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Amanhã começa a contagem
regressiva para Schutzenfest

\ ) Arquivo
Acontece amanhã no �arque Municipal de Eventos o lançamento da XV Schutzenfest, com eleição da Rainha
e Princesas da Festa.'A CCO quer atrair este ano público superior a 100 mil pessoas. Páginas 6 e 7

'Filho adotivo quer ajuda para
encontrar suamãe verdadeira

Vicky Bartel

o representante comercial Marcos Alexandre Brand, está procurando sua mãe verdadeira.
Ele foi adotado com um mês de vida por Teresa Brand, ao seu lado na foto. Página 5

Nova diretoria daAcias toma posse Caixa promove leilão de jóias
,

Na próxima segunda-feira toma posse a nova

diretoria da Adas (Associação Comercia, Industrial
e Agrícola de Schroeder). O novo presidente é o

empresário Alceu Grade. PÁGINA 4

A agência central da Caixa Econômica Federal
de Jaraguá do Sul promove, no dia 27 deste mês,
mais um leilão de jóias, com a oferta de

aproximadamente 90 lotes. PÁGINA 4

Arquivo,
Iniciou esta semana a segunda
etapa da Campanha de

Vàcinação Contra Poliomelite. A
meta de Jaraguá do Sul é
imunizar 9772 crianças menores

de cinco anos. Sábado acontece
dia O da campanha.
Página 8

Mais medalhas da

natação para JS
A equipeAjinc/Urbano/FME

trouxe mais medalhas paraJaraguá
do Sul, ao participar da quinta
Copa Mercosul de Natação e do
Circ{uto ProSwim deNatação, no
fim de semana.

PÁGINA 12

Pilotos disputam
provas em Joaçaba

Pilotos jaraguaenses viajam
amanhã para Joaçaba, onde vão

atuar as provas do Campeonato
Catarinense de Automobilismo e

o Brasileiro da modalidade, que
iniciam' amanhã.

PÁGINA 11

Jesp vão reunir 36
unidades de ensino

Os Jogos Escolares da Sema

na da Pátria/2003 - Troféu Ge

raldo Werninghaus - vão reunir

número recorde de participantes,
com 36 unidadés de ensino inscri

tas, somando 1.903 atletas

PÁGINA 5

A costureira Marcia

Cúrigo foi eleita a

presidente da APDP
PÁGINA lO
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Ortopedia
AIRToN LUIS WEBER SILvA-SecretárioMunicipal de Saúde

Desconhecemos o autor do artigo intitulado "A Saúde dos

Hospitais", publicada em 12/08, no espaço Opiniões do Jornal
CorreiÓ::c!:o Povo; porém, estamos ocupando o mesmo espaço;-1- -, _,

para pressar âlguns esclarecimentos a respeito da falta de

especialistas na área da ortopedia a serviço do Sistema Único de
Saúde - SUS, em nossa cidade.

,
.

1. O .rt;xto"refere que apenas um ortopedista atende pelo SUS no '

; 'é 'Maternidade Jaraguá. Na realidade temos hoje, quatro, .

s que atendem nossa demanda 'ambulatorial.
ério aq::hçle �eg�rÍda, terça e quarta feira no Hospital e

Maternidad� SãâJoiê, acql1s}'iltas de ortopedia em geral e retornos
k 'i98,�'<:procedime�úb's #ê�à9d� pelo Pronto Socorro e cirurgias
;:,;:.';Q:rt:bpedicas. Na sexbi;'feil'à" atende a consultas de ortopedia: :',�.}{;_" '':

"

_

'

. _" 1 o'. i,,' .

.

"pediátrica no Hospital e' MâternidadeJaragtiá.
- Dr. IV0 atende segunda, quarta e sexta feira a consultas
marcadas' no PAM e terça e quinta feira, atende; os retotnos dos

procedimentos e Cirurgias no Hospital e Maternidade São José.
- Dr. Pedro atende a consultas marcadas de segunda a sexta

feira no PAM e atende a retornos e acidentes do trabalho no

Hospital e Maternidade Jaraguá.
- Dr. Daniel atende no Hospital e Maternidade São José, os

re�ornos dos pacientes atendidos no pronto socorro e

eventualmente submetidos a tratamento cirúrgico.

2. Estamos pleiteando há cerca de um ano, o credenciamento

para atendimento em alta complexidade de ortopedia para o

Hospital e Maternidade Jaraguá .. Desta maneira poderemos
viabilizar a realização de cirurgias eletivas e cirurgias de grande
porte, como, aquelas em que se faz neçessário a utilização de

próteses (Cirurgias de alto custo).

3. Estam�s gestionando junto ao Dr. Daniel a criação de um

ambulatório para atendimento aos casos de pacientes portadores '

de artrose e qu� eventualmente necessitarão da realização de
tratamento cirúrgico e uso de próteses. Para o próximo ano,

independente da obtenção ou não do credenciamento na esfera
estadual ou federal, estamos disponibilizando junto ao nosso

orçamento, teto financeiro para este fim, já que o encaminhamento
dos pacientesaos centros de referência esbarra numa fila de espera
interminável.

4. Nestes últimos seis meses, realizamos 178 cirurgias ortopédicas
no Hospital e Maternidade São José e 416 cirurgias no Hospital
e Maternidade Jaraguá pelo SUS, o que evidencia todo o trabalho
efetuado por esta especialidade, principalmente no que tange ao

atendimento das urgências e emergências.
Fica claro, portanto, o equívoco, provavelmente por falta de in

formações, quando se coloca que apenas um ortopedista traba
lha pelo SUS em Jaraguá do Sul.

Como a saúde e o trabalho médico tem sido alvo de. críticas

freqüentes �m nosso meio, nos obrigamos a prestar este tipo de

esclarecimento para que a comunidadenão analise os fatos base
ados em dados que não são fidedignos.

'

Vale a pena ainda ressaltar que estas profissões estão em proces
so constante de formação nos mais diversos campos de ações
dentro de sua especialidade, sendo que em futuro breve, com a

melhoria da infra-estrutura, hospitalar, teremos condições de re

alizar a maioria dos procedimentos de alta complexidade em

nosso meio.

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

,

.

A guerra de todos nós

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

OPINIÃO

Combater a violência e llí
tar pela manutenção da paz é

uma obrigação de todo o ci

dadão. E foi no cumprimento
dessa obrigação quemorreu o

embaixador brasileiro na,

ONU, Sérgio Vieira dé Melo.
A tragédia foi noticiada em

toda a imprensa; nacional e

internacional, com destaque e

comoção generalizados. O

próprio presidente da Repú
blica, Luiz Inácio Lula da Sil

va foi para a irnprensa lamen
tar o ocorrido e anunciar luto

oficial.

Além do diplomata Sérgio
Vieira de Melo, pelo menos

mais 20 pessoas perderam a

vida no atentado à sede da

ONU no Iraque, ocorrido esta

semana. Essas lamentáveis

perdas humanas são culpa de

quem, afinal? Esse ques�
tionamento se faz necessário,
já que os terroristas não agem

por impulso ou de escolhem

suas vítimas de forma aleató

na.

Enquanto aqueles que fa

zem a guerra se limitam a dis

cur�os hipócritas, 'aqueles que
lutam pela paz acabam mor-

>'
.�

r
o mais triste

de toda essa

história é a
\

'

banalização da
violência

gerada pela
guerra e pela
insensibilidade
de governantes

..J
rendo, vítimas de um con

fronto que tentaram impedir
e que não teve o apoio da

ONU, entidade que sempre
se manifestou contrária a in

vasão do Iraque pelos Esta-

dos Unidos.
-

A recente tragédia não

deve ser a última. Apesar de
ter ganho a guerra, os Estados
Unidos ainda não podem ofe

recer segurança nem mesmo

aos integrantes' das forçai de
paz que foram deslocadas para
o Iraque. com a missão de re

construir o país.Certamente,
,enquanto os soldados america
nos estiverem ocupando ruas

..............

/
'

........

e cidades, de forma ostensiva,
os ataques terroristas devem

continuar acontecendo,
O mais triste de toda essa

história é a banalização da vio

lência gerada pela guerra e pela
insensibilidade de governantes,
que, em nome da defesa da

paz, criam a guerra e não se res

ponsabilizam pela família dos

que perderam a vida em nome

de uma ideologia muitas, vezes
duvidosa. É deprimente cons

tatar que a humanidade, dian
te de tanta tecnologia para sal

var vidas e eliminar doenças,
seja, ao mesmo tempo tão bár

bara e passe a encarar a violên
cia e as 'suas mais diversas for

mas de manifestação corno de

tal�es dentro de um processo
mais amplo, que é a guerra en

tre países.
A violência, o terrorismo e

a conseqüente aniquilação do

senso de preservação da vida
humana são tragédias que po
demos e temos a obrigação de

tentarmos evitar, já que a pre
servação da humanidade, não

apenas de seres' humanos, é

condição básica paraa vida no

planeta.
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A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul realiza,
nesta sexta-feira, sessão solene em homenagem
ao Corpo de Bombeiros Voluntário de Jaraguá do
Sul, a partir das 19 horas, no a�ditório Eggon
João da Silva, no Centro Empresarial.

CPI
O presidente da CPI ( Comissão Parlamentar de

Inquérito) da Casan, deputado estadual do PT,
Dionei Walter da Silva, realizou esta semana

�
reunião com todos os membros da comissão que

investiga os processos trabalhistas movidos contra
a Casan. Durante a reunião, foi apresentada uma

proposta de alteração no, cronograma dos

trabalhos, em virtude da morosidade para se obter

algumas informações. Também foi definido um

cronograma com os nomes das pessoas que serão

convocadas a prestar depoimentos para a CPI.

Segundo Dionel, o volume de documentos já
examinados é muito grande, porém, alguns
documentos importantes solicitados ainda não

foram enviados, o que acabou ocasionando um

atraso na tomada dos depoimentos.

NTR ASPAS
"O partido não importa. O que importa
mesmo é o trabalho que a pessoa
desenvolve". A afi rrnaçào é do presidente do

PSDB de Schroeder e candidato a prefeito nas

próximas eleições, Gregório Tietz.

e

� comparecer â
Rua Walter Marquardt, 727 -

Barra do Rio Molha c/
Curriculum . dia 27/8 às 16 hrs
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I CAMPANHA: EX"'PREFEITO DE SCHROEDER ASSUME QUE ESTÁ INTERESSADO EM VOLTAR AO CARGO

Gregório Tictz afirma que é

candidato a prefeito de Schroeder
SCHROEDER -'-o presi

dente do diretório munici

pal do PSDB, Gregório
Tietz, ( eleito na convenção
realizada domingo último)
é o primeiro político da re

gião que assume publica
mente o seu interesse em

disputar o cargo de prefei
to. 'Já fui prefeito e acho

que fiz um bom trabalho.

Tenho muitos amigos e con

ta com a fidelidade dos

meus eleitores", analisaTietz,,,
que começou sua carreira

política na Arena, passou
para o PRN ( partido do ex

presidente Fernando Collor)
ingressou no PFL e está no

PSDB desde 2001, a convi
te do ex-deputado federal

Vicente Caropreso.
Na avaliação de Tietz, o

fato de ter trocado tantas

vezes de partido não' preju-
,

dica e nunca prejudicou a sua

atuação política. "O partido
não importa. O que impor
ta é a pessoa", afirma o can
didato, que já foi prefeito

Cesar J unkes

Tietz afirma que confia na fidelidade de seus eleitores"

durante o período de 96 a

2000, vice-prefeito na ges
tão de Hilmar Hertel, de 92

a 96 e vereador por três

mandatos. "Na primeira vez
em que me candidatei, fui o
vereador mais votado",

Guaramirim, única institui

ção de ensino superior pri
vada da região. Eles de

fendem que os recursos

previstos no artigo 170

sejam disponibilizados em

forma de bolsas de estu

dó�a fundo perdido, e não
mais como crédito estu

dantil. Segundo o secretá

rio geral da União Ca-'
tarinense de Estudantes,

. Jefferson Fonseca, os va

lores destinados ao crédi
to estudantil, 40% do to

tal, nunca foram dispo
nibilizados pelo governo

ex,emplifica.
Gregório Tietz afirma

que tem a política no sangue
e que nunca soube fazer ou"

tra coisa e assume que já está
em campanha, com reuni

ões e encontros agendados

do Estado.

Na avaliação do depu
tado estadual, a reivindica
ção é justa. EL:: lembrou

que o ponto principal da
pauta dos estudantes já está

. contemplado em projeto
do deputado Paulo Eccel
(PT). A proposta do

petista, além de estabelecer

que 100% dos recursos se

jam destinados em forma

de bolsa de estudo, tam
bém propõe normas mais

transparentes na avaliação
dos beneficiados e na com

posição da comissão que

para as próximas semanas.

"Faço rl-!inha campanha a

pé. Visito casa por casa e

converso com todos", reve
la o candidato, que afirma

já ter conversado com di

versos empresários, mas

admite que G>S seus votos são

do pessoal da agricultura.
"Tenho apoio em todos os

segmentos, mas meu forte

é a agricultura",consideta
Tietz.

Agora, com o respaldo
do PSDB, Tietz almeja
retornar ao cenário político
da microrregião como pre
feito de Schroeder, cidade
onde nasceu e sempre viveu.

Ele garante que seu nome está

bem cotado, fato confirma

do através de pesquisa reali

zada há cerca de dois meses.

Sem tecer nenhuma crí-.

tica a atual administração
municipal, Tietz revela, no
entanto, que a cidade está
bem, mas em àlguns pon
'tos "está devagar". (MARIA
HELENA DE MORAES)

Estudantes da Fameg pedem apoio para bolsa de estudo
fará a seleção.

Dionei enfatizou a im

portância da mobilização
em busca de soluções e

ressaltou a importância de

lutar por um ensino públi
co, gratuito e de qualida
de, citando como exemplo
á descentralização da

Udesc, um projeto q,ue
possibilitará a sua

interiorização. Alémdisso,
segundo Dio�ei, existe um
entendimento de que as

instituições privadas de-'

vem conceder ca'tas para
alunos carentes.

]ARAGUÁ DO SUL - O

deputado estadual do PT,
Dionei Walter da Silva re

cebeu, recentemente, em

seu gabinete, comitiva
com cerca de 30 estudan

tes que cursam o ensino

superior em instituições
privadas. Eles reivindicam
o apoio do deputado, na
luta pela ampliação do ar

tigo 170, que regulamenta
a concessão de bolsas de

estudos para alunos ca

rentes.

A maioria dos acadê

micos estuda na Fameg, de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grade prega o desenvolvimento
preservando o meio-ambiente

}ARAGUÁ DO SUL -

o novo presidente da

Acias ( Associação Co

mercial, Industrial e Agrí
cola de Schroeder), em
presário Alceu Grade,
tem muitos planos para
a sua gestão. Entre eles,
construção d'e uma sede

própria para a entidade
e triplicar o número de

associados, que hoje so

mam apenas 70. "O nú

mero de associados ain

da é pequeno, mas va

mos instituir mensalida
des baixas e, com certe

za, vamos agregar o mal
or número possível de
empresários em torno de

nossa Associação", asse
gura Grade, 44 anos de

idade e muita disposição
pilra fazer crescer a eco

nomia de Schroeder e,

em conseqüência, me-

lhorar a qualidade dêvida
da população.

Além de aumentar o

número de associados e

da construção da sede

própria, a nova diretoria
pretende ainda firmar
convênios com Universi
dades para parcerias em

pesquisas biotecnológicas
com o objetivo de ofe
recer informações aos

agricultores que deseja
rem agregar valor aos

seus produtos, sem deixar
de lado os cuidados com
o meio-ambiente.

"O nosso município
tem muitas áreas verdes
e nosso grande potencial
é a agricultura, especial
mente a produção de

banana'Largumenta Gra
de, que tem a intenção de
instalar estação de
monitoramento de pra-

gas, em especial do mal

da sigatoka amarela.

"Estamos trabalhando

no sentido de evitar que
o agricultor abuse dos

agrotóxicos e se adapte
a nova legislação
ambiental. Vamos pro
mover palestras, seminá
rios, cursos e tudo o

mais que for possível
para evitar a degradação
ambiental", reforça Gra
de.

Ainda de acordo com

Alceu Grade, dos 1.213
hectares cultivados no

município, 40% é ocupa
do com o cultivo da ba
nana. Grade estima que
o número de agriculto
res seja de 120 e que este

pessoal agora que está

despertando para a ne

cessidade do uso de no

vas tecnologias e de agre-

gação de valor ao pro
duto. <iA banana tem um

amido, ql!e, quando ex
traído, pode ser usado
como remédio para vi
rios males e essa extra

ção nós vamos começar
a fazer, num período cur

to de tempo", comenta
o novo presidente da

Acias.

Na área industrial a

nova diretoria almeja ofe
recer condições para a

instalação de novas em

presas, mas garante que a

questão da poluição será

severamente investigada.
Para o setor comercial,
Grade anuncia o fortale

cimento de campanhas
que estimulem o morador
de Schroeder a fazer suas

compras no comércio lo

cal. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Caixa Econômica Federal promove leilão de jóias
}ARAGUÁ DO SUL -

A agência central da Cai
xa Econômica Federal

realiza, no dia 27 deste

. mês, leilão de jóias com
. aproximadamente 90 lo

tes. Os lotes que serão

colocados á venda con

têm basicamente jóias de

ouro 18 quilates e alguns
lotes com gemas e bri
lhantes. Os valores vari

am. Há lotes com lance

mínimo de R$ 70,00 e até

R$ 1.500,00. A licitação'
é efetivada no sistema de
lances fechados, sendo o
vencedor o que .tiver ofe
recido maior valor.

De acordo com o ge
rente geral da agência
central da Caixa,
Adriano Milton Preisler,
o leilão de jóias da Caixa

é uma excelente oportu
nidade para aquisição de

jóias a preços acessíveis,
já que os lances vencedo
res normalmente ficam

Vicky artel

Gerente considera leilão uma grande oportunidade

em torno de 50% do va
lor de mercado. "Por isto
a expectativa é que seja
efetuada a vencia da to

talidade dos lotes como

ocorreu nos leilões ante

riores", explica o geren
te. Qualquer pessoa mai
or de 21 anos pode par
ticipar e o pagamento é

à vista.

O gerente explica o

leilão de jóias é resulta

do do penhor, que é a

concessão de emprésti
mo a pessoas físicas me

diante garantia de jóias
preciosas lapidadas e

metais nobres. As vanta

gens, na avaliação do ge
rente, são muitas, entre
elas, a desburocratização,
pois não exige cadastro
nem avalista; é uma ope
ção de empréstimo para
quem não tem renda

comprovada ou tem res

trições cadastrais; a taxa
de juros é mais acessível
em relação a outros ti

pos de créditos, como o

cheque especial ou cartão
de crédito; as jóias ficam
seguradas e guardadas
em caixa forte e o con

trato de empréstimo
pode se'! renovado infi
nitas vezes,apenas com
o pagamento.dos juros,

PRÊMIO
A empresa Duas Rodas foi escolhida para receber
o prêmio Imagem Empresarial pelo Estado de

Santa Catarina. O prêmio Imagem Empresarial é
conferido às organizações que revelam em sua

imagem valores pertinentes a empresa socialmente

responsável, tais como: modernização das

relações capital-trabalho, preservação do meio

ambiente, ação objetiva nas questões sociais,
integração' com a comunidade e inovação
tecnológica. Os leitores assinantes da Gazeta

Mercantil reconheceram espontaneamente esses

valores na Duas Rodas. Sendo assim, elegeram a

empresa para receber o prêmio' Imagem
Empresarial. Essa eleição tradicionalmente

ocorre em julho, junto com a eleição das mais

destacadas lideranças setoriais e também das

lideranças sociais do país. A solenidade de entrega
da premiação será no dia 10 de setembro, às

19h30, no Credicard Hall, em São Paulo. '

o CENTRO CULTURAL NEUE HEIMAT, convida
os Grupos Folclóricos e a comunidade eJTI

geral de Jaraguá do Sul e Região, para este
evento.

DATA: 24 de agosto de 2003
LOCAL: S.E.R. Vieirense
HORÁRIO: 17:00 hs
INGRESSO: 1kg de alimento não perecível

Apolo 8'&
CORREIO DO POVO
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FEIJOADA
Os acadêmicos do 6°. período de Administração da

Unerj promovem um feijoada, no próximo dia 6, no

Salão da Comunidade Rainha da Paz Vila Nova, a

partir das li ,horas. O cartão está sendo vendido a R$
.

6 pelos próprios alunos e no Jornal Correio do Povo

com a possibilidade, inclusive, de levar porções.
Informações pelo t�lefone.275-0105.·

FEIRA
O Núcleo de Cabeleireiros Profissionais da Acijs
mantém abertas vagas para a 13' Feira Internacional
da Beleza - Cosmoprof/Cosrnética, que acontece de

12 a 15 de setembro no Pavilhão de Exposições do

Parque Anhembí, em São Paulo. A missão técnica tem
( .

o apoio do Sebrae/SC e prevê a saída de Jaraguá no

dia 13 de setembro, com retorno no dia 15. A
, Cosmoprof/Cosmética reúne aproximadamente 500
expositores de produtos e: serviços, na. área de

cosmética, perfumaria, higiene, estética; ginástica, salão
de beleza, equipamentos e serviços para a.indústria

da beleza, mobiliário, máquinas, embalagens, matérias
primas e outras. Inscrições-e informações com Rejane,
na Acijs, pelo telefone 275-7015.

CONVITE

�r Os Sindicatos de Trabalhadores da microrregião, a'
comarca da Igreja católica de Jaraguá do Sul,
mandatos de vereadores Marcos Scarpattoe Zé Padre

e do deputado Dionei Walter da Silva, do PT, a CUT
de Santa Catarina convidam a comunidade a participar.
do Grito dos Excluídos, que acontece às 9 horas do

dia 7 de setembro, na praça Ângelo Piazera. O Grito

dos Ecluídos ocorre todos os anos como

programação alternativa à Semana da Pátria. Após a

concentração na Praça, está previsto umAto Público,
às lOh30min,. e um Culto Ecumênico, às 11 horas.

PROMOÇÃO ,.

Os Hiper e Supermercado Breithaupt e aSasse

Alimentos promovem, hoje-no Big Bowling, coquetel
de confraternização para a entrega dos prêmios ( são

l cinco motos) -aos ganhadores da promoção Tome

Sasse e Peça Biz. Depois da entrega dos prêmios, os
convidados' poderão assistir ao show de MPB' da

cantora Jussara, deJoinville, e, na sequência, da Banda
Faraway; de Florianópolis.

.
G ERAt

__,_._;__'_.�_ '---'---__

redacao@jornalcorrelodopovo.com.br

IPROCURA: REPRESENTANTE COMERCIAL QUER AJUDA PARA ENCONTR�R E CONHECER PROGENITORA

Filho procurapormãe biológica
que o abandonou· ainda bebê

]ARAGUÁ DO SUL - O

representante comercial

Marcos Alexandre Brand,
23 anos, é filho adotivo e

�'

vive feliz com a família. Ele

foi adotado com um mês

de idadepor Teresa Brand

e seu marido, José Brand,
na cidade de Rio Negro,
no Paraná, mas em segui
da mudou-se para R,io

Negrinho com a nova fa

mília, onde permaneceu
até o início deste ano, quan
do veio para Jaraguá do
Sul.

Apesar de .levar uma
vida tranqüila e feliz com a

família que o adotou, Mar
cos decidiu que estava na

hora de encontrar sua mãe

biológica, supostamente
chamada de Valdete
Bonetes, O nome de suà

progenitora consta em um

único documento, forneci
do pelas irmãs de carida
de da congregação que
administrava o hospital
onde ele nasceu,'em Rio

Negro. Nesse documento,
ela afirma que abre mão do
direito de ficar com o fi-

Marcos e sua mãe adotiva, Teresa, em busca do elo perdido

lho..Marcos afirma que já
foi até esse hospital, mas'
ficou sabendo que os do

cumentos foram des
truídos em uma en

chente.
Marcos' tem, todo o

apoio de Teresa e José na

busca pela mãe biológica.
I

Teresa afirma que sempre
incentivou o filho a resga
tar essa história. ''Acho que
está na hora de tentar en

contrar a mãe verdadeira

dele. Ele merece saber e

precisa entender os moti

vos que levaram ao aban
dono, Eu sempre aconse

lhei Marcos a perdoar e

tentar entender o que ela

fez, afinal de contas,.nin

guém sabe os problemas
que ela estava enfrentando

para ter a coragem de
abandonar um filho re

cém-nascido", analisa Te

resa, que tem 56 anos de
idade e atualmente é apo-

sentada.

Mesmo não sendo a

mãe biológica, Teresa, se
considera a verdadeira mãe

de Marcos, "Sempre me

dediquei exclusivamente aos

cuidados com ele, que era

muito frágil, doentinho e.

precisava de cuidados espe
ciais e muita atenção. Hoje
ele está forte e saudável,
além de sermuito inteligen
te"; elogia Teresa, (MARIA
HELENA DE MORAES)

Comunidade agradece instalação telefónica
. ..

]AR:AGUÁ DO SUL -

"Ficar sem telefone é mui

to complicado. Quem não

possuía um celular tinha

que andar quase um quilô
metro e meio para fazer

uma ligação". Este-é o de

sabafo do presidente da

Associação de Moradores

do bairro João Pessoa,
José Adalto de Almeida,

referindo-se a um dos'

poucos telefones públicos
existentes na comunidade.

Almeida conta que per
maneceu por dois anos

solicitando à prefeitura
uma extênsão telefônica

para o loteamento Sprin
'grnann. "Há cerca de seis.
meses fizemos uma reu

nião com o prefeito Irineu

edique-se mais a

iritual: que tal
velo para o anjo
Uma briga poderá

a ce. Cor, Azul-

turquesa.
Câncer � Você vai estar

no trabalho, Invista
vai receber

ar, resolva os

os com diálogo
ar: branco,

e

diversão estará

evido a sua

o e contentamento.

nas com as

av orosos. Cor: Verde-
azulado ..

Virgem - Estará tão

d no serviço. que vai

s do seus

.

s: não deixe suo

rosa em segundo
Azul-cloro,

Pasold que nos informou

que daria prioridade aO

nosso caso. E finalmente
fomos atendiaos", conta o

presidente da associação.
Os fios telefônicas, que

estão sendo colocados,
beneficiará 'cerca de 300

famílias no loteamento.

Uma empresa terceirizada

está fazendo a ampliação

dos cabos. A expectativa é

de que dentro de aproxi
madamente quinze dias os

telefones residenciais sejam
ligados para aqueles que
fizeram a solicitação.
"Estamos agradecidos ao

Prefeito Irineu Pasold que

cumpriu o que havia nos

prometido, finaliza Almei-
"

da. (CELlCE GIRARDI)

erá horo de investir

s evita aventuras
r: Rosa,

.

Sagitário - O seu alto-astral
m imã. As

Capricórnio - Uma grana
vai ajuda-lO a colocar
as suas finanças, O

amoroso vai

dedicação. Cor:
a o. Cor: Verde-azulado.

mais

compreensão. Cor:
. Cornbinoções de verde e azul.
Peixes - Evite se ccornodor na

I. Será indicado
estimules no

romance, procure
ra esquentar a,
: Creme.
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CORREIO DO POVO

Sábado, 12 de julho de 2003

I

Eleição da Rainha 'e, das Princesas dará iníci
," ,

Acontece amanhã, a partir das 21 horas, a festa de lançamento da XV Schützenfest, no pavilhão A do Parque
Municipal de Eventos em Jaraguá do Sul . Na ocasião será apresentado o material que vai ser utilizado na

divulgação da festa, além da eleição da Rainha e das Princesas da Festa dos Atiradores.

Participam do concurso 21 candidatas, cada uma delas representando uma das sociedades fi I iadas à Associação
dos Clubes e Sociedades de Ti ro do Vale do Itapocu. São elas: Andréia Klowaski, Andrisa M ichaelsen, Cristiane
Kitzberqer, Daiana da Silva Alves, Daiane da Silva, Daiane N iernann, Oaniele Strelow, Débora J unckes, Denise.
Langer, E I iane Koehn, E I isangela de Lima, Franciele Pavanello, Gabriela Daiane Oberthur, J ocimara Correia,
Joice Daiane Beck, Juliana de Melo, Priscila de Oliveira, Rosângela Koepp, Sandra Eduarda Enke, Sara Luzia
Faustino Filipiaki e Solange Wolter. A idade das candidatas varia de 14 a 28-anos.

Daiane Niernann Oaiana da Silva Alves Daiana da Silva

Andreia klowaski Juliana de Melo Debora Junckes

Daniele Strelow' Elisangela de Lima Franciele Pavanello Sara Luzia Faustino Filipiaki Jocimara Correia Solange Wolter

Bandas eontratadas.

i :(,

Priscila de Oliveira Joice Daiane Beck

Denise Langer Cristiane Kitzberger Gabriela Daiane Oberthur Andrisa Michaelsen

Rosanqela Koepp

Antes date

Noi
A novida
sexta-fei
Comissã
show co

decorrer

Jaraguá
Rotação,
acontece

,

tradição
procurar
.verdadeil
manter a

público",
Organiza

.

-

"

Schutzenfe
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ASTRA-vende-se, sedan, 2.0,
GLS, 99, verm., compl., a.b.,
freio abs, teto solar. Tratar:

370-0164.

ASTRA -'vende-se, GLS, 01,
verde, 16.000km, compl.
R$26.800,00. Tratar: 371-
0036 ou 9602-0732.

CARAVAN vende-se,
comodoro; rodas 15 de ómega,
bancos de couro, impecável.
R$3.500,00. Tratar:

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

CHEVETTE - vende-se, 78,

Pesquisa. de satisfação
QUATRO RODAS

Dicave ITAJAí
348 ",8460

BLUMENAU
, 322" 8800

JOINVILLE
435,-3700

bonito, cj rodas esportivas.
R$1.700,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510.

CHEVETTE - vende-se, SL, 81,
gas. R$1.100,00. Tratar:
9957-1545.

CHEVmE-vende-se, verde, 90,
74.000km. R$5.700,00. Tratar:
371-0036 ou 9602-0732.

CORSA - vende-se, wind, 95,
emplac. até 04. R$9.300,00.
Tratar: 275-1122 cf Plácido
até 13:30.

CORSA - vende-se. 1.0, 98j
99, 4p, prata, tr. elétr., alarme,
ar quente, desemb. Traseiro.
Tratar: 9975-1630 cj Daniela.

JARAGUÁ DO SUL
370·6006·

CORSA :- vende-se, sedan,
millenium, 01, ar quente, tr.
elétr., alarme. Tratar: 371-0993.

CORSA - vende-se, bordô, 1.0,
95, desemb. tras. e diant., ar
quente e frio, tr. elétr., alarme,
película, som automotlvo.
R$6.000,00, entro + 18x

R$292,OO ou R$10.000,00 a

vista. Tratar: 376-22q6 c/
Alex.

CORSA - vende-se, GL, 1.4,
vinho, 2p, 95, compl.
R$10.500,00 ou troca-se por
veículo de menor valor. Tratar:
370-1225.

CORSA -vence-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:3Ó)

KADETT - vende-se, 2.0, 97,
gas. R$10.300,00� Tratar:

9112-5501 cj Rogério.

KADEJT - vende-se, 93, prata,
vidro, trava, roda, gas. Tratar:

370-0164.

KADETI - GSI, compl., 90, em
perfeiro estado, vende-se ou

troca-se por carro de menor valor.

Tratar: 370-1906 ou 371-4916.

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

5501 .c! Rogério.

MONZA - vende-se, 87, ótimo
estado, rodas 14. R$4.200,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-9510. '

,

S-10 - vende-se, de luxe, 96,
gasjGNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-5501 cf Rogério.

COMPROJi1;�!.:.
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (41.) 334-5729

SCÉNICAuzÉ E

Cuo AUTHENTIQUE �.O 16V

Melhore. Compra. 2003
em suas Categorias.

Para informações sobre praças e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulta a sua Ooncessionáría Renault para sua re.gião.

... _._ .. � __ .. _�._- " .. - ". __ " . : _ .; .

Consórcio Renanlt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI
QUI NTA-FEI RA';'21 de agosto de 2003,

2 CORREIODO POVO

370-3113'

.. A"6d'JlJtA I
lIeJea�� (W�.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 3,76-1772/ 273-1001
Au._ C••••r .LTDA.

CAM.IIH.II.....
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro .. Jaraguá do Sul- se

VOLKSWAGEM Escort Hobby 1.0 Prata G 1995
Gol Mll.0 Branco G 1998 Escort L 1.6 Vermelho G 1990
Gol,CL 1.6 MI cornp. Branco G 1998 Stratus LX Preto G 1998
Golf GL Preto G 1995 Fiesta 1,4 4p Prata G 2000
Parati Branco. A 1990
Parati Vermelha A 1990

Verona LX Prata G 1992

Fusca Bege G 1980 PICK-UP

Fusca Branca G
t::'

1979 0-20 Branco O 1990
0-20 Gab. De fábrica Branco' O 1987

FIAT F-iooo XL Vermelha O 1997

Tipo 1.6, cornpl. Branco G 1995 Silverado Conquest Verde O .2000
Uno 1.6 R Branco G 1990 F-l00 motor MWM Amarela O 1979
Palio EX Cinza e; 1999 Courier CL Azul G 1998
Tipo .1.6 compl. Vermelho G 1997 Pagero GLS, couro Verde O 1999

GM S-10 Deluxe Vermelha O 1996
Vectra CD vermelho G 1998 S-10 Oeluxe 2.5S Branca O 1997
Omega CO, teto Preto G 1994
Chevette SL/E Prata 'G 1989 MOTOS

Kadet SL Cinza A 1993 Vermelha G 2001

FORD 2002

Pampa 1. 8i capota
.. Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc

'Fone: (47)
370-8622

Astra GLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS
Blazer DLX Dieset

MonzaGL4p
Monza SUE, 2p,
MonzaSUE4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.02p
Kadett 1.8

Gol Turbo 4p
Go11.0, 16v, 4p
GoI.MI,1.0
GoICL,1.6
GoI1.6CL 88
GoICL1.6
Santana GLS 2p
VoyageCL 1.6
Fusca 1300.

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 Tempra ãp 95
89

BeslaGS 01
87

.

Peugeot 106 99
92 Audi A-3 1.8 . 98
89 pagerov6 95
74 Suzuki 1.02p 94

.Jeep JPX Diesel 95
97

.
MazdaCabo Dupl. 94

95 CB400 II 82
95 MaveriCk 75

Ford"A" 29

Bernardo Dornbusch, 330 -, próx. Clube Atlético Baepend,i
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevà de Schroeder'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIQUINTA-FEIRi\ 21 de agosto de 2003

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

Kadet light g Bordo G 94 R$ 8.000,00
Escort XR3 + teto, comp!. Branco A 89 R$ 6.500,00
Uno CS + CD Vermelgo A 85 R$ 3.600,00
Parati LS Branca A 85 R$ 4.000,00
Chevette Azul G

'

78 J3.$ 1.800,00
Brasilia M'asrrom G 78 R$ 1.700,00
Brasilia Branco G 78 ,R$ 1.800,00
Brasília original Verde G 77 R$ 2:000,00
Fusca AZL!I G 75 R$ 2.000,00
CG Titan KS Azul G 01 R$ . 3.800,00
CG Titan Vermelha G 95 R$ 2.506,00
Monza SLE + rodas 14 Branco A 86 R$ 4.000,00
Escort XR3 Vermelho A 86 R$ 3.500,00
Chevette SL Marrom meto A 83 R$ 2.800,00
Brasília G 76 R$ 800,00

G 73 R$ 2.000,00

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

UNO - vende-se, Eletronic, 94,
cinza, limp. tras., ar quente.
R$6.500,00. Tratar: 371-
6056.

ELBA - vende-se, 93, verde.
pequena entro + saldo
financiado. Tratar: 9101-3688.

ESCORT - vende-se, XR3, 86.
R$3.500,00. Tratar: 273,-
6242 ou 9133c9510.UNO - vende-se, eletronic, 94,

cinza, limp. tras., ar quente.
R$6.500,00. Aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 371-6056 ..

ESCORT -vende-se, 87, inteiro,
pneus novos. R$4.500,OO.
Tratar: 9997-5557. -

FIORINO - vende-se, 94, furgão,
1000. R$6.500,00. Tratar:
274-8412 ou 274-8550 hor.
comI.

UNO - vende-se, verde met.,
90/91. R$2.300,00 e assumir
25x R$202,00. Tratar: 371-
0462.

PALIO-vende.se, EDX, 4p, 96,
c/ limp. e des.tras., única dona.
Tratar: 276-0397 cl Simone
ou Lourival.

FORD KA-vende-se, 00, prata,
limp. tras. R$11.800,00.
Tratar: 371-6056.

FORD KA - vende-se, GL, 00,
prata. limp. tras. R$11.800,00.
Aceita-se carro de menor valor.
Tratar: 371-6056.

PALIO - vende-se, wlng, 01,
1.0. R$5.000,00 entro + 23x

R$400,00. Aceita-se carro até

..

f1UUVlV

�OTOS

(371-1970)
Compra - Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl

Rua Fritz,Bartel, 99 - Baependi
[araguá do Sul- se

'CORREIO DO POVO 3
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ICom. de Peças Antonio!

1_111.
.

1.1111€.
i �W?am."RlI"_R1II1,i �1I_1.!_:_J1Z�
I

Fone: 370-2764

iceI.: 9104-2070/ 9957-6099i
��:.����.. �.�.�.�.. �.��.:��.. �� ... �.�.�

FIESTA - vende-se, 00, 4p,
compl. R$14.500,00. Aceita-se
carro de menor valor. Tratar:
273-1001.

fALIO - vende-se,' El, 1.5, 4p,
97, compl., ar, dir., alarme, vidro
e tr. elétr., IPVA 03 pgo ,

R$11.500,00. Tratar: 371-
0508 'ou 9117-0666 c/

Danielle ou Anderson.

PAMPA - vende-se, 94, c/
30.000km orlg., c/ manual e
nota fiscal. Tratar: 276-0397.

VERSAlllES - vende-se, 94,
prata, compl., 4p, gas. Tratar:
370-0164 c/ Sergio ou

Fernanda.

FUSCA - vende-se, 95, todo
orlg., c/ ap. de cd. R$6.000,00
+ 9x R$147 ,00 fixas. Tratar:
9979-0605.

FUSCA - vende-se, bco, 82.
Valor a combinar. tratar: 9111-
7436.

FUSCA - vende-se, 82, Bco,

1300. Tratar: 9111-7436.

Gal - vende-se, special, 01/
01, bco. IPVA 03 pgo,
R$12.200,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810 tarde.

Gal - vende-se, Cl, 93, gas.,
1.6, c/ jogo de rodas.
R$7.500,00. Tratar: 275-
3114.

GOl-vende-se, 00, 4p, 8v, 1.0,
branco, GIII. R$15.500,00.
Tratar: 9132-9695.

Gal - vende-se, 93, 1.0,
branco, lindo. R$7.500,00,
financio. A vista c/ desc. Aceita
se troca. Tratar: 9132-9695.

Gal - vende-se, 97/97, 1.0,
verde met. Tratar: 274-8534 ou

9955-4945.

GOL .., vende-se, 87.

R$2.000,00 entro -+' 23x

R$287,00. Tratar: 9125-1117.

Gal - vende-se, 90, alcoot,
grafite, rodas esp., ótimo
estado. R$5.500,OQ. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

Gal '- vende-se, 1000, 96,
desemb. e Ilmp. 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.

Gal - vende-se, Cl, 1.6, MI,
97, verde perolisado, único
dono, c/ manual e nota fiscal.
R$12.500,OO. 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.

Gal - vende-se, speclal, bco,
IPVA 2003 pgo. R$12.200,00.
Aceita-se troca. Tratar: 370-
4810 a tarde.

Gal - vende-se, 1000, 16v,
4p, 99, c/ som e alarme.

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

Gal - vende-se, 1000, 96,
quadrado, super inteiro, verde
percllzado. R$7.800,00.
Tratar: 275-3271. ou 9961-
3590.

GOlF - vende-se, 01/01, 1.6,
compl., c/ cd, c/ GNV, bege.
Tratar: 274-8534 ou 9955-
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, 96,

compl., cinza met., excelente
estado. R$16.500,00. Tratar:
9975-0047 c/ Fábio.

R$2.000,00. Tratar: 370.
9201.

SANTANA - vende-se, CL, 89,
c/ aro de liga leve, porta mala
elétr., impecável. R$5.500,OO
Aceita-se carro de menor valor,

PASSAT - vende-se, 81, c/
rodas esportivas, motor feito.
Aceita-se moto no negócio.

SON
compra - vende - troca

flnancla- novos e usados

Tel: 371 ..7212 Ce'l: 9963·7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

COMPRA· VENDA - TROCA· FINANCIA - CONSÓRCIO

fi 370-5999

TABELA DE USADOS

elA
8

�. Consórcio

JRegata
.·,·r;�twdmente fJ,��

PEÇAS - ACESSÓRIOS • OFICINA

ir 370-9995

SUNDOWNWEB 03/03 VERMELHO
C.,lOO BIZ ES 00/01 PRETA
CRYPTON TI 05 E 98/98 AZUL
CRYPTONTI05 E 01/01 VERMELHO
CO 125 KS 00/00 PRATA
CG 125 KS 01/01 PRATA
CO 125 KS 01/02 VERMELHO
CO 125 KS 01/02 VERMELHO
YBR 125K 01102 PRETA
INTRUDER 125 03/03 AZUL
CBX 200 98/98 ROXA
CBX 200 99/99 VERMELHO
NX400 02/02 AZUL
ZX900 95/96 VERDE

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário Ayroso, 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almoço

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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15, Momo Status, cf pneu.
Tratar: 275-2768.

CB 500 - vende-se, 99.

R$io.500,00. Tratar: 371-
9616 cl Ilídio.

30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 cf
Santiago.

elA DOl
TONER

i FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS
- MATERIAIS DE CONSUMO

VENDE-SE - sub, Bravox 12". '. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

�;���'r�c�/ratar: 9975-0625 1276.3417
,
IUI25 de JUlItO,S15·VIlaNOVl·laragui do SUl· se

Tratar: 373-3787 ou 9993-

1751.

VENDE-SE - caixa selada pI
Ford Ka. R$50,00. Tratar: 9975-
0625 cl Maurício.

Tratar: 371-6238.
.

CG - vende-se, Titan, 001011
02, pouca quilometragem.
Aceita-se moto na troca. Tratar:
9132-9695.

MÓDULO vende-se,
autornotivo. pirâmide, 800w.

.

Tratar: 9903-9567.

RENAULT - vende-se, 19rt,
cornpl., 98, 4 ptas, todo oríg,
Ótimo preço. R$3.000,00 +

fncto. Tratar: 370-1657.

SAVEIRO - vende-se, Cl., 1.6,
Mi, 99, capota marítima, vidro
e tr. elétr., alarme, a.c.

R$15.500,00. Tratar: '376-
0270 ou 9992-4685 cl Nei.

RODAS - vende-se, jogo, aroCG - vende-se, 84,
revisada, ótimo estado de

conservação, branca.

R$1.650,00 a vista.
Tratar: 9903-0006.

VENDE-SE - VW buggy, coiote,
prata, revisado. R$4.100,00.
Tratar: 9991-5809.SAVEIRO - vende-se ou troca

se, Gl., 1.8, gas., 95, compl.,
c/ ar, dir., vidr., tr. e retro elétr.,
farol milha, cl prot. caçamba,
engate, lona, impecável.
R$U.800,00. Tratar: 9975-
1728.

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

9993-1751 cl Noeli

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

R$3.800,00. Tratar: 376-
1772. diversos

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
.

372-0108.
CACHORRO - vende-se, poodle
adulto. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli
SAVEIRO - vende-se, 98, 1.6,

- gas., bca, ótimo estado. Tratar:
375-2136.

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

parco TratarAGRALE - vende-se, 70000,
95. R$25.00.0,00. Aceita-se
-troca por caminhão de maior

.

valor. Tratar: 370-9072.

CAPOTA -vende-se, de fi�r�, 'pi
pickup corsa. R$700,OO.
Tratar: 273-1001.

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

3787 ou 9993-1751 cl Noeli
ou Solange.

APARELHO GINÁSTICA -SAVEIRO - vende-se, 02, único
dono, 25.000km, GIII.
R$18.000,OO. Tratar: 9975-
0047.

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

ergométrica, cama de supino,
barras e pesos de ginástica.
Tratar: 9992-1506 cl
Márcio.

CELULAR vende-se,
Motorolla, Tim, cl 2 meses

de uso, prata. R$200,00.
Tratar: 373-0564 ou 9602-

4808.

JOGGING - sundown,
.55cc, capacete e pneus
novos, emplacada, preta,
97. R$1.600,00. Tratar:
9997-0048 ou 372-
1274.

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

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

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

AGRALE - vende-se, 90, pI
trilha, motor mexido.

R$1.200,00 ou troca-se por
mato de-construção. Tratar: 370-
9850manha.

CACHORRO - vende-se,
pintcher, adulta. R$40',OO�

CELULAR - compra-se LG.

Tratar: 276-1101.NX - vende-se, saara 350, �6,
verm., ótimo estado. Tratar:
275-1559. BANHEIRA-vende-se, de bebê,

cl trocador. Tratar: 274-8620. HERBALIFECLIO-vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de
som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

BIZ - vende-se, mais, 03, cl
part. elétr. R$3.000,00 +

assumir 17x R$l.59,00. Tratar:
372-3812 cl Marcos.

SCOOTER - vende-se, 97,
modelo Palio. R$700,00.
Tratar: 9602-0734.

Controle de Peso,
'

Ganho de Massa Muscular,
Muita Energia e Disposição.
www.hblbrasil.com/bemestar

Tratar: 47.372-1072 ou 9975-4188

BINA - vende-se, aparelho.
R$40,00. Tratar: 376-3062 cl
Elaine.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
verm., cl part., cl 7 .000km, cl

. 3 meses de garantia. Tratar:
9135-7729.

TITAN - vende-se, KS, 00, prata,
uruco dono, impecável.
R$3.200,OO. Tratar: 275-
4098.

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

� L·200 - vende-se, cabine
dupla, 95, a.c., 4x4. R$

�---'---�------------------------------------_ ...._---------�-----.,

AMELHOR MARCA, A MELHOR ROUPA E O MENOR PREÇp

I�-.

r I
I
I
I
I
I

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

Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

Atendimento

8:00h às 18:30h
'.. .

sI fechar pI o almoço
,
_
Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Datmar)
------------------------------------------------ � J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�Vigilânci� Eletrônica

�Circuito Fechado de TV

9,Controle de Acesso

CELULAR - vende-se, Nokia
8280, vivo, cl 2 capas, cl caixa,
garant. e nota fiscal. R$450,00.
Tratar: 371-7278 ou 9125-
9184 cl Mabel.

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

372-8409 cl Márcia.

COMPUTADOR-vende-se, IBM,
486, driver CD56r, 16mb de
memória ram, driver de

disquete, monitor ADO colorido.
Tratar: 372-0391.

COMPUTADOR - vende-se,
Seller 1766, 15giga,
64memória. Tratar: 273-6521'
ou 9103-3358.

�Portões Eletrônicos
�Rádio Comunicação
Qlnterfones

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

ESCADA - vende-se, pI maca,
branca. R$3Ó,OO. Tratar: 370-
9209.

FITAS - vende-se, 12 de
nintendo 64.,Tratar: 9117-
1083 cl Wanderlei.

.

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

FORNO - vende-se, Fisher.

R$150,OO. Tratar: 371-1970.

FREEZER'- vende-se, Consul,

280L, bco. R$450,00. Tratar:
371-1970.

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

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

JAQUETA - vende-se, de couro,
pI motoqueiro, tamanho P.
Tratar: 9111-8542.

LACRES - vende-se, de latinhas
de alumínio. Tratar: 274-8620.

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

6
m
,...:.
tO
<F>
ex:
'"
'O
'"
'O

I Te'par agora também em JARAGUÁ DO SUL
E ,

{3 (��!,���/) �"t lt'I��. �!()I'!��! �'!�()�()r l�;'. .. �. �'!�".! 41-213-0888

E

s
m

E
8

QU INTA-FEIRA, 21 de agosto de 2003.

Motorola V120T
e Nokia 1220

No Pronto T

R$ 299,00
ou

1+4de R$ 59,80
Menu 100,*

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

telefonia e segurança
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para teíevencas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores.de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias o/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Asststêncts Técníca)

, Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado �9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e tntertones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÁO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrõntco coletivo
Portão eletrõnico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Instalações de sistemas teíetõntcos coletivo

'

Monitoramento de imagens (coletivo e individual)
, : v,, > ,

c '1\ '1;,lh_
VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onéli� HOfSth1�. -"VI!a Lenzl. Ja,ag,!� do- Sul· SCI emai': makete'@terra.com.br. Fone/f.ax: (41) 371"iAlit,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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coz., garagem p/2 carros, mais

ampliação nos fundos.

R$38.000,00. Aceita-se sítio
em Nereu Ramos, Corupá ou

Pomerode. Estuda-se proposta.
Tratar: 370-1019 ou 9117-

2t286. (proprietário)

9953-5554. (proprietário)BOA NOTíCIA
Empréstimos para fulÍcionários
Públicos, Estadualou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta.SPC ou Serasa,
demais assalariados emprésÚmos

.

cf cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

MOTOR - vende-se, V8, gas.,
compl., cl carburador,

inguinação e motor de arranque,

disco e plator , 1 caixa 3

marchas. R$500,00. Tratar:
370·9850.

BLUMENAU - vende-se, cl
144m2, 1 suíte, 2 qtos, bwc,
sala, copa, COZo embutida, gar.
P/2 carros. Ou troca-se por casa

em Jaraguá do Sul.

R$70.000,00. Tratar: 371-
8278 ou 275-8000 cl Anísio.
(proprietário)'

.

. ; .

ImOVelS ILHA FIGUEIRA - vende-se,
mista, cf 110m2

R$45.000',00. Tratar: 370-

5637. (proprietário)

MÓVEIS - vende-se, pI montar

loja de roupa. Tratar: 370-9596
ou 276-3059. COMPRA-SE - cl terreno, até

12.000,00 negociáveis, em

Jaraguá, Guaramirim ou

Schroeder. Tratar: 9113-3628.

(proprietário)

VENDE-SE- 8janelas de 1,60 x

2,0 e 1 janela de 3,00 x 1,30.
Janelas de ferro próprias pI /

galpão, já cl vidro. Tratar: 275-
2335 cl Célio .:

Aceita-se carro até 5.000,00.
Tratar: 371-6238. (proprietário)MÓVEIS - vende-se ou trocá-se,

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

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

317m2, Vila Nova.

R$65:000,00. Aceita-se troca

pI casa em Jaraguâ próx. a Unerj
ou 'em Guaramirim .próx. a

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

ÁGUA VER,DE - vende-se, cl'
15x39, cl 2 casas de alv. lQ

cl 115m2, cl laje, 3 qtos �.
demais depend. 2Q cl 65m2, cl
2 qtos e demais depend., entro
individuais" próx. a Igreja São
Judas, R$78.000,00. Aceita-se
carro até R$;20,000,00. Tratar:
047426-8264. (proprietário)

ESTRADA NOVA - vende-se, cl
90m2, com 2 qtos, sala, copa,VENDE-SE - kit turbo, 1000, 16

valv.; orig, Tratar: 371-7562 ou

9134-2104.

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

vista, Vou até você. Tratar:

9979-0605.
VENDE-SE - secador de cabelo

TAIFF 1600. R$100,00, Tratar:
370-9209.

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

370-9209.
ÁGUA VERDE - vende-se, R.

Paulo Kraemer, cl 371m2, cl
escr., local alto, R$25.000,00.
Tratar: 372-3922 cl Walter.
Creci 9238

VENDE-SE - fábrica de coxinhas
e (isoles. Valer a combinar,

Tratar: 371-4872 cl Marli após
15:00,

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

comprimento. R$250,00.
Tratar: 370-6789.

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

Baependi. Tratar: 9905-6410
cl Deoglair.

ÁGUA VERDE - vende-se, cl
escr., totalmente piano,' cl
357,50mx13,27,50m, na R. do

Chopp Club. R$26.000,00.
Tratar: 3(2-3922 cl Walter:

Creci 9238

PRECISA-SE - vestido de 1Q

comunhão, pI doação. Tratar:
370-8640. Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amiz�de

VIDEOKE - vende-se, Sega VKS

3,0, cl câmera de éco, 2
microfones 11Cd'S. R$300,00.
Tratar: 9975-0625 cl Maurício.

PROCURA-SE - galpão, cl
250m2 a 300m2, pI aluguel.
Tratar: 371-2741.

ALUGA-SE - alv., na R. Daniel

RUJTlpel; 'Iateral da Waldemar
Gruba. Tratar: 372-3192, ou
275-0072, (proprietário)

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station cl 2 controles, 10 cds,
1 rnernory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206. ALUGA-SE - ao lado da WEG I,

cl 3 qtos. Tratar: 275-3227,

(proprietário) .. Garagem para 2 carros;
.. Salas de estar ejantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
.. Despensa
.. Lavanderia;
• Dep. De empregada;
.. BWC Serviço;
.. Sala Intima;
.1 Suíte Simples;
• i Suíte cl Closet;
� L Suíte Master cl Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

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

ALUGA-SE quartos
mobiliados, mensal e diário.

Tratar: 370-3561 cl
proprietária,

TV - vende-se, e vídeo.

R$500,00. Tratar: 9125-4249.

GAMEPLA.N AMIZADE - vende-se, cl
113m2, no Lot. Blurnengarten
II, cl suíte, 2 qtos, e demais

dependências, garagem pI 2

carros paralelos, terreno cl
480m2. Tratar: 371-8116 ou

9957-9387.

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra'
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
. TODA A LINHA DE

. VIOEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL

• PI:AYSTATION 2
'XBOX
* PLAYSTATlON ONE
*OREAMCAST
'NINTENDOM
• GAME aoy COLOA
• GAME. aoy AOVANCE
'NINTENDO GAME CUBE

BARRA VELHA - vende-se, de
madeira, cl 60m2, mobiliada,
boa localização. R$11.000,00.

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

,.................................................................................................................................................................................... _ .

BRUNA - Morena
Bronzeada, estilo
menininha sapeca! Jaraguá
do Sul - (47) 9909 -4381 -

Atendem: Motéis, Hotéis e

Res. 24HRS

do anal - Jaraguá do Sul
c/ Local discreto,
Aquecedor e Acessórios -

(47) 9124-67.72

Os fenômenos de [aragua/do Sul,
de volta as menininhas do prazer!
Uma só é o paraíso ...
Com três você vai ao além.

Anuncie aqui!
371..1919

Jaraguá do Sul
JULIA - Loira, safadinha
de seios gr a n de s .

Jaraguá do Sul - (47)
9909 -4381 • Atendem:
Motéis, Hotéis e Res. 24
HRS

9111-0497
r----,······,�----
CLAUDIA

CLÁUDIA, Jaraguá do Sul -

9997-6900

VIVIANE LOIRA .:fll���
. • • '7fnr� �'"

a íniciante sa eca '%1''$

EDUARDA - Venha passar
bons momentos c/ uma
morena de cabelos longos,
Ninfeta. Só para homens de
bom gosto! - Jaraguá do Sul
. (47) 9909 -4381 -

Atendem: Motéis, Hotéis e

Res. 24HRS

PREVINA-SE
Use Camisinha

LUIZA - Loira Natural
estilo mulherão - Jaraguá
do Sul- (47) 9909 -4381
- Motéis, Hotéis e Res, 24
HRS

I

'1 FERNANDA
I

Jaraguá do Sul

'1���I�§�ºº
NATÁLIA - Jaraguá do Sul
,9117-0497 rAnuncie aq�i!

371-1919

FERNANDA - a irresistivel
(c/ massagem) -Jaraguá do
Sul cj local discreto,
Aquecedor e Acessórios .

(47) 9124-6772

Anuncie aqui!
371-1919

VIVIANE - Loira a

iniciante sapeca, Jaraguá
do Sul c/ Local c/
aquecedor e aces-sórios
(47) 9124-6772GABRIELA - supernlnfeta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



R$ 15.800,00
R$ 13.500,00
R$ 16.800,00
R$ 5.500,00'_
R$ 12.500,00
R$ 78.000,00
R$ 19.900,00
R$ 11.500,00
R$ 10.900;00
R$ 10.900,00
R$ 12.000,00
R$ 12.900,00
R$ 9.900,00'
R$ 15.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 5.800,00
R$ 6.000,00
E# 19.800,00
R$ 3.500,00
R$ 45.000,00

Financia

Fiesta Street 02 prata G

Pick-up Corsa 1.6 01 branco G
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G
Honda NX 200 01 preta G
Gol Special,. a.c. 00 branco G

VW 16 - 200 truck-baú 00 branco D

Parati GTI 16v 99 vermelho G

Ka 99 prata G
Gal MI 98 verde G

Palio EL, cl ar 1.5 97 bordõ G
Gol 1.0 cornpl. 97 branco G
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G
Palio EX 96· laranja G .

Golf GL comp!. 96 azul G
Escort Hobby 96 azul G
Escort L . Euro 94 " vermelho A
MS 7.09 carroçeria 93 vermelho D

Chevelte DL 91 branco G
.

Pampa 1.8
.

90 verde G

F-l000 89. amarela D
Mola CS 450DX 88 cinza G

MS 1313 truque e baú 83 amarelo D

Com r a Vende.Troca
<'

..�.

$J!SEIf!l!! 370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

BRANCO

PRETO

PRATA

PRETO

CINZA

VERDE

CINZA

VERDE

BRANCO

BRANCO

ROXO

PRATA

ROXA

PRATA

AZUL

AZUL

VERDE

CINZA

PRETO

.

2001

2000

2000

2000

1999

1999

1998

1997

1997

1997

1996

1996

1996

1995

1995

1995

1993

1989

1986'

CELTA 2P

ESCORT GLX, COMPLETO

CORSA SEDAN

KA GL

MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V

CORSA SEDAN SUPER

ESCORT GL CI AR+DH
ESCORTGL 4P

VECTRA GLS + COURO

GOL CLll.6

CORSA SUPER 4P

ESCORT HOBBY

CORSA 4P

GOL 1.0 I PLUS + RODAS

GOLF GL COMPL. (-AR)
GOL CLll.6

OMEGA G,LS
KADETI

SANTANA 4P

Pereira
fone 370-3574,

FIAT PalioED,2p 97

Tipo, 4p, compl. 96
Un04p 96
Palio Weekend 98

VW Gol,4p 99
Passat, compl.+Aul..'95
Gol 94
Gol CL 1.6 94
GolMI 98
Gal MI 97

Logus CLt 95

Voyage 84
GM Quantum CLt 93

Pick-up Corsa 95

OmegaGLS 93
FORD Escort Hobby 95

Verona GLX 96
Fiesla 96

RENAULT Clio, -ar 01

Branco
Branco
Prata
Verde
Branco
Cinza
Preto
Azul
Branco
Vermelho
Prata
Branco
Cinza
Grafite
Grafite
Azul
Azul
Vinho
Bordô

R$ 9.700,00
R$ 9.300,00
R$ 9.000,00
R$16.500,00
R$ 13.200,00
R$17.800,00
R$ 7.200,00
R$ 6.500,00
R$11.000,00
R$10.500,00
R$ 8.900,00
R$ 2.500,00
R$ 8.900,00

_ R$10.000,00
R$12.500,00
R$ 7.300,00
R$ 9.700,00
R$ 9.500,00
R$ 16.500,00.

. Av. Prefeito Waldemar. Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul

370·2J09::AGENO.R.c
'!lillll\'IIII'III\� ;

GM

AV. PREFEITO WALDE'MAR GIlUB(3809 -. BAIRRO VIEIRA - JARAGuA DO SUL'

G
G

G

G
G
G
G
A

G
D

Corsa Sedan + a.c.

Celta
Vectra GLS comp.
Gol MI16v 2p
Vectra GLS compl.
Corsa Super MPFI
Chevette DL
Kadett SLIE

Cinza
Prata
Vermelho
Bordo
Branco
Branco
Prata
Cinza
VW
Vermelho
Branco
FORD
Branca
FIAT
Vermelho
Verde
Preto
Bordo
Bege

RENAULT
Prata
Branca

03
02
98
98
97
96
93
90

02
99

Gol Speciar
Gol Special

Blazer 96

Palio ED
Palio EDX cl a.c,
Uno Mille EP
Uno ELX, 2p
Uno 1.5

98
96
96
95
88

Clio RN 1.0 16vcompl.
XLT250

01
99

Seja parceiro
da 'BV Financeira

e faça ótimos
, .

neuocios
neste espaço!

cy opc.
c/ opc,
4p, trio elétrico
4p, trio elétrico'
cornpl.
cornp].
2p, cornpl.
compl.
compl,
cornpl.
átc. o.n.. 1.6

Rua �res. Epitácio Pêssoa, 1170 275-3020
. t",.:

.

03 prata
02 vermelha
01 branco
00 prata
99 branco
98 bordô
98 branco
97 cinza
97 branco
96 branco
96 cinza
95 bordo
95 vermelho
95 branco
95 grafite
94 cinza

93 preto
92 cinza

89 bordô
'89 bordo

F-250

Twister

Un04p
Clio qp
CorsaWind
EscortSW
Vectra

Kadett
Goll.0 I

Corsa

Goll.6
Uno
Uno

Tipo
Toyota Corolla
MonzaGLS

Tempra
Monza GLS
0-20 gabinada
Belina GLX

c/ partida, 2º dono

compl,
2p
cornpl., 1.8, 16v
cornpl., GL, 2.0
c/opc.

Escort 1.8, 16v, 4p, cornpl. - ar

Escort 1.6
Escort Hobby 1.6
Escort 1.8L
Escort GL 1.6, a.q.
Escort GL 1.6
Escort GL 1.6 a.q., d.t.
Escort Perua 1.8, a.c., d.h., trava
Escort GL 1.8 a.q,

.

F-l000, diesel, motor MWM, v.e.

VW

99
99
91
95

99
94
85
96
91

'99
00
98
97
00
92
91

98
88
93
93
95
87
94
98
92
91

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

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

Gal MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Gol S, 1.8, álcool
Gol Plus 1.0
Apollol.8

GM
Corsa Sedan, .1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t.
S-10 Deluxe, cornpl.
Corsa Sedan GL, 1.6, trio, alarme
Vectra GLS 2.2, cornpl., ar digital
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
D-20 cornpl.

Dakota pick-up ôcil. gas.
Corsa Wind, 4p
Titan

Gal MI 1.6, gas.
Corsa MpFI 1.6 gas.
Pick-up corsa GL

Kadett llght, 1.8, álc.
Escort hobby, gas.
Gol Cl

'Gol Cl, 1.6, gaso�na
CBX 450, gasolina
Escort

Monza SLE, 1.8', cornpl.
Voyage 1.6 gas. -

Fusca 1300

. 'Fusca.1300, gasolina

branco
azul
preto

branco
azul met.
bege
preto
azul met.

branco
cinza

verde met.
cinza
vermelho
verde

FORD
chumbo
azul met.
bordô
cinza
cinza
dourado
cinza
prata
azul met.
vermelho

R: W�ltçr Mar uar�t 2166

99 preto meto

99 branco
98 roxa

97 vermelho

97 branco

96 bordô
94 bordo meto

94 bordô

91 prata
89 branco

89 azul

88 cinza

87 bege
82 cinza

78 branco

73 bege

Golt, 4p, a.c., �.h.
Logus, 2p, comp.

Gol, 2p, comp.

Gol, 2p, básico

Uno, 4p, compl.

Uno, 4p, compl.

Kadett, .2p, com opc.

Escor, 2p, motor 1.0.

Monza, 2p, SlE

GoIGL,2p·

Prêmio, CS

Del Rey 2p. Gl

Fusca

95

94

97

96

96

93

95

95

89

86

85

azul

prata

bordo

bordo

bordo

preto

branco

bordo

verde

branco

branco

branco

branco83

o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Escort L 1.6 Preto 91 R$ 6.50'0',0'0'

Prêmio 1.5 Verde I, 91 R$ 5,0'0'0',0'0'

Uno 1,0' Branco 97 R$ 9.50'0',0'0'

Omega GL 2.0' 4p Branco 94 R$ 13,0'0'0',0'0'

Opala Diplomata 4p Bordo 91 R$ 9.90'0',0'0'

Dpala Diplomata 4p Azul 90' R$ 12.50'0',0'0'

Vectra GLS 2.0' 4p . Grafite 98 R$ 20'.0'0'0',0'0'

Verde Ól
Uno 1.0' 2p Bordo 96 R$ 7.90'0',0'0'

Gol GIII 1.0' 4p Branco DO' R$ 15.50'0',0'0'

Preta 0'0'
Escort Xr3 1.6 Grafite 90' R$ 6.0'0'0',0'0'

Fiorino Furgão Branco 94 R$ 7.50'0',0'0'

Azul, 0'0'
Gol Special , Branco 0'2 R$ 12.50'0',0'0'

Belino L 1.6 Cinza 87 R$ 4.0'0'0',0'0'

Corcel Ii Branco 81 R$ 2.80'0',0'0'

Prata 00' Brasília Cinza 78 R$ 2:0'0'0',0'0'

Uno 1.5R Azul 88 R$ 4,90'0',0'0'

Branco 98 CG125 Titan Vermelha 97 R$ 2,80'0',0'0'

CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.80'0,0'0'

98 CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.90'0',0'0'

CG 125 Titan KS Prata Dl R$ 3,50'0',0'0'

96 CG 125 Titan KS Verde Dl R$ 3,80'0',0'0'

CBX 20'0' Preta Dl R$ 5.0'0'0',0'0'

95 XR 20'0' Branco 97 R$ 4.20'0',0'0'

Bis 10'0' KS Vermelha 99 R$ 2,80'0',0'0

95 Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4,0'0'0',0'0'

"

II!J"'_
.

j�4 --

I' PJ1J�"e/1!I ._

AUTOJ'IAOVEIS

�a Wálter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul. se' •

372-0676

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 651 - ILHA DA FIGUEIRA

Corsa Sedan Classic c/ ar

Gol Special

S·lO' cabinada 2.8, compl.

Caminhonete Mussa, 4x4, automát:

F·25D XL, cab.Troplcat

Siena cornpl.,

F'25O' XLT'

Blaser 2.5, compl., turbo diesel

Caravah 4cil, automática, couro

Ranger S,TX,.gasol. Cornpl.

BMW;325i
D'2O'

370-936/5
Gol16V 4p
GolMI .

Corsa Sedan, 1.6
Gol

Gol

F-1000
Elba

Escort
Santana cornpl, - ar

Escort
Chevette

Goll.6, álcool
Corcel1l2p
Cori::ell

9997-9122
99 R$13.500,00

97 R$ 9.600,00

97 R$12.500,00

93 R$ 7.200,00

92 R$ 6.400,00

91 R$ 26.000,00

89 R$ 4.000,00

88 R$ 4.500,00

87 R$ 4.500,00

87 R$ 4.000,00

86 R$ 3.500,00

85

80

72

R$ 3.500,00

R$ 2.000,00

R$ 2.?00,00
,

RuaWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

•

Ãrduíno
Veículos 371·4225

Corsa Wind,
Uno Mille EP

Corsa Sedan, 4p
Tscort SW, 4p'
Palio,2p
Pick-up Corsa; a.c., v.e_

Kadett GL; 2p,
Corsa Wind GL 2p
Omega GLS 4p

•

Corsa Wind GL 4p
Uno Mille 2p
Gol1.6 -

Monza 4p
Monza SLE,2p
Fusca 130'0'

Branco .•..

"96· Prata

95 • Vermelho

95 Vermelha

94 Azul
94 Cinza

93 Azul

91 Branco

90

87'
.

76

"D�m,",i§ ,"ode.los novos
e semlnovds, col"'sült�Í1o�."

WILLIAM veículOS

FONE: (47) 374-1117 9975-0117

Rua Marechal Castelo Branco, 3549 . Centro· Schroeder

311-0802 311-8281

Civic .. Completo 98/98 Prata

Fiesta 4 P ar q 98/98 Prata

Corsa Milleniun veyte /des tr/ar qu/al 01/01 Prata

Astra GLS Completo 99/00' Cinza

Corsa Sedan Completo 00/00' Branco

Corsa Super 4P 'ijdes/ar q/ tr 97/97 Branco

Paratí 1.6 limp/des/ar/direção 0'0'/01 Branco

Siena ELX Completo 0'1/0'1 Branco

Uno 4P Completo 95/95 Vermelho

Clio Sedan Completo / top 0'1/0'1 Vermelho

Kangoo Completo / top 01/0'1 Cinza

Clio RT 1.6 Completo / top 0'0/00 Branco

•",arilclo
"

,

UrOMÕ"EIS
Gol Special Branco 20'00 R$ 12.500,00

Goll.D Preto 1999 R$ 11.80'0',00

Corsa Super Sedan Azul 1999 R$ 13.80'0,00

Escort SW Cinza 1998 R$ 15.200,0'0

Escort GL, 16v Prata 1998 R$ 14.50'0,0'0

Kadett GlS Branco ;1998 R$ 11.800,00

Pampa L 1.8 Prata 1997 R$ 9.300,0'0

Escort SW 16v Vermelho 1997 R$ 13.800,0'0

Laguna 2.0 Preto 1997 R$ 17.500,0'0

Palio EDX 4p Branco 1996 R$ 9.80'0,0'0

Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,0'0

Corsa Wind Branco 1995 R$ 9.50'0,00

Gol GLI compl. Cinza 1995 R$ 10.500.00

Monza GL, 4p, comp. Verde 1994 R$ 9.300,0'0

Escort L Prata 1994 R$ 8.800',0'0

Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 8.50'0',0'0

Escort Hobby Preto 1994 R$ 7.200',0'0

Gol CL 1.6 Azul 1992 R$ 6.800,00

Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6.500',0'0

'" .FolÍ�/FêllÇ:; 37.0;;27�.9. '

..

AV� Prefeito.Waldemar Grubba,'377t -Centenário

Dl

;01
98
97
96
96
96
94
94
94'
93
93
92
91
90
89
89

,.,89
87 ,

87
86
86
85
80

Branco
Verde
Bordô
Vermelho
Branco
Verde

�!
Azul

Saveiro GL-l.8, v.e., t.e, Alarme

Gol
.

.' ..

',Uno 4p"
.

Tempia2.0, 4p; coriipl.
Fior.ino

Santana
Gol CL i.6

"

Azul

Branco
Preto
Branco
Cinza

.

Vermelha
Prata
Dourado

Verde

Fone/Fax:

275-1132

Astro Sedan GL 1.8, corCinza, ano 2000

Opcionais: ar condicionado, olreçóo hidráUlica, travas e espelhos

elétricos, rodas de liga leve
.

Brava ELX 1.6 16V, cor Branca, ano 2000

Opcionais: arcondicionado, direção hidráulica, trio
elétrico

Golt 1.6 4p., cor Bege, ano 2001

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

deligaleve

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

Opcionais: arcondicionado, dreçóo hidráulica, trio elétrico,
CD

Gol16V 4p., cor Prata, ano 1999

Opcionais: arquente, desembaçador, toca fitas

Uno Eletronic 4p., corAzul, ano 1996'

Opcionais: limpador, desembaçador, vidros e travas elétricas

Corsa Sedan Super 16V, corCinza, ano 2000

Opcionais: arquente, desembaçador, direção hidráulica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO
CLASSI

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

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

PROCURA-SE -:2 pI alugar, no
centro, alv., el 3 dorm. Até

R$500,00. Tratar: 372-1395.

SÃO Luís - aluga-se, mad., el
4 qtos. R$140,OO. Tratar: 370-
7437. (proprietário)

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

toda, próx. a Dalila Téxtil.

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

SÃO PAULO - vende-se ou troca.
se por casa ou chácara em

Jaraguá. Tratar: 370-3076.

SC.HROÉDER-v.ende-se, alv., el
110m2, ter. el 562m2, el 3 qtos
grandes, 2 salas + 3qtos peqs.,
e demais dep. + peq. Casa
anexa .. R$45.000,00. Tratar:
372-3922 el Walter. Creei
9238

VEN.DE-SE- naR, Joaquim Feo
.

de Paula, próx. Postá Marcolla.
Tratar: 371-7571. (proprietário)

VENDE-SE - de alv., grande,

próx. ao Posto Mareolla, el 5
qtos, 3 banh., sala, 2 copas,
coz., lav. e garagem + quitinete
anexa, el ter. de 500m2 e rua

asfaltada. R$30.000,00 + 10x

R$700,00. Tratar na R. dos

Escoteiros, 114. (proprietário)

VENDE-SE - alv., el 72m2, cl
ter. de 420m2, na R. José

Narloeh, 1849, bairroAna Paula
II. Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 273-0530. (proprietário)

VENDE-SE - el 113m2, semi

acabada, ter. el 650m2,. Valor a
combinar. Aceita-se carro .

Tratar: 275-2335. (proprietário)

VENDE-SE - pI retirar do local,
em pinus beneficiado, semi

nova, R$2.900,OO. Tratar:
9134-7950 el Alexandre.

. (proprietário)

VENDE-SE - alv.,: el 110m2,
sendo trés qtos, saia, coz.,
garagem, área de serviço e lazer
e banheiro. Com terreno de

587m2, todo murado e mais

galpão el estr. e coberura

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

Joinville) 20m da Av. Paulo

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

R$47.000,cio. Tratar: 429-
7591. (proprietárlo)

VENDE-SE - imóveis em São

Paulo, e/.ótimo tocai. Tratar:

011 6976-9448. (proprietário)

VENDE-SE - cl urgência, em

construção, cl laje, telha, caibro
e ripa. R$16.000,'00. Aeeita�se
carro ou moto no negócio.
Tratar: 276-3353. (proprietário)

VENDE-SE - ótima, em alv., el
1 suíte, 2 qtos, ótimo
Io caliz açâo , el bom

acabamento, pronta pI morar.
Financiamento pela CEF. Tratar:
9997-2020. Creci 7402

VILA LALAU - vende-se, mista,
cl 136m2, na R. Friedrich
Wilhelm Sonenholl, 370.

R$50.000,00. Tratar: 372-
.

1114 ou 9104-1089.
(proprietário)

QUINTA-FEIRA, 21 de agosto de 2003

,

MORENO QUEESEU!

Parcelas a partir de R$ 110,00 -

Créditos de R$ 10.000,00 à R$ 120.000,00

Com autorização do Banco Central

el 3 suítes, dep. de empregada
ALUGA-SE - el 90m2, 2 dorrn.e e eoz. mob. Valor a combinar.
demais dependências, no Tratar: 9133-3476 ..

Loteamento Ouro Verde.

R$250,00. Tratar: 9957-7545. ÁGUA VERDE - vende-se, rua

Paulo Kramer, 371m2, el
escritura, próx. Igreja São

Judas. R$25.000,00. Tratar:
372-3922 ou 9122-4198 el
Walter. (escritura)

, COMPRA-SE.-'- mesmo em fase
de desmembramento.

Propostas no e-mail

teko@unerj.br

OPORTlINIDADE - vende-se, no .

Conj. Habitacional Amizade, cl
. 2 qtos. R$23.000,00 + finane.

da CEF. Tratar: 9993-1188.

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

PROCURA-5E- moças p/ dividir
apto e que já possuam apto ..
Tratar: 371.7931 el Keli.

SCHROEDER - vende-se, centro,

VENDE-SE - no Ed, Royal Barg,
el 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada cl chur., cozo mob.
Entrada + parco em. 50 meses

direto el proprietário. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

VILA NOVA - vende-sei el 2

qtos, sala - e demais

dependências. Pequena entro +

pare ..Tratar: 9957-6889.

VILA NOVA =vende-se, no Res.
Jardim das Mercedes, 2 qtos,
sala, coz:', bano e área de
serviço: Tratar: 370-7316.

CONDOMíNIO RENASCENSA

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

CORUPÁ ,.. vende-se, cf
18.000m2, murado, cl casa em

alv., el 9 cômodos, centro,
início da Bom Plant. Tratar:

375-0340 el Wanderlei.

(proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, de
esquina, 200m da praia central.
R$16.000,00. Tratar: 371-

6238.

CHICO DE PAULA - vende-se, na
R. José Pomianowski.

R$17.000,00. Tratar: 370-
6687.

GUARAMIRIM ., vende-se,
bairro amizade, i5x25.
R$8.000,OO. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 373-3511.

Mude seu conceito de viver
brf

Çjardén�J[(Jwe
RESIDENC

Lazer: Prédio:

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

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mob íliados.

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

Localização rio Prédio: Rua Leopoldo Mlllulke,
Perto do Cl1lbe Beiro Rio.

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

••••••••••• " ••••• o ••••••�_ " •••••••••••••••••• " ••• ...,.�__ •••••• _ ,_

R. j\lf.Jlrecll.lll Deodoro dn Fonseca, 972.

ROyll1 Barg Ceuter - JIlmg1llj do Sul- SC

CONSTRU.L
'I

"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 21 de agosto de 2003 CLASSIMajs CORREIO DO POVO 11

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apartamento - 2 Dormitórios (Su ite) - Garagem - Sacada - Prédio novo com

piscina R$ 85.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) - 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 - Cíoset -

Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista- Panorâmica de toda Av.

Atlântica. Apenas R$180.000,OO

ZELlO BURATTO RIJo 500 - n° 400 CRECI 296

47 9983-5920· 47 367·1993

NOVA BRASíLIA - vende-se, cl
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.

Creci 8950.
,,---------

PiÇARRAS - vende-se, situado

na BR 101, cl 23.000,00m2•
Tratar: 372-1395.

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

R$150,OO. Aceita-se casa ou

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

SANTA LUZIA - vende-se, cl
430m2, pronto pI constr., cl
água, luz, esgoto e escritura.

Valor a combinar. Valor a

combinar. Tratar: 275-2335.

SANTA LUZIA - vende-se,
loteamento Geranium, a 12km

do centro de Jaraguá, cl
escritura, total infra-estrutura,
ponto de ônibus, 500m2•

R$9.000,00. A vista cl
desconto. Aceita-se carro.

Tratar: 372-1274 cl Walmor.

SCHROEDER - vende-se, próx.
a malhas Marisol, área de

4.850rh2, cl luz, água e dentro

do período urbano.

R$18.500,0'b. Tratar: 371-

6069.

SCHROEDER - vende-se, cl
450m2, frente ao posto. Mime,
centro, ótimo preço a vista ou

em condiçôes. Tratar: 370-

2736.

SCHROEDER - vende-se, próx.
a Soe. Catarinense, centro,
ótimo ter., cl 2.080m2,

pronto pI 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, cl 1.980m2, plano,
pronto pI constr., cl escritura.
R$15.000,00. Aceita-se oarro

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 cl Andreia.

,

E O consórcio de Imóveis

com pagamento só de 5@%

até'ser contemplado

@Caraguó
371-4000

VENDE-5E- cl 2 casas

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

ADEMILAR
VENDE-SE - 15x30, no Lot.

Versalles. R$36.000,00.
Tratar: 370-6316 cl Beatriz.

'VENDE-SI; - na rua da

faculdade, cl 530m2• Tratar:

372-1359 dia ou 274-8050 a

noite. (proprietário)

VENDE-SE - comeroial,
condomínio centro, cl
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-

3070. Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, cl
640m2, R. A.S. Dumont, 729,

c/ edícul a, nos fundos.

R$55.000,00. Aceita-se carro

até R$10.000,00. Tratar: 370-
1787 . (proprietário)

VILA LALAU - vende-se, próx. a
Soe. Vieirense, todo murado, cl
luz e água. R$25.000,00.
Tratar: 37.1-6069. (proprietário)

PROCURA-SE - sala comercial

pI alugar. Tratar: 275-2550 el
Marivone.

PROCURA-SE - sala comercial

pI alugar. Tratar: 372-3464.

VENDE-SE - no centro. Valor a

combinar. Tratar: 011 6976-

9448. (proprietário)

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.

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

Lances podem ser também embutidos ou com

FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

·5"0:1·'·':8'c,' liu"':r':�[.i1Jl··lrm..·5..

·

...·.·· '.',
"",c;, t;",j. t\:;J ("

..

�'L. 1•. , .... /', "
.. "

.

Empreendiméntos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 4 15 - ]araguá do Sul

311-8814

o melhor

Consórcio de

Terrenos, . Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

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 



12 CORREIO DO pOVO
CLASSI

promoções

PONTOPISO

VENDE-SE - disque pizza,
montada, compl., ,cl forno a

lenha. R$10.000,00. Aceita-se
carro. Tràtar: 370-3279 a

noite.

VENDE-SE - restaurante e

pizzaria, super bem,
montado. Tratar: 370-3279
a noite.

VENDE-SE - padaria, na R.
Dona Antôn!a, Nova Brasília.
Valor a combinar. Tratar: 275-
4130.

VENDE-SE - instalações de

mercado, pI retirar do local.

Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 376-2222 ou 9121-
3921.

VENDE-SE - loja .d e

confecções, cl estoque e

móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-
5512. (proprietári o)

(,

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cf
mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal.
Tratar: 275-3070. Creci
8950.'

VENDE-SE - padaria, compl.,
cj Mimo ponto e clientela, na
Ilha da Figueira. Tratar: 370-

.. .

ImperdlvelS
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira,:n2:1.40 - çentro - Jaraguá do Sul

5767. terreno pronto pj
construir. Local tipo
condomínio rural somente

ppl residências ou lazer.,

R$55.000,00. E área de

40.850m2 com ch alé de

87m2, garàgem, área de

festa cl churrasqueira,
escritório, galpão cl
quitinete, canil, lagoa,
nascentes e mais

terrenos prontos pj
constr. casa ou quadras
de multi u s o y e sp o r t ,

R$185.000,00. Aceito

contra pr o po s t a pI pgto
a vista ou carro, imóvel de

menor valor como parte
do p g t o , Tratar: 370-

'

8563 .

QUINTA-FErRA, 21 de agosto de 2003

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

VENDE-SE - loja de estoque,
estúdio e ponto de material

fotográfico, na Vila Lenzi. Valor
a combinar. Tratar: 275-2634
ou 371-6238.

RIO MOLHA - vende-se,
próx. Igreja a

ô k m do
c e n t r o , a c e s s o to d o
asfaltado. Mini paraíso,
cj toda infra-estrutura,
área cl 20.ÓOOm2, cj

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO

DEIARAGUÁ?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuStL 8
N

o
"Inovando Conceitos de Vida" 5

TRABALHOS
COM LAVA·JATO

(Água quente e fria)

Trabalhamos onde você precisar
(cidade, praia, sítio, etc... )

(47) 370-7488 / 370-8870/9602-3735
Rua: José Krause, 212 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se

•

ricas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



G QUINTA-FEIRA, 21 de agosto de 2003

empregos
Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

.

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

Experiência mínima de
umano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br

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

consórcio, c/ telefone em casa

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

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

PRECISA·SE - senhoras p/
revender roupas de São Paulo.
Tratar: 275-2979.

ENFERMEIRA - se oferece p/
trabalh.ar, particular, c/
experiência em sistema de

. plantão. Tratar: 371-3859.

VOLTE A FICAR EM

FORMA. REDUZA OU

CONTROLE SEU PESO

COM SÁÚDE.
AVALIAÇÃO GRÁTIS.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
dama de compania, c/
experiência e cursando técnico
em enfermagem. Tratar: 371-
2455 c/ Alice.LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782
OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como

CLASSIMajs
estampador, c/ experiência,
ajudante de motorista ou auxiliar
de pedreiro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

OFEREÇO-ME � p/ trabalhar c/
dobradeira, revisora, c/ expe
riência, babá ou diarista. Tratar':
373-3787 ou 9993-1751 c/ Noeli.

OFEREÇO·ME - p/ trabalhar
como ajudante de motorista,
servente, montador de móveis,
serralheiro, serviços gerais.
Tratar na R. Humberto Bortolini,
fundos nº 60, Jaraguá Esquerdo
c/ Luiz Mauro.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como acompanhante, c/
experiência e referência. Tratar:
275-1280 c/ Ana.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
doméstica. Tratar: 9125-1117.

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

facção. Tratar: 371-383Q.

PROCURA-5E - estágio na área
de arquitetura e urbanismo.

Tratar: 371-1847 ou 9102-8676

Turismo e Viagens

Besta GS grande
cf 16 lugares,

cf ar condicionado.

Tratar: 9975-0625

c/ Maurício

CURSOS DE EXTENSÃO UNERJ
• Patologia das Construções •

o curso tem a finalidade de' transmitir fundamentos sobre
problemas decorrentes da má qualidade, aplicação e utilização de
materiais e serviços em obras de construção civil. Identificar a

manifestação das patologias visando a prevenção das falhas e

adoção de técnicas de reparo .

. , Programa: .

. .

1. Etapas do processo construtivo e uso naconstrú9ão civll.
2.' Durabilidac:lede materiais e c'omponentes das edificações.
3. órígens da Patologia.
4 Prohlemaspat()IÓgic6se�:
...................................

� FUndações"
.

Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
Umidade
Corrosão

Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

6. Procedimento de reparos

Informações: 275-8200 ;. Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE·NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

•

CORREIO DO POVO J3

senac
"Quem acende Lima luz é

o primeiro a beneficiar-se
da claridade"

(Chesterton)

IMPERDíVEL!
CURSO DE PÓS-CRADUAÇÃO

EM VAREJO.
PARCERIA SENAC, UNERJ E

CDl.

PROGRAMAÇAO DE CURSOS

Oratória I - eH 15hs

Período: 30/8, 6/9, 13/9 (sábados). Horário: 8h às 13h. R$130,00 ou 1+1 R$67,00

Pós Graduação em Varejo - eH 360hs

Período: 18/08/2003 (2ª). Horário: 14h às 22h. 18 x R$350,00

Garçom/Barman - eH 100hs

Período: 25/8 a 07/11/03 (2ª, 4ª e 6ª). Horário: 14h às 17h. R$396,00 ou 1+3

R$110,00

Desenvolvimento Profissional em Gestão Financeira - eH 40hs

Período: 23/8, 30/8, 6/9, 13/9 e 20/9 (sábados). Horário: 8h às 12h e 13h às 17h.

R$320,00 ou 1+1 R$165,00

Matemática Financeira com HP 12C - eH 15hs

Período: 15 a 22/09/03 (2ª e 5ª). Horário: 19h às 22h. R$72,00 ou 1+1 R$40,00

Formação de Cronometrista � eH 24hs
Período: 01 a 11/Õ9/03 (2ª a 5ª). Horário: 19h às 22h. R$144,00 ou 1+1 R$80,00

F /F X. 370-025' �ua Adélia Fischer, 303
one a. laraguadosul@sc.senoc.br

aR:s.Lt
AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS'AÉREAS 371.0363
NACIONAIS E INTERNACIONAIS www.brasilaerocargo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Instaladora Construindo (l sea Sonho!

Elétrica
.

375 ..1183
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lOQUE VOCE PROCURA PARA
·CONSTRUIR OU REFORMAR•••

IlllI..I..IJS
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'AGUA QUENTE i

.. H.�Il(ll1 l/(' a(/llt.,e(·rlo-r(�tr;
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Materiais de Construção
Ferragúns- Elút.rodoméstlcos

RiSO 28 dé Agosto, 1515· GIIQrlIlllirim

,.

•••ESTA AQUI!!!, .

Comércio deMateriais
de Construção .

373-0391
Consulte nossos anunciantes .RUiJ 'Estrada Ban"nI/I dI) Sul, 100

Beir« Rio .., -(;ua,r.1-1flim

TIIOARTE
MAl. DE CONSTRUÇÃO

Av Mal, Castelo Branco, n' 3507
Centro· SCHROEDER

(47) 375·1239

Rua da Saudades, 300 ..

Cenf:r'o •. Coru;pá • se

Av, W"lómor Grultbo, 1555
Vil" Lo/ou •. JOl'Cl9uá do !vI

27 1532

Rua: Jaraguã,· 50 - Centro

Corupá - SC

fone: 376-0897
9975-0131

.. '275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(47)378·1682
371-1'891

Rua Roberto Zeidel. 451
Corupá--SC

'275-37271
IR: Alberto San1;O$ Ol1lmmQn<ft,j I
[!tlt7l. :)IIIJ,l,l,altill' J�� tio ,�1l1 I

i
'

i
;)060 Jonuéric Ayroso, n" 341 I
,J�r?9\l� Esquerdo- �9�� do ?lj! "I

!15�2234/2 7 5�2894

Única Loja:

fIIATERJAIS DE CONSTRUÇÃO

"";%:�K(§�!;>�,����(ig�tr!;:��
kllTROESCAEi.DElIlA, C.1MfNllÃO '

Eitl$C4ff1'R'ª.If,;1'J'{i1J�.(tJ�(é;4,«;;

�D_�i
I

Rua Walter Ma'rqu.ardt, 2270

,

"O me'lhor cal líquidO
do mercado"

FIGUEIRA
MATE:RIAI$ DE CONSTRUÇÃO

.l!YASATC::;
'MaUlrlalsparaCOllStniçio
•

ferraglHls e ferramellUlS
• Material fllilrlCG, ' lI..al0-45U8

pal0-4991
... Fone/fax

.. 311-4139
RuaRobertllllemallll, 491- Czerulewlcl !lua rllsé Theodoro Ribeiro. 2193 - Sl02

. Preços especiais
na B,onatti Barra

276·2000

- Chapa Em6�aUt - 2,44xO,50 - 4mm
- Tinta Alwicor Acrílica GI 18 It's
• 'Tubos P,.V.C. Acros BR. 100mm
- Frio Eilétrico 2,5,mm

Kalf.ácil é um aditivo plastíflcante usado para dara trabalhabilidade nas massas

usadas tanto .ern assentamentos, quanto em rebocos .. Substituindo parcialmente o

cal e namaioria das zvezes a substituição é total, o que permite uma acentuada
redução no custo da massa.

DOSAGEM: '

.Para cada balde de pedreiro, que equivale a 12 litros de areia, adi'cionar 10 a 12 ml
de Kalfácil

.P�ra cada lata ou bakíe de 18 litros de areia usar 15 a 18ml de Kalfácil, ou
adicionar de 150 a 200 mls para cada saco de cimento de 50kg, quando a '

betoneira comportar o uso de um saco em cada massada.

CUSTO BENEFIcIO:
.Elevada redução no custo da massa, pois 1 litro de Kalfácil produz aprox, 1m3 de

massa.
'

.Redução 'total ou parcial do cal na obra,

.Fácil manuseio e armazenamento.

IIFRANZNERi
I Materiais de Construção i
,I MeJlerlais flétti<O$ :
I HidrQuli(os • Ferragens i
I 11101<1$ • Telhas· (lrR1l11tO i
I Tintas e Vernlles

'

I 376'.,1597
, 376-0786
I Rua Emrlio Schulz, n9 40 •

L$i5C?Lyí:z. �)ClrClgl)ª 99$91 ...

!

BONA"I
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

11-216-2000
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAUDE " INFORMA, ,
. �

____ERGIAOCUL
Aalergia ocular caracteriza-se por uma reação de hipersensiblidade que ocorre quando o olho entra em contato corri os
chamados alérçenos que podem ser ácaros, poeira, pêlos e pólen. Aproximadamente 20% da população geral sofre com

conjuntivite alérgica.
.

A alergia ocular ocorre principalmente nas pessoas que sofrem de alergia em outras partes do corpo, como asma, rinite e

alergia da pele, porém, pode ocorrer, isoladamente. As crises de alergia ocular podem ser intensificadas nos períodos de
.

inverno e na primavera. O sintoma mais freqüente e característico da alergia ocular é o pruridoIcoceira). Os olhos também
. podem ficar vermelhos, inchados, sensíveis a luz, com lacrimejamento e apresentar discreta secreção aquosa. A alergia
ocular pode ser classificada em cinco tipos diferentes: conjuntivite alérgica sanzonal, ceratoconjuntivite primaveril,
ceratoconjunttvíte atópica, conjuntivite papilar gigante, dermatite de contato. Determinadas formas de alergia associam
se com afta incidência de ceratocone e catarata.
O tratamento da alergia envolve a utilização de medidas qerais, colírios e, em alguns casos, medicação por via oral:

Existem algumas medidas que podem auxiliar na prevenção das crises de alergia ocular:
� Identificação do alérgeno;
�. Manter o ambiente livre de pó;
.� Manter os ambientes arejados e com boa exposição ao sol, para evitar aformação de bolor;
�. Evitar objetos que acumulem poeira como: cortina, carpete, tapete, bicho de pelúcia;

Forrar os travesseiros e colchões com capas. impermeáveis;
Evitar o' uso de vassoura e espanadores, prefira pano úmido para retirar a poeira;
Sempre que possível expor a roupa de cama: ao sol e lavar em água quente;

.

Evitar ambientes com muito pó, fumaça ou com odores fortes;
Lavar roupas guardadas há muito tempo antes de usa-Ias;
Se possível evitar ter animais domésticos de estimação que soltem pêlos;
Evitar manusear objetos com muito pó (livros, documentos antigos);

� Manter o filtro do ar condicionado sempre Jimpo;
� Evitar coçar os olhos;
� Irrigar o olho com soro fisiológico quando em contato com, d

alérqeno:
� Compressas geladas.

Concluindof o tratamentoda alergia ocular deve ser baseado no tipo de

conjuntivite, na intensidade dos sintomas e na freqüência das crises.
Em alguns casos, é necessário que o paciente também seja

.
acompanhado pelo imunologista para um melhor controle da alerqia. É
importante ressaltar que o tratamento da alergia ocular deve ser

sempre indicado pelo oftalmologista.
Dioulgação

Alfredo Guenther
(CRO 0360)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter
(CRO 3978)

f� CIRURGIÕES
�DENTISTAS

Centro Auditivo
Audio (("� �)) Zoom";i<>{y'
-t Aparelhos Auditivos

... Micro·Canal cf Volume Automátiéo
.... Audiómetros e Impedanciómetro

... Moldes e Pilhas
.. Cabine Acústica

.
e Distribuidora de Cosméticos.

"'?na",de; c,'lZc""s> '"Sf,U'WltQ,P'"
Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
Cosmé(Í(os manipulados
Fone: 371-8298

Rua ojo Picolli I 10 . Centro

Dr. Luciano Maiochi
Perei.ra

Oftalmologista
371�7801 /370-0409

Fone: 371-6110
9905-2653_, Próteses e Drenes

Fone: (47) 372-2364
e-mall: audlolom@uol.com.br

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333
Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
c rnan "f"g Jf NI'- fll ül r-arn tv ltlrNll!il do <:'ul Rua Guilherme Weege, 327

Ortodontla e

Ortopedia fadai

OUc.', p�o. Il.pecbls pau.
IS5EM t Odonto J»agu6

Dr. Neto, José A. Santos

TEl. 311-0795
POllCLlNICA RIO BRANCO
�(mB(lJti::;ÓiJRinlfr(lti{l).W7·S17·wrro

�i."::.t t:A80RAT6RIO JARAGUAENSE
DE ANALISES CÚNICAS,lrOA

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

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

o
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� contagem regressiva para a festa que acontece no' mês de outubro

Númerosd"Sehutzenfest
A Comiss-ão Organizadora acredita que este ano a festa deve receber um
número maior de visitantes que no ano passado. Para isso a programação
está sendo preparada para atrai r públ ico de todas as idades. liA meta de

público é atingir 100 mil pessoas", diz secretária da eco Daniela Lenzi. Em

2001, a 13a edição recebeu quase 105 mil pessoas, onde foram bebidos 71
mil litros de chopp e 56 mil de refrigerante. No ano passado, no períodode
10 a 20. de outubro, 90 mil pessoas passaram pelo parque municipal e

beberam cerca de 57 millitrosde chopp e 25 mil litros de refrigerante. Este
,

ano a gastronomia ficará por conta do restaurante Fritz de Blumenàu.
Diferente de 2002 quando a refeição era servida por quilo, este ano será
livre ao preço de R$ 9,00 por pessoa. A expectativa da comissão de

Foto Arquivo ai imentação é vender de seis a sete mi I pratos típi coso

I
I
II
_...,,-'_,

i)
I
i

.

.

Foto: Arquivo

1 �esfile de clubes e sociedades de tiro elas ruas de Jaraguá do Sul
,

Jovem
ara esta edição da festa acontecerá no dia 17 de outubro,

� ,1 ,

o pavilhão B, do 'Parque Municipal de Eventos. A
ntral Organizadora da XV Schützenfest promoverá um

tifo musical diferenciado do praticado durante todo o "

festa. A iniciativa teve o apoio da Fundação Cultural de
�uf e já foram contratadas as bandas Tribo da Lua e Alta

Jaraguá dó Sul; e Ipsis Litteris, de Curitiba. A noite jovem
penas no dia 17, já que a festa é germânica e que a

pre prevalecerá. "Isto prova a preocupação 'da CCO em

nder a todos os gostos sem que para isto desvirtue as

razões da existência da festa e mostra' que é possível
dição sem fugir da realidade e das necessidades do
fica Dieter Janssen presidente da Comissão Central
a ..

\ '

CO�ida, bebida, diversão e muita dança folclórica

.

L"n�"mento d" festâ
A Comissão Central Organizadora da XV Schützenfest propôs às
sociedades que integram a Ássociação dos Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu (ACSTVD, a antecipação do Lançamento Oficiat da XV

Schützenfest, tendo em vista que no primei 1'0 final de semana-de setembro,
- período em que normalmente acontecia o lançamento 'da festa -

anualmente acontecem outros eventos de importância não só para o

município como também para a região, dentre os quais pede-se citar o

Encontro Sul-Brasileiro de Motociclismo e a Noite Alemã.
,

Os Clubes e sociedades concordaram com a data de amanhã que foi uma
forma encontrada pela Comissão Central O rganizadora da XV

Schützenfest, que.envolve a ACSTVI, a Fundação Cultural e a Prefeitura

Municipal de Jaraquá do Sul, de realizar o evento de forma que não venha
a prejudicar a realização de outros eventos. "Nossa intenção é engrandecer
o evento e torná-lo ainda mais importante para os clubes e sociedades que
integram a ACSTVI", diz o presidente da CCO.

.

0 J
Comissão Central Organizadora quer atrair um público superior a 100 mil pessoas

Foto Arquivo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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vimento sustentáveL Sa
lientou a questão da

conscientização quanto a

economia da energia elé
trica e quanto a utiliza

ção -da água.
Após a palestra, os

alunos produziram tex

tos conclusivos e desta

carám que a população
ainda não valoriza a água
que tem, e que se, a água
acabar, não teremos

mais energia, já que hoje
78;5% da energia elétri

ca utilizada é produzida
em hidroelétricas,

A professora ainda

destaca a importância
em desenvolver ativida

des diferenciadas, inte

grando família e escola

e contribuindo para que
os alunos possam perce
ber sua importância na

construção de uma so

ciedade cada vez mais

justae consciente.

QUINTA-FEIRA 21 deaqosto de 2003'
" redacao@jórnalcorreiodopovo.cõm'-.b�r------'----
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ISAÚDE: ,CAMPANHA CONTRA � POLlOryJElIT� PRETENPE IMUNIZAR 9972 CRIANÇAS EM JARAGUÃ DO SUL
_,

• .,_"

;
I-

•

Iniciada
, s�gunda etapa da

campanhanacionaldevacinação
]ARA(:iuA DO SUL - Ini

ciou na segunda-feira.l S, a

segunda etapa da Campa
nha Nacional de Vacinaçãc
contra a Poliomielite. A Se

cretaria de Estado da Saú
de pretende, imunizar
497.847 crianças com me

nos de cinco anos de idade
em Se. Na primeira etapa
da campanha" Santa

Catarina atingiu um índice de

imunização de 96,86%, o
equivalente a 482.214 cri-.
anças.

Em Jaraguá do Sul a

meta é imunizar, ate o dia,
29 de agosto, 883 crianças
de Zero a um ano e 788'9 de
um a cinco anos, totalizando
9.772 crianças, Na última

canlpat:thaJ�ada 110 mês
de junho, cerca de 99% das

crianças menores ?e cinco

• • Arq,uivo
Toda cnança menor de 5 anos deve repetir a dose da vacma

anos foram vacinadas. ''A

nossa intenção é alcançar
100% ", diz a supervisora
de imunização da secretaria

municipal de saúde, .Marinei
Ostetto, Para alcançar a.meta
a secretaria mobilizará os

, �gentescoinuniiários de saú-
de e o Programa Saúde da

Família para ir as creches e

aplicar as gotinhas.
No sábado, dia 23; será

o Dia Nacional de Vacina-

. ção contra a doença. Jaraguá
do Suf estará com 24 pos
.ros de atendimento mais as

barreiras, no Posto Mime 3,
PostoMarcola, PostoNovo

Bota-Fora recolheu 175 mil quilos de lixo
]ARAGuA DO SUL -

Aproximadaménte 175 mil

quilos de entulho ,foram
recolhidos 1!0 Bairro Estra
da Nova, Chico de Paulo
c Água Verde, durante o

Bota-Fora realizado no sá

bado, com a participação
de equipes da Prefeitura de

Jaraguá do Sul e morado

res, que se mobilizaram,
através das Associações, e

e::olaboraml11 com o pro
grama. O Bota-Fora é co

ordenando pela Secretaria
de Saúde, mas tem o apoio
do setor de Educação e

Desenvolvimento Social.

Para participar do progc.l
ma, é necessário que a có-

. rnunidade, através da,As

scciaçãc de Moradores,
faça urna. solicitação pai ,1

a.Prefeitura.
O programa Bota-Fora

foi instituído em' 1998 c

prossegue até os dias de

hoje sempti com o obje
tivo de conscientizar a po
pulação. "O recolhimento
desse entulho pode evitar
a proliferação de animais

nocivos 'à s..aúde humana",
analisa o gerente ao setor

.
Cesar Junkes

Escoteiros também ajudaram na limpeza das ruas

de VigilânciflSanitária, Sér
gio Lukarsewski.

A Iimpcza de alguns
pontos dü,Bàiúdfoi reali
zada com l á:íl�ja de uma

clltl11a de 40-lGbinbs 00

,

Grupo :g�;:':QteÍi'!) JacÇ>út;.- .

·'l)a, q�le perticipcupela'pri
meira vez do'13cla�Fora. A

; ,.' -'-.- ". . :

garotada, 'mdçis em idade
entre 7 a l{-':ancl�" recolhe
ram mais' J/l'O sacos de
1 ÓO litros cl.: Iixc, retirados .

das pl;oxifuidaaés do Pos- "

to Marcolla,

De acordo com chefe
dos escoteiros, Sérgio
Franzner, o grupo Escotei-

ró Jacoritaba, prevê, den
tro de seu programa, ativi

dades educativas e comu

nitárias. "Êsta foi a !)rirnei
ta vezquc participamos do
Bota-Fora. Fomos convi

dados porqu�,:nossa sede

está. no Bairro Estrada
NOV;t", :lI'gumyntoFr�n.z
ner, que integra'd�),Grupo
há 27 anos. "Comecei

como' lobinho", recorda o
chefe, que atualmente tem

35 anos de idade. Ano que
vem, informa Franzner, o

Grupo completa 35 anos

de fundação, Tem 120 in

tegrantes, de sete a 21 anos,

Milenium, no Shopping
Breithaupt, no Superrnerca- '

do Angeloni e no Mercado

Rio da Luz, no horário das

8:00 às 17:00. ;'É importan
te ressaltar que as crianças
que foram imunizadas na

primeira etapa, réalizada em
junho, devem tomar a vaci

na novamente, pois só as

sim conseguiremos livrar o
País do vírus, eliminando a

possibilidade de infecção",
afirma a gerente estadual de

Vigilância de Doenças
Imuno-Preveníveis e Imuni

zação, Leonor Proença. Na
primeira etapa dacampanha,
SC atingiu um índice de imu

nização de 96,86%, o equi
valente a 482.214 crianças.A
expectativa é de qUe até 2005

o vírus seja eliminado no pla
nem. (CELlCE ·GIRARDI)

Alunos Maristas têm palesm
com o Sr. Décio da Silva

Ao término do 2°

Bi-mestre os alunos das

óas séries do Colégio
Marista São Luís estu

daram em Geografia,
com a professbra Tar

cila, QS caminhos da

industrialização eas al

ternativas energéticas
do país e compreende
ram que o desenvolvi

mento industrial exige
aumento da produção
de energia.

Para ilustrar e con

cluir o assunto o pai da
aluna Joana; Sr. Décio

da Silva, proferiu. uma
.

palestra sobre o tema "A
'

energia no Brasil!", de

monstrando as fontes de

energia alternativas e as

mais utilizadas, assim

como a necessidade de

ampliarmos a diversida

de da busca pela gera
ção de �nergia, para que
tenhamos um desenvol-

o
PAULO FLORIANl
,-----..

.

Vereador Paulo Ademir Floriani, teve aprovada na Câmara
de Vereadores, sua indicação no sentido de que as Polícias
Militar e Civil, em parceria com o Ministério Público e a

Prefeitura Municipal, desenvolvam uma
-

Campanha para o

desarmamento em nosso Município, propondo a troca das armas

por cestas" básicas, "Por exemplo, alquérn que tenha uma arma e,

quer sé dêsfaz,er dela, poderá entregar em local a ser marcado pela.
Polícla ou quem de direito, e recebe em troca uma cesta básica. Se a

pessoa não necesslta ou hão quer a cesta básica, é répassada:pél,ra 0.5

pessoas ��rentes;"Estas cestas vi riam de doações dosempresartos e

da sociedade.ernaeral. Lembrandotambém que o envolvimento da
Promotoria Pública.iserá para garantir que a pessoa' interessada
em entreqar uma arma sem procedência (registí'9), não sofra
qualquer 'tipo de punição. Esta sugestão acompanha outras neste

mesmo sentido que vem sendo desenvolvidas por todo o país.
Observando ainda que já foi comprovado através de diversas

pesquisas, de que o fato de você ter uma arma em casa, não tem

significado proteção e sim mais um fator para muitos casos

acidentes, inclusive ,com mortes de crianças".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sérgio Brito'
Cena 11 Cia de Dança
Chico Anyslo
Temporada de Teatro Infantil Maria Catavento

Temporada de Teatro Adulto G POEX. com "Casamento
aberto, mas nem tanto'!

Flauta Tranversa, Oboé e Fagote
Trompete, Trompa e Trombone
Clarineta
Percussão'
lntclação musical
Teoria
Piano e Teclado
Violão e Guitarra

Violino! violal violoncelo e Contrabaixo
Coral

Jazz
Contempo râneo
Ballet Clássico
Acrobacia Aéreas
Acrobacias de Solo
Dl'iental a parti r de 4 anos

Expressão Corporal
Expressão Vocal
Maquiagem
História do Teatro
Mil11ica a partir de 10 anos

,�
i

I DesenhoArtísticos
Pintura
Cerâmica
História da Arte

História em Quadrinhos
Perspectiva
Arte infantil e outros.

GERAL CORllliIODOpovo9·
redacao@jornalco rrei odopovo'�com�_._"

.DIREITOS: ASSOCIAÇÃO DOS PORTADÓRES DE DOENÇAS, PROFISSIONAIS JÁ TEM UM PRESIDENTE

Eleita a diretoria daAPDP,da

região do Vale. do Itapocu
]ARAGUÁ DO SPL - A

costureira Márcia Cúrigo,
36 anos, é a presidente da

Associação dos Portadores

de Doenças Profissionais
do Vale do Itapocu, entida
de fundada no dia 30 de

julho com apoio dos Sindi-:

catos de Trabalhadores. No

total, 24 portadores de do-.

enças profissionais compa-
,

receram à reunião que el�
geu a diretoria, ocorrida na

noite do dia 15(sexta-feira),
no Sindicato dos Empre
gados no Comércio.

O objetivo da Associa

ção é cadastrar e organizar
os trabalhadores com

LER/Dort (Lesão por
Esforço Repetitivov Dis
túrbio Osteomuscular Re

lacionado ao Trabalho), na
microrregião, para que
exerçam pressão sobre a

r

Justiça, as empresas e ór

gãos públicos, de modo �
assegurar um trabalho que

I

não produza doentes eque
priorize a saúde dos traba

lhadores.
A posse da primeira

diretoria da Associação foi
antecedida de uma grava
,ção em vídeo com depoi-

Divulgação
Membros da Associação elegeram na última sexta-feira a presidente da APDP

mentos dos portadores de

doenças profissionais e que
será encaminhada ao Mi

nistério Público Federal

através do advogado Pau

loArrabaça. "Não consi

go fazer nada, nem cuidar

da minha filha recém-nas

cida. Sempre tem que ter

alguém do lado porque,
não tenho força para fazer

nada", contouRosane Inês
Kreutzfeld da Silva, desde
96 afastada da empresa
Malwee e sem receber

qualquer centavo.
Os dramas são pareci-

dos, expressam a resistência

das empresas em emitir a

CAT (Comunicação de Aci

dente de Trabalho), a indi

ferença dos médicos no

atendimento aos trabalha

dores e as dificuldades de

comprovação e reconheci

rnento da doença profissio
nal. "Meu problema come

çou em 2000, pedi transfe>
rência de setor, o médico

disse que era dor muscular.

Após 10 meses de encosto

pelo INSS, voltei como

apto ao trabalho, na mesma
função, e dois dias depois

estava encostado novarnen- ,

te. Não durmo à noite, pago
consulta particular e gasto o

quenão tenho em exames",
contou Al'cebíades Tavares

da Silveira, que assumiu o

cargo de secretário da As

sociação. Os demais direto

res são Sandro Wachholz,"
vice-presidente, e Sandra

Salete de Bortoli Goldacher,
tesoureira. A próxima reu

nião acontece às S horas do

dia 20 de agosto, rio Sindi

cato dos Empregados no

Comércio (Frederico Barrel,
140).

Associação deMoradores daNovaBrasíliaganham terreno

]ARAqUÁ DO SUL - O

presidente da Associação
de Moradores do Bairro

Nova Brasília,_Dirsori
Wüerz está enviando ofí

cio para a Câmara de Ve

readores de Jaraguá do Sul

e para outras entidades re

presentativas solicitando
interferência para a instala-

, ção de uma agência ban

cária ou caixa eletrônico no

bairro. De acordo com

Wüerz, o Bairro Nova

Brasília tem mais de S,mil
habitantes e por isso tem

direito a receber tal servi

ço. "Seria muito bom para
todo. Uma agência no

bairro iria desafogar o

movimento registrado' no
centro e evitaria que os

moradores tivessem que se

Dirson Wüerz: moradores querem agência bancária
Cesar J unkes

'deslocar para fazer paga
mentos mensais", analisa o
presidente.

A Associação de Mo

radores do Bairro Nova
Brasília foi recentemente

desvinculada da Associa-

ção da Vila Lenzi. "Está
vamos batalhando por isso
hámais de dois anos", co
menta o presidente, que
agora está promovendo a

realização de um senso en

tre os moradores com o

,objetivo de saber os dados

mais essenciais relativos a

infra-esrrutura de serviços,
comércio e indústria ofe

recidos.

A grande novidade é

que a Associação recebeu
um terreno, doado pelo
odontólogo Alfredo

I' Gunther, que cedeu a área'
em regime de comodato.

"Queremos agradecer o

espírito comunitário do
senhor Alfredo Gurii:her,
que gentilmente nos cedeu

em;comodato este marae'

vilhoso terreno para cons

truirmos nosso centro

poliesportivo. Agora, que
remos também o apoio da

Prefeitura para que nosso
, sonho torne-se realidade",
afirma Wüerz.
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I COMPETiÇÃO: ABERTURA ESTÁ PREVISTA PARA O DIA 29, NO GINÁSIO DE ESPORTES ARTHUR MÜLLER

Jogos da Semana da Pátria vai
envolver'mais de 35 unidades

}ARAGUA DO SUL -- Destinada a alunos rimônia inaugural, teremos por ter levado o titulo da
Com as inscrições de 36 com idade entre 10 e 14 primeiro jogo de futebol competição pm cinco ve-

unidades de ensino e um anos (nascidos de 1989 a de salão", informa Cleide zes consecutivas, sendo a

total de 1.903 atletas, os Jo- ' 1993) regularmente matri- Mosca, acrescentando que última delas em 2000. No

gos Escolares da Semana da culados em qualquer insti- os Jogos da Semana da ano seguinte, foi instituído,
P{ttria/2003 - Troféu Ge- tuição de ensino deJaraguá Pátria deverão encerrar em através da Lei Municipal
raldo Werninghaus reúnem do Sul, a competição en- 5 de setembro. 2.806/2001, de 25 de abril,
um número recorde de par" volve setemodalidades, no Considerado o mais o Troféu Geraldo Wer-

ticipantes.A diretora de Pro- masculino e feminino: atle- importante evento escolar ninghaus - oferecido pela
moções de Eventos/FME, tismo, basquete, futsal, promovido pela FME, os família do ex-prefeito -,
Cleide Mosca, salienta que handebol, tênis de mesa, Jesp envolviam a disputa que fica com a escola ven-
esta edição dosJesp deverá vôlei e xadrez. A abertura do troféu transitório "Dr.' cedora de cada edição e já
contar com mais de duasmil dos Jesp está prevista para Murilo Barreto de Azeve- foi conquistado pela Emef
pessoas, entre competidores, as 9 horas do próximo dia do", criado em 1995 e que Alberto Bauer (2001) e

técnicos, árbitros e orga- 29, no ginásio de esportes ficou em definitivo com o pelo Colégio Divina Pro-
nizadores.· Arthur Müller. ''Após a ce- Colégio Marista São Luís vidência (2002).

Handebol feminino disputa título do Estadual Cadete
}ARAGuA DO SUL -- A

equipe feminina cadete da

FME/ADHJ /Pasold Lab/
Vê Mais disputa O titulo do

Campeonato Estadual de
Handebol ?a categoria, que
terá a etapa final realizada de
amanhã até domingo (22 a

24/08), em Itajaí. As

praguaenses ocupam o se

gundo lugar da competição
com apenas dois pontos
atrás da primeira colocada
AE Giorama/ltajaí, que
tem 15 pontos. A decisão
envolverá ainda CE Bonja/

Joinville, Riodo SulEspor
te Clube, Criciúma Esporte
Clube e AD Geração/
Florianópolis.

Para esta fase decisiva, o
treinador Marcelo Millani

,

Dias -- com o auxílio de
Rosilete de Sousa --conta-

rá com as atletasMaiara,Taís,
K.erolen, Eliane, Cassiele,
Geisi, Daiane, Luciana,
Camile, Jucelis, Michely,
Greice, Franciele eJossiane.
A equipe também represen
tará J araguá do Sul nos

Joguinhos Abertos.

Equipe Mirim de handebol é campeã em Itajaí
}ARAGuA DO. SUL -- A

equipe feminina da

ADHJ/Vê Mais/Pasold
Lab/FME conquistou o

título do primeiro Cam

peonato Cidade de Itajaí
de Handebol Mirim de
forma invicta, superando
o.s seguintes adversários:
Blurrienau (24 x 2); Itajaí
"A" (13 x 9) e Itajai "B"
(19 x 9). Patrícia, Cláudia,

Grace, Valdinéia, Juliana,
K.etelyn, Débora, Aliana,
Aline, Sarah e Joice inte

graram o time orientado

pelos treinadores Erner
s o n Pereira César e

Rosilete de Sousa.

MASCULINO. -- Já
pela disputa masculina

do evento, os jara
guaenses perderam três

Jogos e empataram uma

partida, na cornpetrçao
que envolveu três partici
pantes - com turno. e

returno. De acordo com

o treinador Everton

Sales, o torneio foi um

bom teste para estes atle

tas que participaram pela
primeira vez de uma dis

puta fora de Jaraguá do
Sul. "A experiência foi

positiva e serviu como

preparativo para o.Cam

peonato Estadual Mirim,
que acontecerá nos finais
de outubro e de novem

bro", avalia. Juntamente
com Ademir Vieira, Sales
comandou o time inte

grado por Gustavo,
Natanael, Willian, Alexan
dre, 'Rafael, Luan, Dino,
Allan, Israel, Felipe e

Helder
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Megasena
concurso: 490

05 - 11 - 23 - 29 - 54 - 58

Lotomania
concurso: 34.3
03 - 09 - 1 6 - 1 8 -

35 - 39 - 41 - 43 -

44 - 45 - 46 - 47 -

51-53-56-71-
77 - 84 - 92 - 94

FALECIMENTOS

VENHA PRESTIGIAR ESTA IMPORTANTE DATA!

Faleceu às 5:00 horas de 18/8 o Senhora Otilia Rodrigues
Machado com idade de 80 anos; deixando enlutados filhos
genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 19/8 às 9:00 horas, saindo o

féretro da sua residência seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 19:30 horas de 16/8 o Senhor Quirino da Silva com

idade de 84 anos, deixando enlutados 3 filhas, 2 filhos, 13
netos, 4 bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamsntc
foi realizado em 17/8 às 16:00 horas, saíndo o féretro da sua

residencia seguindo para o Cemitério Segundo Braço do Norte.

Faleceu às 6:00 horas de 17/8 o Senhor Francelina Siqueira
com idade de 78 anos, deixando enlutados a esposa, filhos,
genros, noras, netos, bisnetos e- demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 18/8 às 10:00 horas, saindo o

féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 20:30 horas de 17/8 o Senhor Saturnino de Borba
com idade de 80 anos, deixando enlutados a esposa, 14 filhos,
15 netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 18/8 às 16:00 horas, saindo o féretro da sua

residencia seguindo para o Cemitério de Guaramirim.

Faleceu às 16:00 horas de 15/8 a Senhora Alma Otilia
Leschinski Jaco com idade de 81 anos, deixando enlutados 3

filhos, 1 filha, genro, noras, netos, bisnetos, trinetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 16/8 às

14:30 horas, saíndo o féretro da sua residencia seguindo para
o Cemitério Segundo de Jaguáçu.

Faleceu às 15:15 horas de 15/8 o Senhor Elias Nunes com

idade de 51 anos, deixando enlutados 3 filhos, seus pais, 3

netos, irmãos, cunhados' e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 16/8 às 16:00 horas, saindo o

féretro da Capela Mortuaria da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério Da Vila Lenzi.

�[i]§j:1 I iI! II tMOO
�

nacionais e Importados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117

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

LOTERIAS I1J
Quina

concurso: 1187
05 - 15 - 18 - 55 - 78

Loteria Federal
concu rso 03761

1°_ Prêmio: 44.841
2° - Prêmio: 01.233
3° - Prêmio: 74.552
4° - Prêmio: 45.298
5° - Prêmio: 25,775

Guaramirim 54 anos de conquistas.
.

Parabéns a toda população!
PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

22/08 - SEXTA-FEIRA
17:30 -Inauguração Pavimentação Asfáltlca Agostinho Valentin do Rosário/Atiradores

e Valdir Marcelino
19:30 - Festival Municipal da Canção

23/08 - SÁBADO
14:00 - Desfile Agrícola

22:30 - Baile dos Atiradores (Schützenvereinefest) - Pavilhão de Eventos
22:30 - Baile Gaúcho » Salão São José - Rio Branco

24/08 - DOMINGO
14:00 - Festival Municipal de Dança

GUARAMIRlM
AOtAlNIHII.AÇAO 2001 101>.

Trabalho c Transparência
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;' ]araguaens e s mantêm .VELOCIDADE: JOAÇABA VAI SEDIAR ETAPA DO CATARINENSE E DO BRASILEIRO DE AUTOMOBILISMO

a vice-liderança no tiro
}ARAGUÁDOSUL-Aequi

pe de Trro Olímpico que de

fende o Muniópio obteve re

sulmdospositivos na sextaetapa
doCampeonatoCatarinensede
Trro Olímpico, disputada rios

�d�doP�eMunicipllide
Ev�tosdeJaraguádoSulEm
bora a etapa tenha sido disputa
da na cidade, a equipemandan
(l: era Guaramirim, que optou
!Xlt realizar a prova aqui, já que
nãopossuiinstalaçõesparasediar
a competição. Corri o resulta

do,os jaraguaensesmantiveram
sena vice-liderança do estadual,
IlIlltD na modalidade de Cara

binaDeitado quanto naCarabi
na Ar Comprimido,

Segundo o técnico do gru
!Xl, Samuel Lopes, os atirado
res estão em fase de treinamen
to para os Jasc 2003 Gagos
Abertos de SantaCatarina), que
será em Blumenau. "O bom

desempenho dos atletas mos
tra que preparação da equipe
está sendo bem feita. Espera-

,> mos que o crescimento conti
nueatéasvésperas dosJase,pois
se isso acontecerteremos resul-

tados surpreendentes para

Jaraguá do Sul", enfatiza.
Os principais resultados da

sexta etapa são: na carabina

Deitado por equipes, FME/
Jaraguádo Sul ficou em segun
do lugar, com 1725 pontos, fi
cando atrás de Timbó, com
1734, e à frente deJoinville, que
registrou 1711, Na carabinaAr
Comprimido por equipes, o
Município também ficou com

a segunda coloeação, soman
do 1597 pontos, atrás de

Timbó, com 1649, e à frente

de Guaramirim, com 1588.

Na carabinaDeitado Individu

al, CategoriaA, Samuel Lopes
ficou em segundo lugar, com
584 pontos, e na Categoria B,
primeiro lugar para Cláudio

Thiesen, também 'da FME/
Jaraguá do Sul, marcando 576

pontos.NaCarabinaArCom

primido Individual, Categoria
A, na Categoria B, Cláudio
Thiesen tambémliderou, com
544 pontos. Na Carabina 3 x

40 Individual, Samuel' Lopes
ficou com a segunda coloca

ção, com 1.1 09 pontos. (FR)

Republica Federativa do Brasil
Estado de Santa Catarina
Câmara Municipal de Jaraguá do Súl

DECRETO LEGISLATIVO:
,

º-ecreto Legislativo nº 8/ 2003
Aprova o Relatório da Comissão Especial de Inquérito que
investigou irregularidades no Sistema de Estacionamento

Rotativo doMunicípio de Jaraguá do Sul.

CARIONI MEES PAVANELLO, presidente da Cãmara

Municipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
no uso e exercício de suas atribuições, faz saber que

{',
a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte,

ARTIGO PRIMEIRO - Fica aprovado o Relatório do
Decreto Legislativo, constituído pelo requerimento nº .

40A/2003, que investigou o Sistemade
Estacionamento Rotativo do Município de Jaraguá do
Sul- Zona Azul.

ARTIGO SEGUNDO - Autoriza a Câmara Municipal a
encaminhar o relatório aos orgãos competentes
apontadas como recomendação de providências.

ARTIGO TERCEIRO - Revogam-se as disposições
em contrário entrando o presente de Decreto
Legislativo em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões,
Jaraguá do Sul, 19 de agosto de 2003.

\

Carioni Mees Pavanello
Presidente
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Pilotos preparam-se para três

corridas no final de
}ARAGUÁ DO SUL -

Pilotos jaraguaenses via

jam amanhã para Joaçaba,
onde vão atuar as provas
do Campeonato Catari

nense de Automobilismo
e o Brasileiro da modali

dade, que iniciam na sex

ta-feira, prosseguindo até

domingo. Raulino Kreis

Junior, Dirceu Rausis e

Douglas Boga vão de

fender o Município cor

rendo na categoria mar

cas A. O evento vai reu

nir aproximadamente 90

adeptos de velocidade'
vindos de diversas cida

des e estados, que vão dis

putar nas categorias Mar
cas A, B, N e Stock Car,
no catarinense e Marcas

A, B e Stock Car, na pro
va nacional.

Kreis Junior conside
ra muito boa a competi
ção no autódromo da

quela cidade, por ser bem
organizada e por contar

com uma pista rápida,
bastante técnica, com

poucas retas e muitas su

bidas e descidas. "É uma

estrutura que exige habi

lidade do piloto. Estou
bastante otimista, apesar
de que no brasileiro exis
tem oito pilotos fortes ao �

semana

Divulgação
Carro de Kreis Júnior está com 14 quilos a menos para as provas do brasileiro

título de campeão, já que
os pilotos que costumam

correr na Marcas N vão

correr na B e os da -B, na
N', salienta. Ele diz que
o carro passou por uma
série de melhorias, como
troca da lataria para ali

viar 14 quilos do veículo,
além de mudar o acerto

da suspensão para garan
tir melhor desempenho.

Co m d ez quilos a

menos, o carro do pilo
to Douglas Bago tarn-

bém foi reformado para
a prova deste final de se

mana. "Vou brigar pelo
brasileiro, campeonato
que já fui vice-campeão.
No, Estadual, preciso
vencer duas provas e fi

car no máximo em tercei

ro em outras duas para
ser campeão", diz,
enfatizando que, assim

como Kreis Junior, tam
bém considera boa a pis
ta de Joaçaba, por não ter

buraco, nem levantar mui- .

ta poeira.
O piloto Dirceu Rausis

explica que a etapa do

brasileiro será dividida
em três baterias e, a se

gunda, valerá pontos para
etapaoitavaa

do catarinensé.

"Espero que seja um

final de semana mui to

bom, pois há esforços
dos organizadores para
que a pista resista aos três

dias de treino e corrida",
diz. (FABIANE RIBAS)

Definidos os semifinalistas do Coroa Bom de Bola

}ARAGUÁ DO SUb- Os Floriani e Tranze o pé asse- tida envolve as equipes até 1965). Os times estão

semifinalistas do Campeo- gurou a passagem das duas Karlache/ADV Aurora e divididos em duas chaves,
nato de Futebol Sete Sênior equipes para a fase seguin- Santo Antônio/Escritório de onde saem os dois pri-
- Coroa Bom de Bola/ .

te, ambas com oito pon- Floriani. Com 11 gols mar- meiros colocados para dis-

2003 foram definidos na tos. Cumprindo tabela, os cados, o atleta César Ro- putar às semifinais em cru-

rodada do último sábado outros dois jogos apresen- gério Atanásio (ABC Es- zamento olímpico. O Co-

(16/08). Karlache/ADV taram os seguintes resulta- porte Clube) é o artilheiro roa Bom de Bola premia-
Aurora garantiu sua vaga ao . dos: ABC Esporte Clube da competição, que tem rá os três primeiros colo-

ganhar porW x O do Pos- 12 x O Emef Anna Tôwe ainda o Santo Antônio cados com troféu, rneda-

to Jaraguá, sornar 11 pon- Nagel e AA Kohlbach 4 x com a defesa menos va- lhas e costela, sendo 30

tos e ficar com a segunda, 4 Darlino Serviços Ltda. zada - três gols em quatro quilos ao campeão, 20 qui-
posição da chave ''N', en- As semifinais estão jogos. los ao vice e 15 quilos para

quanto que a SD Acarai/ agendadas para o próxi- Promovido pela Fun- o terceiro colocado. O

Móveis Kagenor se classifi- mo domingo (24/08), no dação Municipal de Es- time classificado em quar-
cou como primeira coloca-

,
campo da Karlache, a par- portes, o Campeonato de to lugar ganhará troféu e

da, com 13 pontos, ao ven- tir das 9h30, quando se Futebol Sete Sênior/2003 uma bola. Também have-
cer a Arsepum pelo placar enfrentam SD Acarai/ reúne 11 equipes, o que re- rá troféu para equipe dis-
de 2 x 1; já no grupo "B", Móveis Kagenor e Tanze presenta o envolvimento ciplina, defesamenos vaza-
o empate sem gols entre o Pé. Com início previsto de 159 atletas com idade a da, artilheiro e atleta desta-
Santo Antônio/Escritório para as 10h30, a outra par- parrir de 38 anos (nascidos que da comp_etição.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I NATAÇÃO: ATLETAS CONQUISTARAM RESULTADOS POSITIVOS NA COPA MERCUSUL E PROSWIM

Equipe AjinclUrbano/FME foi
bem em provas do fim de semana

}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/
FME participou com 19
nadadores da quinta Copa
Mercosul de Natação, nas
categorias Infantil 1 e 2, Ju
venill e 2 e Júnior 1 e trou

xe resultados positivos. A
prova foi disputada neste

final de semana, no Clube

Curitibano, na cidade de

Curitiba, e contou com re

presentantes doDistrito Fe

deral, Espírito Santo, Minas
Gerais, Mato Grosso do

'

Sul, Paraná, Rio de Janeiro,
São Paulo, Santa Catarina,
Paraguai e Argentina, so
mando 52 clubes e 895 na

dadores. No total, a equipe
jaraguaense conquistou dez

medalhas, sendo sete de pra
ta e três de bronze.

O destaque individual
ficou por conta da nadado
ra Marina Fructuozo, 17'

anos (Iúnior 1) com três
medalhas de prata nas pro
vas dos 100 metros costas,
100metros livre e 50metros

Cesar Junkes

Equipe ProSwim de JS trouxe para casa 11 medalhas

livre. Os demais destaques
foram: Bárbara Hermann

(segundo lugar nos 400 e

100 metrosIivre), Talita
Hermann (segunda coloca
ção nos 400 metros livre e

terceiro nos 100 metros li

vre), Eduardo Junkes (se
gunda posição nos 100
metros costas), Mayara
Martins (terceiro lugar nos
100 metros costas) eJuliana
Vicente (terceiro lugar 100
metros borboleta).

- Utilizamos esta

competição visando os

preparativos para os

Joguinhos Abertos, para
podermos avaliar os nada
dores após a Olesc. Mes

mo os nadadores não es

tando em 100% de suas

condições, a equipe me

lhorou o seu desempenho
em relação ao ano anteri

or quando conquistamos
oito medalhas (três de pra
ta e cinco de bronze). Nes
te ano foram dez meda
lhas (sete de prata, três de

bronze), mostrando a evo

lução da equipe -, diz o

técnico Ronaldo Fructuo-
zoo

PROSWIM - Este final
de semana também foi rea
lizada a terceira etapa do
Circuito Proswim de Nata

ção, na piscina do Comple
xo Esportivo do Colégio
BomJesus, emJoinville, en
volvendo os nadadores não

federados do Estado. A

equipe Ajinc/Urbano/
FME participou com 22

nadadores e conquistou 11

medalhas, sendo uma de

ouro, seis de prata e quatro
de bronze. Esta competição
tem como principal objeti
vo revelar novos talentos.

O próximo desafio da

equipe será o Torneio não

Federado, antiga Copa
Badesc de Novos Talentos.
A competição também
será em Joinville, no dia 30
de agosto, envolvendo na

dadores de 13 a 18 anos

de idade. (FR)

Infanto daADV/FME/Marisol compete em Blumenau
}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infanto masculina da
ADV/FME/Marisol com
pete na terceira etapa do

Campeonato Estadual de

Vôlei, que começa amanhã
e prossegue até domingo,
em Blumenau, onde parti
cipam oito times divididos
em duas chaves. Aprov/
Chapecó, Eliane/Criciúma e

Barão/Blumenau serão os

adversários dos jaraguaenses
na disputa de duas vagas
para as semifinais desta fase,
enquanto que os outros dois
semifinalistas sairão do gru-

po integrado por Bonja/
Joinville, Verde Vale/Rio do
Sul, Unisul/Florianópolis e

Intelbras/São José.
Ocupando a terceira

colocação geral, com sete

pontos, os representantes
de Jaraguá do Sul buscam

permanecer entre os qua
tro melhores pontuados
na competição para dispu
tar a grande final em data
ainda a ser definida. Para

buscar esse resultado, o

técnico Benhur Sperotto
deverá contar com os jo
gadores Luiz , Tiago,

Jader, Leomar,' Ricardo,
Thiago, Anderson, Rafael,
Farlei, Junior, Bruno e

Eduardo.
MIRIM - O time Mi

rim feminino da ADV/
FME/Maris'ol ficou com,
terceira colocação geral do
Campeonato Catarinense
ao conseguir o-terceiro lu
gar na segunda etapa da

competição realizada no

último final de semana, em

'Nova Trento. Para con

quistar esta posição, as

meninas jaraguaenses ob

tiveram osseguintes resul-

tados: venceram AD

Pomerana e AD Blumenau

(ambas por 3 x O); perde
ram para Brusque (3 x 2) e

Nova Trento (3 x 1). As
atletas Bruna Basso,
Pámela, Lara, Laís, Stefany,
Francine, Suelen, Jaciara,
Bruna, Sara, Mayara e

Graci estiveram à disposi
ção da, técnica Karine

Festugatto para este com

promisso. A terceira fase
do Estadual Mirim femi- ,

nino está agendada para o

período de 5 a 7 de setem

bro, em Jaraguá do Sul.

QUINTA-FEIRA, 21 de agosto de 2003'

"OTAS
_

MALWEÉ/FMEÉ VICE-LíDER DO ESTADUAL JUVENIL
A equipe Juvenil da Malwee/FME assumiu a vice

liderança da chave na terceira etapa do Campeonato
Estadual de Futsal, que teve o turno realizado nos dias
15 e 16 deste mês, em Criciúma. Os jaraguaenses
perderam a primeira partida para o Anjo Química/
Criciúma (3 x 1) -líder do grupo com nove pontos-,
mas Hering/Blumenau (4 x 2) e São Lourenço do Oeste

(3 x 2), somaram seis pontos e garantiram a segunda
colocação. Para esse compromisso, o treinador Renato
Vieira contou com os jogadores Thiago, Rogério, Leco,
Dudu, Fernando, Ariel, Wilian, Gustavo, Leo, Felipe e

Célio. O returno deverá acontecer em setembro, na cidade
de Blumenau, porém a data ainda está indefinida.

AvAí FAZ TRABALHO ESPECIAL
O treino do Avaí de terça-feira teve como foco as jogadas
de ataque e o posicionamento dos marcadores. O técnico

Jair Pereira trabalhou com o elenco por duas horas.

Pela manhã, o treinador proferiu uma palestra ao grupo,
evidenciando os pontos fortes e fracos da Portuguesa,
adversária do clube catarinense amanhã à noite. Ontem

os jogadores tiveram folga de manhã e à tarde fizeram

um coletivo contra os juvenis do Avaí. Nesse treinamento
o técnico definiu os 18 jogadores que vão para São Paulo.

"'FIQUEI NO LUCRO", DIZ PAULO BAIER
Ao chegar no aeroporto em Florianópolis, o lateral do

Criciúma, Paulo Baier, mostrou bastante abatimento, mas
acredita que tenha saído no lucro. Ele foi julgado na

segunda-feira e punido por 120 dias por uso de doping,
mas poderia ter levado gancho de um ano. Baier lembrou

que passou, só neste Brasileirão, por quatro exames e

não houve irregularidade em nenhum deles. "Nunca tive

nada. Era um dos melhores momentos da minha carreira.
Isso fica marcado para o resto da vida e não é bom",
disse o joga�or.

Rua Presidente Epitácio Pessoa,

QUEM CONHECE A LIQUIDAÇÃO RAVElLl CONfiA.GUNDE
LIQUIDAÇAO

DEINVERNO
RAVELI.

R1I1ELLI
Moda Masculina
Calçadão da Marechal", 364
Estacionamento Anexo.
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