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.Nascc primeiro bebê da região
a ter célula -tronco preservada

Cesar Junkes

Nasceu ontem na maternidade do Hospital Jaraguá o primeiro bebê da região à ter o sangue do cordão
umbilical preservado para fins preventivos de saúde, através da técnica de criopreservação. Página 8

Ex-pracinhas de .laraguá do Sul
querem mais reconhecimento

Os jaraguaenses que foram enviados para manter a paz no Canal' de Suez, no período de 1958 a 1967 ainda

esperam pelo reconhecimento da sociedade pelos relevantes serviços prestados à Pátria. Páginas 6 e 7

Bispo será nomeado neste sábado Sine aumenta emissão de carteiras
WilsonJônck, que trabalha no noviciado da Barra

do Rio Cerro, será nomeado Bispo neste sábado, na

paróquia de São Sebastião, localizada no centro de

Jamguá do Sul. I PÁGINA 8

o posto do Sine (Sistema Nacional de

Empregos) de Jaraguá do Sul registrou aumento no

atendimento para emissão de carteiras de trabalho
desde a manhã de ontem.

.
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Cesar J unkes

Polícia está investigando a morte

do metalúrgico Humberto Klein

Filho, 37 anos, assassinado com

32 facadas, no domingo à noite.
A faca estava cravada no pescoço
da vítima. Página 10

Nadadores deJSvão
defender oMunicípio

A equipeAjincjUrbanojFME
está se preparando para competir
em dois campeonatos neste final

de semana: o Circuito ProSwinm

de Natação Máster e a Copa
Mercosul de' Natação.

PÁGINA 12

Basquete em busca

de vaga nas finais

Atletas de basquete do

Município vão defender Jaraguá
do Sul nas competições do

returno do campeonato estadual
da modalidade, amanhã e

sábado.

PÁGINA 11

"

Exodo escolar gera
mudanças no

sistema de educação
PÁGINA 5

Caixa Federal vai

atender clientes

com hora marcada
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2 CORREIODOPOVO OPINIÃO

Verde que te quero verde
RONALDO RAULI�O -� suplente de vereador

Nos últiomos �empos, percebemos que as esta

ções climáticas' estão ,cada vez mais indefinidas,
principalmente outono e inverno. A primavera está

mais q�ep.te e () vctão insuportável. As alterações..
'

.

.

.

bruscasn« chrna da, Terra foram previstas há mui-

to temp(): e previsões. ainda mais assustadoras são

constantemente :refGrçadas pelos cientistas ..
"

As ca·liS�S. de toda. desordem e o culpado por
elas são s'â'bidos, de'sde o século 18: falta de res-
;� ,t· , '.

,,;peito do .hernern 'para com o meio ambiente. Po-

rém, muit� pouco se faz para reverte o quadro e a

ganância vem causando muita devastação
ambiental e impedido a concientização da proble
mática. Os primeiros alertas para os perigos da

exploração implacável foram= feitos em 1823. Já
naquela época os estudiosos previam que um dia a .

natureza se vingaria dos erros e crimes cometidos

contra ela.

'Hoje, quase 200 anos depois, vemos ainda todo

tipo de agressão ao meio ambiente. O homem con

tinua explorando os recursos naturais sem a míni

ma preocupação com os impactos ambientais, Mo
tos-serras e as dragas fazem a fortuna dos irres

ponsáveis, que ignoram o mal que causam e se es

quecem que estão preparando o futuro da Terra

para os filhos. As ações de combate aos crimes

ecológicos não conseguem a valúpia do homem.

Apesar do s órgãos ambientais oficiais, ou. não
governamen tais, dos movimentos preser
vacionistas, da legislação específica e de toda dis

cussão sobre as preocupações com a devastação
ambiental e suas consequências para o futuro do

planeta, continuam os crimes contra a natureza. A
causa principal é a falta de conscientizaçâo-Há uma

distância enorme entre o discurso ecológico e as

ações para se evitar o desmatamento, a poluição e

tantãs outras agressões ao meio ambiente:
, .

.

.

Enquanto continuarmos jogando o lixo no chão,
-. .\

nos rios, poluindo as nascentes, acabando com as'

amtas ciliares, promovendo queimadas e devastan
do a natureza o futuro da Terra éstrácomprome
tido. Precisamos aprofundar a discussão sobre a

questão ambiental e nos comprometer com os pro
jetos alternativos para evitar ou atenuar o impac
to causado e de regeneração da área degradada.
Mas o importante é a conscientisação da necessi

dade de preservação e da união de esforços. em
favor do planeta:

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 rara contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessana? ,

o Festival de Formas Ani

madas, que começou ontem e

prossegue até domingo, é uma
clara demonstração do quan
to Jaraguá do Sul cresceu na

área cultural e na promoção de

eventos artísticos. Em seu ter- .'

ceiro ano consecutivo, o Fes

tival conseguiu agregar apoio
popular e, devido' a qualidade
de suas apresentações, tornar
se, sem sombra de vida, num

grande acontecimento, capaz
de movimentar os mais diver

sos tipos de público e alterar,
definitivamente, o perfil de
Jaraguá do Sul, que, de cidade

essencialmente industrial, pas
sa a ser vista também como

, pólo cultural.

A res.ponsabilidade por
toda essa mudança, sem dúvi

da, é da Sociedade Cultura

Artística, que, através de sua

diretoria, não tem medido es

forços para transformar

Jaraguá do Sul em uma cidade

onde a c01tura' e as tradições
.

têm espaço g�rantido' através
da valorização. e incentivo da

produção artística local e do

.' interesse em trazer para o pal
co da Sc,at. espetáculos de

QUINTA-FEIRA, 14 de agosto de 200]
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r Desde a sua

primeira edição, o
Festival de
Formas

Animadas
encantou o

público, que teve
a oportunidade de
ver espetáculos
que fogem do
convencional

.J
. grande profissionalismo:

Desde a sua primeira edi

ção, o Festival de Formas

Animadas encantou o públi
co, que teve a oportunidade
de ver espetáculos que [ogem
do convencional. Certarnen

te, muitas pessoas sentiram

pela primeira .vez o encanta

mento d� um teatro de bone

cos e perceberam que esse

tipo de arte não se restringe
apenas às crianças .

Agora, pela terceira vez

consecutiva, os jaraguaenses
têm a oportunidade de (rerver
espetáculos de grande quali
dade cênica. O mais. impor-
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tante, no entanto, é o caráter

pedagógico e .democrático do

Festival, que programou ence

'� nações em vários pontos da ci·

dade, corno praças públicas e

unidades de ensino, opor·
tunizando ao maio número de

pessoas o acesso ao teatro.

E justamente o acesso a
;;;;

bons' produtos culturais parece
ser a meta da diretoria da Scar,

que tem priorizado a produção
artística local sem, no entanto,

deixar escapar as chances de

trazer nomes já consagrados no

meio artístico nacional, seja na

área da música, da dança, tea

tro e artes plásticas.
Sem dúvida, a sociedade de

Jaraguá do Sul tem motivos

para sentir-se orgulhosa em

poder contar com uma institui

ção como a Scar, que represen
ta não apenas o futuro, mas um

presente conquistado através
da determinação e de sonhoS

If

dos fundadores da. Scar, uma

entidade que foi criada há maIS

, de 40 anos e que ainda hoje dá

mostras de total rejuvene�C1'
mento, sempre disposta a

acompanhar os avanços do

tempo.
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o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB),
receberá o Prêmio Integração Latino-Amicana 2003,
em cerimônia a ser realizada durante o 20° Painel

Latino�Americano de Integração, que acontece nos

próximos dias 29 e 30, no auditório doHotelBourbon,
em Curitiba (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 administraçãomunicipal
jaraguaense'em prol da integração da saúde em Santa

Catarina, o qual apresentou reflexos positivos nos"

países doMercosul e América Latina. Pasold também
será agraciado com o troféu "Maiores eMelhores de

Santa Catarina", oferecido pela revista Retratos de Santa
Catatina. O prêmio será entregue no dia 27 deste mês,
durante jantar na Sociedade Guarani, em Itaj�.

PT
oministro-da Pesca,]osé Fritsch devemarcar presença
em Joinville no mês de setembro como um dos

palestrantes da Feira de Informação Profissional. O

evento tem o apoio da Acij (Associação Comercial e
Industrial de Joinville) Ajorpene e CDL, e pretende
orientar estudantes do ensino médio sobre asa

oportunidades de qualificação. Fritsch vai falar sobre a

formação de técnicos em pesca, setor em que o governo
Lula aposta fichas na geração de empregos e no

desenvolvimento de novos negócios. Com a feira, a
!«; área do ensino profissionalizante deve ganhar
visibilidade, através de uma programação que pretende
reunir escolas e instituições voltadas para a área

educacional de todo o Estado. Também fazem parte
da programação shows e aulões para possibilitar aos
jovens informações sobre as novas tendências do
mercado profissional.

NTRE AS
"O Plano do governo Lula aumenta o volume
de recursos destinados ao financiamento da
safra e beneficia mais agricultores". A

afirmação é do deputado estadual do PT, Dionei
Walter da Silva ao referir�se ao Plano Safra, do
governo federal.

fi_

ERRATA �------�------�-----------------

Na edição de terça-feira última, dia 12 de agosto, a foto
da página 4 está identificada de forma errada. A foto
desta matéria deveri� ser da gerente comercial da Celesc,
Rozanda Balestrin, mas, por equívoco, foi publicada a

foto do chefe do cartório de J araguá do Sul Pedro
Ktamer.

IIN ICIATIVA: DEPUTADOS DO PT DiSTRIBUEM CARTILHA SOBRE PLANO SAFRA DO GOVERNO FEDERAL

Plano para a agricultura prevê
mais recursos para financiamento

]ARAGuA DO SUL:- Já
está sendo distribuída em

todo o Estado uma

cartilha sobre o Plano Sa

fra 2003/2004, produzida
em conjunto pelos depu
tados petistas Dionei

Walter da Silva e Pedro

Baldissera. A publicação
tem o objetivo de orientar

os agricultores sobre as

novas medidas e anuncia

das pelo governo federal

para facilitar o crédito, a

comercializaçâo e o desen
volvimento rural no ano

agrícola de 2003-2204.

Com a cartilha "Plano

Safra 2003)2004 - Uma

Safra de Boas Idéias", os

deputados entendem que

podem facilitar o diálogo
do agricultor com os agen
tes financeiros e de assis- ,

tência técnica. O plano
anunciado pelo governo
Lula aumenta o volume de

recursos destinados ao fi

nanciamento da safra agrí
cola e prevê que um nú-

Dionei quer orientar os agricultores sobre as novas medidas

mero maior de agriculto
res seja beneficiado.- "O

agricultor precisa saber que
o governo colocou recur

sos à sua disposição, a ju-

ros baixos e com possibi
lidade de renegociação das

dívidas", salienta Dionei.
A cartilha explica tam

bérn as inovações para a

Agricultura Familiar, orien
tando os agricultores sobre
as linhas de crédito para
investimento e custeio

(prona f) além de linhas es

pecíficas, como o Pronaf

Mulher e o Pronaf Jovem
Rural. A cartilha traz ainda

informações sobre a

renegociação das dívidas,
comercialização e o preço
dos produtos e como fa

.

zer para ter acesso ao cré

dito.

As cartilhas estão sen

do distribuídas diretamen-

te para os agricultores.
/

Também estarão disponí
veis nos gabinetes dos dois
deputados e serão encami
nhadas para os sindicatos
dos trabalhadores rurais e

para as associações de agri
cultura familiar de todo o

Estado. As cartilhas tam

bém já foram distribuídas
nas casas agropecuánas e

agências bancárias do Ban-
co do Brasil e Jaraguá do

.

Sul e Região.

Governo vai pesquisar nível de desemprego no Estado
FLORIANÓPOLIS -- O

governo do Estado e o

Departamento Intersin

dical de Estatístiéa e Estu

dos Sócio-econômicos vão

realizar, em parceria, uma
pesquisa para avaliai: os

níveos de emprego e de

semprego em Santa

Catarina. O projeto.japre
sentado esta semana ao

governador Luiz Henrique
pelo supervisor técnico do

Dieese/SC, José Álvaro de

Lima Cardoso, prevê que
o levantamento seja reali

zado apenas nas regiões

metropolitanas ( Floria
nópolis, Joinville e Blu

menau), atingindo 5 mil

domicílios em cada uma.

Luiz Henrique propôs,
no entanto, a ampliação da
área de abrangência do

projeto de modo a que os

resultados forneçam um

diagnóstico de âmbito es

tadual. "Precisamos co

nhecer a realidade do mu

nicípio grande, no médio,
no pequeno e no ainda

menor", acentuou o go
vernador. A Secretaria da

Agricultura irá fornecer

dados relativos à área ru

ral, obtidos a partir do cen

so agropecuário, e a do Pla

nejamento, Orçamento e

Gestão, as informações
que vem colhendo desde

janeiro rieste campo.
O secretário de Planeja

mento, Orçamento e Ges-'
tão, Armando Hess de Sou

za, ficou encarregado de

agendar uma reunião técni

ca, à qual o governador es

tará presente, entre represen
tantes do governo do Esta

do, Dieese, federações e sin

dicatos de trabalhadores.

Luiz Henrique fez questão
de incluir na parceria o

Sebrae e universidades. "Va

mos tentar fechar um con

vênio para termos resultado

em 150 a 200 dias", afirmou.
.Concluído o trabalho, o

governo terá conhecimen

to amplo sobre o merca

do de trabalho em Santa

Catarina, podendo, a par
tir daí, formular políticas
públicas e de emprego. A

meta é avaliar· o total de

desempregados, as taxas

de desemprego e as ocu

pações por setores.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICOMPRAS: BOM DESEMPENHO NACIONAL DOS CARTÕES DE CRÉDITO NÃO SE REPETE EM JARAGUÁ DO SUL

Jaraguaense
utilizar

]ARAGuA DO SUL - o
bom deserripenho do mer
cado de cartões de crédito
no primeiro semestre des

te ano já permite prever
um faturamento anual de

R$ 83,1 bilhões. Se eSSa es

timativa se confirmar o

crescimento será de 18,5%
sobre 2002, segundo infor
mações das empresas de
cartão de crédito. Os bons .

resultados do ano deverão
refletir o aumento do nú

mero de portadores e de'

cartões' e� circulação no

país e a maior utilização
desse meio de pagamento.

O,gasto médio mensal de
verá crescer igualmente cer
ca de 10%, entre 2001 e

2003, De acordo com o

estudo, o aumento é resul

tado direto da substituição
de meios de pagamento
mais tradicionais, pelo car

tão, que é mais prático e

.

seguro para o portador e

para o estabelecimento
comercial.

Mas o bom desempe
nho dos cartões no país

cartão

,_,

nao

de
costuma

crédito

Cartão de Crédito: Em JS utiliza pouco esta forma de pagamento

não tem se repetido em

Jaraguá do, Sul. Conforme

pesquisa realizada no mês

de junho, pela Unerj, das

2648 pessoas entrevistadas,
72,2% afirmaram não usar

cartão de crédito, 16,2%
tem, mas usam muito pou
co e apenas 10,2% utiliz�m
o cartão freqüentemente.
De acordo com o diretor
do Serviço de Proteção de

Crédito, Valdemar

Schroeder, os usuários de
cartão de crédito são pou
cos se comparados com a

população de Jaraguá do

Sul. "Muitos preferem uti

lizar o crédito pessoal, ou
seja, compra, fazer a ficha

e marcar a data d� paga
mento. A vantagem para o

cliente é que se passar dois

ou três dias do prazo, não
vai pagar juros, ao contrá
rio do cartão de crédito",
explica.

O cartão de crédito já
não é mais uma

praticidade somente da
classe média e média alta.

Pessoas' com renda Com-

provada de R$
.

200 e R$
499 também já podem ter

o seu cartão eletrônico. A

diferença é que o limite de

crédito é de até R$ 200.

Os bancos já. oferecem
esta opção também para
os universitários..

Segundo Valdemar que
também é lojista, o cartão

é uma forma prática e se

gura de pagamento por se

tratar de uma ordem de

pagamento. "O compro
.

misso do cliente é com a.

empresa que gerenCla o car

tão, não com o lojista. Uma
vez passado o cartão está

garantido o recebimento do
dinheiro. Mais seguro que
o cheque", destaca o em

presário. Mas é bom tomar

cuidado com a administra

ção do cartão de crédito. Os

juros ainda são superiores
aos do cheque especial, 12%
contra 9% segundo média

bancária. ''A praticidade do
cartão, só compensa se for

bem administrada", finali
za Schroeder. (CELlCE
GIRARDI)

Caixa Econômica vai atender com hora marcada
]ARAGuA DO SUL - A

partir dia 19 deste mês os

usuários da Caixa Econô
mica Federal deverão mar-

.

car hora para serem aten

didos. A informação é do

gerente geral da agência
central da CEF, Adriano
Miltom Preisler. Segundo
ele, a mudança no sistema
de atendimento vai facili
tar a vida das pessoas que
usam os serviços da Cai

xa. Ele garante que, com

esse novo modelo, a tem

po mínimo de espera será

de três minutos e foi idea

lizado para evitar concen

trações de público, pulve
rizando o atendimento no

decorrer do dia. Esse sis

tema, segundo o gerente
geral, já está implantado
nas cidades de Lages e .

Criciúma (SC) e ainda em

Caxias do 'Sul (RS), com

resultados positivos.
O novo sistema de

atendimento funciona da

seguinte forma: o cliente

que chega para tealizar

operações no Caixa Exe

cutivo tem seu nome ca

dastrado em um sistema e

é informado em qual ho
rário será atendido. Este

atendimento poderá ser

imediato caso haja disponi
bilidade. "Importante res

saltar que o atendente não

está agendando um horário

para atendimento deste cli

ente e sim informando em

qual horário o mesmo dera

atendido. Este procedimen
to possibilita ao cliente se

organizar, podendo inclusi
ve sair do ambiente da

agência retornando no ho
rário combinado", argu
menta o gerente.

Outro detalhe impor-

tante é que o cliente pode
rá agendar a sua hora por
telefone, através do núme
ro 372-6335. Preisler ga
rante ,que as vantagens são

muitas, e cita como exem

plo o gerenciamento sobre

a quantidade necessária de

pessoal interno para aten

der nos diversos horários
do dia, oferece visibilida
de suficiente para a prepa
ração antecipada de situa

ções inerentes ao atendi

mento, permite dosar o

fluxo de pessoas, melho
rando a qualidade do aten

dimento e baixa o nível de
estresse dos clientes e em

pregados, melhorando as

condições de trabalho.
Os mesmo processo

será aplicado para encami
nhamento do FGTS (Fun
do de Garantia pOl; Tem

po de Serviço) e para o

atendimento no caixa exe

cutivo. Para o FGTS, o cli
ente será informado do

dia e da hora e no caixa

executivo os clientes ficam

sentados e é chamado pelo
nome, conforme o horá

rio e ordem do sistema. Os

clientes especiais, como os

idosos, gestantes e defici

entes físicos continuam ten-
.

do prioridade e não vão

precisar agendar horário.
O coordenador execu

tivo do Procon, Roberto

Rapozo de Oliveira disse

que aprova o novo siste-'

ma e acredita que dará cer

.
to. Oliveira afirma que o

Procon vai fiscalizar o

novo sistema e pretende
aconselhar que o mesmo

método seja implantando
em outras agências bancá

rias de Jaraguá do Sul. (MA
RIA HELENA DE MORAES)

PALESTRA (
Líder mundial na produção de componentes para motorej
a empresa Mahle realizará palestra para os integrantes do'
Núcleo Setorial deAutomecânicas daAssociação Comerccl'
e Industrial de Jaraguá do Sul, agendada para às 20 hor�
do dia 21. O evento é gratuito e terá como ministranteol
engenheiro Mauro.Mello. Intere�ados em participar deveml
se inscrever antecipadamente, Contatos com Rejane pelo
telefone275-7015 ou através do'e-mail rejane@acijs.com.br

LIDERANÇA
Está marcada para o dia 10 de setembro a cerimônia de

entrega do prêmio Líder Empresarial, concedido pelo Fórum
de Líderes Empresariais da Gazeta Mercantil. Desta vez

quem recebe a honraria é o empresário Wander Weege, qu� I

juntamente com os empresários, também de Jaraguá do Sul,
•

EggonJoão da Silva (setor metal-mecânico) eVicente Doniru

( setor têxtil), que também fazem parte do Fórum de Líderes

Empresariais da GazetaMercantil. Durante a reunião semanal

da Acijs, realizada segunda-feira, o presidente da entidade,
Paulo Mattos, aproveitou a oportunidade para destacar a

participação dos empresários de Jaraguá do Sul. A cerimônia
de entrega da premiação está marcada para às 19h30, no

Credicard Hall, em São Paulo.

ABONO
O abono salarial equivale a um salário mínimo e para ter

direito a esse benefício- é necessário que o trabalhador seja
cadastrado no PIS-PASEP até 1998; ter recebido, em méda
até dois salários mínimos mensais em 2002; ter trabalhado,
pelo menos, 30 dias com carteira de trabalho assinada durante

2002 para empregador contribuinte do PIS-PASEP e tenha
os dados informados corretamente pelo empregador na RAIS
de 2002. Já os rendimentos do PIS correspondem à

rentabilidade sobre o saldo atualizado das quotas do

trabalhador e são liberados anualmente aos trabalhadores.
Têm direito ao rendimento os trabalhadores que t�nham
sido cadastrados no PIS-PASEP até 4 de outubro de 1988 e

possuam saldo de quotas na sua conta do PIS-PASEP

PIS
ACaixaEconômicaFederaliniciano rua 13 deagosto o pagamento
dos Rendimentos do PIS e do Abono Salarial para traba:lhadores
de todo o país. O calendário de pagamentos obedece ao mês de

nascimento do trabalhador. Em 13 de agosto, os n:abalhadores
nascidos no mês de julho poderão fazer seus saques. Os nascidos
em outras datas recebem pelo calendário de pagamento abaixo:
Calendário paraPagamentos doAbono Salarial edos RendimentoS
do PIS - Exercício 2003 / 2004
NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE:

JULHO 13/08/2003
AGOSTO 19/08/2003

SETEMBRO 26/08/2003
OUTUBRO 11/09/2003
NOVEMBRO 17/09/2003
DEZEMBRO 24/09/2003
JANEIRO 15/10/2003

FEVEREIRO 22/10/2003
MARÇO 28/10/2003
ABRIL 12/11/2003
MAIO 19/11/2003
JUNHO 26/11/2003

PRAZO FINAL PARA SAQUE - 30/06/2004
Para sacar os beneficios, em todos os municípios brasileiros, às

trabalhadores devem procurar qualquer agência da CAIXA. OS

trabalhadores que possuem o Cartão do Cidadão e senha
cadastradapoderão realizar os saques também nas Casas Lotéricas,
nosTerminais deAuto-atendimento enos orrespondentes bancários

.

CAIXAAqui.
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Escultural em papel revelam
ocoloridodas aves catarinenses

JARAGUÁ DO SUL - o

Sesc- Serviço Social do

Comércio traz ao

Shopping Center Brei

thaupt a exposição ''Aves

de Santa Catarina -

Escultural em Papel", do
artista plástico Carlos

Meira. A exposição mos

tra a beleza e o colorido
, dos pássaros catarinenses

representados através das

esculturas do artista plásti
co.

A exposição é compos
ta por 15 quadros que re

presentam várias aves en

contradas em território

catarinense, como a gra
lha-azul, tucànos do bico

verde e do bico preto,
gaivotão, cisne-do-pesco
ço-preto, garça-branca
grande, macuco, água pes
cadora, coruja-da-campo,
trinta-réis e outras espéci
es.

A escultura em papel é

r
basicamente corta, .dobrar
e colar pedaços de papel
colorido para formar uma

imagem. O artista Carlos
Meira cria arte que encerra

uma mensagem universal.
A apreciação da cor, dos

movimentos, a profundi
dade e dimensão de ima

gens criadas apenas com o.
uso do papel revelam a

beleza das aves de Santa
Catarina. Durante a expo
sição, escolas de arte, estu
dantes em geral e artistas

plásticos estarão visitando
o local e pesquisando a téc

nica e a temática.

Carlos Meira é natural

do Rio de Janeiro, onde se

formou no Curso de Gra

vura da Escola de Belas

Artes da UFRJ Em 1991

mudou-se para Portugal e
desenvolveu as primeiras
ilustrações .na técnica de

escultura em papel. Auto
didata, aprendeu a esculpir
o papel observando o tra

balho de mestres como o

americano Leo Monaharn.

Voltou para o Brasil em

1996 e atualmente reside'
em Florianópolis e tem se

decllcado mais intensamen
te à escultura em papel,
embora também realize

ilustrações em diversas téc

rocas.

- No dia 23 de setem

bro, o artista estará mi

nistrando uma oficina

sobre a técnica de cria

ção de obras. Serão for

madas duas turmas, uma

á tarde e outra à noite.

Cada turma terá 20 va

gas. O preço dó work

shop é de R$ 35,00 para
comerciários, R$ 50,00
para conveniados e R$
55,00 para a comunida

de em geral, com direito

a certificado de partici
pação. As vagas são limi

tadas, e a inscrição deve

ser feita com antecedên

cia, no Sesc.

ESTADO DE SANTA CATARINA

") PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM

PROCESSO 02/2003
DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: exploração de serviço de engenharia
sanitária urbana no municipio.
VALOR: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
mensais, .pelo período de 03 (três) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso li, da Lei

8.666/93.

Aprovo a realização da despesa com fundamento nos

motivos expostos acima e de conformidade com a

Lei 8.666/93.
.

Guaramirim SC, 20 de maio de 2003.

Mário Sérgio Peixer
Prefeito Municipal

CORREIODOPOVO 5
---_.._---_._-----,

IDIVERTIMENTO: 3° FESTIVAL DE FORMAS ANIMADAS COMEÇOU ONTEM COM DESFILE DE �UA

Urso da década de 50 é destaque
no desfile de rua realizado ontem

]ARAGUÁ DO SUL _:_

Centenas de pessoas parti
ciparam do desfile de rua

realizado ontem à tarde

para marcar o início da ter

ceira edição do Festival de

Formas Animadas. O per

sonagem principal do des

file, no entanto, foi a pre
sença de ursinho de pelú
cia, usado nos anos 50 pela
precursora em Jaraguá do

Sul na arte de manipulação
de bonecos, Margarete
Schlüzen, conhecida na ci

dade como "Móin-Móin.

''A expressão é uma forma

ábreviada de "gutten
morgen", que significa bom
dia, e era repetida por ela

para tantas crianças que o

cumprimento acabava so

ando de uma forma redu

zida e acabou incorporado
ao seu próprio nome", ex

plica a diretora de teatro da

Scar, Mery Petty.
O desfile foi denomi

nado de ''A Busca do Ani

ma" e foi assim batizado

justamente como forma de

homenagear aquela que
atualmente é considerada a

precursora na arte de ma

nipulação" de. bonecas.
"Sabe-se que ela tinha mui

tos bonecos, mas o único'

que restou é esse ursinho,
que, na década de 50, en-

Ursinho que pertenceu a Margarete foi destaque
Cesar J unkes

cantava as crianças da épo
ca

-

pelas mãos de

Margarete", comenta

Mery. O ursinho estava: no

Museu Histórico Emílio

da Silva e foi levado para
a Scar, sendo festejado pe
los integrantes do desfile e

pessoas da rua.

O desfile realizado on
tem contou com a partici
pação da banda da Esco

la Municipal Jonas Alves

de Souza e foi acompa
nhado por teatreiros de

Jaraguá do Sul. O desfile

teve início no Calçadão da

Marechal, em frente a Pra

ça Ângelo Piazera e encer

rou na Sociedade Cultura

Artística, onde acontece a

maioria dos espetáculos
programádos para o Fes

tival.

Ontem á noite, na Scar,
foi apresentado o espetá
culo "L'Avar", do grupo

espanhol Cia Tabola Rassa,
no grande teatro do Cen

tro Cultural.

ESPETÁCULO - O pri
meiro espetáculo do Festi

val de Formas Animadas

deste ano foi encenado às

15 horas de ontem, na Pra

ça Ângelo Piazera. Trata-se
da peça "O Romance de

João Cambadinho e a

princesa do reino de Mira

Mar", encenado pelo gru

po Jabuti, de Florianópolis.
O espetáculo, montado
para ser encenado sempre
na rua, conta a história de

amor entre o tal João
Cambadinho (Révero Ri

beiro) e aprincesa Rosina,
interpretado pela atriz

Carina Scheid. O grupo
Jabuti existe desde 1996 e

tem experiência em festi

vais internacionais e espe
táculos de rua.

De acordo com o Ri

beiro, o Jaboti não faz dis

tinção entre o teatro infan

til e o adulto. Além dele e

de Carine participaram do

espetáculo de ontem a atriz

Ive Luna e o músico Luís.
Coelho. Ribeiro salienta

que a interatividade do gru
po com o público a utili

zação de um cenário sim

ples, porém convincente,
além da música ao vivo,
são pontos importantes e

de valorização do trabalho.
(MARIA HELENA DE MORAES)

"

Exodo escolar leva a mudanças na educação
]ARAGuk DO SUL--=- Os

mais de 8,3 mil alunos das 19

escolas de ensino médio de

Massaranduba, Schroe-der,
Jaraguá do Sul, Guaramirim
e Corupá, sob a responsabi
lidade da Gerência de Edu

cação e Inovação (Geri), ini
ciaram o segundo semestre

desse ano letivo em transição
para a aplicação das mo

fidicações. Isso ocorreu por
causa do aumento da evasão

escolar nas turmas de ensino

médio que levou a Secretaria

Estadual de Educação a

mudar o sistema de fases se

mestrais, aplicado há cerca de
três anos, e voltar ao antigo

sistema anual de aprovação
e reprovação.

. A gerente de Educação
e Inovação da 24' Secretaria

de Desenvolvimento Regi
onal (SDR), Maria Salete

Patrício dos Santos, esclare
ce" que a troca do sistema

aconteceu em decorrência
do aumento de 51% da eva
são escolar, principalmente
nas primeiras fases. "Os alu
nos que reprovavam em dis

ciplinas podiam frequentar a
fase seguinte,mas teriam que

recuperar as matérias pen
dentes em outras turmas e

períodos. Pormuitos estuda
rem à noite, o acompanha-

menta de aulas em outros

horátios não seria possível,
provocando desistência dos

estudos", explica.
Para recuperar os alunos

que estão em .atraso nos es

tudos uma das medidas to

madas pela Geri nesse se

mestre é O projeto concen

trado na escola Abdon Ba

tista. Os que reprovaram em

disciplinas na fase passada
poderão participar, aos sába
dos das aulas. Dessa forma
não prejudica quem trabalha
durante a semana e estuda à

noite. Maria Salete acrescen

ta que com a mudança
gradativa das fases semestrais

- seIS ao todo - para a

anualidade do ensinomédio
- que conclui em três anos -

os alunos voltaram a ser ava

liados bimestralmente com

notas fechadas no final do

ano letivo e com período de

recuperação e exame para
os alunos que não passarem
por média nos quatro
bimestres.

''Tanto pais como pro
fessores e alunos estão sen

do esclarecidos dessa mu

dança, que vai favorecer os

estudantes do ensino médio,
já que o sistema de fases ge
ravamuitos problemas", evi
dencia. (CG)
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CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Batalhão Suez, 100 contingente, que embarcou. no dia
29/7/58 para o Egito

Partindo para o Egito no dia 2/8/51,
(1° D, abaixado) com o 100 Contin
Porto do Rio de Janeiro

Rubini (D) e outro soldado, em frente ao acampamento de
lona, no Egito

Rubini (D) em frente ao caminhão que dirigia no deserto
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Telpar: nova revenda Tim
Jaraguá do Sul acaba de ganhar uma nova revenda

Tim. Localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto,
103, próximo ao Banco do Brasil, foi instalada a loja
Telpar, inaugurada no dia 28 de julho.

De propriedade de WlademirWeiss, a revenda oferece
uma linha completa de celulares, aparelhos telefônicos
com ou sem fio e unia variedade de acessórios.
Arnatriz daTelpar atua há 10 anos no município de Sào

Bento do Sul, com filiais em Rio Negrinho, Mafra e agora
também em Jaraguá do Sul. Segundo WeiSs, este

município se identifica com São Bento e com a atuação
da Telpar, daí a escolha.
A grande novidade do negócio é a venda de celulares

usados. "O cliente tem a opção por produtos, não apenas
por preços", garante o proprietárto.
Weiss também explica que, se o Cliente efetuar a

compra de um celular na Telpar e ele 'venha a apresentar
defeito, terá um celular emprestado até que o seu retorne

da assistência. "Hoje temos mais de 80 celulares

emprestados à nossos clientes", afirma. Wlademir Weiss (Centro), proprietário

T L
27� ..0888
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370-3113

eÓ: I

1J-���'.
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900'

Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- se

(47} 376-1772 / 273-1001
.........irIIIo..:._,AU•• C••••r·LTDA.

C•••NHON.....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra doRio Cerro - Jaraguá do'Sul- SC

VOLKSWAGEM Escort Hobby 1.0 Prata G 1995
Gol Mll.0 Branco G 1998 Escort L 1.6 Vermelho G 199.0
Gal CL 1.6 MI cornp, Branco G 1998 Stratus LX Preto G 1998
Golf GL Preto G 1995 Fiesta lA 4p Prata G 2000
Parati Branco A 1990 PICK-UP
Parati Vermelha A 1990 1Y20 Branco D 1990
Fusca Bege G 1980 0-20 Branco D 1995
Fusca Branca G (� 1979 1997F-l000 XL Vermelha D

FIAT
Silverado DLX T Vermelha D 1997

Tipo 1.6, cornpl. Branco G 1995
Silverado concuest 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
Cbrsa 'Super 4p Verde G 1997 Pick-up Willys Laranja G 1971

Omega CO, teto Preto G 1994 MOTOS
Chevette SL/E Prata G 1989 Vermelha

FORD Prata

I
;

Fone: (47)
370-8622

Pampa 1.Bi capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc

Astra GlS, 2p
VectraGlS
VectraGlS
Blazer DLX Diesel
MonzaGl4p
Monza SUE, 2p,
Monza SUE 4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.02p
Kadeit 1.8

GoITurbo4p
Goll.0, 16v, 4p
GoIMI,1.0.
Gol ci, 1.6
Gol1.6 Cl 88
corct t.s
Santana GlS 2p
voyaçeCl 1.6
Fusca 1300

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

prox. Clube Atlético
4170 - próx.

00 Ranger 4p diesel 03
99 Versailles 2p 92
95 Verona4p 95
98 Escort XR 3 89
95 Escort 1.6 l 87
93 Escort Hobby 95
92 Escort Hobby 94
90
97 Palio 1.0, 4p 98
94 Palio. 1.0, 2p 99

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

BestaGS 01
87 Peugeot 106 99
92 Audi A-31.8 98
89 pagerov6 95
74 Suzuki 1.0 2p 94

_ Jeep JPX Diesel 95
97 Mazda Cabo Dupl.l 94

.

95 CB400 II 82
95 Maverick 75

Ford "A" 29

Baependi
trevo de Schroeder

,
/
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Omega GLS

Kadet light g
Escort XR3 + teto, compro
Monza SLE
Uno CS + CD
Parati LS
Passati
Chevette
Brasilia
Brasilia
Brasília original
Fusca
CG Titan KS
CG Titan
Monza SLE + rodas 14
Escort XR3
Chevette SL
Brasília

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km eomp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5!J41
(12:00 ou após 17:30)

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

Grafite GNV 93 R$ 9.500,00
+10x R$ 500,00

Bordo 94 R$ 8.000,00
Branco 89 R$ 6.500,00
Prata 87
Verrne lço 85 R$ 3.600,00
Branca 85 R$ 4.000,00
Branco 84 R$ 2.000,00
Azul 78 R$ 1.800,00
Masrrom 78 R$ 1.700,00
Branco 78 R$ 1.800,00
Verde 77 R$ 2.000,00
Azul 75 R$ 2.000,00
Azul 01 R$ 3.800,00

-

Vermelha 95 R$ 2.500,00
Branco 86 R$ 4.000,08.
Vermelho 86 R$ 3.500,00

meto 83 R$ 2.800,00
76 R 80000

KADETT - vende-se, GL, 95, cf
vidro elétr., dés .. Traseiro, aro
Fore, roda de liga leve.

R$8.600,00. Tratar: 373-
2651 após 17:30.

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

KADETT - vende-se, 93, prata,
vidro, trava, roda, gas. Tratar:
370-0164.

KADETT - GSI, cornpl., 90, em
perfeiro estado, vende-se ou

troca-se por carro de menor

valor. .Ttatar: 370-1906 ou
371-4916.

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

5501 cf Rogério.

MONZA - vende-se, 87, ótimo
estado, rodas 14. R$4.200,ÓO.
Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510.

ÔMEGA ,... vende-se, CD, 94,
eompl., impecável ou troca-se

por corsa sedan 99 ou 00.
Tratar: 275-3650 ou 371-

OQ51.

S-10 - vende-se, de luxe, 96,
gasfGNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-55Q.1 cf Rogério.

VECTRA - vende-se, GLS, 97,
excelente estado, cf ar, dlr.,
alarme e som. R$17.500,00.
Tratar: 372-0167.

CORREIO DO POVO 3

cf/(
�OTOS

(371-1970)
Cornpra> Vende
Troca - Financia
Temos' todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl

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

YBR 125E
II

.

2003

Sahara Roxa I 998
-�-�
NX-200 Verde 200 I

DlBl •.,.., _'
Vi�go)50cc Preta 1998

Be e

. .

Titan ES Prata . 200 I

�IlII\W.' ,_
Titan KS Vermelha 2000
_i li
Titan Vermelha 1998
__I,[lI·�íl[••ltlli,I,,�••••
Titan Azul 1997 .

DT 180 Preta

Fiesta Preto I 999
.

.._��.II!lI::�- MIJ·
Reboque 2 motos Azul 1996

.. '

Titan KS/KSE/ES Todas OKm

OKm

ÓKm
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fCõm: de Peças Antonio!
I '
I

.

I
!. 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.

�I-
I .

I Fon�: 370-2764
.

,

iCeI.: 9104-2070/9957-6099:
I

.

1��:_��.�.�Cl_�.. �!.��Cl.� .. �.�.� .. ��_�.. !:'!! __ .����!?!

ESCORT -vende-se, 87, inteiro,
pneus novos. R$4.50ü,00.
Tratar: 9997-5557.

FIORINO - vende-se, 94, furgão,
1000. R$6.500,00. Tratar: 274-

. 8412 ou 274-8550 hor. comI.
FORD 4000 - vende-se, 00/00,
prata, c/ carroceria de madeira,
.90.000km. R$37.000,00.
Tratar: 9985-1757.

PALlO-vende-se, wing, 01, 1.0.
R$5.000,00 entr.' + 23x

R$400,00. Aceita-se carro até

R$2.000,00. Tratar: 276-0605.
PAMPA - vende-se, 94, c/
,30.000km orig., c/ manual e
nota fiscal. Tratar: 276-0397.

TIPO - vende-se, cornpl., 94.
R$8.500,00. Tratar: 275-1341.

FUSCA - vende-se, 82, Bco,
1300. Tratar: 9111-7436.

GOL - vende-se, 1000, 96,
de s emb , e Ilrnp. traseiro,
película e aro 14". R$5.000,00.
Tratar: 9123-3174 c/ Pedro.

GOL - vende-se, 81, motor novo
(reformado), doc. em dia.

R$2.200,00. Tratar: 370-2217.

GOl-vende-se, Cl, 1.6, MI, 97,
verede perolisado, único dono,
c/ manual e nota fiscal.

R$12.500,00. Tratar: 275-
1204 ou 9103-1611 c/ Ricardo.

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, bcô,
IPVA 2003 pgo. R$12.200,00.

,

Aceita-se troca. Tratar: 370-
4810 a tarde.

GOL - vende-se, 90, alcool,
grafite, rodas esp., ótimo
estado. R$5.500,00. Tratar:

ESCORT - vende-se, XR3, 86.' 372-0391 ou 9965-8875.

R$3.500,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510.

GOl-vende-se, 1000, 1:6v, 4p,
99, c/ 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.

GOlF - vende-se, 01/01, 1.6,
cornpl., c/ cd, c/ GNV, bege.
Tratar: 274-8534 ou 995.5-
4945.

KOMBI - vende-se, 95/95,
gás, c/ cilindro de 26m3,
envidraçada, bca. Tratar: 9101-
4547 c/ Soimar.

PARATI - vende-se, 89, Gl,
bege. Tratar: 274-8534 ou

9955'4945.

PASSAT - vende-se, 81, c/
rodas esportivas, motor feito.
Aceita-se' moto no negócio.
R$2.00Q,00. Tratar: 370-
9201.

VOYAGE - vende-se, 83, verde
esc: R$3.000,00. Tratar: 275-
2522 cj Ronaldo.

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

8928.

l-200 - vende-se, cabine

QUINTA-FEIRA,,14 de. agosto de200J

dupla, 95; a.c., 4x4. R$ 1.1.1.3 - compra-se, de
30.000,00. Aceita-se carro de preferência financiado. Tratar:
menor valor no negócio. Tratar: 372-0108.

(47) 910'2-0009 c/ Santiago.
AGRAlE - vende-se, 7000D
95. R$25.000,00. Aceita·s;
troca por caminhão de maior
valor. Tratar: 370-9072.

compra - vende � troca
flnancía - novos e usados

Tel: 371 ..7212 Cei: 9963 ..7641
,

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

, COMPRA - VENDÁ' TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

·ir 370-5999
,

TABELA DE'USADOS

elA
•

Consórcio

)Regata
��te o- meMo"

SUNDOWNWEB 03/03 VERMELHO
C-l00BIZES '. ,

DO/OI PRETA
CRYPTON TI05 E 98198 AZUL
CRYPTON TJ 05 E 01101 VERMELHO
CO 125 KS 00/00 PRATA
CO 125 KS 01101 PRATA
eG125KS 01/02 VERMELHO
CG.125 KS 01102 VERMELHO
YBR 125 K 01/02 PRETA
INTRUDER 125 03/03 AZUL
CBX200 98/98 ROXA
CBX200 99/99 VERMELHO
NX400 02/02 AZUL
ZX900 95/96 VERDE

PEÇAS � . ACESSÓRIOS • OFICINA

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449·
R'ua: João Januário Ayroso, 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o al,moçO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

c.tJo PRIVILEGE 1:0 16V COMPlETíSSIMO
AI( Bas Duplo; Ar-condicionado, Direçào Hidráulica, CD Player'com Comando

. Satélite, rio Volante, R?das de Liga,Leve, Vidros e Travas Elétricas, Volante de

Couro, Farói. de Neblina,!Travamento Autém ótico. partir de 6 km.1h.

+30 VfZgENTRADA '

s' ',,� a% (1)

TaXO 9-;;, a.m., ,

CORREIO DO POVO 5

SC6nIC {l.1izé, 110 CV 16V MELHOR COMPRA
A1r.BaS Duplo, Ar'condlclonado, Dlr�ç.o Hldr!ullc�, Vidro. e Trava. Elétricas.
Volante de COU(O, Má.cara.N.g'r�. nos Farói. e Me.a Tipo aviãQ.

rrn1
�

Rede Renault, 183 Concessionárias no BrasiL

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJA(
348-8460

JOINVILLE
435 .. 3700

JARAGuA DO SUL
370-6006

Vale do Itajaí e Litoral Norte c se

I
{�l conotçào válida para financi>3me�to com -Taxe oe.rurcs de 0.99% am. �ara as Unhas Renau',t cuo e Renault scéntc o. km. Financlarneritc coe (Crédito Direto ao,Consumida l com entrada de 5,0.% ocvarcruc veiculo �.saJdo rmerctaoo em 30. veres C001 Taxa Cliente prefixada-�e 0,99% a.m. + IC?F.
FII1�rlClamentt) Renault através da era. de Crédito Finandanerfo e lrrvestlmerro Renaut do arssn .. T3�a de abertura de Crédito (TAO) ná� trclusa. Credito sujeito.a anáuse-e-ap-ovaçâoce çatja5trn:A5_Taxalipod�âo seralteradas,.s� houverem muoànças signifir,_apvas no Meo;a�o Financeiro. sem aviso

prévio. í2} Preço à vista. mm IPI reduzido e B(X.1U5 de f=átntca inclusos. e/cu cem-e nnaicamenro C3q�1 proposto do Nova Renaut c.lio Prlvilége J.O 16V 2003/2C?3, sem oocrciiars. cor s611�a. A Plntura'Metàllca e o Frete serão acresctdcs aos jxeços-uos vefCUIOS·. Pr.eçaválido som�nte para aqurstçãc dos·
vtlCLIIQS durante a.pLtllic?lç.ão deste �núnC:jO ou enquanto durarem os. estO(J,J&S. (:3) Preço à ·

vlsta, com IPI-reáuzldd e Bónus de Fá�nca Inclusos para.ezou com o rln�nCIJmeflto aquirropestc qo RenaultScénic Altzé.1.6 1 &v' 200ar2003. carSÓlld.a.e s�m coccnas.rrete e Plntllra·MetáIlC.(l,Seroo ac.re·scldOS ao

lX�ç�.doveic�o.C:0njj,;ões vál!da� na data oe velculaçâc deste anúhclo ou enquanto dur.arem os estocues. Paramaícres mrormeções . inclusive s.obre a crspornunceoe de est<?que. consulte sua concesslnnànà.Reneult. fetos para nos putncítártcs. Alguns itens moeiraoose ou mencionacos neste
mat�flal putíllcltário são -cpcionals ou reterem-se' a versões Especificas. A Renaut cc Brasllresetva-se ao direito de alterar as especificações destes veículos senactso prévio .. Cintos oe segurança em conjLJlto comAlr aaçs.sarvern vidas.

'

CHEVROLET - vende-se, 59,
motor Mercedes 1111, cj
carroceria biadera. Tratar: 374-
5123.

BIZ - vende-se, mais, 03, cj
parto elétr. R$3_000,00 +

aSSumir 17x R$159,00. Tratar:
372-3812 cj Marcos.

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

'

CB 500 - vend,e-se, 99.

R$10.500,OO_ Tratar:' 371-
9616 cj Ilídio.

CG - vende-se, 84, revisada,

ótimo estado de conservação,
branca. R$1.6S0,OO a vista.

.Tratar: 9903-0006.

CG - vende-se, ES, cj parto elétr.
e freio a disco,' 01.

R$3:800,00_ Tratar: 376-
1772.

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

parco Tratar

COMPRA-SE - scooter ou biz.
, Tratar: 276-1101:

NX - vende-se, saara 350, 96,
verm., ótimo estado. Tratar:
275-1559.

RODAS - vende-se, jogo, aro

15, Momo Status cj pneu.
Tratar: 275-2768.

diversos
APARELHO GINÁSTICA - vende
se, bicicleta ergométrica, camade su

.

.
,

PinO, barras e pesos de
, glnastica. Tratar: 9992-1506
c/ Márcio.

AQUECEDOR - vende-se,
de ambiente, ótimo
estado. R$70,OO. Tratar:
371-3-459 ou 9'902-
4035.

BALCÃO vende-se,'
refrigerado, cj visor, 2,20m.
R$500,00. Tratar: 371-9981
ou 9975-1558.

BANHEIRA :- vende-se, de bebê,
cj trocador. Tratar: 274-8620.

BINA - vende-se, aparelho,
R$40,OO. Tratar: 376-3062 cj
Elaine.

BINÓCULOS .: vende-se, 50xl0,
Nako, I.V_ Tratar: 9117-1083:

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

CACHORRO - vende-se, cj
procedência, York .Shire, cj
pedigree. R$950,00. Tratar:
9957-2527 ou (48) !!l973-
0064.

CACHORRO - vende-se, cj
procedência, Scnauzer mini.

R-$650,00. Tratar: 9957-2527
ou (48) 9973-0064_

CACHORRO - vende-se, cj
procedência, piquinês, bco cj
marrom. R$550,00. Tratar:
9957-2527 ou (48) 9973-
0064.

CACHORRO - vende-se, - cj
procedência, são bernardo, cj
pedigree. R$850,00. Tratar:
9957-2527 ou (48) 9973:
0064.

iRCIADO!
I_TONIR!
I FOTOCOPlAlJORAS -IMPRESSORAS

- MATERIAIS DE CONSUMO
,

- ASSISTÊNCIA TÊCNICA

1276-34171
II�i2ª1I!1.u.I!tO"S!5.:Wa.�:�J!d'SUI.-sej,
ou (48) 9973-0064_

CACHORRO - vende-se, cj
procedência, pastor suíço, cj
pedigree. R$550,00. Tratar:
9957-2527 ou (48) 9973-
0064.

CACHORRO - vende-se, filhote
de basset, puro. Tratar: 373-

3787 ou 9993-1751 cj Noeli
ou Solange,

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

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

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

9993-1751 c/ Noeli

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

9993-1751 c/ Noeli

CÂMERA - vende-se, digital.
CACHORRO - vende-se, cj Tratar: 9117-1083.
procedência, labrador.
R$500:00. Tratar: 9957-2527. CAPOTA -vende-se, de �t,Jra, pj

"

: �
Controle de Peso,

Ganho de Massa �us�ular,'
Muita Energia e Dfsp osâção.
www.hb lbrasí.l.com/bernest.ar ,

Tratar: 47.372-1072 ou 9975-41�8

pickup cors a. R$700,00_
T�atar: 273-1001.

CELULAR - vende-se, Nokia,
pré-pago, Vivo_ R$180,00.
Tratar: 276-0478.

.

CELULAR - compra-se LG_
Tratar: 276-1101.

CELULAR - vende-se, Nokla
828.0, vivo, cj 2 capas, cj
caixa, garanto e nota fiscal.

R$450,00. Tratar: 371-7278
ou 9125-9184 cj MabeL

COMPRA-SE � parabólica cj
controle. Tratar: 275-1:17.8 ou
372-8409 cj Márcia.

, ,

COMPUTADOR - vende-se,
AMO DUR.oN, 1.3, ghz ,

memória DDR 128 bytes PC

266, Hard Disk 20gb, placa
contr. de som, placa de vídeo

aceleradora, placa de fax

modem 56kb, placa de rede,
drive disquete, drive cd,
teclado ABNt, rnouse, monitor
15": R$1.399,00. Tratar:
9132-4310 cj Diógenes após.
18:00 ou e-mail

diogenes@netuno.com.br

CQIVlPUTADOR - vende-se,
Selier 1766, 15gigÇl,'
64memória. Tratar: 273-6521
ou 9103-3358.

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

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

FITAS - vende-se, 12 de
nintendo 64. Tratar: 91:17-
1083 ci Wanderlei.

FOGÃO - vende-se, Consul, 4
bocas, semi-novo. R$150,00.
Tratar: 371-1970.

FORNO - vende-se, Fisher.

R$150,00_ Tratar: 371-1970.

FREEZER - vende-se, Consul,
280L, bco. R$450,00. Tratar:
371-1970.

FREEZER - vende-se. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 c/
Noeü.

GRAVADOR - vende-se, 52>< Lg.
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PUBLICAÇÃO LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO'
Comarca de Jaraguá do ,Sul / l' Vara Cível
Rua Guilherme Crtstiano Wackerhagen, ei, Vila Nova, CEP 89259·300. Jaraguá
do Sul - SC

.

Juiz(a) de Direito:' Márcio Renê Rocha

Escrivã(o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécíe e Número do Processo: Execução por Quantia Certa' contra Devedor

Solvente, 036.98.002152-4
Exequente: Unlbanco - União de Bancos Brasileiros S/A
Executado: José Jair Canl e Hllda Canl
Hasta Pública: Local: Edifício do Forum - Data(s): l' Praça: Ola lS/Agosto/
2003 e 2' Praça: Ola 2S/Agosto/2003 .,. Horárlo(s): 15:00 horas. Descrição
do(s) Bem(ns): Um terreno situado neste município, no lado par do lugar Morro
da Boa Vista, com a área de 157.500m', sem benfeitorias, distante 32km do
centro de Jaraguá do Sul. Incra n'801.062.020.710-6, matriculado sob n' 5.926,
avaliado em R$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais): Em data de 07/junho/2002.'
Ônus: Eventuais dividas relacionadas com o Imóvel a ser praceado, pàssadas
e futuras (IPTU, por exemplo) serão de responsabilidade do arrematante.
Recursos e Pendências: Não hã.
Por intermédio do presente, as partes, seus cônjuges: se casadas forem, e os

eventuais interessados, ficam cientés de que, neste Juízo de Direito, tramitam
os autos do', processo epigrafado, bem como da realização da venda judicial
do(s) bem(ns) descrltots). no local, datats) e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO:
O(s) valor(es) atributcots) ao(s) bem(ns) será(ão) cortlgidots) monetariamente
até a data da hasta pública, como também o .débtto exigido. Não comparecendo
lançador à primeira ocasião, ou se os bens não alcançarem lanço superior ao
da avaliação, segutr-se-á a sua alienação na Segunda data, pelo maior preço,
desde que 'não se oferte quantia Vil. Quando os bens penhorados não
éxcederam o valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário. mínimo" e,

dispensada a publicação do edital para imprensa, não poderá, neste caso, o

preço da arrematação ser inferior ao da avaliação (art. 686, 'inciso VI, e parágrafo
3, do CPC). Caso não encontrado(s) o(s) executadots), fica(m) o(s) mesmo(s)
cientets), por meio do presente, da realiação da hasta pública acima descrita.

E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido
o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma
da lei.
Comarca de Jaraguá do' Sul (SC). .26 de junho de 2003.

'MÁRCIO RENÊ, ROCHA - Júi� de 'Direito

R$190,00. Instalado. Tratar:
370-3203.

274-8620.

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

MÁQUINA-vende-se, de cortar
Debrun. R$450,00. Tratar: 371-
3837.

MICROONDAS - compra-se,
semi-novo, cl grill. Tratar: 9953-
5554.

LACR.ES - vende-se, de
latinhas de alumínio. Tratar:

PUBLICAÇÃO LEGAL

ESTADO DE SANTA CATARINAj PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / l' Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300. Jaraguá do Sul- SC
Juiz(a)de Direito: Márcio Renê Rocha

Escrivã(o) Judicial: Cláudia Jenichen Janssen
EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
036.97.000913-0
Exequente: BancoltaúS/A
Executado: SercornSeIVIços'Cornerclals Ltda - ME, JanuárloStlnghen eSIdnei RobertoStlnghen
Hasta Pública: Local:' Edlffcio do Fortim - Data(5): l' Praça: Ola 18/Agosto/2003 e 2' Praça:
Ola 2S/Agosto/2003 - Horárlo(s): 16:45 horas. Descrição do(s) Bem(ns): 01) Um

apartamentode n' 64, situado no.8' andar ou 9' pavimetno do Edíficio Jersguá, situado na Rua
.

Presidente Epitácio Pessoa, n' 111, nesta cidade de Jaraguá do Sul- SC, possuindo área

privada de 66,98m', área de uso comum 9,10m', área total de construção de 7608m',
correspondendo à fração ideal do solo de 0,006307 e a área proporcional do terreno 'de
7,5116m'. O Edíficio Jaraguá está situado nesta cidade, com área de i.191,OOm', matriculado
sob n' 15.835 e.urna vaga da garagem n' 22, situada no 2' pavimento ou l' andar, do
ediftcioJaraguá, situado na Ruá Presidente Epitácio Pessoa, n' 111, nesta cidade, possuindo
11,OOm' de área privativa, 4,86m' de área de uso comum, 24,80m' de área de círculação,
40,66m'de área de construção, correspondendo à fração ideal do solo de 0,003370 e área

proporcional do terreno de 4,0137m', matriculado sob n'15.836. Total da avaliação: R$
40.000,00 (quarenta mil reais), em data de 10/dezembro/2001. Ônus: Eventuais dívidas
relacionadas com o Imóvel a ser praceado, pass8das eMuras (IPTU, Porexemplo) serão de
'responsabilidade do arrematante. Recursos ou Pendências: Não há.
Por intermédio do presente, aspartes. seus cônjuges, se casadas forem, e os eventuais
interessados. ficam cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam 95 autos do processo
epigrafado, bem como da realização da vendajudicial do(s) bem(ns) descrito(s), no local, data(s)
e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es) atribuído(s) ao(s) bem(ns) será(ão) corrigídors)
monetariamente até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não comparecendo
lançador à primeira ocasião, ou se os bens não alcançarem lanço superior ao da ávaliação,
seguir-se-á a sua alienação na segunda data, pelo maior preço, desde que.não se oferte quantia
vil. Quando os bens penhorados não excederam o valor correspondente a 20 (vinte) vezes o
maior salárío mínimo, e, dispensada a publicação do edital para imprensa, não poderá, neste
caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação (art .. 686, inciso VI, e parágrafo 3, do
CPC). Caso não encontrado(s) oís) executado(s), fica(m) o(s) mesmo(s) ciente(s), pormeio do
presente, da realiação da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento

de.todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de
costume e publicado na fqrma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 26 ,de junho de 2003.

MÁRCIO RENÊ ROCHA- Juiz de Direito

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

PERSIANA vende-se,
0,85x2,34. R$30,00. Tratar:

370-9209,

-,

QU INTA-FEIRA, 14 de agosto de 2003

PRECISA-SE - vestido de 1 º

comunhão, pI doação. Tratar:
370-8640.

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 I (47) 387-1039 (após às 19:00 hrs)

Empréstimos para funcionários
Públiecs; Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também'
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, 5/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

BOA NOTíCIA

SOM - vende-se, aparelho,
Sony. R$250,00. Tratar: 274-
8536 cj Jair após 14:00.

TAPETE - vende-se, pI qto de

criança. R$15,00. Tratar: 371-
3459 ou 9902-4035.

TORNO - vende-se, pI consertar
rodas de liga .Ieve, cl as

ferramentas e gabarito pI
indireitar aros. R$5.000,00.
Aceita-se troca. Tratar: 370-
4803.

Campeonato Brasileiro. Tratar:

376-1933 cl Valério.

TV - vende-se, e vídeo.

R$!?OO,OO .. Tratar: 9125·
4249.

TROCA-SE - figurinhas do

PERUCA - vende-se, de

cabelo sintético, cj franja,
7 O C m C O m pr i m e n to.

R$250,00. Tratar: 370-

6789.
'

telefonia e segurança

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

vista. Vou até você. Tratar:
9979-0605. VENDE-SE - kit turbo, 1000,

'A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e' serviços para telefonia,'
redes de informática, segurança

eletrônica e a.,tomação de condomínios.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnice)
Centrais telêfônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para teíeveridas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personatlzada
Identificadores de chamadas
Gravadores de lig;:lçôes
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 50)

.

Racks Fechado 1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabearnento estruturado
conectores

SEGURANÇA ELETRÔN.ICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e Intertones
Cancelas automáticas pj portarias

; Fechaduras elétricas e fechos
.

Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e COlor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravenmelho
Sistemas de gràvações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE ApARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro etetrõntco coletivo'
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
íturntnaçãe de emergência
Instalações de sistemas telefônicos coletivo
Monitoramento de imagens (coletivo e individuaI)

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélla Horst, 104· Vila Lenzi· Jaragu� do Sul· se / emai': maketel@terra.com.br. Fone/Fax: (47) 371-7007
., -'
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Temos
JEANS: Calças, Bermudas, Saias, shorts •••
Malha: Blusas- manga longa e curta,
bíusínhas, casacos e calças de MOLETON ....

Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL É COM A TECNO CALHAS

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

ou ·troca-se por título do

Baependi. Tratar: 9905-6410
37.6,2206.

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

Atendimento

8:00h às 18:30h
•

o

•

o'

o

o

o
o

•

si fechar pi o almoço
Fone: 312-1111 Rua Dorningos.Sanson, 62 (antiga fábrica Dalrnar)

-
. �__�--:------------------.- ......------------ ....--- ....._J

Mais Qualidade
Para o lar e para a In.dústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a'

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas,
.

Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,
Moldes para velas, Chapas em geraJ�

Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteção para
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

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

'EeN_
CALHAS

16 valv., orig. Tratar: 371-7562 Tratar: 371-4872 cf Marli após
ou 9134-2104. 15:00.

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

VENDE-SE - 6 cds de

playstation e 12 fitas de
nintendo 64. Tratar: 9117-
1083.

VENDE-5E - fábrica de coxinhas
e risoles'. Valor a combinar. VENDE-SE - título do Beira Rio

cf Deoglair.
.

VIDEOGAME - vende-se,
Play.Station 2, cf 10

VIDEOGAME - vende-se, cds, 2 controles,'
Play Station com 2 totalmente destravado.
controles, 10 cds, 1 memory R$ 850,00. Tratar: 376-
cardo R$ 300,00. Tratar: 2206.

acompanhantes

Morgana
(41)

9959-2609

llaraguá doSul

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

Viviane Loira a iniciante sapeca,
Fernanda a irresistível (cl massagem)

Jaraguá do Sul cf Local
I Discreto, Aquecedor!.

e Acessórios
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V Votoraótim I finanças

02 prata G R$ 15.800,00
Gol Special 01 branco G R$ 12.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.806,00
Honda NX 200 01 preta G R$ 5.500,00
GolSpecial, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
VW 16·200 truck-baú 00 branco D R$ 75.000,0.0
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Corsa Wegon GL 1.0 98 verde G R$ 15.800,00
Palio EL, cl ar 97 bordõ G R$ 10.900,00
Gol 1.0 compl. 97 branco' G R$ 12.000,00
Gol MI 97 vermelho G R$ 10.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
Golt GL cornpl.

.

96 azul G R$ 15.500,00
Escor! Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L· Euro' 94. -verrnelho A R$ 8.900,00
MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00
F·I000 89 amarela D E# 19.800,00
Moto CS 450pX 88 cinza G R$ 3.500,00

... M_S 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00

j'.':.�'cmi'i1t:'·'r:'a'ijNle;'jnTI'Bie.:"rJi'�]o'·c'i:a::�mm:F;·.ii;n"a'jn'[cli',a'ji;jj

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

CELTA 2P BRANCO 2001

ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000

KAGL PRETO 2000

MAREA WEEKEND ELX 2.0. 20V CINZA 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

ESCORT GL CI AR+DH CINZA 1998

ESCORT GL 4P VERDE 1997

VECTRA GLS + COURO BRANCO 1997

GOL CLll.6 BRANCO 1997

CORSA SUPER 4P ROXO 1996

ESCORT HOBBY PRATA 1996

CORSA 4P ROXA 1996

GOL 1.0 I PL.US + RODAS PRATA 1995

GO.LF GL COMPL. (-AR) AZUL 1995

GOL CU 1.6 AZUL 1995

OMEGA GLS VERDE 1993

KADETI CINZA 1989

SANTANA 4P PRETO 1986

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

Corsa Sedan + a.c. Cinza 03 G
Celta Prata 02 G Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e. 99
Celta Preta 02 G Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c. 99 branco

Vectra GLS corno. Vermelho 98 G Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

Gol MI16v 2p Bordo 98 G Tipo 1.6, compl. 95 preto
VW

Vectra GLS compl. Branco 97 G Gal MI 1.0, 2p, compl, 99 branco
Corsa Super MPFI Branco 96 G Goll.0 94 azul met.

chevette DI:.. Prata 93 G Gol S, 1.8, álcool 85 bege
Kadett SL/E Cinza 90 G

Gol Plus 1.0 96 preto
Apollo:l!.8 91 ·azul met.

VW GM
Gol Special Vermelho 02 G Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
Gol Special Branco 99 G Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t. 00 cinza

FORD S·10 Deluxe, compl. 98

Blazer Branca 96 G
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme 97 verde met.
Vectra GLS 2.2, compl., ar digital 00 cinza

FIAT Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Palio ED Vermelho 98 G D-20 compl. •

91 verde

Palio EDX cl a.c, Verde 96 G FORD

Uno Mille EP Preto 96 G
·Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul met.

UnoELX,2p Bordo 95 G Escort Hobby 1.6 93 bordô
Uno 1.5 Bege 88 A Escort 1.8L 93 cinza

RENAULT
Escort GL 1.6, a.q. 95 cinza
Escort GL :I!.6 87 dourado

Prata 01 G Escort GL 1.6 a.q., d.t. 94 cinia
Escort Perua 1.8, a.c., d.h., trava 98 prata
Escort GL 1.8 a.q. 92 azul met.
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 ' vermelho

R: Wal!!!!!!!:9�ardt 2166

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

Corsa Wind, 4p 99 branco

Titan 98 roxa

Gal MI 1.6, gas. 97 vermelho

Corsa MpFI 1:6 gas: 97 branco

Pick-up corsa Gl 96 bordô
Kadett ilght, 1.8, álc. 94 bordo met.

Escort hobby, gas. 94. bordô
GolCl 91 pratéj
Gol Cl, 1.6, gasolina 89 branco

CBX 450, gasolina 89 azul

Escort 88 cinza

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

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 bege

Seja parceiro
da BV Financeira

,
.

'e faça ôtimns

SPORT CAR\
FONE/FAX: 370-3021

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
F-250 03 prata

Tipo, 4p, compl. 96 Branco R$ 9.300,00
Twister 02 vermelha cl partida, 22 dono Golf, 4p, a.c., D.h. 95 azul

Uno Elelronico 4p 93 Verdemet R$ 6.900,00 Un04p 01 branco

UnoCL 91 Verde R$ 6.500,00 Cli04p 00 prata compl. logus, 2p, comp. 94 prata

VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 CorsaWind 99 branco 2p Gol, 2p, comp. 97 bordo

Passat, compl.+ Au!.. 95 Cinza R$17.800,00 EscortSW 98 bordô compl., 1.8, 16v
Gol 94 Preto R$ 7.200,00 Vectra 98 branco cornpl., GL, 2.0

Gol, 2p, básico 96 bordo

GolMI 98 Branco R$11.000,00 '. Kadett 97 cinza cy opc. Uno, 4p, cornpl. 96 bordo
GolMI 97 Vermelho R$10.500,00 Go11.01 97 branco
GolCL 91 Verde R$ 6.500,00 Corsa 96 branco cy opc.

Uno, 4p, compl. 93 , preto

,LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 Gol1.6. 96 cinza cy opc. Kadett, 2p, com opc. 95 branCO
GM Corsa 97 Verde R$' 9.800,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico

QuantumGL 96 Branco R$12.800,00 Escor, 2p, motor 1.0 95 bordo
Uno 95 vermelho 4p, trio elétrico

Corsa Pick-up 95 Branco R$ 9.800,00 Tipo 95 branco cornpl, Monza, 2p, SlE 89 verde
Quantum CU 93 Cinza R$ 8.900,00
Chevette júnior 93 Prata R$ 5.900,00 Toyota Corolla 95 grafite cornpl. Gol Gl,2p 86 branco

FORD EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00
MonzaGLS 94 cinza 2p, cornpl.

EscortGL 95 Prata R$ 8.900,00 Tempra 93 preto cornpl. Prêmio, CS 85 branco

VeronaGLX 96 Azul R$ 9.700,00 Monza Gl.S 92 cinta cornpl. Del Rey2p. Gl branco

" .. R.��A��T CU.?, -�r .................•.91. . ................
Bordô

......•..•..............
R$16.500,00 0-20 gabinada 89 bordô cornpl.

\Av;\.PrêfêitomWaldemar:·G"lIlía� ;3747:·.4,Jalagllá·.do\sâ.i'li BelinaGLX 89 bordo álc., D.h., 1.6
Fusca 83 branco

, .

neqocros
neste espaço!
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312-0676

Gol16V4p
GolMI
Corsa Sedan, 1.6
Gol

Gol

F·1000
Elba

Escort
Santana compl. - ar

Escort
Chevette
GoI1.6, álcool
Corcel li 2p
Corcel I

99 R$13.500,00

97 R$ 9.600,00

97 R$12.500,00

93 R$ 7.200,00

92 R$ (3.400,00

91 R$ 26.000,00

89 H$ 4.000,00

88 R$ 4.500,00

87 R$ 4.500,00

87 R$ 4.000,00

86 R$ 3.500,00

85 R$ 3.500,00

80 R$ 2.000,00

72 R$ 220000

Rua Walter Marquardt,1250 - Rio Molha - Jaraguã do Sul- Santa Catarina

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

311-0802 311-8281

Civic Completo 98/98 Prata

Fiesta 4 P ar q 98/98. Prata

Corsa Milleniun ve/te/des tr/ar qu/al 01/01 Prata

Astra GLS Completo 99/00 Cinza

Corsa Sedan Completo 00/00 Branco

Corsa Super 4P l/dea/ar q/ tr 97/97 Branco

Parati 1.6 ítmo/oes/ar/cnreçêo 00/01 Branco

Siena ELX Completo 01/01 Branco

Uno 4P Completo 95/95 Vermelho

Clio Sedan Completo / top 01/01 Vermelho

Kangoo Completo / top 01/01 Cinza

Clio RT 1.6 Completo / top 00/00 Branco

Exp.Anlônio Carlos Ferreira, 130 - cenlro - Juuá do Sul

iFI!NAlaIIA

VVotoraidi� l finanças

Gol Special Branco 2000 R$ 12.500,00

Gol1.0 Preto 1999 R$ 11.800,00

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

Escort SW 16v Vermelho 1997 R$ 13.800,00

Tempra HLX + couro Branco 1997 R$ 13.300,00

Palio EDX 4p Branco 1996 R$ 9.800,00

Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00

Vectra GLS Azul 1994 R$ 13:500,00

Escort L Prata 1994 R$ 8.800,00

Gol CL Prata 1990 R$ 6.000,00

Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 8.500,00

Escort Hobby Preto 1994 R$ 7·200,00

Gol CL 1.6 Azul 1992 R$ 7.300,00

Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6.800,90

Corcel II Bege 1983 R$ 2.500,00

"o'ne/Fax:' 3í.O,�27li·
.

··;'líf.II1#lr,Gtubba',:3t"li .

II

Fone/Fax:

veiculas 275-1132

Astra Sedan GL 1.8, corCinza, ano 2000

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, travas e espelhos

elétricos, rodas de liga leve
.

Brava ELX 1.6 16V, cor Branca, ano 2000

Opcionais: arcondicionado, direção hidráulica, trio elétrico

Golf 1.6 4p., cor Bege, ano 2001

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas
de liga leve

Corsa Hatch 1.0 4p., cor Branco, ano 2003

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, CD

Gol16V 4p., cor Prata, ano 1999

Opcionais: ar quente, cesernbcçodor, toca fitas

Uno Eletronic4p., corAzul, ano 1996

Opcionais: limpador, desembaçador, vidros e travas elétricas

CorsaSedan Super 16V, corCinza, ano 2000

Opcionais: arquente, desembaçador, direção hidráulica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ampliação nos fundos.

R$38.000,QO. Aceita-se sítio
em Nereu Ramos, Corupá ou

Pomerode. Estuda-se proposta.
Tratar: 370-1019 ou 9117-
2t286. (proprietário)

'Jaraguá do Sul

JOINVILLE - vende-se, sobrado
de avI., cj mesanino medindo

317m2, Vila Nova.

R$65.000,00. Aceita-se troca

pj casa.em Jsraguá próx. a Uner]
ou em Guaramirim próx. a

Fameg. Tratar: 273-5062(hor.
coml.).

- V;�nha passá!' bons momentos c/ uma morena de

cabeloslongos.Ninfeta. Sópara homens de bom gosto!

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteam�nto Bellavista,

Bairro Amizade

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

SÃO LUIS - vende-se, alv., cj
180m2, 2qtos, 1 suíte, bwc,
copa, coz., 2 salas, piso na casa

toda, próx. a Dalila Têxtil.

R$55.000,00. Tratar: 273-
1752 ou 371-8629.

• Garagem para 2 carros;
• Salasde estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala Intima;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte cj Closet;
• 1 Suíte Mastl'ir cj Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

.

SÃO PAULO - vende-se ou troca

se por casa ou chácara em

Jaraguá. Tratar: 370-3076.. -- .

Imovels VENDE-SE - alv., cj 110m2,
sendo três qtos, sala, coz.,

garagem, área de serviço e lazer
e banheiro. Com terreno de

587m2, todo murado e mais

galpão cj estr. e coberura

metálica, de 82m2, bem
localizado no bairro
Boehmerwaldt (zona sul de

Joinville) 20m da Av. Paulo

Schroeder, próx. Ao posto de,
atendimento do banco BESC.

R$47.000,00. Tratar: 429-1591.

Projetosl Execução I
Administração

e Gerenciamento da obra

r
,

J
.

Escritório de Engenharia-

...................... , -.--.- -.-.- _- --- _"'_._--_ , ,_ , .

BARRA VELHA - vende-se, em
frente a soc, Barra Velha, cj 4
qtos. R$25.000,00. Tratar:
370-3113 ou 9973"5770.

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

ESTRADA NOVA - vende-se, cj
90m2, com 2 qtos, sala, copa,
coz., garagem pj 2 carros, mais

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. Dlener, sobreloja· Jaraguá do Sul

Mude seu conceito de viver
. bíf

garden�fi

.

Localização do Prédio: RIUZ Leopol
Perto do cua» Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 eurrada

«aldo direto c/a Construtora

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

Prédio:Lazer:

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas c/chuO'asq. e bar, Home Theater,

Piscina adulto e infantil; Playgroúnd,
Ambientes decorados e mobiliados.

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

R. Mareclutl Deodoro da Fonseca, 972
Ràyal Barg Ccuier - JamguiÍ do Su1- SC

CONSTRU.
"Inovando G0l1CeÜ0S de Vida"
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VENDE-SE - cj urgência, em

construção, cj laje, telha, caibro
eripa. R$16.000,00. Aceita-se
carro ou moto no negócio.
Tratar: 276-3353. (proprietário)

VENDE-SE - ótima, em alv., cf 1
suíte, 2 qtos, ótimo locàlização,
c/bom acabamento, pronta pj
morar. Financiamento pela CEF.

Tratar: 9997-2020. Creci 7402

ALUGA-SE - cj 90m2, 2 dorm.e
demais dependências, no

Condomínio Ouro Verde.

R$250,OO. Tratar: 9957-7545.

A.ORIANÓPOLlS - vende-se, no
centro, mob., cj 4 qtos, quitado.
e desocupado. Ótimo preço.
R$52.000,00. Tratar: 9103-
0188.

PROCURA-SE - rapaz pj dividir
aluguel, que já possua apto.
Tratar: 9953-2345.

PROCURA-SE - moças pj dividir
apto e que já possuam apto.
Tratar: 371-7931 cj Keli.

RIO MOLHA - aluga-se,
quitinete cf wc, qto, coz., toda
mobiliada, cj área de lazer a

beira do riacho, em condomínio

fechado, cf ônibus no portão,

'fTRABAfHOi--co'iVI-iAvi:jiToi

I]
.

i
. Trabalhamos onde você precisar

.'1' �V (cidade, praia, sítio, etc•••) ;

\..-P" (47) 370-7488/370-8870/9.602-37351
!...... . ��<I:J()�� �rillJs�, ?�?: :yil<i N()'II3:Jilr"gllª �() ��I : �Ç!

pj pessoas do sexo feminino
ou casal sf filho. R$290,00 cj
todas as taxas. Tratar: ,370-
8563.

SCHROEDER -vende-se, centro,
cf 3 suítes. dep. de empregada
e coz" mob. Valor a combinar.
Tratar: 9133-3476.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
çj 3 dorm. sendo 1 suhe,

.

sacada cj chur., cozo mob.
Entrada + pare. em 50 meses

direto cj proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - no Cond. Amizade,
cj 3 qtos. Tratar: 9997-2020
cj Wolf. Creci 7402

ÁGUA VERDE - vende-se, rua
Paulo Kramer, 371m2, cj
escritura, próx. Igreja São
Judas. R$25.000,00. Tratar:
372-3922 ou 9122-4198 cj
Walter. (escritura)

15x40, cj escritura, pronto pf
construir, água e luz, 100m da

praia. R$10.000,00. Aceita-se
carro no negócio. Tratar: 370-
4817 ou 370-5732.

COMPRA-SE - mesmo em fase
de desmembramento.

Propostas no

teko@unerj.br
e-mail

CONDOMíNIO RENASCENSA

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

CORUPÁ_ - vende-se, cf
18.000m2, murado, cf casa em

alv., cf 9 cômodos, centro, início
da Bom Plant. Tratar: 375-0340

cf Wanderlei. (proprietário)

ESTRADA NOVA - vende-se, n

morro da pedra,' cj 533m2,
R$7.000,00. Tratar: 276-

2169.

NOVA BRASíLlA-'vende-se, cj
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

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

R$i50,00. Aceita-se casa ou

apto no negócio. Tratar: 9112-
5501. (proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, cj casa
em constr., cj laje; telha e

caibro. R$23.00C,00. Tratar:
276-3353.

RIO MOLHA-vende-se, 50x40,
próx. a Gruta. Aceita-se carro.

Tratar: 275-3735.

SCHROEDER - vende-se, próx.
a Soe. Catarinense, centro,
ótimo ter., cj 2.080m2, pronto
pj constr. R$15.000,00.
Aceita-se carro a partir ano 95,
até R$8.000,00. Tratar: 371-
6069. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, no

centro, cj i.980m2, plano,
pronto pj constr., cf escritura.
R$15.000,00. Aceita-se carro

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

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00
ou troca-se por carro. Tratar:

,

273-1343 cf Andreia.

VENDE-SE - cj 2 casas

de alv. R$27.000,00.
Tratar:275-1559.

VENDE-5E - na rua da faculdade,
cj 530m2. Tratar: 372-1359 dia
ou 274-8050 a noite.

(proprietário)

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, cj 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇ�O

DE IARAGUA?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonséc�972- Centro

FONE: (4.1)275-3070
CONSr!. . �

"Inovando Conceitos de Vld<r' 5

Tratar: 275-3070. Creci 8950. Soe. Vieirense, todo rnuradc.c/
luz e água. R$25.000,00.
Tratar: 371-6069. (proprietário)VENDE-SE - cf 400m2, na R.

José Mesch, Lot. Santo Antônio.
R$3.000,00 entro +

R$5.000,00 pare. em

R$120,00 mensais. Tratar:

276-0605 cj Vally.
PROCURA-SE - sala comercial

pj alugar. Tratar: 372-3464.VILA LALAU - vende-se, próx. a

Apartamento - 2 Dormitórios (Sulte}- Garagem - Sacada -Prédío novo com

piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Dep. Empregada - 2 Sacadas, 2

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

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

.

o melhor

Consórcio de
. Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

, .

E :0,; consórcio de Imóveis
"">,,'

e50%.__cOfTl';pa90m�nto só
.'

i"

até ser" contemplado

®Caraguó
. 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 
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CURSOS DE EXTENS�O DA
U,NER'J PARA O 22 SEMESTRE
.',

.

- ARTES i.

o gosto pelas artes e a escolha preferencial de uma delas faz parte do
projeto de vida de muitas pessoas.
Pensando nisso, a Coorcenação 'de Extensão eRelações Comunitárias do
Centro Universitário de Jaraguá do Sul, vem desenvolvendo cursos que
estimulam a comunidade para o desenvolvimento da auto-estima e da
criatividade, oferecendo benefícios para a saúde física e mental, além de
possibilitarem novos campos profissionais.

1.CERÂMICA 2. RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS

CONTEÚDOS:
./ Modelagem da argila
,/ Traoalho com peça torneada
,/ Pnmerrasquelrnas
:/ Identificação de corantes minerais
,/ Esmaltes vitrificáveis
./ Aplicação deM.F. e transparentes'
.t Queima"final

, REALIZAÇÃO:
Período: 14/08 a 27/11/03
Carga Horária: 60h/a
pia da semana: Quintas-feiras
Horário: 19h às 22h
Investimento: ./ A vista: R$ 294,00 ou

./ 4 parcelas de R$ 73,50

CONTEÚDOS:
./ Descupinização
,/ Correção de peças com lixas
./ Correção de peças com massa

./ Pintura em madeira

./ Aplicação de técnicas especiais:
DKP. patina. marmorização, decoupage
com textura, decoupage sem textura,
esponjados, borders e moldes vazados.

REALIZAÇÃO:
Período: Agosto a Novembro
Carga Horária: eon/a
Dia da semana: Segundas-feiras
Horário: 19h às 22h
Investimento: ./4 parcelas de R$ 64,00 .:

.�
UNERJ

C�tro Unlversttário de Jaraguâ �o SUL

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
.

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSUlTE-NOSTAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

JP Comê

QUINTA-F E IRA, 14 de agosto de 200J,
,

MORENO QUEÉSEU!
Parcelas a partir de R$ 110,00
Creditas de R$ 10.000,00 à R$ 120.000,00

VENDE-SE,.. instalações de

meracado, pj retirar do local.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 376-2222 ou 9121-
3921 .

VENDE-SE -loja de confecções,
cj estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel .acessívet. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cl
rnercadortas e mobiliário.
Defronte pj Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - padaria, compl., cj
ótimo ponto e clientela, na Ilha

da Figueira. Tratar: 370-5767.

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

\

RIO MOLHA - vende-se, próx .

Igreja a 6km do centro, acesso todo
asfaltado. Mini paraíso, cl toda
infra-estrutura, área cj 20.000m2,
cjterreno pronto pj construir. Local
tipo condomínio rural somente pp/
residências ou lazer.

R$55.000,00. E área de
40.850m2 com chalé de 87m2,
garagem, área de festa cl

churrasqueira, escritório, galpão
cj quitinete, canil, lagoa,
nascentes e mais terrenos
prontos pI constr. casa ou quadras
de multi usojesport
R$185.000',00. Aceito contra

proposta pI pgto a vista 'ou carro,
imóvel de mimar valor como parte
do pgto, Tratar: 370-8563.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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371..1691.
Rua Roberto Zeidel, 45

Corupá-SC

�ANTACRUZ
Material de Construção

�
275·3727
R: Alberto Santos Drummondt,
n' 171 - Vila Lalau- Jguá do Sul

GADOTTI

CASA J.E.
Casas Pré-fabricadas

�372.1618,·'
,�

João Januário Ayroso, n" 341

Jaraguá Esquerdo- Jguádo Sul

Ball
275-2234/�75-2894

Única Loja:

I
Rua: Jono Planlocheclo:, 2: 100·

J'
VIIII 1\'0\'3 (,mtes da DpaiSchoal) ..

�-�
MATERIAIS DE CONSTRUçAo

SERVÍQOD13T.BR.RA,PLitNAGBM,
RETROESCAI(ADElRA, CAMINHÃO
EESC4VADEI&4,HiVMULrCA,

Rua Walter Marquardt, 2270

Material de Construção Santa Cruz, localizada a Rua Alberto Santos Dumont, 171, Vila Lalau. Fone: 275·3727

"'"

MATERIAL DE CONSTRUÇAO SANTA CRUZ

Há 20 anos construindo com você
I

Há 20 anos no mercado, a loja Material de Construção
Santa Cruz, localizada a Rua Alberto Santos Dumont, 171,

orgulha-se em participar do cr-escimento do município de

Jaraguá do Sul.
Firmada no mercado como um dos empreendimentos

mais bem estruturados no ramo de fornecimento de materiais

de construção, elétricos e hidráulicos, o objetlvo da empresa

.pode ser melhor descrito nas palavras da sua gerente e

proprietária, Sra. Dirce Strlnqari Olos. "Sabemos que este

importante espaço que hoje ocupamos no mercado deve-se ao

esforço e respeito ao tratarmos nossos clientes, com a atenção
que ele merece", destaca.

Como empresa atuante no município, a Santa Cruz é

responsável pela geração de 7 empregos diretos, além de

outros indiretos.

Pensando em melhor atender a reqrao, há 4 anos a

empresa abriu uma loja de móveis e eletrodomésticos na V·ila

Lalau, diversificando ainda mais sua linha de produtos. Hoje,
além dos tradicionais materiais para construção como pisos,
madeiras, tintas, a Santa Cruz também oferece novidades

como balcões para banheiro e louças sanitárias, visando a

satisfação do cliente em encontrar tudo o que precisa para

construi r ou reformar.
Bomatendimento durante e após a compra, diversidade

e qualidade nos produtos/ crédito faci litado e sempre disposta
a ouvir seus clientes. Assim se resume o sucesso desta

empresa que desponta no ramos de construção, sem nunca

esquecer seu compromisso: "Trabalhamos para satisfazer as

necessidades de nossos clientes com qualidade, preço.e
excelência nos serviços prestados".

.

BONAlll FRANZNERA.IJZA.� FIGUEIRA Materiais de Construção

® 'Materlais para Construção
MArINA" 'I c'#I.ra"�Ã' MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 'B A R R A Materiais Elétricas

•

Ferragens e Ferramontas
Hidráulicos· Ferragens

•

Malorlal Elélrlco

"310-4508
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Tijolos - Telhas - Cimento

t-FOneJF8X 1--216-2000
Tintas e Vernizes

311·4139
310-4991 376-1597

376-0786
Rua Emílio Schulz, n? 40

'

Rua Roborlo Ziomann, 497· Czorniowicz Rua José iheodoro Ribeiro, 2793· SI 02 RuaAngelo RUbini, n' 321· Barra do Rio Cerro São Luiz - Jara uá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o QUE VOCÊ PROCURA PARA !�N
CONSTRUIR OU, REFORMAR•••

,

•••ESTA AQUI!!!
Consulte nossos anunciantes

370-3232
370-2315

TIIOARTE
MAT. DE CONSTRUÇÃO

AV. PREF. W. GRUBBA, 4386
CENTENÁRIO - JGUÁ DO SUL

Rua 11 de novembro, 3
Centro - Massaranduba I

""��.Jl'.l�=���.-'�,��,u:,'i:,:'l'A��f;:;��':'��

Instaladora Construindo oseu Sonho!

Elétrica 375·1183

ÁGUA QUENTE
,Assistência técnica

Rua João Marcatto,
nO 255 • SI 02 • Cenlro
araguá do Sul • 5C

_......

11;a;a1

Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Rrenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do Sul

273-1532

Rua: Jaraguá, 50 - Centro

Corupá - SC

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001

'llll..I..IJS
Comércio deMateriais

de Construção

373-0391
,

Rua Estrada Bananal do Sul, 100
Beira Rio - Guaramim

R: Exp, Antônio Carlos Ferreira, 850,
sala 01 . Nova Brasília.· Jaraguá do Sul

ARTEI.Jij'E
Nosso negócio é concreto

. PAREY
r·.;bteriab de Corstnicóo

(47) ,375·1239

Rua da Saudades, 300
Centro· Corupá • SC

Fone: 376-0897
,9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI
QUINTA-FEIRA, 14de agosto de2003

Promoções

I

Imperdíveis
Rua Cei. ProcópIo Gomes de Oliveira, .,2 .140 • Centro - .Jaraguá do Sul

empregos
COSTUREIRA' - precisa-se, p/
maq. reta, c/ conhecimento em

tecido plano. Tratar: 371-3830.

+ comissão. Tratar: 371-8153
- Consórcio União.

CONSÓRCIO UNIÃO.,.- precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

f consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

PRECISA-5E - de entregadores
que possuam carro oumoto, p/
entregar listas telefônicas.

Tratar: 370-3156 ou 9997-

9145.

TELE-MARKETING - precisa-se
c/ experiência na área de

consórcio, cl telefone em casa
(trabalho domiciliar). salário fixo

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

"HÁ TRÊS COISAS Ql:)E NUNCA
VOLTAM ATRÁS:
A FLECHA LANÇADA,
A PALAVRA PRONUNCIADA E
A OPORTUNIDADE PERDIDA"

(Provérbio Chinês)

senao

IMPERDlvELI
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

.

VAREJO.
PARCERIA SENAC, UNER) E CDL.

VAGAS LIMITADAS.

Oratória I - CH 15hs

Período: 30/8, 6/9, 13/9 (sábados). Horário: 8h às 13h. R$130,OO ou 1+1 R$67,OO

PÓS Graduação em Varejo - CH 360hs
Período: 18/08/2003 (2ª). Horário: 14h às 22h. 18 x R$350,OO

Garçom/B�rrnan - CH 100hs

Período: 25/8 a 07/11/03 (2ª, 4ª e 6ª). Horário: 14h às 17h. R$396,OO ou 1+3 R$110,OO

Desenvolvimento Profissional em Gestão Financeira - ,CH 40hs

Período: 23/8, 30/8, 6/9, 13/9 e 20/9 (sábados). Horário: 8h às 12h e 13h às 17h.
R$320,OO ou' 1+1 R$165,_oO' _

"

Matemática Financeira com HP 12C - CH 15hs
- Período: 15 a 29/09/03 (2ª e 5ª). Horário: 19h às 22h. R"$72,OO ou 1+1 R$40,OO

Formação de Cronometrista - CH 24hs
Período: 01 a 11/09/03 (2ª a 5ª). Horário: 19h às 22h. R$144,OO ou 1+1 R$80,OO

Fone/Fax: 370-0251 �uo Adélio Fischer, 303
10 rog uodosu I@sc.senoc.br

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
-

umano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

CORREIO DO POVO 15

CASEIRO - c/ experiência,
procura chácara ou sítio p/
cuidar. Tratar: 275-0400.

- ENFERMEIRA - se oferece p/

Empresa de Tecnologia contrata
profissional de informática com

conhecimento em Linux. Possuir
carteira de habilitação.

Tratar: 370"'4090 hor. comi.

trabalhar, particular, c/
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-,ME -"pI trabalhar
como babá. Tratar: 370-

7594.

FARMACÊUTICO - c/ 8 anos de

exp" Pr-ocura farmácia p/
assumir responsabilidade
técnica, c/ capacitação p/
gerêncíá. Tratar: 9952-3904
somente após 18:30.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
com costureira, na overlock,
cobertura e catraca. Aceito
como autônoma por hora.
Tratar: 370-0?19 c/ Márcia.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como teterontsta em

lanchonete, a noite. Tratar: 371-
7931.

OFEREÇO�ME - pI trabalhar c/
tecido plano em casa. Tenho

facção. Tratar: 371-3830.

C,ONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

ADEMILAR

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

" Consulte-nos!

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

\.

Lances podem ser também embutidos ou com"
-

FGTS (de acordo com norma do SFH)

Ernpreendiméntos
" IrnobiliárioS, Ltda

Rua Epítácio Pessoa, 415 � ]araguá do Sul

311·8814
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAU. . BcINFOR

Como se desenvolve?
NorrnàJmenteJ a doença se desenvolve quando, por alqurn motivo, há uma falha nosmecanismos de defesa·do organismo.
Apneumoniapode desenvolver-se por trêsmecanismos diferentes:

-4. Um deles/ bem freqüente, ocorre quando, a pessoa inala um mlcroorçanlsmo, através da respiração} e este chega até um ou ambos

pulmões, onde causa a doença.
4 Outra maneira freqüente é quandobactérias, que normalmente vivem na boca, se proliferam e acabam sendo aspiradas para urn lccal do

pulmão.
-:-+ Alarma mais incomum de contrair a doença é através da circulação sanqüínea. Uma infecçãopor um microorganismo em outro local do

corpo se alastra e, através do sangue que cinula, chega aos pu Imões, onde causa a infecção.
.

.

oque sesente?
A pneumonia bacteriana clássica inicia abruptamente, com febre, calafrios, dor no tórax e tosse com expectoração (catarro) amarelada ou

esverdeada que pode ter um pouco de sangue misturado à secreção. A tosse pode ser seca no início. A respiração pode ficar mais curta e dolorosa, a
pessoa pode ter falta de are em torno dos lábios a.coloração da pele pode ficarazulada, nos casosmais graves.

.

Em idosos, confusão mental pôde ser um sintoma.freqüente, além da piora do estado geral (fraqueza, perda do apetite e desânimo, por exemplo), Nas
crianças, os sintomas podem ser vagos (diminuição do apetite, choro, febre).
Outra alteração que pode ocorrer éo surgimento de lesões de herpes nos lábios, por estar o sistema imune debilitado.
Em alquns casos, pode oco rre r do r abdom inal, vôm itos, náuseas e sintomas do trato resp irató ri o superior como do r de ga rganta, esp i rros, CO rlza e do r

,

de cabeça.
.

Corno se previne?
Como jáfoí mencionado anteriormente, muitas vezes uma gripe ou resfriado podem preceder uma pneumonia. Paratentar evitar isso.vacinas foram

.

criadas. Existe no mercado, a vacina contra o vírus influenza e outra contra o pneumococo, que,
podem diminuir as chances do aparecimento das doenças causadas por estes germes.
Devemos lembrar que estas vacinas devem se rfeitas antes do início do inverno, preferencialmente.
A vacina contra o vírus influenza deverá ser feita anualmente em idosos enaquelas pessoas com

maior risco de ter urna pneumonia, A vacina contra o pneumococo deverá ser feita em idosos e

naquelas pessoas com o vírus do HIV, doença renal, problemas no baço, alcoolistas ou outras

condições que debilitem o sistema de defesa do organismo. Esta. vacina tem a duração de

aproximadamente cinco anos. Em alquns casos, deverá ser repetida após o término deste período.
Em casos selecionados, a vacina contra o Haemophilus influenzae deverá ser aplicada; Ele tarnbérn.é
um germe freqüente que pode causar pneumonias. Existem outras vacinas, contra outros germes,
que ainda estão em estudos. Medidas simples para prevenção de pneumonias incluem cuidados com a

higiene, comei a lavagem de mãos com sabonetes simples. Uma dieta rica em frutas e vegetais, que
. possuem vitaminas, ajudam a reforçar o sistema de defesa do organismo às infecções.

Rua Guilherme Weege, 327

®
Dr. Luciano Maiochi

Pereira

r't CIRURGIÕES
�DENTISTAS �J

. \. .c;áce C(5orpo
e plstrlbuidora de Cosméticos.

"'rntWdf!/ '''R.OS(IIY "<'$a"ttÍft(V

Centro Auditivo
Áudio (C',')) Zoom
-I Aparelhos Auditivos
-I 'MiCro·Canal c/Volume. Automótico

_, Audiômetros e Impedanciômetro .

_, Molc!es e Pilhas
-'> Cabine Al:ústica

Odontologia preyentlva estética. li restauradora

Alfredo Guenther
(CRO 0380)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter
(CR0397B)

ManlpulaçJo de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua Dãa PicalJi I 10 . Centro

Oftalmologista
371-7801/370-0409

Fone: 371-6110
Q905-2653

_,
.
Prótts8S (I DrenO$

Fone: (47) 372-2364
e-mail: audiozom�uoI.Cúrn.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
fone: 371-0846 - fa>t' 275-1787
, Inl! �·<JI1I(>r.tr. °I ftl r om b I'P'II',,:1n <,HI

Ortodontia e

Ortopedia Facial

Oe.c.e_p�5�pe<:i,,;,par�
fSSEM' ii- Odonto J'mguj

Dr. Neto, José A. Santos

!�l�'LÍ�!!r��!!�
R4ah!k,�R!9B(!:m;:t!, 101· S!7. (�Ihl)

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONV�NIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen, 67 • Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



José Fernando

Pradi,
participou do 4°

Contingente
que foi ao Egito
em 1961

4° Contingente na chegada ao EgitoMarinho Rubini
numa parada �o

o então presidente.
Jucelino

Kubitschek,
visitçu a tropa do
4° contingente em

1962

Rubini (C) e seus colegas. A cada 3 meses de trabalho, os
soldados tinham 12 dias de folga, que aproveitavam para se

divertir e conhecer a região. Pradi fazia vigilia na cerca que protegia o acampamento

Pradi, na fornteira entre Israel e o Egito - Faixa de Gaza

Acampemento, que em 61 Tã era de madeira e dormiam 10
soldados

Posto de observação na divisa entre Israel e o Egito

Pradi, em seu período de folga. Ao fundo a beleza das
Pirâmides e da Esfinge

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INOVIDADE: TÉCNICA AINDA POUCO UTILIZADA PERMITE A PRESERVAÇÃO DA CÉLULA TRONCO

Criopreservação tem primeira
experiência em Jaraguá do- Sul

JARAGUÁ ,0.0 SUL - A

estudante de direito da Unerj
KátiaCatlaBruch, 26 anos, é a

primeira mãe de Jaraguá do
Sul a guardar o sangue do cor
dão umbilical de sua filhinha,
Caetana, que nasceu ontem

pelamanhãnamatemidadedo
Hospital Jaraguá. O procedi
mento, denominado de

criopreservação, consiste em

armazenar a célula tronco do
recém nascido em tempera
tura de 190 graus negativos e é

feita por empresa especializa
dá no assunto, com sede em

Curitibamas com representa
ção emJoinville.

A medida é preventiva,
conforme explicou o obste

tra Amaury do Amaral

Cesar Junkes

Bebê teve sangue do cordão umbilical preservado

Teixeira, que acompanhou o

nascimento da menina. De

acordo comTeixeira, essepro
cedimento pode evitar o de

senvolvimento de várias do
.

enças grave�' através de trans

plante, como leucemia, diabe
tes e outros males, sendo que
apossibilidade de rejeição exis-

te, mas é mínima.

"Estamos fazendo isso

como forma de prevenção.
Dessa forma temos certeza

que ela estaráprotegida contra
uma série de doenças graves",
afirma Kátia, que já émãe de

AIan, um garoto de oito anos.

Na avaliação de Kátia, esse

tipo de procedimento ainda é

quase descoOhecido na região,
mas demonstra o avança da

ciência e deve serutilizado por
que proporciona trànqüilida
de e segurança aos pais e apró
pnacnança.

O obstetra Amaury do

Amaral Teixeira explica que a

técnica é nova no mundo e

realizada apenas em grandes
laboratórios, que armazenam

as células, que, por sua vez, te-
. l

riam ação de desenvolver ou-

tras células. O tempo de pre
servação das células Dão tem

limite. Para ter acesso a esse

procedimento, o paciente, no
caso a mãe, p� uma taxa

anual deR$ 400,00. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

Primeira ordenação de Bispo em Jaraguá do Sul
JARAGUÁDOSUL-WJlson

Tadeujônck seráordenadoBis
po no sábado, dia 16;-às 17:30,
na igreja São Sebastião, no cen

tro deJal:aguádoSul. PadreWJl

son é natural de Vida! Ramos

Fez os votos na COngregação
dos Padres do Sagrado COra

ção deJesus emJatag1Já do Sul,
no ano de 1972 Em 1977 foi

ordenado Sacerdote em Vida!

Ramos, por Dom Tito Buss,
Bispo de Rio do Sul. Além de

Vtgário, foi também formador
e professor no Instituto
Dehonista em Curitiba, diretor
do Seminário São José em Rio

Negrinho. Professor do curso

de Filosofia em Brusque e pro
fessor nos cursos para forma
dores em São Paulo e

Florianópolis. Em 2001 foi pá
roco do Santuário Sagrado
COração de Jesus em Joinville.

Padre -Sildo com Dom Wilson: Primeira nomeação
- Cesar J unkes

Desde o ano passado, Padre
WJlson trabalha como forma

dor no noviciado ·na Barra do
.

RioCerro, onde 14 jovens entre
22 e 30 anos passam por perío
do obrigatório onde se confir
mam os votos.

O ordenação de Bispo é a

primeira emjaraguá do Sul.

"Escolhi esta cidade por mo
rar e trabalhar aqui.Minha co-

munidade está toda emJaraguá
e acredito que esta também é

uma forma de reconhecimen
to pelo trabalho desenvolvi

do aqui", explica. Padre Sildo
acrescenta que ordenação de

padres já aconteceu na igreja
São Sebastião, mas o fato de

ser a primeira vez é especial.
"Será uma cerimônia muito

bonita. Estarão presentes o su-

estará muita

lvo hoje. Por

gir de forma
amoro, deverá
m o seu amado.

G4�r9••jt&l�·'ão queira
.

cont ar pessoas: deixe que
elas
com

co em o práprio
ite discussães como.

0t8$!IªMOJmI.'Ü�§l;j!,::,rejo mais

tolerante e paciente. Cor: Azul.
Câncer - Você ira se sentir um
tanto irritada com o seu

tr inc. O momento

pará terminar

nto

to com quem
ama. do! Cor: Preto.

Virgem _;_ Não ensista em

u

d
o esperem as

do céu.

perior Geral vindo de Roma,
Pe. José Omelas Carvalho, os
superiores provinciais dos pa-

'

íses da América Latina e pa
dres da congregação dos Pa

dres doS�o Coração de

Jesus, além de Bispos da re

gião",destaca. Depois da or

denação, DomWJlson irá tra

balhar comoBispoAuxiliarda
ArquidioceseSãoSebastião do
Rio deJaneiro ao lado deDom
Eusébio Oscar Scheid."A
Diocesenecessitavademaisum

religioso e penso que viver no
Rio deJaneiro, será um desafio.
Mas não vou trabalhar sozinho,
temmuitageotequetrabalhabas
tante, exercendo um papel im
portantíssimo na comunidade,
Vou me encaixar e conhecer a

situação de perto e trabalhar em

comaspessoas carentes", finaliza
Dom WJlson (CEUCE GIRARDO

ejo discreta e

s tarefas
Não deixe que

os o dia-a-dia
a:re'tWri)jWlgímWi�l�cionamento
amoroso. Cor: Tons escuros.

Esco ião - Você poderá se

s motivação. Tente se

li insegurança e

ue deseja ao seu

. Tons

QUINTA-FEI.RA, 14 deagosto de 200J
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FÓRUM
O presidente da Associação Comercial e Indu�tdal de
Jaraguá do Sul (Acijs), Paulo Luiz da Silva Mattos,
destacou, durante a reunião na segunda-feira (11), a

eleição dos empresários Décio da Silva e Eggon João
da Silva (metal-mecânico) e Vicente Donini e Wandér

Weege (têxtil), como líderes setoriais para integrar o

Fórum de Líderes Empresariais da Gazeta Mercantil.
Como integrantes do Fórum de Líderes, os quatro

empresários participam dos debates e. se posicionam
frente às 'questões econômicas e sociais de maior
interesse do País. "Este fato é muito relevante e premia
empresários que são exemplos de contribuição efetiva
nas áreas econômica, social e política", frisa. A cerimônia

de entrega da premiação está marcada para as 19h30

do dia 10 de setembro, no Credicard Hall, em São

Paulo.

PEIXE
A 3' Festa do Caldo de Peixe deJaraguá do Sul acontece

dia 23, a partir das 12 horas, na Igreja Luterana Apóstolo
Pedro, Centro, promovida pela AJA - Associação
Jaraguaense de Aquicultores. O caldo custará R$ 5,00
por pessoa. Informações podem ser obtidas pelo fone

276-0086

ACIAG
O presidente da ACIAG - Associação Comercial,

'. Industrial e Agrícola de Guaramirim, Mário Glasenapp,
convocou os empresários a participarem da reunião

programada para o dia 19, próxima terça-feira, às 17

horas, na ACIAG. O assunto será a análise de alterações
no projeto da rodovia SC 413. No projeto do governo
Esperidião Amin (PP) a obra estava orçada em R$ 52

milhões. Caiu para R$ 32 milhões no projeto elaborado

pela equipe do govern�dor Luiz Henrique da Silveira

(PMDB).

TRANSFERIDO
A organização do Projeto "MPB ao Pôr-do-Sol"

.

transferiu o evento marcado para o dia 20. Foi devido
às reformas que estão sendo feitas na Praça Ângelo
Piazera, defronte ao Museu Histórico de Jaraguá do

Sul Emílio da Silva. O projeto é uma promoção da

Fundação 'Cultural de Jaraguá do Sul � tem o apoio de

Piazera Som e Imagem e acontece uma vez por mês,

sempre numa quarta-feira. Neste mês o músico Alex,

vocalista da Banda ln Natura, interpretaria o cantor e

compositor Djavan. A apresentação será realizada tão

logo a praça esteja em condições de uso.

quinze dias que ela estará em Jaraguá 'do Sul. Outras

informações com Senadápelo telefone (47) 275-8200,
no ramal 8243 ou pelo e-mail sena@unerj.br.

Sagitário - Afaste os

fantasm assado e procure
sse momento.
corrente e correr

Peixes - Talvez se sinta

no trabalho.
o dar ouvidos a

focas. Será melhor
recompor o seu

Marrom.

Capricórnio - Desconfie de
da por quem não
Não será bom contar

qualquer um. O
lcró por uma

or: Vinho.
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ISEGURANÇA: AUMENTO DO íNDICE DE VIOLÊNCIA EM JARAGl)Á DO SUL COMEÇA A PREOCUPAR MORADORES

Encontros de Formação
do ColégioMarista São Luís Jaraguacnses começam a investir

em equipamentos de segurança
Ser marista é muito

mais do que ser um alu

no é ser um odadão pre

parado para a vida. Isso

porque a Proposta Peda

gógicadoColégioMarista
São Luís promove a edu

cação integral do aluno,
fundamentando-se nos

valores cristãos e na pec:lagogiade
São Marcelino Olampag-nat, que
visa à valorização do ser humano,
seu desenvolvimento social e ético,
motivação da capacidade criativa e

de rncioónio para encarar desafios
e solucionar problemas.

O Colégio Marista São LLús

desperta atitudes de vida e solida

redade nos seus alunos, através
deatividadespastorais.OsEncon
ItOs de Formação tem como ob

jetivo principal: proporcionar aos
educandos oportunidades de des
pertar e desenvolver suas

potencialidades,valorizando apró
pria vida e predispondo-se a cres
cer nos valores humanos e cris

tãos, dentro da clinâmica de cida
dania.

Os alunosmaristas de 5a série
ao terceirão, neste semestre (agos-

jARAGUÁ DO SUL - O

caso de Humberto Klein Fi

lho, que foi encontrado mor
to com 32 facadas em sua

casa no bairro Vila Rau nesta

, terça-feira, chocou os mora

dores de Jaraguá do Sul e re

gião. A causa da morte, de
-

forma extremamente brutal,
ainda não foi descoberta pela
perícia. A principal hipótese,
no entanto, é a de latrocínio,
roubo seguido de morte.

Em meio a tantos relatos

de furtos e assassinatos - este

já é o terceiro caso de homi
cídio em 2003 no município
- apopulação jaraguaensetem
começado a buscar formas

de segurança, algo comum há

anos nas grandes metrópoles
brasileiras.

Apesardomunicípio con-

to - novembroj2003) participa
rão do projeto desenvolvido nos
Centros de Educação IofàntiÍ.

Serão momentos de muita

trocade carinho, experiência, ami
zade, solidariedade e convivência.

O projeto teve início dia 06
de agosto com a turma do Ter

ceiro ano regular. Os alunos

maristas, participaram com entu

siasmo desteprojeto edestacaram
"sair da rotina", "conhecer novas
realidades", "colocar em prática
nossa criatividade", "afetividade
das crianças" e "acolhida e

receptividade das crianças e pro
fessoras",

Nosso agradecimento a to

das as diretoras e professoras pela
atenção e abertura para a realiza

ção de mais este trabalho
formativo.

Edson diz que o aumento da violência vai levar a população a tomar medidas de segurança

cias como casos de roubo, in
vasões e, principalmente, pro
blemas relacionados à músi

ca em volume alto e aciden

tes de trânsito, que são os cam

peões em número de ligações
recebidas. Em 'função disso,
a PM contratou este mês ou

tro operadorpara atuar na re
cepção de chamadas 190, que
atende 24 horas por dia, de

domingo a domingo, De
acordo caJU a tenente, o nú

mero de ocorrências é maior

em períodos de pagamento
de salários e nos finais de se

mana. (CAROLINA TOMASELLI)

tar com uma população de

cerca de 110 mil habitantes,
os moradores aindamantém

um estilo de vida de cidade

pequena e interiorana. É por
isso que o proprietário de uma
empresa de equipamentos
para segurança eletrônica,Ed
son Arnoldo Herzog, acre
dita que este mercado apre
sente um maior crescimento

.

nos próximos anos.

Edson afirma que à po
pulação ainda não tem inves

tido significativamente neste

tipo de equipamentomas que,
com o aumento da violência,
será obrigada a tomar medi
das de segurança. Segundo ele,
a maior clientela que tem in

vestido em segurança são as

empresas, e não as residênci

as. Ele também explica que
cerca de 70% dos clientes que
o procuram, o fazem somen

te após terem vivenciado um

caso de roubo ou até morte.

"São poucos os que buscam

a prevenção", diz.
Segundo levantamento

feito pela Policia Militar de

Jaraguá do Sul, o número de

ligações para o serviço de

,
atendimento à emergência
aumentou em relação ao ano
passado.No mês de junho de

2002, a PM atendeu 16,318

ligações, enquanto que no

mesmo período deste ano,

este número saltou para
17.538,

A Tenente Arlene Villela

afirmá que a abordagem de

pessoas suspeitas indicadas

pela comunidade é o caso

mais freqüente de atuação da
PM na área criminal, através
do atendimento pelo núme

ro 190. Mas o serviço tam

bem atende outras ocorrên-

PAULO FLORIANI Dicas pata sua segurança*
- Ao sair de casa ou da empresa, verifique sempre se

todas as jarielas e portas estão bem fechadas;
- Nunca esqueça de ligar o alarme;

.

- Mantenham a área externa sempre iluminada;
- Nunca deixe a chave geral da energia elétrica ao alcance
de estranhos;
- Mantenha arbustos ou árvores sempre podados,
sobretudo nas áreas ao redor da casa ou da empresa;
- Quando for 'viajar, avise os vizinh?s, para que eles

possam ficar alertas quanto à presença de estranhos
em sua propriedade.
*Fornecidas pela empresa de vigilância eletrônicaAutotec,

Na sessão do dia 11/08/2003, o Vereador Paulo Ademir

Floriani, teve aprovadas as suas seguintes indicações:
Solicitando um estudo para a implantação da chamada

onda verde, sincronizando assim todos 0S semáforos da área
central de .laraquá do Sul. IIÉ muito importante este estudo,
pois pode sem dúvida ajudar em muito o já caótico trânsito do
nosso Município".
Sol icitando que o pagamento das infrações de trânsito,

possam ser parceladas em até 10 vezes, não podendo o valor
da parcela ser inferior à R$ 40,00. "Outros municípios já
adotam este sistema"
Solicitando uma amplo debate sobre a questão da mudança no

sentido do trânsito na Barra do Rio Cerro. "Os comerciantes
estão apreensivos com a possiblidade de terem suas vendas

reduzidas, se esta mudança for aprovada",
Solicitando também a recuperação

paralelepipido na Rua Max Nicolau
localizada no Bai rro Vila Lenzi.

OTA�-----�-
As 12 fonoaudiólogas que integraam o Núcleo Setorial da Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul, que representam a grande maioria das profissionais habilitadas na

região, estão divulgando suas ações e atividades através de um folder. Segundo a coorde

nadora do Núcleo, Sandra Zilinscki Furlani, as atividades do grupo iniciaram em janeiro de

20022, com o objetivo de estimular a categorai a buscar mais conhecimento sobre a ativida

de, a troca de experiências e o fortalecimento da classe a que pertencem. A fonoaudiologia
é a ciência que trata .da audição, da voz, da motricidade oral e da linguagem.

do calçamento e

Wilhelm Schmidt,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,I CRUELDADE: VíTIMA FOI ENCONTRADA COM 32 GOLPES DE FACA, DEIXADA CRAVADA NO PESCOÇO

Polícia investiga assassinato
de metalúrgico morto a facadas

]ARAGUÁ DO SUL - o

delegado Ilson José da Sil
va está trabalhando na in

vestigação do assassinato
ocorrido na noite de do

mingo, no Bairro Vila Rau.
O metalúrgico Humberto
Klein Filho, 37 anos, foi
encontrado morto na ma

nhã de terça-feira, na pró
pria residência, localizada
na Rua Eugênio Bertoldi,
no loteamento Enke. Dois

amigas do trabalho senti
ram a falta do colega, que
não costumava faltar ao

emprego, e decidiram ir até
a casa do metalúrgico ver

se ele estava bem, Pediram

Corpo da vítima foi encontrado por amigos do trabalho e por um vizinho"

ber amigos à noite, mas

não conheço nenhuma das

pessoas", diz.
A vítima apresentava 32

cortes pelo corpo e a faca
utilizada para mata-lo es

tava cravada no pescoço.
O delegado trabalha com

a hipótese .de latrocínio
(matar para roubar), pois

a carteira com os docu
mentos de Klein e o apa
relho de som do carro não

foram localizados. "O que
temos de considerar tam
bém é a possibilidade de
ser problemas com drogas .

ou rixa pessoal porque
quem mata para roubar
não precisa desferir 32 gol-

para que um dos vizinhos
os acompanhassem.

- A porta da casa es

tava aberta quando chega
mos lá. Os dois amigos de
Klein avisaram que ficari
am na cozinha esperando
porque sabiam que ele
eventualmente sofria con

vulsões e tinham receio do

que poderiam ver. Quan
dó entrei no quarto, vi que
ele . estava amarrado e

amordaçado, apenas de

cueca, em cima da cama, e

logo chamamos a polícia
-, relata um dos vizinhos.
Ele salienta que a vítima
morava naquela localidade
há pouco tempo e que
aparentemente não tinha
inimizades. "Sempre nos

demos muito b�m por
aqui. Ele costumava rece- Klein Filho foi encontrado seminu, amarrado e amordaçado

peso Matar com crueldade
é sinal de vingança", con
sidera Silva.

O delegado diz que
vai instaurar inquérito
policial e investigar se a

vinma tinha algum
desafeto com pessoas de

Jaraguá do Sul ou outras

cidades. "Vamos conver

sar com os familiares,
amigos, colegas do traba
lho e da faculdade para
apurar o fato, desvendar
o que aconteceu e punir
os responsáveis por esse

crime", explica.
As pessoas que tiverem

informações que possam
contribuir com as investi

gações da polícia podem
telefonar para o número

147, sem necessidade de
identificar-se. (FABIANE
RIBAS)

QUINTA-FEIRA, 14 de agosto de 20�

FALECIMENTOS
Faleceu às 15:00 horas de 11/8 a Senhora Hermainia
lurk Tomaselli com idade de 93 anos, deixando
enlutados esposo,'? filhas, 1 filho, 2 genros, 1 nora,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 12/13 às 14:00 horas,
saíndo o féretro Igreja Evangélica Luterana Cristo
seguindo para o Cemitério de Schroeder.

Faleceu às 22:00 horas de 11/8 o Senhor Humberto
Klein Filho com idade de 37 anos, deixando enlutados
seus pais, irmãs, cunhados, sobrinhos e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

13/8 às 16:00 horas, saíndo o féretro da sua
residencia seguindo para o Cemitério Dona Francisca.

Faleceu às 1:00 horas de 13/8 a Senhora Anselma
Rayman Tomaselli com idade de 76 anos, deixando I
enlutados 12 filhos, genros, noras, netos, bisnetos,
trinetos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 14/8 às 9:00 horas, saíndo o féretro
da Igreja Católica São João Batista seguindo parae
Cemitério de Rio Branco.

Faleceu às 13:45 horas de 13/8 o-Senhor Arnoldo
Stringari com idade de 82 anos, deixando enlutados
esposa, filhos, genros, noras, netos, bisnetos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realicado
em 14/8 às 15:00 horas, saíndo o féretro da Capela
Mortuaria da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da
Vila Lenzi.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 488

15-30-35-39-43-57

Quina
concurso: 1184

02 - 21 - 34- 47 - 60

Loteria FederaL
concurso 03759

l° - Prêmio: 16.986
2° - Prêmio: 36.860
3° - Prêmio: 34.561
4° - Prêmio: 03.625
5° - Prêmio: 03.730

Lotomania
concurso: 341

01 - 04 - 1 2 - 1 5 -

22 - 25 - 26 - 33 -

36 -' 41 - 48 - 52 -

63 - 71 - 73 - 79 -

80 - 85 - 92 - 95

�m:§i�llil!ll·moo
.�

nacionais e Importados
Tele-vendas: (47) 3.72-2280 ou 9:11.2-6117

E·mall: bla .i s@terra.com.br

Guaramirim. 54 anos de conquistas.
Parabéns a toda população!

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
16/08 - SÁBADO

17:00 - Benção dos Veículos/Missa/Festejos Senhor Bom Jesus
17/08 - DOMINGO

09:30 - Missa e Festejos do Senhor Bom Jesus
15:00 - Tarde Dançante

VENHA PRESTIGIAR ESTA IMPORTANTE DATA!

. ��", .. ,.,
. '"

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO 7001 ·2004

Trabalho e 'Transparência
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Colégio São Luís realiza

Torneio de PaiseProfessores

]ARAGUÁ DO SUL - o

Colégio Marista São Luís

tem procurado realizar

eventos que buscam a

integração e a convivência

entre os diversos grupos

que compõem � família

Marista. A instituição de

serão nas modalidades de
Futsalmasculino e voleibol
feminino. O Coordenador
do evento, Cláudio

Tubbas, diz que o sucesso

alcançado no evento na úl

tima edição evidenciou a

satisfação e a confiança que
os pais depositam junto ao

estabelecimento de ensino,
bem como o resultado de

um trabalho qualificado
que vem sendo efetuado

neste ano, especialmente na
busca da realização de pro
postas'e metas que atendam

integralmente comunidade
Marista.

umberto
nlutados
demais

izado em

da sua

ensino, em conjunto com

nselma a APP (Associação dos
eixarm] Pais e Professores), pro

move no próximo dia 16

de agosto; (sábado) a par
urdas 14 horas, nas depen
dências do Complexo Es

portivo Marista, o segun
do Torneio de Pais e Pro,

fessores. As competições

isnetos,
Itamento
o féretro
o para o

Arnoldo

NOTA _

A Sociedade Esportiva Recreativa Aliança de Jaraguá
do Sul vai promover a sexta etapq da chave "B" do

.

Torneio de Tiro da 15a Schützenfest. As provas vão

acontecer hoje, dia 2, no Parque Municipal de Eventos,
localizado na Rua Walter Marquardt, no Bairro Vila Nova.

.

.

eraL
'59
S.986
).860
1.561
l.625
U30

L7

IS.

dendo apenas para Blu
menau, e preCIsa vencer

para garantir vaga para a

semifinal, marcada para
acontecer nos dias 27 e 29

deste mês. (FABIANE RIBAS)
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I DECISIVO: COMPETiÇÕES VALEM VAGA PARA O QUADRANGULAR FINAL DO ESTADUAL

Atletas do basquete brigam
por vaga na final do Estadual

]ARAGUÁ DO SUL -

Atletas de basquete do

Município vão defender
Jaraguá do Sul nas compe
tições do returno do cam

peonato estadual da mo

dalidade, nos dias de ama

nhã e sábado. A equipe
Mirim feminina está em

segundo lugar na classifica
ção geral, perdendo para
Blumenau, que está invicta
na competição e joga ama
nhã, no Ginásio de Espor
tes Arthur Muller, contra o

Salesiano, de Itajaí, a partir
das 17 horas. O grupo
Infanto-juvenil feminino,
que também está em segun
do lugar, atrás de Chapecó,
vai enfrentar a Unisul, de
Tubarão, às 18h30. O téc

nico Julio Patrício diz que
a vitória das duas equipes
é bastante importante para

cTEATRO EM MUITAS fORMASI
13 A 11 DE AGOSTO DE 2003
CENTRO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL
INGRESSOS NO LOCAL, PELO SITE WWW.T1CKETRONICS.COM.BROU PELO FONE:0800 0000

Rua Jorge Czemiewicz. 160· Jaraquá do Sul- SC· Fone/Fax: (47).275.2477 • scar@scar.art.br

.

C:esar J unkes
Atletas treinam todos os dias para conseguir bons resultados e manter a colocação

garantir vaga ao qua

drangular final, previsto
para o mês de outubro, em

Chapecó.
O relações públicas da

Ajab (Associação Jaragua
ense de Basquete), Henri-que
Porto, diz que o grupo
Infanto-juvenil masculino
está em segundo lugar na
competição e briga também
pela classificação. Os

jaraguaenses vão entrar em

quadra amanhã, contra a

Adeblu, de Blumenau, às 20
horas. O primeiro coloca
do é o time de join-ville, que
está invicto. O quadrangular
final está marcado para o

final de :1gosto, emJoinville.

FCB realiza curso emJaraguá do Sul

Já a equipe Juvenil joga
no sábado, contra o Ban

deirante, de Brusque, às 15

.horas, O grupo está na se

gunda colocação, empata
do com Florianópolis, per-

A (FCB) Federação
Catarinense de Basketball .

vai realizar no sábado, dia
16, o Curso de Padroni

zação de Arbitragem, des
tinado para oficiais de ar

bitragem (apito e mesa),
técnicos, assistentes técni
cos, professores e demais
interessados. A atividade,
que vai acontecer no Co-

légio Marista São Luís, terá
dez horas/aula (das 9 às

20 horas) e será ministra
do por qualificados pro
fissionais da entidade es

portiva. As pessoas inte

ressadas em adquirir mais
informações podem tele

fonar para (48) 224-8011,
ou através do e-mail

fcb@f1oripa.c01!l.br.

Estrangeiros inscritos namaratona de se
.

]oINVILLE-Atletas da

Irlanda, Uruguai e Argen
tina estão entre os inscri

tos para a terceira Mara

tona de Santa Catarina,
Rústica e Maratoninha, a

ser realizada em Floria

nópolis pela Fesporte
(Fundação Catarinense de

Desporto) em 14 de se

tembro. Segundo os

organizadores, a procura
p.or. inscrição es

tá superando as expec
tativas e a estimativa é que
mais de 4 mil atletas parti
cipem da prova que dis

tribuirá mais de R$ 80 mil

em prêmios. O percurso
será de 42, 195 quilôme
tros de maratona., nove

quilômetros de corrida

rústica e também três qui
lômetros de maratoninha,
esta prova destinada a fai

xa-etária de 10 a 15 anos.

. O atleta vencedor terá seu

tempo oficializado pela
Confederação Brasileira de

Atletismo, já que a compe
tição faz parte do calendá

rio oficial da entidade e

também da Federação
Catarinense de Atletismo.

Com o objetivo de

uma maior integração os

organizadores dividiram a

competição em 13 faixas
de idade com premiação
em dinheiro aos cinco pri
meiros colocados em cada
.faixa etária, incluindo tam

bém os portadores de ne

cessidades especiais. O per-

curso leve, em sua maioria
a beira mar, inclui pontos
planos da cidade e é um

estimulo a mais à propos
ta de integração social por
meio do esporte.

A largada e a chegada da
prova será na PassarelaNego
Querido, com saídas distin
tas para a Maratona e'Rústi
ca (às 8 horas) eMaratoninha
(às 9 horas). As inscrições
podem ser feitas nos sites

www.fesporte.sc.gov.br - e

mail gepat_@fesp01te.sc.gov.br,
e www.ativo.com. A taxa'
é de R$ 35,00 até 31 de

agosto. O valor para a

Rústica é de R$ 15,00 e a

Maratoriinha, um. quilo
de alimento não perecí
vel.
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DISPUTA: ATLETAS VÃO AO CIRCUITO PROSWINM, EM JOINVILLE, E À COPA MERCOSUL, EM CURITIBA

Nadadores jaraguaenses
defender JS em .competiçôes

. ]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/
FME está se preparando
para' competir em dois

campeonatos neste final de
semana. Em Joinville, 'será
realizado o Circuito
ProSwinm de Natação
Master, destinado a atletas'
não federados, no sábado
e domingo. O grupo
jaraguaense, composto
por 22 atletas estará sob o

comando da auxiliar técni

ca, laia Fructuozo, e vai

atuar nas categorias de 9 a

18 anos. 'Na cidade de

Curitiba, começa arrianhã
a Copa Mercosul da mo

dalidade, encerrando no

sábado. Nesta competição,
o técnico Ronaldo Fruc

tuozo vai acompanhar os

19 atletas, que vão dispu
tar nas categorias Infantil1
(13 anos) a Júnior 1 (17
anos).

Segundo Fructuozo, a

CopaMercosul é uma das

mais importantes do ca-

Divulgação

Equipe que vai atuar por JS na Copa Mercosul, em Curitiba

lendário nacional e a prin
cipal do Sul do Brasil.

Equipes de Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janei
ro, Mato Grosso do Sul,
Distrito '?ederal, Espírito
Santo, Paraná, Santa

Catarina, Paraguai e Ar

gentina vão participar
desta prova. A Adblu, de
Blumenau; Aliança Ope
rária, de Porto União;
Joinville Tênis Clube, de
Joinville, e Ajinc/Urba
no/PME vão representar

.

O' Estado de Santa

Catarina. As principais

equipes do Brasil estarão

presentes, como a do Pi

nheiros (SP), Clube de Re

gatas do Flamento (RJ),
Clube de Regatas Vasco da
Gama (RJ), Minas Tênis

Clube (MG), Unaerp (SP),
as duas principais equipe
do Paraguai (Sajonia e San.

José)
.

e a principal equipe
da Argen!ina, (CAAP).
- Estaremos usando esta

competição para avaliação
do grupo, pois a maioria

dos nadadores estará re

presentando Jaraguá do

Sul' nosJoguinhos Abertos,

,..,

vao

no mês de setembro. Ape- ,

sar de a equipe não estar

100%, pois vem de treinos

intensos, esperamos bons

resultados com as nadado

ras Talita (400 e 100 metros

livre) e Bárbara Herman

(400, 100 e 50 metros li

vre), Marina Fructuozo

(100 metros livre e 100

metros costas). No mascu

lino deveremos também
ter bons resultados com

Eduardo Junkes (100 me

tros costas),Jan Doubrawa
(100 metros peito), Janos
Franzner da Silva (400
metros livre) -'-, diz. A
terceira e penúltima do
ProSwinm será na piscina
do Colégio Bom 1esus de

Joinville. O técnico diz que
esta competição será inte

ressante para avaliar a evo

lução dos nadadores que
foram selecionados ria edi

ção do Circuito Interes

colar de Natação "Troféu
ErnaniVolpi Coitinho" do
ano passado. (FR)

Volta dó Sul aquece o ciclismo de santa Catarina
]OINVIILE - A tradicio

nal Volta do Sul de Ciclis

mo serádisputada neste fim
de semana com dupla fina

lidade: dar seqüência ao

ranking 2003 da Federação
Catarinense de Ciclismo e

oportunizar aos atletas urna
atividade mais forte' a ape
nas duas semanas do inicio
da 17' Volta Ciclística Inter

nacional de Santa Catarina,
que contará com duas eta

pas. A primeira, no sábado
será um circuito em

Criciúma, na Rua Chile. Na

manhã de domingo, os atle-

tas vão pegar a estrada, lar
gando em Criciúma e per
correndo trecho até o alto

da Serra do Rio do Rastro.

A serra é um dos trechos da

17' Volta de Santa Catarina
e sua escalada vai ocorrer

logo na primeira etapa, dia

31, no trecho entre, Laguna
e Bom Jardim da Serra ..

As inscrições para aVolta
do Sul encerram amanhã. A

, partir de sua realização, co
meça efetivamente a conta

gem regressiva para a Volta

de Santa Catarina, que terá

oito etapas e cerca de 770

GRANDE
LIQUIDAÇAO

DE INVERNO
RAVELII

quilômetros de estradas. O
prólogo, de cinco quilôme
tros, ocorre em Laguna no

dia 30, junto a Praia do Mar

Grosso. A chegada será em

Joinville, no dia 7 de setem

bro.

A FCC conquistou im

portante apoio nesta reta fi

nal dos preparativos. AVega
do Sul, multinacional fran
cesa que recentemente co-

. meçou a operar em São

Francisco do Sul, no Norte
do Estado, vai colaborar na
Volta 2003 e, pela tradição
do esporte na Europa e a

.origem francesa da Vega, o
presidente' da FCC, João
Carlos de Andrade, acredi
ta em uma parceria mais
duradoura que deve ser ne

gociada após a 17' Volta. O

Governo do Estado e os

Municípios de Laguna, Bom
Jardim da Serra, São Joa
quim, Alfredo Wagner, Rio
do Sul; Balneário

Camboriú, Pornerode e

. Joinville, também apóiam a

competição. Além dos bra

sileiros, participarão atletas

da Áustria, Canadá, Argen
tina, Paraguai e Uruguai.

AvAí VENCE EM CASA
.

O Avaí derrotou o Caxias por 1 a O na noite de terça,
feira, na Ressacada, em Florianópolis. O time' càtarinense
não vencia em 'casa desde o dia 10 de junho, quando bateu
o Marília por 2 a 1.

Com o resultado, os anfitriões saltaram da décima para a

quarta posição na tabela da Série B, com 25 pontos, O
Caxias segue em 22°, com 16.

No primeiro tempo, o Avaí até criava boas chances de

gol, mas não conseguia acertar na finalização. O Caxias
teve menos oportunidades. A partida apresentou baixo
nível técnico, o que irritou a pequena torcida que

compareceu ao estádio. Os dois times saíram de campo
para o intervalo sem marcar gols e vaiados. No segundo
tempo, o Avaí abriu mais e permitiu a chegada do Caxias.

Logo depois, Jair colocou Fantic, um meia com

características ofensivas.
Aos 20 minutos, saiu o gol do Avaí. Celso sofreu pênalti e

marcou, chutando no canto direito do goleiro Guto. Foi

o primeiro gol de Celso com a camisa do time catarinense

ARTUR N�TO LEVANTA SUSPEITAS SOBRE SUA SAíDA
Nada de anormal em urn clube de futebol a saída do técnico

e a chegada de. outro.
E seria assim com Artur Neto, ex-técnico do Figueirense,
não fosse uma declaração feita após a última conversa com

dirigentes e jogadores, na terça-feira. Ao ser indagado sobre

o motivo da sua demissão, Artur Neto deixou o torcedor

pensativo. "O que eu posso te garantir é que sou urna pessoa
cordial e educada, mas tenho uma personalidade muito

forte. Dentro de campo só mando eu, não divido comando,
Pode ser que isso tenha incomodado, Não sei se é isso, mas

pode serque seja. Eu não me meto na área de ninguém e

não deixo que ninguém se meta na minha área", declarou,
Conforme nota divulgada no site do clube, a saída do técnico
e seu auxiliar, Capitão, aconteceu por "incompatibilidade,
do técnico e seu auxiliar, com as rotinas administrativas do

clube na área do futebol".

QUEM CONHECE A LIQUIDAÇÃO RAVELlI CONFIA.

LU
Moda Masculina
Ca9�adão díf:ll Marftchalg 364
Estacionamento Anexo.
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