desen
volvimento regionais. O
secretário-adjunto salien

ta que a iniciativa deve

agilizat; o processó
licitatório, permitindo
que as prefeituras contra
tem o serviço de em

preiteiras locais, valori
zando a mão-de-obra da.

região. A partir de 2004,
o Estado passará os re

cursos diretamente aos

municípios conveniados.
Das quatro escolas be

neficiadas com obras de

ampliação e reforma, duas
estão em Jaraguá do Sul:

Escola de Ensino Médio
Abdon Batista, que recebe
rá quadra polivalente coe

berta com arquibancada,
de 627 metros quadrados,

orçada em R$ 201.953,59;
e Escola de Educação Bá

sica Heleodoro Borges,
com a conclusão da qua
dra de esportes coberta
com iluminação e constru
ção de reservatório de

água.
.

Em Massaranduba, a

contemplada será a Esco
la de Educação Básica
General Rondon, que já
está em obras, e terá am

pliação dos sanitários (110
metros quadrados), orça
da em R$ 95 mil. Já em

Schroeder a obra será na

Escola de Educação Bási
ca Elisa Cláudio de Aguiar,
com a conclusão de galpão
de atividades recreativas de
311 metros quadrados, es
timada em R$ 100mil. (CG)
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I INFRAÇÃO: MOTORISTA NÃO PRECISA SER ABORDADO PARA SER MULTADO SE ESTIVER SEMO CINTO General e comandante

geral visitam quartel de.
,

, d
homens que atuam no'
tel, o total de armas e.J
ras que têm, além do tr

lho ostensivo e repres
que efetuam na região
Vale do Itapocu.

"Sabemos que a re

aqui está sendo muito
atendida também pelo
verno do Estado, além
contar com apoio da inicia
tiva privada. ", diz o co

dante,

Falta de cinto de segurança
acarreta multa de 120 Ufirs

]ARAGuA DO SUL - o

14° Batalhão da PolíciaMili-
tar de Jaraguá do Sul rece

beu na terça-feira pela ma

nhã a visita do general do
comando da 14' Brigada de
Infantaria de Florianópolis,
Adhemar da Costa Macha
do Filho, e do comandante
geral da Polícia Militar, de

Santa Catarina, Paulo Con

ceição Caminha. Os dois es
tiveram no quartel para efe
tuar urna inspeção dos ser

viços prestados pela
corporação. No período da

manhã, após a coletiva para
a imprensa, o tenente-coro
nel Fernando Rodrigues de

Menezes explanou para os

visitantes e mais dez oficiais
sobre a estrutura da PM.

Na oportunidade, o co

ronel falou da quantidade de

o corpo da vítima é proje
tado para frente com peso.
três vezes maior. "Se ocorre

o impacto contra o painel,
os ferimentos serão graves,
mas se a pessoa estiver com
o cinto de três pontas, inclu
sive no banco de trás, isso
será evitado", acrescenta.'

Outro fator importante
mencionado pelo chefe de
trânsito é obrigatoriedade de
crianças até dez anos senta

rem apenas nos bancos de
trás dos veículos, ou até qua
tro anos, nas cadeirinhas

acopladas ao assento. ''Tam
bém vale salientar que é proi
bido atender telefone' en

quanto estiver dirigindo, não
pode usar chinelos que fi

quem soltos nos pés, mas
descalço não há problema'
em dirigir", explica. (FABIANE
RIBAS)

]ARAGuA DO SUL -

Apesar de toda campanha
e alerta efetuados pela Polí
ciaMilitar, em parceria com
instituições e entidades, ain
.da existem muitas pessoas
que não dão a devida im

portância à utilização do cin
to de segurança. A multa

par,a condutores que não

usam esse equipamento é de
120 Ufirs, com o adicional
de cinco pontos na Carteira
Nacional de Habilitação. O
chefe de Trânsito do 14°Ba
talhão da Polícia Militar, te
nente Ricardo Alves da Sil
va, ressalta que, como existe
um número reduzido de

policiais e fluxomuito gran
de de veículos nas vias pú
blicas, a abordagem em

100% torna-se inviável.
"Mas se os policiais verem

o motorista sem o cinto

O general salienta qu
vinda deles para Jaraguá
Sul tem mais urn caráter

visita, de integração entre

polícias, o que é basta

importante para que se

nha trabalho coeso. "O'

portante realizar urn bo

trabalho na questão se se

rança pública", enfati

(FABIANE RIBAS)

Cesar Junkes

Condutores dizem que a imposição da PM não é a solução

podem lavrar o auto de in

fração contando com a pre
sunção de fé pública, com
respaldo legal", diz.

O tenente explica que a

orientação é parar o condu
tor infrator para que não '

haja urn abuso na cobrança.
"O objetivo é abordar, mas
se houver o flagrante e não

tiver como o parar o mo"

torista, a infração pode ser

lavrada da mesma forma.
Isso não apenas em blitz,
mas também durante

patrulhamento ostensivo

cotidiano", enfatiza. Ele sa

lienta que, se acontece coli

são com veículo circulando
a 60 quilômetros por hora,

LOTERIAS
Megasena Quina
concurso: 486 concurso: 1181

08 - 14 - 19 - 30 - 42 - 50 07-21-42-43-60

Lotomania Loteria Federal 'I
concurso: 339 concurso 03757
04 - 07 - 09 - 15 - l° - Prêmio: 56.284
19 - 22 - 27 - 35 ', 2° - Prêmio: 56.225
37 - 46 - 59 - 63 - 3° - Prêmio: 57.042
64 - 68 - 75 - 77 - 4° - Prêmio: 60,844
78-87-99-00 5° - Prêmio: 20.364

Condutores não concordam em pagar multa sem serem abordados
Questionados com relação à obrigatoriedade do uso

do cinto de segurança, o assessor comereial Silvio Fraga
Silveira e o agenciador publicitário Jorge Meira, ambos
de Porto Alegre, concordam que se trata de uma

necessidade para a segurança das pessoas, mas não

acreditam que será com a imposição que as pessoas
, vão se adaptar -ao sistema. Eles não compactuam com

possibilidade de QS policiais multarem motoristas sem

os abordar e avisar que estão os notificandos. "Isso é
inadmissível! E se um policial não vai com aminha cara,
está de marcação e de repente resolve me multar? Se eu

quiser recorrer a essa notificação o que acontece? Se
não houver testemunhas? Será a minha palavra de
cidadão contra a dele? Qual vale mais?", indaga Meira.

O assessor comercial enfatiza que, se por ventura
for pego circulando sem o cinto, o policial pode o parar

e o advertir, inclusive o multar, mas se não for abordado
também não concorda com a notificação. "Se falta

policiais nas ruas, isso não é problema nosso. Nós

pagamos tantas coisas já, pagamos imposto pra circular,
pagamos pra estacionar e tem muita gente corrupta que
vai se utilizar disso pra fazer dinheiro e nos fazer pagar
também. Acredito que todos devam utilizar o cinto de

segurança, mas trata-se de urna questão de educação e

conscientização, e não de imposição", opina Silveira.
O bancário Almiro José Pomstein frisa que nunca

foi multado devido falta de cinto de segurança porque
sempre o utiliza e cobra que os caroneiros o coloquem.
"As pessoas têm se entender que sé trata de segurança

para as próprias vidas", diz. Ele também não concorda
com a notificação de condutores que não forem
devidamente flagrados e abordados pelos policiais. (FR)

mumiifllil!lltMOO
-�

nacionais e importados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 91.12-6117

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

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

APOIO

ADMINISTRAÇAo 2001 .2004

Trabalho c Transparência
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TI Divu!gação
", O atleta lucas Ribeiro Garcia, de dez anos, ficou em

110a
terceiro lugar, na categoria A, nas disputas do
Campeonato Escolar Sul-brasileiro de Xadrez, realizado
no final de semana passado, nas dependências do Sesi,

lU de Blumenau. O jaraguaense pratica esta modalidade
� há dois anos e vem trazendo resultados positivos para

:t o Município. Ele atuou pela Escola Municipal de Ensino
Fundamental Anna Towe Nagelte

ao

JOGOS DO UNIMED, DE TÊNIS
Hoje e amanhã (7 e 8 de agosto) o Circuito Unimed de

lO Tênis recebe a visita de crianças de escolas de Itajaí.
Alunos do Colégio Olímpio Falconieri, Escola Básica

Elisa Gesseli Orsi e Lar Padre Jacó estão programados
para assistirem a partidas de tênis do 'Circuito Unimed.
A iniciativa visa integrar os estudantes à modalidade,
popularizando o tênis. Durante a visita as crianças
recebem camisetas, bonés e explicações sobre os jogos.
A etapa de Itajaí do 4'? Circuito Unimed de Tênis,
prossegue até sábado, no Clube Itamirim.

CORREIO DO POVO 11

.DESEMPENHO: QUATRO JARAGUAENSES GARANTIRAM AS MELHORES MÉDIAS NOS DEZ JOGOS

Atletas do bolão sagraram ...se

campeãs do estadual invictas
]ARAGuA DO SUL -

Pela primeira vez, a equipe
jaraguaense Baependi/
FME/CMC/J angada
sagrou"se campeã invicta
dó Campeonato Estadual
de Bolão Bola 16 Adulto.

A segunda e última etapa
foi realizada no final de se

mana passado, na cidade de
Joinville, oportunidade que
as atletas venceram todos

os adversários - Indaial,
Itajaí, Timbó, Caçador e

Blumenau, A primeira eta

pa foi disputada na cidade
de Brusque, no começo do
mês de junho. Com este tí

tulo, a equipe de Jaraguá
do Sul conquistou vaga

para a Taça Brasil de Bolão,
que será realizada no mês

de setembro de 200�, em
,

Santa Catarina.

-TEATRO EM MUITAS FORMAS!
13 A 11 DE AGOSTO DE 2003
CENTRO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
INGRESSOS NO LOCAL, PELO SITE WWW.TICKETRONICS.COM.BR OU PELO FONE:0800 0000

Rua Jorge Czemiewicz, 160 - Jaraguá do Sul' SC - Fone/Fax: (47) ,275-2477 - scar@scar,art,br

Joice Pauli apresenta o troféu que a equipe recebeu pelo título ,do Estadual
I

Além do' título, algu
mas atletas se destacaram
.nas competições e obtive
ram as melhores médias
dos dez jogos 'disputados
- Rosemeri Riffel ficou e

primeiro lugar; JoicePauli
em terceiro; Kátia Heardt,
em quarto e, e, quinto lu
gar, Tainá BarteI.

O técnico do grupo,
Aldo BarteI, diz que a equi
pe está pleiteando a reali

zação da competição na-

cional em Jaraguá do Sul. que tem pres-tigiado cada
"Cada ano, a Taça Brasil vez mais as competições
acontece num Estado e destamodalidade esporti
ano que vem será a vez de va.

Santa'Catarina, como ven- As atletas treinam toda
cemos o estadual feminino, semana, nas dependências
vamos tentar trazer pra cá do, Clube Atlético Bae
o evento. O masculino será p�n'die preparam-se ago
emJoinville"; explica. ':ta para ós:,2'Ónfrontos dos

O desempenho dás 'Jogos Abertos de Santa
atletas refletiu em resulta- Catarina. Bartel conta com
dos positivos, o que têm apoio do técnico Wol
contribuído com a fgana Rihmann. (FABIANE

receptividade do públi2ô,\ . RIBAS}'
,F'}::.;):? '

Regionais discutem descentralização acfu.urustrativa
FLORIANÓPOLIS - A

Secretaria de Estado da

Organização do Lazer,
juntamente com o Conse

lho Estadual de Desporto
e a Fesporte (Federação'
Catarinense do Desporto),
promovem deste ontem, o
40 Fórum Catarinense de

Desporto e Lazer, que en
volve as 29 secretarias re

gionais do Estado. Após
Tubarão, os próximos
fóruns serão realizados

nas regionais de Ibirama

e Campos Novos (12/8),
Rio do Sul e Videira (13/.
8), Ituporanga e Caçador
(14/8) e São Joaquim
(19/8).

O tema central será a

descentralização ad�i,
nistrativa e o modelo es

portivo catarinense que
'será dividido em sub-te

mas, como o sistema Es

portivo Nacional e Es
tadual, a nova estrutura

administrativa do Esta

do. Os participantes tam
bém irão discutir pro
postas para a criàção dos
Conselhos Regionais �

Municipais do Esporte e

do Lazer bem como a

avaliação dos eventos

promovidos pela Fes-·

porte.
Entre os objetivos, está

incluída a avaliação atual

do esporte catarinense, a
análise de suas

potencialidades e perspec
tivas, projetar alternativas
integradas e incentivar o

. debate sobre a estrutura e

funcionamento do de�
porto em busca de alter

nativas para m e lho r

gerenciar as questões per
tinentes ao desporto.

Os fóruns contarão

com presenças de prefei
tos, gerentes de organiza
ção e lazer, vereadores, se
cretários municipais de és
portes, de educação e cul

tura, diretores, gerentes e

integradores esportivos da
Fesporte, entre outros.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DESEMPENHO: ATLETAS JARAGUAENSES MOSTRARAM O POTENCIAL DA CANOAGEM DA REGIÃO

Supremacia jaraguaense nas

provas de canoagem estadual
GUARAMIRIM - Supre

macia jaraguaense nas

provas da segunda etapa do
can:peonato catarinense de

canoagem de velocidade, em
todas as categorias. A

competição foi realizada
neste final de semana e
contou com a participação
de aproximadamente 40

.
. adeptos desta modalidade

esportiva, vindos de diversas
cidades do Estado, prin
cipalmente da'microrregião
do Vale do Itapocu. Pro
movida pela Fecesc (Fe
deração de Canoagem do

Estado de Santa Catarina),
a segunda etapa foi dis

putadanoRio Itapocu, com
saída de Guaramirim. O

percurso consistia em 300
metros.

Entre os atletas que se

. destacaram, o
.

relação.

públicas e canoísta Adils�n
Pommerening menciona o

nome de Luis Eduardo

Leitholdt, que garantiu a

primeira colocação na

categoria Menor, 13 e 14

anos,ee segue na liderança;
José Hebert Carvalho
Freitas ficou em primeiro na
Junior, 17 e 18 anos; "Os

três primeiros colocados
desta categoria são de

J�raguá do Sul. Todos

participaram da clínica em.

São Paulo junto com a

seleção brasileira e efetuaram
uma prova' bastante

disputada", diz. Na Cadete,
15 e 16 anos, o primeiro

'

lugar ficou com Diógenes
Roas; que passou a assumir
a liderança dessa categoria
no estadual. Na Sênior, 19 a

29 anos, a competição foi

bastante equilibrada e

Maicon Pereira, que foi o
mais veloz de toda etapa,

. conseguiu segurar a primeira
colocação, e na Masier, a

" 'cima de 30 anos, Adilson

Pommerening liderou a

prova.
Outro destaque levanta

do por Pommerening foi a
atuação do grupo feminino .

"A atleta Mirela de Oliveira
ficou em primeiro lugar na:
prova ,deste final de

semana, mas a liderança do
estadual é da também

jaraguaense Maira dos

Santos", informa.
A terceira etapa da

competição será no dia 28. .

de setembro, na cidade de.
BarraVelha, e quarta eúltima
etapa acontecerá dia 9 de

novembro, em Timbó.

(FABIANE RIBAS)

LORI SANDRI SE DESPEDE DOS JOGADORES DO CRICIÚ
O técnico Lori Sandri trocou a tranquilidade do Criciún,

pela agitação do Vitória. Namanhã desta terça, o treinado!
confirmou que acertou todos os detalhes para dirigir!
equipe rubro-negra no segundo turno da competição. A
tarde, o jogador vai se despedir dos jogadores. Depos
viaja para Curutiba, onde vai resolver problema
particulares, e s� apresenta ao Vitória nesta quarta-fein
dia do jogo contra o Paysandu. Para este jogo, o Vitória
deverá contar com o atacanteMaestri, italiano naturalizado (

peruano. O meia Ramalho, que não participou do jogo
contra o Atlético-MG, retorna ao time.

SUPER PROMOÇÃO
Temos todos os tipos de celulares

em 1 + 4 s/juros

Você é ligado no seu PAI?
VÁRIOS APARE�HOS PromoçãoEM PROMOÇAO� , Concurso cultural

CONFIRA!!! Venha até uma de nossas lojas e veja nossas ofertas especiais

,..--.
�: �,�,' \

{

7.,' .�.
,

Mo.tor.
ola v120t

f�\I\G)'�� "R$ 89,00

para o Dia dos Pais. Aproveite e participe do nosso concurso de frases criativas
,

sobre seu PAI. A sua frase pode ser a escolhida e você ganhar um celular.

Compre o presente dele na nossa loja, faça uma frase criativa

sobre a Integração e você pode ganhar um final de semana no Hotel Engenho Velho.
, ,

Passe em uma loja da Integração Celular e pegue seu cupom.
Você é ligado no seu PAI?

Então venha dizer isso pra gente!
Ou .

1+4
de R$17,80

Ir
-

11I'I,...!lIIIIi!"'f...·!iIllI!...M�IQ"'. J '_!_'
Motorola C353l �

R$449,OO
I

'7.•.• !iJ.

1o+u.4··��<::;:)00

de R$ 89,80 88.g
Aceitamos Cartões VISA e

REDE CARO em até 5 vezes s/juros

Motorola C331

.u

R$199,OO
OU

1+4
de R$ 39,80

NO PL\ÃNO TVOCÊ

Nokia
1220
.•)

R$89"OO
Ou

1+4
de R$17,80

ANTIGA tsissc

Rua Mal. Floriano Peixoto, 127 - Centro- Fone(47)275-0399

MENSALIDADESO R$ 19,43
R$319,OO

Ou

1+4
de R$ 63,80

10 minutos de conversação gratuita
+ 10 torpedos e desconto de R$ 70,00!
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