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Guaramirim comemora hoje
·54 anos de
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César Junkes

Caderno Especial aborda as maiores conquistas do município, novos projetos e os principais eventos

realizados durante o mês de agosto em comemoração aos 54 anos de Guaramirim, completados hoje.

Racionamento de água ainda
nãoatingeosmunicípios da região

I ,

Mesmo com o baixo nível de água nos rios da região, a Casan e o Samae ainda não adotaram medidas
drásticas para evitar o desabastecimento. Por enquanto, o racionamento está descartado. Página 5

ApavipromoveCopaNorteEstadual Abertas as inscrições para a natação
A Apavi (Associação dos Pilotos Amadores do

Vale do Itapocu) vai promover este final de semana

a quinta etapa da Copa Norte Catarinense Amadora

de Velocidade na Terra. PÁGINA 12

As inscrições para a terceira etapa do quarto
Circuito Interescolar de Natação - sexto Troféu

Ernani Volpi Coitinho - podem ser efetuadas a

partir de segunda-feira. PÁGINA 11

esar Jun es

A Cipa (Comissão Interna de

Prevenção de Acidentes) da
lunelli está organizando desde

segunda-feira a segunda edição
da Sipat. Página 10

Plantas ornamentais

produzidas emCorupá
A produção de plantas orna

mentais, especialmente as adultas,
representa uma nova alternativa de

negócios para os empresários de

Corupá, município que está ob

tendo destaque nesse setor da eco

norma.

PÁGINA 4

Câmara deVereadores

homenageia cidadãos
A Câmara de Vereadores de

Guaramirim realiza hoje Sessão
Solene no Parque Municipal de
Exposições para conceder titulas

à cidadãos que contribuíram para
o desenvolvimento do município.

PÁGINA 7

18° Noite Alemã

acontece em setembro
o Lions Clube de Jaraguá do

Sul promove, no dia 19 de

setembro, a 18° edição da Noite

Alemã, evento cuja renda é

destinada para atividades
beneficentes. Os ingressos já estão
à venda a R$ 50,00.

PÁGINA 5

Universitários podem
trabalhar nos EDA

peloWork and Travel

PÁGINA 6
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Vick.
A homenagem a estas pes

soas é mais uma demonstração
de que o município e seus ad

ministradores estão atentos e

valorizam as ações impetradas
por pessoas da comunidade e

que visam a melhoria da coleti
vidade. Guaramirim, atualmen
te, é uma 'cidade onde existe um

equilíbrio entre as forças produ
tivas e o empresariado, com ín

dice baixo de desemprego e qua
lidade de vida razoável.

Mesmo com todas as quali
dades, o município e seus cida

dãos merecem ainda muito
mais. Alguns bairros, apesar dos
esforços da administração mu

nicipal, ainda carecem de infra

estrutura básica e apresentam
problemas que refletem na qua
lidade de vida da população.

Ao comemorar os 54 anos de

fundação do município, a admi
nistração pública reafirma, sem
dúvida, seu compromisso I em

trabalhar em prol, dos interesses
da coletividade, que sempre es

teve presente em todos os de

safios, contribuindo com o de

senvolvimento geral do muni

cípio.

QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003

Psicologia: ciência e profissão a

serviço do ser humano
.,;,.,.

GILMAR DE OLIVEIRA-psicólogo clínico e Institucional

Dia 27 de agosto comemora-se o Dia do Psicólogo. Mas o

qu� é esta profissão e o que representa para a Humanidade
este campo do sàber?
A Psicologia' é uma ciência que se estruturou no século
XIX, através da sbservação de reações de pessoas e de
animais a determinados tipos de estimuloso Porém a

Psicologia (psique=alma, logia=estudo) como área do saber.
.humano tem origens na Grécia Antiga, pela observação
dàs '�!!l0ções, e reações das pessoas, hora atribuídas ao

coraçã�,- hora' atribuídas a liquidos circulantes pelo corpo
que aÍteravam o estado emocional do indivíduo, como
descreviam na época.
Psicologia é o estudo do comportamento humano e de suas

variações. Pesquisa as reações das pessoas e procura
descrever os padrões e relações existentes entre as formas
de conduta. Hoje se sabe que todas a� pessoas que possuem
os mesmos traços de personalidade têm reações muito

semelhantes frente aos mesmos estímulos, pouco
importando em que cultura ela esteja inserida.
A Psicologia pesquisa o ser humano, suas crenças, os grupos
sociais onde estão inseridos, os mecanismos cerebrais

ligados à inteligência, memória, coordenação motora,

atenção, aprendizagem e as alterações mentais causadoras
de distúrbios e doenças mentais, como a depressão, a

histeria, a sociopatia, a ansiedade, dentre outras.

O psicólogo, profissional graduado em curso superior de
cinco anos (mas que continua estudando a vida toda, para
se aperfeiçoar e se atualizar) atua hoje em dia para a

\

interpretação dos conteúdos emocionais das pessoas,
atuando para a diminuição do sofrimento e das angústias,
para a redução e resolução de conflitos emocionais, para a

reabilitação de pessoas com os mais diferentes tipos de

vício, na prevenção aos tóxicos e na conscientização da

qualidade de vida, na prevenção -às doenças mentais, no
apoio psicológico em hospitais' e 'clínicas.jna recuperação
de dificuldades de aprendizagem e na orientação
profissional, além de Recursos Hiln�:aho�,' no Esporte nás

Artes em praticamente todas as áreas-da saúde, da sociedade
e da educação.
No Brasil a Psicologia foi legalizada �:d�Ô10 profistão em

1962 e de lá para cá muitas conquistas .forarn alcançadas..
A população passou a entender qüea função do psicólogo
é tão importante quanto as áreas'médicàs e fundamental
.na prevenção de desequilibrios mentais e físicos. Nos países
mais educados, ir ao psicólogo é tão comum quanto é ir ao

médico no Brasil.

O psicólogo não é um guru, é um cientista da emoção
,

humana.

Quero neste espaço parabenizar a todos os profissionais
psicólogos de Jaraguá do Sule região e em especial a todos
os meus amigos do CEPPSI-Clínica de Psicologia, que em

26 de julho completou 10 ANOS DE QUALIDADE E

TRADIÇÃO em Psicologia, servindo a toda a região.
Um abraço a todos.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 2'46,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço
ou telefone para contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessanas.

,

Desenvolvimento

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

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Hoje, o município de

Guaramirim completa 54 anos

de fundação em plena fase de

'expansão de seu desenvolvi
-mento econômico, social e po
litico. Forjado a partir do traba

lho dos imigrantes e também de

migrantes do sul do Brasil,
Guaramirim, sem dúvida, tem
muito a comemorar, porque

chega aos 54 anos com maturi

dade suficiente para ir em bus
ca do desenvolvimento de for
ma sustentável, sem compro
metimento de sua rica flora e

'fauna.
Desde o' início de agosto a

administração pública munici

pal tem desenvolvido ativida
des comemorativas ao aniver

sário da cidade. O desfile das

'sociedades de tiro e de

maquinário agrícola, presti-
- -. giados por centenas de p�sso

as; mostrou toda a. pU:j'�ça do
Uiucidípio e revelou. a vocação
pib:a o tr�balho, presente de for
ma notória entre a comunida-

.. de de Guaramirim.
. Hoje, data oficial do ani

versário de fundação e feriado

municipal, todos os cidadãos de
Guaramirim estão comprome-

rAo comemorar os

54 anos de

fundação do

município, a
administração

pública reafirma,
sem dúvida, seu
compromisso em

trabalhar em prol
dos interesses da
coletividade

tidos com os eventos ofereci

dos pela administração muni

cipal,mas o ponto forte da pro
gramação de hoje está concen

trada na homenagem a uma

dúzia de pessoas que sempre
demonstraram, através de

ações, seu interesse no progres
so e desenvolvimento de

Guaramirim. Na solenidade,
serão agraciados com o título'
de cidadão honorário os senho
res Vicente Caropreso, . Carlos

. Alberto Reali, Antídio Aleixo

Lunelli, Serafino Devigili e
.

com o título de cidadão bene
mérito de Guaramirim, Eugê
nio Frôhlich e Antônio Pedro
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o professor de Educação Física e acadêmico de

Direito da Furb, Fagner Ferreira Azambuja, 23 anos, é
o nQVO presidente do PPS de Guaramirim. O PPS já
existe há três anos em Guaramirim e tem a pretensão
de concorrer com chapa pura nas eleições municipais
do ano que vem. O PPS tem um vereador suplente na
Câmara de Vereadores �as ano que vem pretende
eleger, no mínimo, dois representantes. Uma das metas

do partido, de acordo comAzambuja, é a valorização
da juventude e a formação de novas lideranças
comunitárias. Azambuja informa ainda que o PPS de

Guaramirim tem 150 filiados e que o candidato natural

do PPS é o ex-presidente do partido e presidente de

honra da atual gestação, Reinaldo Safanelli. Mesmo

anunciando que pretende concorrer em chapa pura,
Azambuja afirma que está aberto para negociações
com outras siglas.\

ENCONTRO
Deputados do Bloco Empresarial da União de

Parlamentares do Mercosul e das comissões do

Mercosul nos estados de �anta Catarina, Paraná; Rio
Grande do Sul e Mato Grosso do Sul estão hoje e

amanhã, na Assembléia Legislativa, em dois eventos.

Sob a coordenação do primeiro secretário do Bloco

Brasileiro, deputado Joares Ponticelli (líder do PP), os
I

membros da UPM ( União de Parlamentares do

Mercosul) reúnem-se, hoje, em sessão ordinária e

amanhã será a vez do 2° Fórum Regional de Integração,
reunindo os componentes das comissões dos quatro
estados da região Sul. Joares adia\ntou que, na realização
do Fórum, estará presente o conselheiro do Tribunal

de Contas do Rio Grande do Sul, João Luiz Vargas,
que vai falar aos participantes sobre "Relacionamento
entre Legislativo e Tribunais de Contas". Conforme o

parlamentar, todo o trabalho da UPM está voltado

para o fortalecimento e expansão do Mercosul, a

começar pela reestruturação estatutária da própria
União dos Parlamentares, passo inicial para a criação

I

do Parlamento Sul-americano nos moldes do

Parlamento Europeu.

ENTRE ASPAS . _ _:_._._..... .

"Não tenho dúvidas que faço uni sucessor". A
afirmação é do prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini ao referir-se as eleições municipais do

ano que vem.

CORREIODOPOVO 3
-----redacao@jornalcorreiodopôvo.com.br
I SUCESSÃO: PREFEITO DE MUNiCípIO DA MICRORREGIÃO APOSTA NA FIDELIDADE DO ELEITORADO

Tamanini afirma que PMDB
continuar na Prefeitura

•

vai
CORUPÁ - o prefeito

Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) afirma que tel?
plena convicção de que vai

eleger um sucessor. Ape
sar de não ser candidato a

reeleição.io prefeito da ca

pital catarinense da bana

na confia na fidelidade de
seu eleitorado e especial
mente, segundo ele, no re
sultado do trabalho de

senvolvido pela adminis-

'tração municipal. Na ava

liação de Tamanini, o fato
de não ter, no primeiro
escalão, assessores de ou

tros partidos ( o PMDB

coligou com o PFL nas

últimas .eleições munici

pais) fez com que a união

fosse mais forte, sem pro
blemas partidários interfe
rindo no desenvolvimen
to das ações. "A nossa tur

ma é muita unida e não

admite que nenhum secre-

, tário fale mal da adminis

tração ou vice-versa", as
segura o prefeito.,

Entre os nomes cotados

para concorrer ao ,cargo de

prefeito de Corupá nas elei

ções do ano que vem o atu-

Cesar Junkes

Prefeito Luiz Carlos Tamanini garante que faz sucessor

al administrador Cita o vice

prefeito Adelino Halffe,
que já ocupou o posto há

alguns anos. O empresário
Kurt Linzmeyer, o advoga
do Hermann Suessembach
e O secretário de Saúde do

Município, Alceu Moretti
também foram citados

pelo prefeito como possí-

veis candidatos. "Temos

nomes fortes e não temos

no trabalho desenvolvido,
especialmente, nas áreas da'

saúde, educação e geração
de emprego. "Também'

conseguimos projetar o

nome do município para
fora da região", ressalta o

prefeito. Segundo ele, na
área da saúde o número
de postos de saúde passou
de apenas uma unidade

para três, além da implan
tação do serviço de saúde

família, com uma equipe
de 32 agentes e presença
constante de profissional
da medicina e também im

plantação de atendimento

24 horas.'
.

Na área da Educação,
Tamanini cita a moderni

zação do sistema educa

cional nas cinco escolas

municipais. Corupá conta

com duas escolas estadu

ais, dois Centros de Edu-

medo dos adversários", 'cação Infantil e mais um

afirma Tamanini, que tam

bém não descarta a possi
bilidade de coligação com

outras siglas.
Na avaliação do prefei

.ro, sua confiança em fazer

um sucessor está baseada

em construção. No que se

refere a geração de em

pregos, o prefeito salienta

a implantação de novas

indústrias e apoio àquelas
que já existem. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

Guararriirim assume posse sobre a Vila Amizade
,

SCHROEDER!GUARAMI
RIM - Contrariando todas
as expectativas, os' verea

dores de Schroeder rejei
taram a proposta de mu

dança de limites dos dois

municípios, o que faria

com a Vila Amizade vól

tasse a pertencer, oficial

mente, ao município de

Schroeder. O problema
existe desde .oano passa
do, quando f�i descober-

to que a Vila Amizade, até
então administrada pela
prefeitura de Schroeder, na
verdade pertencia a

Guaramirim. Corrigido o

erro, lideranças comunitá
rias de Schroeder e espe
cialmente os moradores

da Vila Amizade, resolve
ram fazer um plebiscito
para definirem sobre a

possibilidade de anexação
da Vila a Schroeder.

Na última sessão da

Câmara, os vereadores de

Schroeder decidiram não

apoiar a resolução popu
lar e votaram contra a ane

xação. O prefeito Osvaldo

Jurck afirma que à que está

decidido representa a lei e

ressalta que, independente
da decisão, a polêmica iria

existir.

Mesmo a consulta popu
lar ter definido peta anexação

ao município de Schroeder,
o presidente da Associação
de Moradores da Vila Ami

zade, Dirceu Machado, se

deu por satisfeito com o re

sultado e afirma que estava

esperando que isso aconteces
se. Na avaliação de Macha

do, o município de Guara
mirim tem mais condições'
de oferecer mais infra-estru
tura básica e tem a sua sede

mais próxima.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DOPOVO
------*-.------------------------.....-----

ECONOMIA
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,EMPREENDEDORISMO: CULTIVO DE PLANTAS ORNAMENTAIS MUDA ECONOMIA DO MUNiCíPIO

Corupá investe em novas

alternativas de desenvolvimento
CORUPÁ - Quanto

mais velha, mais valiosa.

Esse é o principal atributo
das' plantas ornamentais,
cuja produção e co

mercialização tem se trans

formado, em uma nova

alternativa para a economia

de Corupá. O município,
segundo o produtor
Carlos Felipe Schünke, 48
anos, é um pólo natural de

produção de plantas orna
mentais, uma atividade que
já foi praticada na década
de 50 e 60 com grande re

percussão. "Há 50 anos

Corupá já era produtor de
plantas ornamentais, che
gando urbanizar várias ci

dades do Paraná e inclusi

ve Brasília, que foi
urbanizada com plantas
aqui de Corupá", informa
Shünke, que há oito anos

está no negócio, afirma ter
cerca de 100 clientes, espa
lhados em todos os esta

dos do Sul do Brasil.

Ainda de acordo com

Schünke, vivem dessa ativi

dade aproximadamente 50

produtores e alguns se espe,-

Carlos Felipe Schünke ao lado da "fênix canariense", que custa R$ 5 mil
Cesar Junkes

cializaram em plantas orna
.

mentais adultas, que são mais

valiosas..Algumas, como a

"fênix canariense" chega a
.

custar R$" 5 mil. As plantas
adultas são mais valiosas por
que se transformaram em

peças raras. As pessoas ricas,
de alto poder aquisitivo,
quando fazem seus jardins,
compram esse tipo de plan
ta", comenta o produtor. Ele
é especialista na produção de
plantas adultas, que são "ca

tadas" em diversos pontos da

cidade e levadas até de, que
se encarrega de replantar o
vegetal e fazer com que ele

não morra e possa ser

replantado novamente sem

nenhum risco de morrer.

Na avaliação de Schünke,
a produção de plantas orna
mentais é um negócio novo
em Corupá, que está sendo

retomado depois de ter sido

substituido pelo cultivo da

banana e que tem tudo para
se transformar em mais uma

alternativa para a economia

domunicípio. Schünke infor
ma ainda que as plantas or
namentais (palmeiras, cactos
e outras espécies) são de fácil
adaptação ao clima da região,
que é'úmido e quente. Ele
afirma que começou o ne

gócio catando planta em fun
do de quintal, mas agora já
terceirizou o serviço e tem

vários catadores a seu servi

ço e tem atualmente cerca de
70 espécies diferentes de

plantas ornamentais. (MARIA
HELENA DE MORAES)

\

Seminário avalia o trabalho a domicílio no setor têxtil
]ARAGUÁ DO SUL -

Traçar estratégias para
combater o trabalho a do

micílio no setor têxtil e des
cobrir os motivos que le
vam os trabalhadores a

esse tipo de atividade são

os objetivos do "Seminá
rio sobre Cadeia Produti

va, Trabalho a Domicílio
e Ação Sindical", promo
vido de terça até hoje, na
sede do Sindicato dos Tra

balhadores nas Indústrias
Têxteis de Jaraguá do Sul
e Região. Participam do
evento aproximadamente
20 sindicalistas, represen
tantes da área de Jornalis-

. mo, Químicos e Vestuário.
Na avaliação do

supervisor técnico do
Dieese ( Departamento
Intersindical da Estatísticas
e Estudos Sócio-econôrni-

esar Jun es

Seminário reuniu ,sindicalistas de Jaraguá do Sul

cos) no estado, economis
ta José Álvaro Cardoso, os
sindicatos, e por conseqü
ência, os sindicalistas, não
têm experiência com tra

balho a domicílio e até

agora não conseguiram
desenvolver nenhum tipo
de ação para minimizar o

problema.

Ainda de acordo com

Cardoso, esse seminário é

piloto e tem por finalida

de aprofundar o debate
sobre a questão, que é mais

relevante nas cidades de

Jaraguá do Sul, Blumenau
e Brusque. "O trabalho em

casa está associado com

precariedade e revela a

existência de um problema
maior, que é a exclusão do
mercado de trabalho de

pessoas com mais de 40

anos e na grande maioria,
mulheres. Este seminário,
ainda segundo Cardoso,
está sendo realizado em

parceria com a OIT ( Or
ganização Internacional do
Trabalho) e com apoio da
Fetiesc ( Federação dos

Trabalhadores nas Indús
trias de SC), que pretende
levar o mesmo seminário
e levantamento para outros

países.
O seminário está sendo

acompanhado pela pesqui
sadora contratada do

Dieese, economista Solan

ge de Oliveira. Segundo
ela, não existem dados

quantitativos s?bre traba
lho a domicílio. (MHM)

QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003

DIVULGAÇÃO
Foi divulgado o edital do concurso para escriturário
do Banco do Brasil nos estados de Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul. O concurso visa a formação de
cadastro de reserva e os vencimentos do cargo são de
R$ 638,00, podendo chegar a R$ 1.145,00 com as gra
tificações e benefícios. Para participar, é necessário ter

nível médio e pelo menos 18 anos de idade. As inscri

ções e ficam abertas de 8 a 18 de setembro e a taxa de

inscrição é de R$ 25,00. Os candidatos passam por
avaliações objetivas com questões de Conhecimentos
Gerais (atualidades), Conhecimentos Bancários, Lín

gua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Bási

cos de Informática. O exame está previsto para o dia

9 de novembro.

BELEZA
O Núcleo de Cabeleireiros Profissionais da Acijs (
Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul)
mantém abertas vagas para a 130 Feira Internacional

da Beleza -Cosmoprof/Cosmética, que acontece de

12 a 15 de setembro, no Pavilhão de Exposições do

Parque Anhembi, em São Paulo. A missão técnica em

o apoio do Sebrae/SC e prevê a saída de Jaraguá do

Sul no dia 13 de setembro, com retorno programado
para o dia 15. A Cosmoprof/Cosmética reúne apro
ximadamente 500 expositores de produtos e serviços
na área de cosmética, perfumaria, higiene, estética, gi
nástica, salão de beleza, equipamentos e serviços para
a indústria da beleza, mobiliário, máquinas, embala
gens, matérias primas e outras.

TÉCNICOS
Aproximadamente 50 assistentes técnicos de autoriza

das da Weg na América Latina participaram da Con

venção Latino-americana de assistentes técnicos auto

rizados, realizada de 24 a 27 deste mês, em Jaraguá do

Sul, tendo como terna a qualidade em serviços e ven

das. Décio da Silva, presidente executivo da empresa,
feza abertura do evento com uma mensagem da Weg,
salientando a parceria entre que deve existir entre os

técnicos e a empresa. A programação envolveu visitas

pela empresa e palestras técnicas sobre diversos te

mas, como rolamentos, características eletromecânicas,
motores aplicados à conversores de frequencia, pro
cedimentos de _garantia, comando e proteção de mo

tores, sistemas de impregnação, escovas, motores ver

ticais e mancais. Também tiveram oportunidade de

conhecer algumas atrações turísticas da região e pro
var da comida típica.

Compra'
2.9560

2.9500

Venda

2.9600

3.0200

3.0400
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IPREOCUPAÇÃO: ESTIAGEM PROLONGADA PODE ACARRETAR �ROBLEMAS DE ABASTECIMENTO

Vicky Bartel

Reunião para discutir o assunto foi realizada na terça-feira

Comerciantes da Barra
"

nao querem mao uruca

]ARAGUÁ DO SUL - Os

comerciantes da Barra do Rio

Cerro, especialmente os que
têm seus estabelecimentos co

merciais instalados na Rua

Ângelo Rubini e Feliciano

Bortolini, não querem que as

ruas venham a termão única,
alternativa sugeridapelaPrefei
tura como forma de diminuir
o movimento de veículos e

assim evitar acidentes. Nanoi

te de terça-feira, comerciantes
e representantes da Prefeitura
se reuniram para discutirem o

.

assunto, que deverá ser reto-
'

mado em uma nova reunião,
marcada para acontecer na

segunda semana de setembro.
Participaram da reunião de ter

ça-feira aproximadamente 50

comerciantes do Bairro.

De acordo com a comer

ciante Alrnira Schulz Ronchi,
os comerciantes estão insatis
feitos com a proposta da Pre
feitura porque entendem que
amodificação do trânsito, que
prevê mão única no sentido

centro/bairro, certamente vai
afetar, em muito, o desempe
nho do comércio e tampouco
vai contribuir com a seguran
ça. ''Uma via com um único
sentido toma-semais convida
tiva para o excesso de veloci

dade", argumenta Alrrúra.

Ainda de acordo com

Ahnira, o comércio do bairro

vende muito mais em horári
os de entrada e saída das fá

bricas e amudança de sentido
da rua impediria a passagem
dos clientes em frente às lojas,
acarretando prejuízos aos co

merciantes. Na avaliação de

Ahnira, a Prefeitura tem que
dar opções ao cidadão e não

imposições. "Queremos segu
rança sim, mas através de ins
talação de redutores de velo

cidade e de uma melhor or

ganização do trânsito, de um
modo geral", ressalta a comer
ciante'que sugere a interligação'
dos Bairros Rio Cerro e

Jaraguá Esquerdo através de

uma ponte. "Assim o trânsito

fluirá melhor sem que os veí

culos deixem de circular em

frente ao nosso estabelecimen

to. Queremos progresso, mas
através de modificações que
incluamo comércio.Oque rei

vindicamos é um amplo de

bate entre todos os interessa

dos", reforça Alrnira.
O secretário de Produção

da Prefeitura, Diet�r Jansen,
que compareceuà reunião, dis-

- se que o impasse está criado,
mas que tudo será decidido
com a participação da comu
nidade interessada. (MHM)

Samae a Casan não estão

racionando �

agua na

CORREIODOPOVO 5

região
]ARAGUÁDOSUL-Ape

sar da estiagem prolongada e

da implantação de programas
de racionamento de água em
diversas regiões do Estado de
Santa Catarina, a diretoria do
Samae ( Serviço Autônomo

Municipal de Águas e Esgo
tos) de Jaraguá do Sul e dos
escritórios da Casan nos ou

tros municípios da

microrregião, o risco de raci

onamento está descartado,
pelo menos por enquanto.

O diretor administrativo

do Samae de Jaraguá do Sul,
Nélson Klitzke afirma que Mesmo com a falta de água, o racionamento está descartado

existe sim necessidade de eco-
nomizar para evitar futuros

problemas, mas garante que,

pelo menos por enquanto, o
abastecimento de água para
os moradores de Jaraguá do
Sul está assegurado. "O rio

Itapocu, que é rio de onde

captamos a água, ainda está

com um volume de água su

ficiente, o que garante o abas'
tecimento", afirma Klitzke,
Mesmo assim, ele admite que
existem problemas nos bair

ros que são abastecidos com

sistemas independentes, que
é o caso da Ilha da Figueira,

, Águas Claras,Morro da Boa

Vista e Santa Luzia. Nestes

locais a capacidade de pro
dução dos sistemas indepen
dentes ( são abastecidos por
nascentes demorro) caiu pela
metade, obrigando o Samae

a remanejar água de outros

pontos da cidade. "Somente
noMorro da Boa Vista e no

Santa Luzia não foi possível
resolver o problema. Nestes

bairros, a população está sen

do convocada a economizar

para não faltar", avisa o dire

tor.

Nos outrosmunicípios da
microrregião, abastecidos pela
Casan, o racionamento tam

bém estádescartado,De acor

do com o chefe da filial pólo
dá Casan em Guaramirim,
Irvando Luiz Zomer, a situ

ação está sob controle. ''Ain

da não temos problema de

racionamento porque avazão

Arquivo

de água está atendendo as ne

cessidades", enfatiza o chefe.

Ele argumenta que somente

as pessoas que utilizam água
das nascentes e de poços es

tão com problemas.
O responsávelipelo escn

tório da Casan de Corupá,
Hilário Steingraber também
afirma que o abastecimento
está controlado e garante que,
por enquanto, não há riscos

de racionamento. (MARIA HE

LENA DE MORAES)
.

Lions de Jaraguá do Sul promove 18° Noite Alemã

]ARAGUÁ DO SUL - O

Lions Clube deJaraguádo Sul
promove, no dia 19 de setem

bro, a part;ir das 20 horas, a

18° edição da FestaAlemã.Os
ingressos - cerca de 500-, es
tão sendo vendidos ao preço
de R$ 50,00 pelos integrantes
do Clube e dão direito a ca

miseta, caneco; couvert, jantar,
chope e café da manhã, além
de diversos brindes, entre eles

migas
gentes:

eja mais

poro colocar em

los. Procure não

sideroção as

p ostre o seu lado

paciente, Cor: Vermelho,
Câncer --;- Intrigas poderão
otropclh o seu desempenho

ois, controle os

das para não

ma, Cor:

ão queira mostro r

as que você pode
elas, No romance,

bom momento

r o garoto, Cor:

v

- Por mais que
e ao seu trabalho,
algo está

e ser agressiva
mor, Cor: Tonsc

urn� viagem aérea para qual
quer lugar do Brasil.

Em todas as edições da'
festa a renda é destinada para
entidades beneficentes. Nes
tes últimos anos, a comuni

dade recebeumuitos benefi
cios sociais, como ambulân
cias para os Bombeiros Vo

luntários, veículos de' trans

porte e cozinha industrialpara
a Apae, unidade de atendi-

no emprego,
S�ei\lte com o gato,
Cor: Vermelho,

ião - Cuidcdo paro
mais do que deve.

á complicar o seu

no futuro, Uma
deverá balançar
s escuros,

menta para gestantes de alto

risco do Hospital São José,
contribuição para a constru

ção das sedes doNovoAma
nhã eArevi e ainda aparelhos
auditivos para a AADAV.

Este anu a renda será desti
nada para a aquisição de equi
pamentos para o Centro Ci

rJrgico do Hospital eMaterni
dade SãoJosé. O Lions Clube
trabalhano sentido deaglutinar

forças para o bem da comuni

dade. O motor destas ações
têm sido a sensibilidade da co

munidade e as parcerias com
empresas cidadãs,nas causas do
bem social, onde se está bus

cando apoio, patrocíniosebrin
des com empresas e pessoas

quequeirarn colaborarpamque
o resultado seja ainda melhor,
conforme avaliação da orga
nização do evento,

Sagitário - Você estrá muito

dedica onsável no
trab Ih ão passe dos

palavros

a

Capricórnio - U�a pessoa
ostrava amiga poderá
traiçoeiro, Tenha

Aquário - Pegue leve nas
,

derá magoar o

a, Seja mais

os amigos, Na
vi a à dois, deverá haver
atritos: Cor: Bronco.
Peixes -Vai ser preciso

ais dedicada ao

esultado virá no

tome atitudes
no campo

Cor: Vermelho,
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•OBRAS: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES REIVINDICA ATENÇÃO AO BAIRRO SANTO ANTÔNIO

Obras e reivindicações
no bairro Santo Antônio

]ARAGuA DO SUL - A

prefeitura municipal tem
realizado desde o início
do ano alguns trabalhos
na periferia do municí

pio. No loteamento Sou

za, no bairro Três Rios do

Norte, quase divisa com

o bairro Santo Antônio
a secretaria de obras re

alizou a colocação de 35
tubos de 40, para bene
ficiar alguns moradores
da localidade, que sofri
am com o esgoto a céu

aberto. "Alguns pontos
ainda faltam ser coloca
dos mas sabemos que é

preciso a parceria dos

moradores", acrescenta
o presidente da Associa

ção de Moradores
Valdemar Prestes. A co

locação de tubos é uma

parceria entre a prefeitu
ra e os moradores, que
compram os tubos e a

secretaria de obrasreali
za a colocação.

Outro benefício que
os moradores do
loteamento Souza rece

beram, foi a instalação de
14 banheiros nas casas.

''Algumas famílias não ti
nham condições de
construir um banheiro e

usavam da forma mais

precária, então a prefei
tura ajudou na constru

ção destes cômodos",
conta Paulo Terne coor
denador da Associação
dos Moradores de
Jaraguá 'do Sul. Para a

construção foi realizado
um levantamento das ne

cessidades, e da urgência.
Além dos banheiros foi
instalado um sistema de
tratamento de esgoto,
que está em funciona
mento embora não este

ja totalmente concluído.
O aposentado João de

Melo, foi um dos con

templados. "Antes não

tínhamos banheiro. En
tão fazíamos de qualquer
jeito, mas era uma catin

ga, juntava muita mosca,

Colocação de tubos e limpeza de valas para melhoria do bairro

era um'�horror. E como

sou pedreiro melhorei
meu banheiro com piso
que consegui nas obras",
diz o pedreiro mostran

do seu banheiro.
A prefeitura tem rea

lizado também ao longo
do Bairro Santo Antônio
colocação de tubos de
um metro, 80 e 60 às

margens das ruas. O sis

tema utilizadó também é

o de parceria. ''Ainda fal
ta um bom pedaço, por
que faltam alguns tubos
de um metro e os mora

dores comprarem os de

40", explica Terne. O

presidente da Associação
do Bairro explica que a

não legalização do

loteamento os deixa in

seguros de investir mais
no local. "Queremos ver
a situação legalizada, por
que estamos recebendo
carnê do IPTU num lu

gar onde não temos se

quer registro do terreno.

Eles estão em situação ir
regular, mas pagam os

impostos para a prefei
tura. Isso não está certo",
desabafa em defesa Pres
tes que informa que está
marcada uma reunião na

prefeitura para a negoci-

ação do terreno. "São
194 moradores neste lo
cal que precisam de uma

definição por parte da

prefeitura", reforça. O

gerente de habitação da

prefeitura, Afonso

Piazera, informa que a

exemplo deste

loteamento outros qua
tro mil estavam nesta si

tuação em 2001. "Até

agora regularizamos
1376 lotes e o Souza é

um que está em

tramitação. Estamos ne
gociando uma permuta
com o. proprietário do
loteamento para a regu
larização total dos terre
nos e isso demanda um

tempo", explica Piazera

que acrescenta "para que
tudo fique em dia temos

que ver a parte de topo
grafia, ambiente, precisa
mos do aval da Fatma, é
uma série de exigências",
finaliza o gerente. Mesmo
com Impasse do
loteamento Souza, a pre
feitura vem continua al

guns trabalhos prometi
dos a comunidade. Há

pouco mais de 15 dias re
alizou a limpeza e

desobstrução do riacho

que liga Santo Antônio

com Nereu Ramos. "Te
mos um problema mui

to sério neste local, de
obstrução de passsagem
de água em função de
uma arrozeira localizada
abaixo do córrego. Te
mos que resolver esta si

tuação", destaca Terne.
O bairro Santo Antô

nio recebeu em março
deste ano uma área de
lazer para prática de fu
tebol de areia e vôlei.

"Nossa área é simples,
mas o pessoal se diverte
bastante neste local",
conta o presidente da

Associação. Prestes quer
nos próximos meses lan

çar uma cartilha
educativa para os mora

dores do bairro,
conscientizando-os para
a limpeza do bairro. "A

prefeitura tem feito o tra

balho dela de limpeza,
desobstrução de valas,
colocação de tubos, ago
ra temos que fazer a nos
sa parte e manter, senão,
de nada adianta. Por isso

quero ver se consigo o

apoio de algumas pesso
as ou do comércio para
fazer um informativo",
finaliza Prestes.

fascinante", relembra com ale

gria. janete largou emprego
de secretária, vendeu carro,

conseguiu o dinheiro neces

sário $ 2 mil, e foi morar, por
quatro meses em New

Hampshire, norte dos EUA,
onde trabalhou de camarei

ra, de arrumadeira e de caixa

em uma lanchonete. Depois
da experiência, ela conta que
a experiência abriu portas
"Voltei mais segura, com

mais dinheiro do que fui e

com mais possibilidade de

trabalho. Neste programa
você só tem a lucrar, seja na

cultura, no aperfeiçoamento
,

da língua e financeiramente

também", afirma a profissi
onal de turismo que hoje é

gerente de hospedagem de

um hotel em Corupá.
-

No dia 5 de setembro o

diretor da emp�esa Geo

Vision que é o empregador
nosEstados Unidos, estará no
escritório da SIS para realizar

o recrutamento, preenchi
mento de cadastro, apresen
tação de documentos, entre
vista e contratação imediata,

A viagem acontece em de

zembro. ''É preciso deixar cla
ro que é um programa desu

nado a universitários que vão

para os El-!A 'trabalhar com

prazo para voltar. A pessoa re

cebe todos os documentos ne

cessários para transitar livre

mente, sem problemas"; infor
ma Lair. Os interessados po
dem entrar em contato pelo
fone 275-0312 ou ir pessoal
mente no escritório da SIS in

tercâmbio cultural, no prédio
da escola de idiomas PBF; na
rua Luis I<ienen,67, no centro
de jaraguá do Sul. (CELlCE
GIRARDI)

QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003
. �-

Divu

A universitária Melissa Maba trabalhou no Me Donalds

Oportunidade de trabalho
'. . " . .

paraunrversitanos no exterior
]ARAGuA DO SUL - Mo

rar e trabalhar no exterior, de
forma legal, conhecer países,
culturas, lugares históricos,
aprimorar o idioma e ainda

por cima vóltar com dinhei

ro no bolso é um sonho que
muitos acalentam, embora as

oportunidades sejam dificeis

de aparecer.No entanto, a SIS
intercâmbio cultural, está rea
lizando um programa cha
mado Work and TraveI para
recrutamento de universitári

os para estágio remunerado

num período de quatro me

ses nos Estados Unidos, A
agente oficial de intercâmbio
na cidade, Lair da Silva

Laudelino explica que este é

o segundo ano que

jaraguaenses estão participan
do deste programa. ''Ano

passado enviamos sete uhi
versitários para trabalhar. Por

enquanto nossas inscrições já
estão acima deste número, o

que mostra a aceitação do

programa", diz Lair.

Além do período de qua
tromeses, o universitário pode
ficar ainda mais 2� dias para
realizar um tour se quiser. Pas
sado esse tempo é obrigató
rio o retorno. Os trabalhos re

alizados não estão ligados com
o curso realizado. A agente
conta que são os serviços bá-

.

sicos. "São atendentes, recep
cionistas, camareiras, mano
bristas, garçonetes ou funções
dentro de fábricas", explica.
Mas o pagamento a agente ga�
rante que vale a pena. ''Eles pa
gammuito bem por esses ser

viços. Que o diga,janete Fá

timaDalagnol, de 25 anos que
participou do primeiro pro
grama. "O impacto é bastan

te grande. A experiência foi
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Guaramirim é um município de grande potencialidade. A começar pela privilegiada
posição geográfica, entre os três maiores pólos industriais de Santa Catarina, pela
proximidade dos portos marítimos de Itajaí e São Francisco dó Sul e dos

aeroportos de Joinville e Navegantes.
A economia é bastante diversificada, com destaque para os segmentos

industriais de tintas, vernizes, metal mecânica, moveleiro, alimentícios e

confecções têxte i s.
Sua agricultura é reconhecida pela qualidade de suas lavouras, onde
destacam-se as culturas de arroz, banana e da palmeira real, esta

última, inclusive, concedeu-lhe o título de Capital Catarinense da

Palmeira Real.
O comércio possui uma grande variedade de produtos, oferecidos
ao mercado consumidor local e à toda a região. Assim como o

turismo, que tem sido alavancado a cada dia, por meio da

execução de vários projetos, ganhando inclusive, o Selo de

Município Potencial Turístico, concedido pelo Governo Federal.
Por estes e por muitos outros motivos, da saúde à educação, da
cultura ao meio ambiente, Guaramirim tem muito a comemorar

nestes 54 anos de emancipação. Seus 23 mil habitantes, povo
gentil e acolhedor, pode-se orgulhar desta terra próspera e

.

,

rdeln�--
e(J�e��
PARA VALORIZAR SEUS AMBIENTES

Com satisfação, apresentamos
cumprimentos pelos 54 anos de
desenvolvimento de Guaramirim.

�_. acontecimento que representa
motivo de orgulho para

a nossa gente.
repleta de ricas paisagens e belezas naturais.

Parabéns!
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2 CORREIO DO POVO GUARAMIRIM 54 ANOS QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003

Município de Guaramirim chega aos 54 anos de emancipação
política e administrativa neste dia 28 de Agosto vislumbrando
um grande futuro. Mesmo com as dificuldades financeiras que.
atingem os municípios brasileiros, Guaramirim apresenta um

vigor invejável no cenário catarinense. O município se destaca

pelas suas indústrias, pela produção de arroz e pelos seus recantos

'naWrais. A administraçâo municipal acaba de criar um Distrito Industrial
onde deverão instalar-se 20 novas empresas a parti r deste ano. Situada

,'. ,entre os-maiores centros industriais e populacionais de Santâ Catarina

(Joi'l:willej Blumenau e Jaraquá do Sul), conta com acesso rápido e fácil

�r,\'P;�Fª::esC::bamento da produção através de dóis portos màrítim�s (Itaja! .e

'·':·;It�. S�'@';;)Rr:a'rjtisco do Sul)"e<aois aeroportos Uoinville e Navegantes). Essa
;}::'>:>, "\':' ,.':"'-\_�".':-'-' .,:". ,,".

: ", . -,
,,'

\.tz:';posiçãb;geogyáfica, 'aliada à oferta de mão de obra especializada e aos
.

;);nç'enti\i6s' que acabam de ser criados, vem despertando o interesse de
,;.-� �ihQrneros €ll1preendedof:es, inclusive mternacionais. Sornado a este.
c'·.

qúâdro, Guarami'rirn conta-desdeo ano de' 2001 .com urna Administração
que vem imprimindo uma nova dinâmica na busca do desenvolvimento.
Com o lema "Trabalho e Transparência" a Administração foi eleita em

2000 com a proposta de "Acertar Guaramirim", e vem alcançando este

objetivo como realizadora e fomentadora do desenvolvimento. As obras,
pulverizadas em todos os bairros, são um exemplo disso, à medida que
estão sendo acompanhadas pela iniciativa privada com notável
crescimento na área da construção civi I. Dentre os avanços, podemos citar
que, desde o ano passado, 17 ruas receberam pavimentação asfáltica, as
primeiras em toda história do município. Além disso, existe uma gama
muito grande de obras de infraestrutura, como melhorias nas estradas,I I

terraplanagens, construção de pontes, drenagens, saneamento básico,
renovação da frota de veículos, reforma de prédios públicos, qualificação
profissional, apoio às propriedades rurais, ampliação da coleta de lixo..
construção de Centros de Educação Infantil, ampliação de escolas,
capacitação de servidores, incentivo ao turismo, transporte escolar

gratuito, assistência social, eventos esportivos, culturais e de lazer, obras
de embelezamento, implantação do anel viário central, entre outras, Por
tudo isso, ao lema da Administração "Trabalho e Transparência"
poderiam ser acrescidos muitos outros adjetivos ainda, como coragem,

honestidade, seriedade, determinação e vontade política. Por tudo isso
Guaramirim vem se consolidando como pólo geo-econômico do Vale do

Itapocu. Certamente há muito por fazer, mas os resultados estão sendo

gratificantes, sobretudo pela participação da população. Parabéns
Guaramirim! Uma comunidade empreendedora que há 54 anos

transforma idéias em realizações.
* Albino Flores Assessor de imprensa da Prefeitura de Guaramirim

Festividades
Em comemoração aos 54 anos de emancipação de Guaramirim, a

I

Prefeitura Municipal realizou, ao longo do mês de agosto, uma série de

eventos especiais. Confira os melhores momentos da programação e os

próximos eventos alusivos-ao an;Lversário do munlclplo..

27/08- QUARTA�FEIRA.
18:00· Inauguração Pavimentação Asfáltica Ruas OllmploJoséBorçes

e Aldano José Vieira (Bai rro Aval)
23:00 Baile Municipal Entrada Livre Bandas Motiva S,om e�nimà.ção

Pavilhão de Eventos.

28/08 QUINTA-FEIRA
08:30 Desfiledas Escolas Municipais Rua28deAgosto
14:00 Sessão Solene

17:00 Franciele e Banda em frente à prefeitura
20:00 Programa Viola e Gaitaço (Rádio Jaraguál em frente à prefeitura
29/08 SEXTA-FEIRA

�

17:30 Inauguração pavimentação Rua Garrone Tavares de Mira

30/08 - SÁBADO'
08:30 Rebuzão Ginásio RodolfoJahn .

20:00 Jantar Dançante 50 anos do Hospital Pavilhão de Eventos

I 30/3I-SÁBADO E DOMINGO
I

;5,a etapa da Copa Norte Catarinense Amadora de Velocidade na Terra-

Pista em frente Weg Química

1a Feta da Porcheta
atraiu inúmeros.adeptos
da gastronomia italiana

�. ,

Dia 23 foi realizado na Rua
28 de Agosto o desfile das

sociedades de tiro,
agrícolas e de entidades e

associações de moradores

O tradicional Festival
Municipal de Dança, em
sua 12" edição

2° Festival Municipal,da
Canção, realizado dia 22

@ Jornalista responsável: Carolina Tomaselli· Fotos: Cesar Junkes/Cj; Vick Bartel/Cp' Arquivo CP e Arquivo Pref. de Guaramirim· Paginação Eletrônica: Vinicius Schane
CORREIO DO povo Dpto. Comercial: 371-1919/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br - Fotolito: Cromoarte Criação e Fotolitos· 376·0816 - Impressão: Gráfica e Editora CP - 370·7919
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A História
'N

No ano de 1855 ocorreu o primeiro contrato de demarcação das

t;rras que viriam a pertencer_a G�ara.mirim, compreendendo quatro
leguas quadradas, mas que nao fOI executado. Em 1859, o referido

contrato foi renovado e sob a direção do engenheiro Wunderwald

começou a ser executado, mas devido ao solo alagadiço e tido como

imprestável foi novamente abandonado. Nova investida ocorreu no ano de

1873, apenas a título de demarcação, quando uma expedição comandada por
Emílio Carlos Jourdan, fundador de Jaraguá do Sul em 1876, subiu a Serra

Dona Francisca em direção a São Bento do Sul, descendo pela margem

direita do 'Rio Itapocú, até Jaraguá do Sul, nas imediações de onde hoje
localiza-se o Parque Industrial Indumak.

Assim, atravessou o Rio Itapocú em direção ao Rio Itapocuzinho, e desceu

em direção a Estrada do Sul via Brüderthal, chegando à Joinville após
quarenta dias.
Em 1886, um grupo de três Bálticos, vulgarmente chamados de Russos,
estabeleceu-se na Região de Brüderthal, fundos da Colônia Dona Francisca

sob a liderança do Pastor Wilhelm Lange. Há cem anos, chegaram
quatrocentas famílias vindas da Rússia e Letônia, vindas de São Francisco

do Sul que se dividiram em colônias: Bruderthal, Vila Itapocuzinho, Rio

Branco, Jacu Açu, Campinas ou Capela. São Roque, Guarani e Linha

Telegráfica, terras pertencentes ao município de Joinville, Araquari e

Blumenau, hoje Guaramirim e Massaranduba.

Em 1887, um grupo de colonos que se di-rigia à colônia Jaraguá aportou nas

margens do Itapocuzinho lá estabelecendo-se. Mais tarde, originou a

localidade de Bananal, hoje pertencente à Guaramirim. No local também'
havia alguns brasileiros já estabelecidos no caminho do Itapocu: Salvador
Cordeiro <Inspetor de Quarteirão), José João Vielra, Thomas Vieira, João
Cordeiro, Firmo Venâncio da Rosa, Manoel Alves da Siqueira, José Vicente

Caetano, Bento Ricardode Souza; Este é considerado o marco inicial do

povoamento de Bananal, já que não há outros registros oficiais a respeito.
Com implantação da Estrada de Ferro Sao Francisco do Sul - Porto União,
foi inaugurada a Estação Ferroviária de Bananal em 1910, edificação mais

antiga da cidade. A estrada de Ferro trouxe o progresso e, como

conseqüência, deslocou o eixo da colônia para as imediações da Estação
Ferroviária, deixando o marco inicial em segundo plano.
Já em 1907 foi implantado o Núcleo Federal Barão do Rio Branco, que
perdurou até 1930, quando sofreu retrocesso. No ano de 1907, o Governo

Federal de Afonso Pena criou por Decreto do Ministério da Agricultura
(Instituto de Colonização Federal), o Núcleo Barão do Rio Branco,
desmembrando do domínio Dona Francisca, uma gleba com 192 lotes rurais

e uma seed, na qual foram edificadas 15 casas. Foram também construídos

um correio, uma cadeia, uma escola, uma praça com serviço de

metereologia, um barracão para os imigrantes, e o restante das casas para

os funcionários do núcleo. Foi construída ainda urna capela, que foi batizada

com o nome de São José, que teve como capelão até 1921, Cantalício Erico

Flores.

("�. . ---

Herllm·
Valorizando seu estilo de vida.

Guaramirim, a grandeza do teu passado 54 anosnos leva em direção a um futuro brilhante
'

,

Athanásio Rosa, 1457· Centro· Guaramirim 373-0377

Os primeiros imigrantes vieram da colônia Dona Francisca e eram alemães.

Posteriormente chegaram os italianos, açorianos, poloneses e outros que se assentaram no

município. O primeiro nome dado foi Itapocuzinho, posteriormente oficializado como

Bananal, pela Lei n.? 281 de 02 de Julho de 1919.

Em 19 de Março de 1921, foi criado o distrito e, em 1.0 de Dezembro de 1938, foi

promovido a categoria de Vila. Por força do Decreto Presidencial, em 1944 o nome Bananal

foi substituído pai' Guaramirim. Em 28 de Agosto de 1949, o distrito foi emancipado de

Joinvi Ile constituindo-se como município de G uarami rim (LE 1- N. ° 247 DE 30.12.48), nome
de origem indígena que significa Pequena Garça Vermelha,

Três fatores históricos moldaram a base da economia e o crescimento do município. O

primeiro aconteceu em 1910, com a inauguração da Estação Ferrovlárla, que fortaleceu o

comércio local. Em 1930, teve início o ciclo da industrialização, destacando-se as indústrias

de cana de açúcar, cachaça e cerâmica,

A partir de 1970, as indústrias moveleiras, de conservas, massas alimentícias,
metalurgia, tintas e vernizes e do vestuário surgiram como nova fonte de geração de riquezas
para o município.

Brasão, Bandeira e Hino

Renascer todos os dia com trabalho e perseverança...

assim tem sido sua história, Guaramirim. há 54 anos.

As Armas do Município de Guaramirim

foram criadas pela Lei 389 de 27 de

setembro de 1972, pelo vereador Izidio
Carlos Peixer pai do atual prefeito Mário

Sérgio Peixer - ria administração do pre
feito João de Bem. O Brasão e a Bandeira
também foram criados pelo vereador Izidio

Carlos Peixer, considerado "O pai das armas
do municlplo'',

As armas consistem em um escudo de
formato tradicional português, encimado

por uma coroa mural. O escudo de formato

português lembra a origem lusitana dos

primei ros povoados do município.
A Bandeira de Guaramirim foi criada

através da Lei 390 de 27 de Setembro de

1972. A Bandeira é de cor branca, com

escudo de Guaramirim no centro.

estofados e colchões www.mannes.com.br.

O Hino de Guaramirim é de autoria de José

Sluminski, bem como sua música.

HINO
Vamos cantar

Comamo r, um hino à nossa linda terra
Para exaltar as belezas desse chão
Vamos saudar a cidade primavera
N o pulsar de cada coração
Guaramirim

Município progressista e imponente
Emteu solo cresce férti I a semente

Catarinense, no extremo norte situado
Po r teu povo tu és semp re amado
Estribilho
Guaramirim (3x)
Minha terra preferida, tua luz é minha vida \

Guaramirim (3x)

És para mim a cidade mais querida
O sol brilha
Em você e em nosso povo
E a alegria contagia o coração
Faz o sucesso acontecer sempre de novo

É o progresso em prol de uma nação
Tua pujança
A lndustria, pecuária e agricultura
Abrem divisas para a geração futura
Que vem somando com outras, tantas mi I
Que é o futuro e a glória do Brasil

Conforto com muita

Classe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CÂMARA DE ,VEREADORES
L>

homenageia cidadãos

A Câmara

M.uniciPal
de Guaramirim realiza hoje, a partir das 17:30

horas, Sessão Solene nas dependências do Parque Municipal de
Exposições Manoel Perfeito de Aguiar.

Na data em que Guararnirirn comemora 54 anos de emancipação, serão
concedidos a Dr. Vicente Caropreso, Carlos Alberto Reali, Antídio Aleixo
Lunelli e Serafino Devigili o Título de Cidadão Honorário de Guaramlrlrn,
Também serão homenageados Euqênio Frõhlich e Antônio Pedro Vick, que
recebem o Título de Cidadão Benemérito de Guaramirim.
Todas as indicações foram aprovadas em Sessão Solene realizada' dia 14 de

agosto. Dr. Vicente Caropreso foi indicado pelo vereador Altair José Aguiar.
Antídio Aleixo Lunelli recebeu a indicaçãodo vereador Evaldo João Junkes. O
vereador Salim José Dequech indicou Carlos Alberto Reali, enquanto que Osni

Bylaardt indicou Serafino Luiz Devigili. Para o Título de Cidadão Benemérito,
o vereador Valdemar Vitol indicou Eugênio Emílio Frõhlich e Antônio Pedro
Vick foi indicado pelo vereador Adilson Araújo.
O presidente da Câmara de Vereadores de Guaramirim, Francisco Luís de

Souza, afirma que a solenidade será uma forma de homenagear pessoas que
muito fizeram e fazem pela comunidade guaramirense. \\ Estes' homens atuaram
para o crescimento do nosso município e merecem este reconhecimento",
lembra. <'

Presidente da Câmara de Vereadores, Francisco Luís de Souza

é um orgulhoparticipar desta trajetória de sucesso!

Guaramirim .(.)cQ.���
Fone: 275-4000

54 anos

R: Guilherme Weege, 111· Jaraguá do Sul· se . E·mail: ieconti@netuno.com.br

Artefatos de Cimento

TEPASSÊ
Parabéns,
Guaramirim

pelos.
54 anos Tubos - Palanques - Lajotas - Anel de Poços - Pilares pi casas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUARAMIRIM 54 ANOS

NOVOS PROJETO
incentivam o turismo

Guaramirim
ganhou recentemente, em solenidade realizada no auditório da Aciag

(Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim), o selo de município potencial
turístico. Concedido pela Embratur, passou a integrar o seleto grupo de municípios
considerados com potencialidade para exploração da atividade turística pelo governo

federal. "É uma porta aberta para a divulgação do turismo em Guaramirim. Cabe a nós

sabermos explorar essa oportunidade", afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico,
Maurici Zanghelini. ,

Este, na verdade, foi apenas mais um passo conquistado pelo município visando alavancar o

turismo. A responsável pelo setor de turismo, Elvira Maria Radwanski, explica que foi instituído
um Conselho Municipal, composto por representantes de vários segmentos da sociedade como

proprietários de restaurantes, taxistas, entidades e meios de comunicação. O Conselho realiza

reuniões mensais para discutir as questões relacionadas ao setor. "Afinal, todo mundo ganha
com o turismo", ressalta.
O setor de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico iniciou em 2002 o projeto
Núcleo de Turismo do Jacu-Açu, bairro conhecido pelos parques-aquáticos e cachoeiras. Em

parceria: com os agricultores da localidade, a secretaria realiza o levantamento dos problemas
e soluções visando desenvolver a atividade do turismo no local. As cerca de 12 famílias

associadas promovem cafés coloniais e estão organizando um jantar típico na roça para o dia

26, que será realizado no parque aquático Recanto das Lagoas. Uma terceira ação do Núcleo

Guaramirim recebeu o Selo de Município Pntenclal Turístico como forma de
reconhecimento pelas características à exploração de atividades turísticas

refere-se ao aspecto visual da local idade, onde serão construídos
'Cantei ros nos dois entroncamentos existentes. A Secretaria atua,
ainda, no incentivo aos produtores de especiarias artesanais.
Projetando o futuro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está
em busca de recursos junto aos governos estaduais e federais para a

execução de projetos voltados à recuperação do patrimônio do
(município.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Secretaria de Educação,
vêm realizando o Programa "Embarque Nessa", desenvolvido junto à Embratur (Instltulo
B rasl lei ro de Turismo), através da Santur, órgão oficial de turismo de Santa Catarina.

Implantado nas escolas das redes municipal, estadual e particular a partir de 2002, tem como

objetivo desenvolver nos estudantes uma consciência sobre a importância do turismo como

atividade econômica e social. "Queremos transformá-los em verdadeiros guadiões", explica a

responsável pelo setor de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Elvira Maria

Radwanski.
Com a idéia inicial de ser implantado apenas nas terceiras séries, o projeto também passou a

englobar outras turmas interessadas pela idéia, segundo a secretária de Educação, Maria Inês
Fernandes. Entre as atividades desenvolvidas estão incluídas visitas à pontos turísticos do

município, que são divididos em quatro roteiros: Brüderthal, Caixa D'Água/Corticeira,
Guamiranga e Rio Branco/Jacu-Açu, "Muitas crianças iam conhecer a Santur e não conheciam

o Instituto Rã Bugio, por exemplo", compara a coordenadora pedagógica da educação infantil,
Cláudia Chiodini.

Além das visitas, também são realizados projetos de aprendizagem, apresentações teatrais
e musicais, exposições e criação de slogans, onde muitas das atividades são baseadas na Cartilha

Embarque Nessa, distribuída pelo governo federal.
." É um trabalho de conscientização que faz

com que o aluno passe a valorizar o próprio município", ressalta Maria Inês. Marialnês Fernandes, secretária de Educação

BRITAS· PEDRISCOS· PÓ
PEDRAS BRITADAS Pj CONSTRUÇÃO

310-4522
Jarauuá do Sul

313-0236
Guaramirim

Secretarias únem-se em busca de mais qualidade para o município

54 anos

Cartilia serve como base para a realização
das atividades do Projeto Embarque Nessa

Fone: (47) 373·0703
Fax: (47) 373·1138
Rua: Athanáslo Rosa, 115 . Guaramlrlm • se
e·mall: freltagd@netuno.com.br

Nossa homenagem
à passagem de mais um

ano de progresso
em Guaramirim.

Parabéns! ! r
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P
Para atender seus,23 mil habitantes,
o município de Guaramirim conta

com os serviços do H ospital Santo
Antônio, que este ano completa 50
anos de atividades. Fundado no dia 2

.

de outubro de 1953, atualmente o Hospital é

responsável por 180 internações e cerca de
2700 atendimentos no pronto-socorro todos os

meses, de acordo com a diretora de serviços
internos, Sônia Martini.
A ampliação da estrutura existente possibilitou
que, em agosto do ano passado, fosse
inaugurada uma nova maternidade, onde
foram investidos R$ 45 mil. Com isso, o local

passou a atender outros municípios da região,
como Schroeder e Massaranduba, realizando
cerca de 50 partos por mês.
Outras novidades como a atuação de médicos
no pronto-socorro em qualquer hora do dia e a

realização de exames de raio-x 12 horas por
dia possibilataram a melhoria na qualidade
dos serviços oferecidos pelo hospital. "Todas as

administrações municipais contribuíram para

que o Santo Antônio chegasse no estágio em

que se encontra hoje", ressalta o provedor do
Hospital e secretário da saúde de Guaramirim,
Luiz Carlos Pereira.
Em uma área de 180 metros quadrados no

primeiro piso do Hospital será instalado o

Centro Cirúrgico, onde estão sendo investidos

R$ 120 mil. Com meta de ser inaugurado em

julho de 2004, o projeto vai permitir uma
melhor qualidade de vida para a população.
"Estamos olhando para daqui há lO, 15 anos.

Temos que fazê-lo não sobre a ótica político
partidária, mas sob a ótica da política de

saúde", complementa Luiz.
O provedor também ressalta que, além da
estrutura física, são realizados constantes

treinamentos com os 70 funcionários e 25
médicos que atuam no Hospital. "Não adianta
ter estrutura e tratar maio cliente. O cidadão
deve ser tratado com o maior respeito",
afirma.

HOSPITAL SANTO ANTÔNIO COMPLETA 50 ANOS
melhorando a qualidade nos serviços à comunidade

Câmara de -Vereadores de Guaramirim

Postos de Saúde
já a Secretaria de Saúde tem priorizado suas ações através dos 6 postos de saúde do

município, que prestam atendimento ambulatorial em medicina, enfermagem,
odontologia, vigilância sanitária, fisioterapia, fonoaudiologia, e psicologia. Luiz

explica que a secretaria tem buscado promover a saúde da população realizando um

bom atendimento e disponibilizando profissionais qualificados. As unidades
sanitárias também prestam serviços preventivos como vacinas, teste do pezinho e

educação sanitária, além de programas assistências, como os de diabetes e

hipertensão.

1Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PARABÉNS, GUARAMIRlM

Fone: (0*'47) 275·1492/ Fax: 371·8060'
E:�ail: f1orlanjequlplõ)mentos@netuno.�om.br

tsuetemmm 54 anos!
Bela, Acolhedora, PmmissDrd",

EitPiDng,.
Mármores e reveslimenlos lida.• ME

Parabéns, Guaramirim!
54 anos de experiência

em inovações

Telefone: 373.0177 " Ouarammm
Rodovia BR 280 - Km 54,8

Nesta data tão marcante.

parabenizamos Guaramirim

pelos seus 54 anos

B!ocos de Concreto para Muros
Casas, Fundamentos
e construção em Geral.

Orçamento sem compromisso

(47) 373·4349
Rua 28 de Agosto, 49 • Nova Esperança· Guarammm

PARABÉNS GUARAMIRIM,
PELOS 54 ANOS DE
DESENVOLVIMENTO

Qff:irj,
MONTAGEM E MANUTEf!lÇÃO INDUSTRIAL
UM CONCEITO EM SOLUÇÕES

R: Antônio Zimmermann, 271 - Guaramirim
E-mail: metalruon@netuno.com.br

GU IRIM GANHA
extensa área industrial

Área Industrial deverá abrigar pelo menos 20 indústrias

ocalizadanuma posição estratégica para o

desenvolyirnento econômico do município,
entre os maiores'c1rítros industriais de
Santa Catarina: Jolnville, Jaraguá do Sul

e 8lumenau-Guaramirim ganhou, recentemente,
uma nova área industrial.
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de
Desenvolvimento Regional, adquiriu um "terreno de
294 mil metros quadrados, no I<m 48 da B R 280,
que será destinado à implantaçãode indústrias a

partir de setembro. \\ Para a realização deste

projeto, contamos com o apoio da Aciag
(Associaçáo Comercial; Industrial e Agrícola de
Guarami rim), da Câmara de vereadores, de todas
as secretarias municipais e, em especial, do
Prefeito Mário Sérgio Peixer; que está

oportunizando esta revolução em Cuarainirirn",
explica o Secretário de Desenvolvimento Regional,
Maurici Zanghelini.
De acordo'com o Secretário, 36 empresas - das

quais 5 são estrangei ras já estão interessadas na

área, que foi dividida em 20 módulos e

disponibilizada pelo sistema de comodato, com
compra após.Lo anos.

Além da área industrial colocada à disposição de
novos empreendimentos, o município também
ofe rece benefíc i os fi sca i s e de infra -estrutu ra, A
Lei de' incentivo que aprovou sua criação não

prioriza segmentos de produção, abrindo
oportunidade para indústrias de-diversos ramos.

Economia sólida
Além das 144 indústrias nos ramos alimentício, moveleiro,

vestuário, têxtil, mineral, de construção e químico, Guaramirim
conta com 393 empresas e 586 prestadoras de serviços, de acordo
com a Pesquisa Proder-Comsenso, realizada pelo Sebrae. O setor
industrial emprega cerca de 2 mil pessoas, enquanto que no

comércio e na prestação de serviços sã.o oferecidas 4.600 v�gas.
A agricultura, no entanto, continuaa ser fator preponderante ma

economia do muniçfpiof que conta com mais de 18 mil hectares de
área rural cultivada e 4.300 de pastagens, garantindo o sustento de
cerca de 900 famílias rurais. Gabe ressãltar que Guarâmirim
recebeu o título de Capital Catarinense da Palmeira Real, na qual
destaca-se pela sua produção.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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/28 de agosto. 54 anos de Guaramirim. Parabéns!

,

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO 2001 ·2004

.

Trabalho e Transparência

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



veículos

\

CORSA - vende-se, wind, 99.
Tratar: 275-0693.

CORSA - vende-se, 1.0, 96.
R$9.200,00 + presto 12x

R$370,00. Ou troca-se por
piek-up até R$7.500,00.
Tratar: 376-3034 após 18:00
ou 9122-0272 cf Nilson.

CORSA - vende-se, 99, super,
4p, eompl. R$13.200,00.
Tratar: 375-0561 cf Sérgio.

CORSA-vende-se, bordá, 1.0,
95, des. tras. E diant., ar

quente e frio, alarme, tr. elétr.,

CUo AUTHENTIQUE
2 Portas 1.0 - 8 V
VIA INTERNET

som automotivo. Entrada

R$6.000,00 + 18x R$292,00
ou R$10.000,00 a vista.
Tratar: 376-2206 cf Alex.

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

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

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

KADETT - vende-se, 93, SL,
1.8, gás., grafite. R$6.900,00.
Tratar: 9112-6569 cf Clóvis.

MONZA - vende-se, class, 93,
eompl., ótimo estado, ou troea-

. rrn.,.�

Associação das Imobiliárias de Jaraguâ do Sul

Av. Getúlio Vargas, 621 - Cx. Postal 138
89251-000 - Jaraguá do Sul - SC

Convite

A Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul

convida todos os associados para o almoço de confraternização
pelo "Dia do Corretor", onde estaremos homenageando o

"CORRETOR AMIGOj2003", Sr. Rolli Bruch.

LOCAL: Parque Aquático Krause

DATA: 30.08.2003

HORAS: 10 horas - início com o torneio de bocha em duplas,
com medalha para a dupla vencedora - Masculino e Feminino.

Obs: Inscrições a partir das 9:00 horas no local.

12 horas - Aperitivos
13 horas - Almoço Festivo

Confirmar presença até o dia 28.08.2003 pelos telefones 371·

8814 ou 370-6184.

Presidente AIJS - Dalma Salai

se por carro até R$5.500,00 +

fneto. Tratar: 371-7375 cf
Milene ou Valnei.

R$4.000.,00. Tratar: 371-
3040 ou 9965-9920.

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

5501 cf Rogério.
MONZA - vende-se, 85, bom
estado, álcool, 1:8.

ENTRADA + 36 x

Rede Renault. 183, Concessionárias no Brasil.

(1) Preço à vista, com IPI reduzido e Bonus de Fábrica inclusos, elou com o financiamento aqui proposto do Novo Renault ClioAuthentique - 2 Portas 1.0- 8V 2003/2004, sem Air Bag Duplo e sem opcionais. Cor sólida. A Pintura
Metálica será acrescida aOI preço do' veiculo. Preço à vista a partir de RS 18.320,00 elou com o financiamento aqui proposto em 36 vezes de RS 352,96 fixas. Oferta válida para aquisição dcs veiculos durante a pUblicação
deste anúncio ou enquanto durarem os estoques. Para maiores informações. inclusive sobre a disponibilidade de estoque. consulte sua concessionária Renault. Fotos para fins publicitários. Alguns itens mostrados e ou
mencionados neste material publicitário são opcionais ou referem-se a versões Especificas. A Renault do Brasil reserva-se ao direito de alterar as especificações destes veículos sem prévio aviso. Cintos de segurança em

:�::���;;I�va�::/:ÃqPREçoFECHADO • PEÇAS ORIGINAIS • PACOTEDEPEÇASINSTALADAS •.
.

lado' ACESSORIOS EXCLUSIVOS • RENAUL TASSISTANCE24H �

Dicave BLUMENAU
322·8800

I TA J A í
346·7400

JOINVILLE
435- 3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Vale do Itajai e Litoral Norte - se

'wl,'Mmlijlt'i'
RENAULT
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CLASSI
2 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003

370 ..3113

Atendemos -linha geral:

��_IJDmD
.. A"�d'''t!JA I

11�����'
(047) 376-0251
RuaÂngelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

VOLKSWAGEM FORD

Gal MI 1.0 Branco G 1998 Del Rey Ghia Azul A 1987

Gol CL 1.6 Azul G 1991 Escort Hobby 1.0 Prata G 1995

Gal CL 1.6 MI comp. Branco G 1998 Escort L 1.6 Vermelho G 1990

Golf GL Preto G 1995 Stratus LX Preto G 1998

Parati Branco A 1990 Fiesta 1.4 4p Prata G 2000

Parati Vermelha A 1990 Verona LX Prata G 1992

Fusca Bege G 1980
PICK-UP

0-20 Branco O 1990
Fusca Branca G 1979

0-20 Gab. De fábrica Branco O 1987
F-lODO XL Vermelha O 1997

FIAT Silverado Conquest Verde O 2000
Tipo 1.6, compl. Branco G 1995 F-l00 motor MWM Amarela O 1979
Uno 1'.6 R Branco G 1990 Courier CLX Azul G 1998
Fiorino working Branco G 1997 F-l000 S Prata O 1990
Tipo 1.6 compl. Vermelho G 1997 S-10 Oeluxe Vermelha O 1996

GM F-75 Willis Laranja G 1971
Vermelho MOTOS
Preto CB 500 Azul
Prata Verde

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

:ir' "

Fone: (47) I�i:370-8622 '

00 Ranger 4p �ieseJ 03
99 Versailles 2p 92
95 Verona4p 95
98 Escort XR 3 89
95 Escort 1.6 L 87

93 Escort Hobby 95
92 Escort Hobby 94
90
97 Palio 1.0, 4p 98

94 Palio 1.0, 2p 99
Palio 1.6 4p 97

01 Fiorino Furgão 99
99 Uno 1.0, 4p 96
98 Tempra4p 95

89
BeslaGS 01

87 Peugeot 106 99

92 Audi A-31.8 98

89 pagerov6 95
74 Suzuki 1.0 2p 94

Jeep JPX Diesel 95
97 Mazda Cabo Dupl. 94

95 CB400 II 82
95 Maverick 75

Ford"A" 29

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

Astra GLS, 2p
VectraGLS
VectraGLS
Slazer DLX Diesel

MonzaGL4p
Monza SUE, 2p,
MonzaSUE4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.0 2p
Kadett 1.8

Gol Turbo dp
GOI1.9, 16v, 4p
GoIMI,1.0
GoICL,1.6
Go11.6 CL 88
GolCL 1.6
Santana GLS 2p
VoyageCL 1.6
Fusca 1300

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003 CLASSIMlis CORREIO DO POVO 3

Ford Galaxy Landau' Cinza meto A 79 5.500,00

�OTOSFiorino Pick-up Bege G 88 4.500,00
Fiorino Pick-up Vermelho A 84 2.500,00
Opala Branco G 78 1.500,00
Kadet light g Bordo G 94 8.000,00
Parati LS Branca A 85 4.000,00
Chevette Azul G 78 1.800,00
Brasília original Verde G 77 2.000,00
CG Titan KS Azul G 01 3.800,00
CG Titan Vermelha G 95 2.500,00
Monza SLE + rodas 14 Branco A 86 4.000,00
Escort XR3 Vermelho A 86 3.500,00
Del Rev .Ghla Marrom A 85 3.800,00
Passat LS Verde G 82 2.100,OÓ
Fusca Branco

5-10-vende-se, azul, 96/96,
GNV. Aceita-se moto ou carro

de menor valor. Tratar: 373-

2545 c/ Luis.

5-10 - vende-se, de luxe, 96,
gas/GNV. R$18.500,OO.
Tratar: 9112-5501 c/ Rogério.

TEMPRA - vende-se, 95, 4p,
compl. R$6.800,OO + fneto.
Tratar: 376-3684 ou 273-6242.

VECTRA-vende-se, 95, preto,
cornpl., c/ bancos de couro.

R$14.500,OO. Tratar: 9104-
6677 dia ou 370-7274 noite

cl Luis.

147- vende-se, 80, azul, bom
estado. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 4p,
97, eompl., menos ar e direção,
alarme, vidros e tr, elétr., IPVA
02 pgo. R$11.500,OO. Tratar:
371-0508 ou 9117-0666 el
Danielle ou Anderson.

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

PRÊMIO": vende-se, 87/88.
R$3.200,OO.· Tratar: 276-

UNO - vende-se, ELX, 95, 4p,
eompl., a.c., alarme. Tratar:
376-1481 cl Evandro.

UNO - vende-se, CSL, 93, 4p.
R$3.200,OO + 23x R$265,OO.
Tratar: 370-8043.

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

BELINA - vende-se, 80, em

excelente estado. Tratar: 273-
1313.

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

carretinhas para motos e jet ski

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

USADAS .

-,a p

Vulcan750..
.

.

Prata
'.

. . 19��_�__Dl3;
CB-500 Prata 1998
- �

CBX 200 Strada Roxa 1997

�.'.w..__."""""'_·�
CBX 200 Strada Roxa 1996

Tornado 250
liIíW
Víra�o 250cc

Az�1 2002
!lfill1l_�

Preta 1998

�jE NIi��I.1I1I1I1I1i2oo�3.
Titan �S Prata 2002
!.J rt

Titan ES Prata 200 1

Titan KS Azul 2001

!IlI\tt�.
Titan Onza 1997

11••JI1II_D1B�
Titan Cinza 1995

CBX ISO Azul 1990

idM* �11�_
Reboque 2 motos Azul 1996

Reboque madeira Preto OKm

F;nanc;a����.e�·até 36 meses p�1Novas e Usadas::'

Dispomos de créditos até H$ 85.B9B,00
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIMajs QUINTA-FI;:IRA, 28 de agosto de 20034 CORREIO DO POVO

GOL - vende-se, 90, alcool, R$5.000,OO. Tratar: 9123-
grafite, rodas esp., ótimo 3174 cl Pedro.
estado. R$5.500,OO. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875. GOlF - vende-se, Gl, 95, 4p,

ótimo, parto Tratar: 9979-1437,
GOL - vende-se, 1000, 96,
desemb. e limp. traseiro, PARATI-vendé-se, 97, el,l.6,
película e aro 14". MI, cl des., trava, película e

COMPRO
CONSÓRCIOS

moto em ótimo estado.Tratar:
275-3708.Com. de Peças Antonio!

ttlll••
_tr«a

F 1000 - vende-se, dupla, 85,
turbo, nota fiscal. Tratar: 9979-
1437.

GOL - vende-se, 81, cl motor
novo, reformado, doc. em dia.
R$2.200,00. Tratar: 370-
2217.

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

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

Tratar: 41 334-5729

W....Cil.
FOne: 370-2764 I

Cei.: 9104-2070/9957-6099:
GOL - vende-se, 86, AP 1.6.
R$3.300,OO. Tratar: 9905-
1537.

MONDEO - vende-se, 97,
compl., azul, GlX, 2.0, 16v.
Tratar: 9979-9110. SON

FUSCA-vende-se, 72, oríg., cl
som. R$3.000,00. Tratar: 275-
1133 cl Márcio.

GOL - vende-se, 96, blues.
R$9.900,00. Tratar: 375-0561
cl Sérgio.

PALlO-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 cl
Danielle ou Anderson.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

FUSCA - vende-se, 70. Valor a
combinar. Tratar: 372-0203 cl
luzia.

GOL - vende-se, special, 011
01, bco. IPVA 03 pgo,
R$12.200,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810 tarde.

BELlNA-vende-se, 73, latoaria
em mau estado, motor bom.
R$1.200,OO. Tratar: 274-8010
- ramal 24, cl José. PAMPA - vende-se, prata, él

capota, 88. R$5.500,00.
Tratar: 371-3598.

FUSCA - vende-se, 95, todo

orlg., cl ap. de cd. R$6.000,00
+ 9x R$147 ,00 fixas. Tratar:
9979-0605.

GOL - vende-se, Cl., 93, gas.,
1.6, cl jogo de rodas.
R$7.500,OO. Tratar: 275-
3114.

ESCORT -vende-se, 88, financ.,
ou troca-se por carro financiado.
Tratar: 276-0397 cl lourival ou
Simone.'

, �

10.4 ,.;:;.

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

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

GOl-vende-se, ci, 1.6, MI, 97,
verde perolizado, único dono, cl
manual e nota fiscal.

R$12.500,00. Tratar: 275-
1204 ou 9103-161 cl Ricardo.

GOL - vende-se, 93, 1.0,
branco, lindo. R$7.500,OO,
financio. A vista cl desc. Aceita
se troca. Tratar: 9132-9695.

GOl-,vende-se, Plus, 16v, 01, ,

impecával, 4p, a.c., d.h., tr. e
vidro elétr., 31.000km, único
dono. Tratar: 372-1782 ou

9955-9782.

GOL - vende-se, 97/97, LO,
verde met. Tratar: 274-8534 ou
9955-4945.

GOL - vende-se, 87.
R$2.000,00 entro + 23x

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

Cei: 9963-7641Tel: 371-7212
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalauGOL - vende-se, 85, cl aros

esporte, gas., ou troca-se por

elA
8

Consórcio

Regata
��te o- met4a",

PEÇAS - ACESSÓRIOS • OFICINA'COMPRA - VENDA - TROCA· FINANCIA· CONSORCIO

ir 370-9995ir 370-5999

TABELA DE USADOS
(

.

C 100BIZ ES OKM VERDE
C-IOOBIZKS 00/00 VERMELHA
C-lOOBIZKS 01/01 PRETA
CRYPTON TI 05 E 01101 VERMELHA
WEB 100 SUNDOWN OKM VERMELHA
CG 125 KS 02/02 AZUL
CG 125KS 02102 VERMELHA
CO 125 KS 01/01 PRATA
CO 125 KS OKM VERDE
CG 125 KS OKM PRATA
CO 125 ES OKM AZUL
CBX 200 STRADA 98/98 ROXA
CBX 200 STRADA 99/99 VERMELHO
VIRAG0250S 97/98 PRETA
YBR 125 E 01/01 AZUL
YBR 125 K 01101 PRETA
VT 600 SHADOW 01101 PRETA
CB500 02/02 AZUL

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário Ayroso, 6S 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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I

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108. rillCIADOI .•... ,TONER

I FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS
I - MATERIAIS DE CONSUMO ;

! - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1276-34171
i�U'��."'.IUI.IlO,.SI.�.:tlill.�!vI.:JlIIflIÍd8.SuI-se.

MÓDULO - vende-se, central
eletrônico, pI Uno 1500. Tratar:
9111-8542. '

VOYAGE-vende-se, 92, preto,
4p, d.h., trava, empl.
R$4.000,00. Aceita-se carro +

38x R$130,00. Tratar: 9909-
2000.som. R$13.000,00 ou troca-se

por pick-up courier. Tratar:

9117-3428.

CADEIRINHA-vende-se, de bebê,
pI carro, importada, marca Coifa,
bom estado. Valor a combinar.
Tratár: 371-4921 cl Marilene.

F4000 - vende-se, 82, 1Q dono,
caro gran., estado de Okm, parto
Tratar: 9979-1437.

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

PASSAT - 81, troca-se por

fusca ou chevette 80/82.
jratar: 370-9201.

VENDE-SE - sub, Bravox 12".
R$100,00. Tratar: 9975-0625
cl Maurício.

CD compra-se, orig , da Ford

Ranger. Tratar: 9103-2939.COMPRA-5E - veículo cl dívida
até R$300,00 mensais. Tratar:
273-1313.SANTANA-vende-se, CL, 89,

cf aro de liga leve, porta mala

slétr., impecável. R$5.500,00.
Aceita-se carro de menor valor.

Tratar: 371-6238.

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

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

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

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de I iga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher nQ 1. Tratar, 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli

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.

CACHORRO - vende-se,
pintcher, adulta. ,R$40,00,
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751.diversosBIZ - vende-se, 02/03, cl

part. elétr., vermo Entrada

R$1.300,00· + 14x

R$275,00. Tratar: 371-
2100 ou 9991-9398 cl
Cinthya.

L-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 cl.
Santiago.

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

9993-1751 cl NoeliSAVEIRO - vende-se ou troca

se, GL, 1.8, gas., 95, compl.,
cl ar, dir., vidr., tr. e retro elétr.,
farol milha, cl prot. caçamba,
engate, lona, impecável.
R$11.800,00. Tratar: 9975-
1728.

.ANTENA - vende-se, Oirectv, cl
codificador e contr, remoto, só
instalar e usar. Valor a combinar.
Tratar: 9103-9362.

6362.
BIZ - vende-se, Honda, 02,
verm., cl part., cl 7.000km, cl
3 meses de garantia. Tratar:
9135-7729.

BINÓCULOS - vende-se, Nako,
5Qxl0, I.V. Tratar: 9117-1083
clWanderlei.

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

9993"1751 cl Noeli

RENAULT - vende-se, Scenic,
RXE, 2.0, 02, câmbio

automático, prata, couro, cd,
comp!., uruco dono,
24.000km. Tratar: 9995-
4492 cI Rosa.

APARELHO GINÁSTICA - vende

se, esteira elétr. digital. 2x de

R$225,00. Grátis um aparelho
de ginástica abdominal. Tratar:
9121-7809.

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

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

CACHORRO-vende-se, poodle,
micro toy, cl 40 dias.

R$150,00. Tratar: 372-1813.SAVEIRO - vende-se, 98, 1.6,
gas., bca, ótimo estado. Tratar:
375-2136.

HONDA - vende-se, Oream,
94, vermo e branco, dois pneus
novos, em ótimo estado.

R$2.000,00. Tratar: 370-
2200 ou 376.-2506 cl
Eliziane.

AQUECEDOR - vende-se, de

ambiente, Britânia, peq. Tratar:
371-4658 ou 9992-5253.

o

HERBALIFESAVEIRO - vende-se, 02, único
dono, 25.000km, Gil!.

R$18.000,00. Tratar: 9975-
0047.

Controle de Peso,
Ganho de Massa Muscular,
Muita Energia e Disposição.
www.hbttn-astl.com/bemestar

Tratar: 47.372-1072 ou 9975-4188

MB 608 - vende-se, 81,
impecável, cl baú 5,5.
R$23.500,00. Tratar: 372-
3822.

BICICLETA - vende-se, fem.,
roxa, Monark Tropical, nova.

R$170,00. Tratar: 371-1470.VOYAGE - vende-se, 86, 1.8,
blues, inteiro, convertido a gás.
R$5.900,00. Tratar: 9997-
5557.

SAARA - vende-se, NX 350,
roxa, 97. Tratar: 370-2727 cl
Fernando.

MB 608 - vende-se, 84, baú,
ótimo. Tratar: 9979-1437.

BICICLETA - compra-se,
.
importada, antiga. Tratar: 371-

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Têcnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placycls de expansão p/ centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiHares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefonestelefonia e segurança REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 1.9·
?atch Cable CAI 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para, telefonia,
redes de Informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(lnstali!Ji;ão e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e intertones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
MicroCâmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alamle de incêndio
Iluminação de emergência
Instalações de sistemas telefônicos coletivo.
Monttorarnento de imagens (coletivo e individual)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO
CLASSI

�Vigilância Eletrônica

�Circuito Fechado de TV

�Controle de Acesso

�Portões Eletrônicos

�Rãdio Comunicação
�Interfones
�Vídeo Porteiro

CACHORRO - compra-se,
plqulnês, filhote. Tratar: 371-
6362.

dois auto falantes 560w .. gabinete ATX. R$1.200,00
R$500,00. Tratar: 371-9992 totalmente negociáveis. Tratar:
el Davi. 273-6521 ou 9103-3358.

CÃMERA - vende-se, digital,
Pen-ean. Tratar: 9117-1083 el
Wanderlei.

CELULAR - vende-se, Startae
dig., e/2 baterias e carregador.
R$150,00. Tratar: 372-1274.

COMPUTADOR - vende-se, AMD
1.2 MHZ, 256 MlJran, kit
multimídia + gravador cd,
monitor 15, HD 30gb,
Impressora HP Deskjet 656.
R$1.800,00. Tratar: 370-2200
ou 372-9067.

CANIL-vende-se, todo de ferro,
el telhado. R$120,00. Tratar:
370-8515.

CELULAR - vende-se,
Motorolla, Tim, el 2 meses de
uso, prata. R$200,00. Tratar:
373-0564 ou 9602-4808.

CASAL - vende-se, de pastor . COMPUTADOR-vende-se, IBM,
alemão, fêmea el 1 ano, ainda COLCHÃO - vende-se, de casal, 486, driver CD56r, 16mb de

si crla e macho el 10 meses, marca Kenko Pato, el imã, memória ramo driver de
vacinados ·ete. R$450,OO. medlcinal. Valor a combinar.

.

disquete, monitor ADDeolorido.
Tratar: 371-9992 el Davi. Tratar: 371-4921 el Marilene. Tratar: 372-0391.

COMPUTAt)OR - vende-se,
Celerun 766, Hd 15G, 128m,

CD - vende-se, panasonie, el
controle e frente destaeáves +

COZINHA - vende-se, fórmica,
mad. maciça. Tratar: 372-3790 -

�-------------------------------------------------------�----.,

�
Si
.ê
8
§

R$9:9900'!." . �

i Te'par "90ra t"mbém em JARAGUÁ DO SUL i
� .(�!!".�'!S"""f�,,!�I) �!/ .."!"!· F!�"� .. "!.ix.1I",I �.�� .. �.�fi!� 41�213-0888
Ij II; . ·rlm.,nlllll_IIE'II·;�'II_]Ifi1J1�· :::t:�:II:.â.{���
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T
Motorola V120T
e Nokia 1220"

No Pronto T

R$ 299,00
ou
1+4 de R$ 59,80

Menu 100*

1+4de R$19,80 .

A vista R$

§,99,OO

Semi-novos cf
. Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

o

iii
E
�

A MELHOR MARCA, AMELHOR ROUPA E O MENOR PREÇO

I
I
I
I

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

/ Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

Tudo abaixo'
do preço de
custo e'

de fábrica
Atendimento

·8:00h às 18:30h
.

'. sI fechar pI o almoço

__�!tI_Ç�_ªI�_-_11J_l_�E.?_Q��_i!l���_S_�n���_��i��!?�_f����������l�
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CURIÓ - vende-se, fêmea.

Tratar: 371-8040 ou 9962-

5883.

BOA NOTíCIA PLANETGAME
* VENDAS *WCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

Empréstimos para funcionários
Públicos, Estaduel ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

ESCADA - vende-se, pj maca,
branca. R$3Ó,00. Tratar: 370-
9209 ..

VENDEMOS E AWGAMOS
TOOA A LINHA DE
VioÉO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2
'XBOX
• PLAYSTATION ONE

*OREAMÇA$T
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE'

ESTUFA - vende-se, ej 6

bandejas, pj lanchonete.

R$300,00. Tratar: 3714658
ou 9992-5253.

R$90,00 cada. Tratar: 371-
0196.

verneziana, prontas pj montar.
R$120,00. Tratar: 371-6064

ej Jair.

lanchonete ou cozinha. Tratar:
371-6362.

grosso, liquidifieadoer etc.

R$230,00. Tratar: 371-9720.Aulas Particulares de

Química e Hsica.

Preparação para o

vestibular.

Tradução de Alemão.

FAcçÃO..,vende-se, compl., ou
troca-se por fusca. Tratar: 373-

6614 ej Maria. VIDEOCASSETE - vende-se.

R$190,00. Tratar: 372-1274.
PROCURA-SE - galpão, ej
250m2 a 300m2, pj aluguel.
Tratar: 371-2741.

VENDE-SE - instalações pj
mercado, pI retirar do local.

Aceita-se carro. Tratar: 376-.
2222 ou 9121-3921.

JAQUETA - vende-se, de couro,
pj motoqueiro, tamanho P.

Tratar: 9111-8542.
FILMADORA - vende-se, JVC GR

SX867, suoer VHS-C hiper zoam,
_ digital de 450x + acessórios.

R$500,00. Tratar: 9905-5008.

VIDEOKE - vende-se, Sega VKS
3.0, cj câmera de éeo, ,2
microfones 11 ccs.

R$300,00. Tratar: 9975-0625
ej Maurício.

TELE-PIZZA - vende-se.
Barbada. Tratar: 273-1313
manhã.

MÁQUINA - vende-se, de

escrever, Olivett, Lettera 32, cj
maleta, antiga. Tratar: 371-
4658 ou 9992-5253.

VENDE-SE - um engate de

earretinha, pj Corsa Wind.
Tratar: 9118-2880.

Tratar: a71-2735 ou

9957-8313 cf CarlosFREEZER - vende-se, 230L.
Tratar: 372-3790 ej Dolores ou
Margarete.

TROCA-SE - cartão de telefone,
pj colecionador. Tratar: 275-
3708.

Mod Armada, Proe. Ihtel

pentium III 500, rnern. 64

megabyte s, HD 4,64.
R$3.000,00. Tratar: 9905-
5008.

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

VENDE.-SE - ciclo motor,
Monark. Tratar: 276-0478.MOTOR - vende-se, V8, gas.,

eompl., ej carburador,
inguinação e motor de arranque,
disco e plator, 1 caixa 3
marchas. R$500,ob. Tratar:
370-9850.

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

TROCA-SE - nintendo 64, ej 10
fitas, por play-station. Tratar:

9117-1083 ej Wanderlei.

VENDE-SE - 8 janelas de 1,60 x

2,0 e 1 janela de 3,00 x 1,30.
Janelas de ferro próprias pj
galpão,já ejvidro. Tratar: 275-
2335 ej Célio.

VIDEOGAME - vende-se, Piay
Statlon 2, ej 10 cds, 2

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

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

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

JANELAS - vende-se, 7, de

alumínio, ej verneziana, ej
vidros, ou troca-se por material
de construção. Tratar: 376-
1750 ou 9979-0120 ej Laercio
e 372-2317 comI.

VENDE-SE - proe. Alimentos

Mega Master,Walita, cornpl., ej
batedor massa, disco fato fino e

grosso, disco ralar frno e

MOTO VELOCIDADE - vende-se,
eqptos novos, jaqueta G e M,
calça G e M, bota 42 e 38.

R$1.000,OO. Tratar: 9905-
5008.

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

Baependi. Tratar: 9905-6410
ej Deoglair.

PORTA - vende-se, de tela, pj
XEROX - vende-se, maq.,
marca Mita, modelo DC·

1256, semi-nova. R$
1.400,00. Tratar: 275-1104
ej Thais.

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ 03.855.214/0001,38

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

JANELAS - vende-se, 3 de zinco,
estilo colonial, ej vidros e MÓVEIS - vende-se, pj montar

loja de. roupa. Tratar: 370-9596
ou 276-3059.

VESTIDO - vende-se, 2, de

prenda, manequim 38.

Turismo
eviagens

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

o Presidente da Cooperativa de Trabalho Médico de Jaraguá do

Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 42 parágrafo
III do Estatuto Social, convoca todos os Cooperados da

Cooperativo para participar da Assembléia Geral Extraordinária,
a ser realizada no CPL - Centro dos Profissionais Liberais, à Rua
Donald Gehring, 175 - Jaraguá do Sul- Estado de Santa Catarina,
às 17:30 horas do dia 09 de Setembro de 2003, em primeira
convocação, com no mínimo dois terços dos Cooperados, em

condições de votar, às 18:30 horas, em Segunda convocação,
com no mínimo a metade e mais um dos Cooperados, ou ainda,
às 19:30 horas, em terceira e última convocação, com a presença
no mínimo 10 Cooperados, onde será discutida a seguinte ordem
do dia:

1. Discussão sobre regras para a utilização do FATES;
2. Parceria' com os Hospitais;
3. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

OBS: O número de Cooperados, para efeito de cálculo do "quorum"
de instalação, é nesta data, de 134 (cento e trinta e quatro)

Jaraguá do Sul, 23 de Agosto de 2003.

Dr. Adernar Nardelli - Presidente da Cooperativa de Trabalho
Médico de Jaraguá do Sul

. ""'" .

unovers
MUDAS -vende-se, de palmeira
real. Tratar: 370-2461.

NOTEBOOK - vende-se, Compac

Contra-Baixo
Compra-S8 emÓlimo eSlado

Tratar: 1122..1830

Judas. R$78.000,00. Aceita-se
carro até R$20.000,00.
Tratar: 047 426-8264.

(proprietário)ÁGUA. VERDE - vende-se, ej
15x39, c/ 2 casas de alv., 12

ej 115m2, c/ laje, 3 qtos e
.

demais depend., 22 ej 65m2, ej
2 qtos e demais depend., entro
individuais, próx. a Igreja São

ÁGUA VERDE - vende-se, R.
Paulo Kraemer, cj 371m2, cj
eser., local alto. R$25.000,00.
Tratar: 372-3922 ej Walter
Creei 9238

.; ., i- (lragu��o;u[IINÂTÁLiAI
371-1919 ; i ,i lJaraguá do Sul!

I EIí_19117-0497:
� � _� _ . � _i - Venha pa�sar bons momentos duma 1_.. _ . __ � . __ . __ � _l ,_._ .. _ _ ,

i IlH)I'CUlJ de cabelos longos..
Ninfeta. Só i it-··-··--·,___:_-----·----·,,

'
.. I

: p!U:��2101neos de bom gosto! ...
.. ICLAUDIA!

PREVINA·SE !Bl::&Z-i I. .

=Ó, I
Use Camisinha i - Morena Bronzeada, menininha sapeca! i IJaraguá do Sul i

!.I1ICtl_119991-690ol�.-.- ..-.-_.. _ .. _ _ -,-.. �

: - r;(�ra, safadinha (!t..' seios grande,. i····
.. 1 , � - _ - _ _.- .

Ini{[t�
Anuncie aqui! ..

_ LoiraNaruralestilo mulherão
371-1919

, Os fenômenos de Jaragua'do Sul,
: de volta as menininhas do IJTazer!
: Uma só é o paraíso...
: Com três você vai ao além.

Anuncie aqui!
371-1919

VIVIANE LOIRA i
a iniciante sa eca

....
"

PREVINA·SE
Use Camisinha FERNANDA

Anuncie aqui! Anuncie aqui!
371-1919

,371-1919 !_.I '.' Jaraguá do Sul '

i
� j I I ci Local Discreto,

.

L__��_ci"j
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Fiesta Street 02 prata G R$ 15.800,00
Pick-up Corsa 1.6 01 branco G R$ 13.500,00
Corsa 4p, 1.6, ac .. d.h 01 branco G R$ 16.800,00
Honda NX 200 01 preta G R$ 5.500,00
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
VW 16 - 200 truck-baú 00 branco D R$ 78.000,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Honda CBX 200 Strada 99 verde G R$ 3.900,00
Gol4p 99 verde G R$ 13.500,00
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G R$ 10.900,00
Blazer 2.2 97 branca G R$ 22.800,00
Gol LO compl. 97 branco G R$ 12.000,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
Blazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00
Palio EX 96 laranja G R$ 9.900,00
Gol! GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L - Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
MB 709 carroçeria 93 vermelho Ó R$'35.000,OO
Chevette DL 91 branco G R$ 5,800,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.000,00
F-lOOO 89 amarela D E# 19.800,00

CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00
Urm.

"

"�"Mê'n';tI:!�n;�r t)'êâ ;F'!i�iiIlô>i â!·Y'

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

CG 125 VERDE 2003

CELTA 2P BRANCO 2001

PALIO YANG VERDE 2001

ESCORT GL, COMPLETO PRETO 2000

CORSÁ SEDAN PRATA 2000

KA GL PRETO 2000

MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

CORSA BRANCO 1999

ESCORT GL4P VERDE 1997

TEMPRA SX 8V AZUL 1997

CORSA SUPER 41" - TRAVAS E ALARME VERDE 1997

VECTRA GLS + COURO BRANCO 1997

GOL ClIl.6 BRANCO 1997

GOL1.0 I PLUS + RODAS PRATA 1995

GOLF GL COMPL. (-AR) AZUL 1995

GOL ClIl.6 AZUL 1995

EsCORT GL - TRIO E DH BORDO 1994

OMEGA GLS VERDE 1993

99 D

GM
Celta Branco
Corsa Sedan Verde
Vectra GLS comp. Vermelho
Vectra ·GLS compl. Branco
Corsa Super MPFI Branco
Chevette DL Prata
Kadett SLIE Cinza
Blazer Branco

VW

Gol Special Vermelho

Gol Special Branco
Gol 16v vermelho

FORD
F-250 XLT compl. Branca

FIAT
Palio ED Vermelho

, Uno Mille EP Preto

01 G
01 G
98 G
97 G
96 G
93 G
90 G
96 G

02 G
99 G
98

98 G
96 G

Mille Smart Branco 01 G
Uno 1.5 Bege 88 A

RENAULT

"CJio,RNl,(),:l"I3,/corDPI. "" ,,', ,Frat�" ",.', '" ',' "" ",01"" '

,'o' §""
.�v. :�!i,��EI.t� WAL��",A�'ÇIJUB�, �80�;� ��IIIIJQ,.'1IEIMr ��,MGII4ílQ'.�U�"

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

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

Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c. 99 branco
Fiorino Furgão 1.5 98 branco
Uno Mille, limp. desemb., 91 'azul

VW
Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Goll.0 94 azul meto
Gol S, 1.8, álcool 85 bege
Goll.0 94 azul meto
Apollo1.8 91 azul meto

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t, v.e., t.e. 99 branco
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t. 00 cinza
S-10 Deluxe, compl. 98
S-10 2.0 GNV, travas, alarme 97 azul
Kadett SL, ,1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. - 92 vermelho
Vectra GLS 2.0 97 cinza

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul meto
Escort Hobby 1.6 93 bordô
Escort 1.8L 93 cinza
Escort GL 1.6 87 dourado
.Escort GL 1.6 a.q., d.t. 94 cinza
Escort Perua 1.8, a.c., d.h., trava 98 prata
Escort GL 1.8 a.q. 92 azul meto
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho

Dakota pick-up 6cil. gas.
Corsa Wind, 4p
Titan
Gol MI 1,6, gas.
Corsa MpFI 1.6 gas,
Piek-up corsa Gl
Kadett llght, 1.8, álc.
Escort hobby, gas.
Gol Cl
Gol Cl, 1,6, gasolina
CBx 450, gasolina

.

Escort
Escort l 88, álcool
Monza SlE, 1.8, compi.
Voyage 1.6 gas.
Caravan GNV, álcool
Fusea 1300
Fusca 1300, gasolina

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
88 verde
87 bege
82 cinza
81 prata
78 branco
73 bege

F-250 03 prataFIAT Tempra 96 Branco R$9.500,00
cl partida, 2º dono 95 azul

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00 Twister 02 vermelha

Un04p 96 Praia R$ 9.000,00 Celta 02 prata c/ cpc. Logus, 2p, comp, 94 prata
Palio Weekend 98 Verde R$16.500,00 CorsaWind 99 branco 2p Gol, 2p, comp. 97 bordoVW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00
Passa!Alemão, compl.+ Aul.. 95 Cinza R$17.800,00 Astra 99 branco 2.0 completo

Gol, 2p, básico 96 bordo
GolMI 98 Branco R$11.000,00 Kadett 97 cinza c/opc,
GolMI 97 Vermelho �$10.500,00 Peugeout 97 verdemet. 303 NX, completo, 4p Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azul
Saveiro 96 Branca R$· 9.000,00
LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 ceu.o: 97 branco Uno, 4p, compl. 96 bordo

�
Gol 83 Prata R$ 3.000,00 Corsa 96 branco c/opc, Kadett, 2p, com opc. 95 branco
Voyage 84 Branco R$ 2,500,00 Gol 96 branco 1.0, plusGM QuantumCLI 93 Cinza R$ 8.900,00 Escort, 2p, motor 1.0 95 bordo
Pick-up Corsa 95 Grafite R$10.000,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico
OmegaGLS 93 ' Grafite R$12.500,00 Uno 95 vermelho 4p, trio elétrico

Del Rey 2p. Gl 89 branco

Kadett 92 Branco R$ 2.000,00 Tipo 95 branco compl. Go11.6 ale. 86' dourado
Quantum compl. 87 Verde R$ 4,500,00

FORD Escort+lobby 95 Azul R$ 7.300,00 Tempra 93 preto compl. Chevette 1.6 ale. 84 dourado
VeronaGLX 96 Azul R$ 9.700,00 Monza GLS 92 cinza compl. Fusca 83 brancoFiesta 96 Vinho R$ 9.500,00 D-20 gablnada 89 bordô compLRENAULT Clio, -ar 01 Bordô R$ 16.500,00

; Av�:'Prefelto Waídemar ..Grubã;'3747'; Jaragilá,·dO Sul, Selina GLX 89 bordo álc., d.h., 1.6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676
WILLIAM ueículos
FONE: (47) 374-1117 9975-0117
Rua Marechal Castelo Branco, 3549 - Centro - Schroeder

Iveco - Furgão Branco 99

CG 03 R$ 3.800,00 Ronda Civic LX - compl. Prata 98
Gol16V 4p 99 R$13.500,00
GolMI 97 R$ 9.600,00 Kangoo 1.6 - coriijil. Cinza Dl .

Corsa Sedan, 1.6 97 R$12.500,00 ,

Clio RT - top de linha Branco Dl
CorsaSuper 97 R$ 9.300,00
Gol 93 R$ 7.200,00 Parati 1.6 c/ a.c. / d.h. Branco Dl
Gol 92 R$ 6.400,00 Prata 02F-1000 91 R$ 26.000,00 Gol Plus 16v

Elba 89 R$ 4.000,00 Siena ELX - compl. Branco Dl
Escort 88 R$ 4.500,00
CG 88 R$ 1.400,00 Uno EX - compl. Prata 99

Santana compl. - ar 87 R$ 4.500,00 Corsa Sedan Milenium Cinza 02
I Escort 87 R$ 4.000,00

Chevette 86 R$ 3.500,00 Celta c/ opc, Prata 02

I Uno 85 R$ 3.300,00 Corsa Sedan GLS 1.6 Branco 97
85 R$ 3.500,00

R$ 2.200,00 Fiesta c/ trio Azul 98

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 6.500,00
Prêmio 1.5 Verde 91 R$ 5.000,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 9.500,00
Omega GL 2.0 4p Branco 94 R$ 12.700,00
Opala Diplomata 4p Bordo 91 R$ 9.900,00
Opala Diplomata 4p GNV Azul 92 R$ 12.500,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 18.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.900,00
Gol GIII 1.0 4p Branco 00 R$ 15.500,00
Fiorino Furgão Branco 94 R$ 7.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 4.000,00
Corcel Ii Branco 81 R$ 2.800,00
Brasília Cinza 78 R$ 2.000,00
Uno 1.5R Azul 88 R$ 4.900,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.800,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.900,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.500,00
Today 125 Preta 91 R$ 1.900,00
CBX 200 Preta 01 R$ 5.000,00
XR 200 Branco 97 R$ 4.200,00
Bis 100 KS Vermelha 99 R$ 2.800,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Tipo Preto 95 R$ 7.000,00

+ 13x R$ 272 12

311-0802 311-8281

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

y,Vf,norantim I Finanças

AUTOMOVEIS
COrl'O$ NadonClts e Imp_dO<I

Dakota cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00 D

Audi 56, top de linha, 4x4, turbo, 6 marhas prata 95 G

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GL5 compl. branco 98 GNV

Logus CLl1.8 bordõ 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

0-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86 G

Diplomata compl. een. Couro, automático, 4.1 bordõ 91 G

Voyage CLl1.8 prata 95 A

XR200 branca 99 G
"

Uno1.0 verde 94 G

GoICL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

370-2227 / 9975-1804
Av_ Pref. Waldemar Grubba. 3841 - Jaraguá do Sul

Fone/Fax:auro
275-1132veiculas

Astra Sedan GL 1.8, corCinza, ano 2000

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, travas e espelhos
elétricos, rodas de liga leve

Brava ELX 1.6 16V, cor Branca, ano 2000

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico

Golf 1.6 4p., cor Bege, ano 2001

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

Corsa Hatch l.0 4p., cor Branco, ano 2003

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

Gol16V 4p., cor Prata, ano 1999

OPcionais: ar quente, 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 CLASSIMajs QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003

ALUGA-SE - alv., na R.
Daniel Rumpel, lateral da
Waldemar Gruba. Tratar:
372�3192 ou 275-0072.

(proprietário)

ALUGA-SE - ao lado da WEG I,
cl 3 qtos. Tratar: 275-3227.

(proprietário)

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

,

• Garagem para 2 carfOS;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala Intima:
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte cl Closet;
• 1 Suíte Master cl Closet e
Banheira;

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

ProJetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

�-""'-"----'-----'-----"---...

'

Escritório de Engenharia -,

i
L ...

Av; Mal. Deodoro daF_a, &7,
Ed.Dlenor, sobreloja· Jar&guã do Sul

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

AMIZADE - vende-se" cl
113m2, no Lot. Blumengarten
II, cl suíte, 2 qtos, e demais

dependências, garagem pI 2
carros paralelos, terreno cl
480m2• Tratar: .371-8116 ou

9957-9387.

BARRA - vende-se, el 177m2,
4 qtos, eoz., sala, banh., lav.,
próx. ADV Aurora/Tritee.
R$50.000,00. Tratar: 376-

. 2506 ou 370-2200 el Eliziane.

BARRA VELHA - vende-se, de
madeira, cl 60m2, mobiliada,
boa localização. R$11.000,OO.
Aceita-se carro até 5.000,00.
Tratar: 371-6238. (proprietário)

,

MORE NO QUEESEU!

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

Com autorização do Banco Central

INFORMAÇÕES: (47) 9981-:3627 (47) 326-6654 cf Paulo - Qualquer horário

Plante.Tratar: 375-0340.

(proprietário)

CZERNIEWICZ - vende-se, alv.,
R. Ilda Formigari, 197, el 3
qtos. R$45.000
00. Tratar: 9997-2020. Creei
7402

ESTRADA NOVA - vende-se,
el 90m2, com 2 qtos, sala,
copa, eoz., garagem pI 2

carros, mais ampliação nos

fundos. R$38.000,OO. Aeeita
se sítio em Nereu Ramos,
Corupá ou Pomerode. Estuda
se proposta. Tratar: 370-
1019 ou 9117-2t286..

(proprietári o)

ÁGUA VERDE - vende-se, el
eser., totalmente plano, el
357,50mx13,27,50m, na R. do

Chopp Club. R$26.000,OO.
Tratar: 372-3922 el walter. ,

Creci 9238

BlUMENAU - vende-se, cl
144m2, 1 suíte, 2 qtos, bwe,
sala, copa, coz, embutida, gar.
P/2 carros. Ou troca-se por casa
em Jaraguá do Sul.

R$70.000,OO. Tratar: 371-
8278 ou 275-8000 el Anísio.
(proprietário)

COMPRA-SE - el terreno, até
12.000,00 negociáveis, em

Jaraguá, Guaramirim ou

Schroeder. Tratar: 9113-3628.

(proprietário)

CORUPÁ - vende-se, ter. cl
18.000m2, todo cercado, cl
casa, alv., el 9 cômodo, Bom

ILHA FIGUEIRA - vende-se,
mista, el 110m2•

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

particular, pago até R$250,00.
Tratar: 372-3492 el Aleione.

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

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

(proprietário)
ITAJUBA - vende-se, mista.
Tratar: 370-2008 cl Osmar. ,

(proprietário)
SÃO uns - aluga-se, d� mad.,
el 4 qtos. R$240,00. Tratar:
370-7437. '(proprietário)

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

SÃO uns - aluga-se, mad., el
4 qtos. R$140,00. Tratar: 370
7437. (proprietário)

PROCURA-SE - pI alugar, área
central. Valor até R$350,OO.
Tratar: 372-1395.

SCHROEDER-vende-se, alv., el
110m2, ter. el 562m2, el 3 qtos
grandes, 2 salas + 3 qtos peqs.,

PROCURA-SE - pI alugar, na

Nova Brasília ou Vila Lenzi, de

Mude seu conceito de viver
brJ
(e>Çjaráen? fi

Lazer: Prédio:

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

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

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

Lacalizaçdo do Prédio: Rua Leopouio lvInltnke,
Perto do Clube Beim RIO.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 en trada ;:

«aldo di re to c/ia Cous tru tora » �

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

R. l'vfarecluzl Deodoro âa Fonseca, 972
Roylll Barg Center - ]llmgwÍ do 5111- SC

CONSrRU.
"Inovando Conceitos de Vida'!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e demais dep. +. peq. Casa

anexa. R$45.000,00. Tratar:
372-3922 c/ Walter. Creci

9238

VENDE-SE - no Lot. Firenzi, no
Chico de Paula, alv., de esquina,
c/116m2, ter. cf 490m2• Aceita
se sítio no megóclo: Tratar:

275-0759 c/ Antônio:

(proprietário)

VENDE-SE - 2 de alv.\c/120m2
e 90m2, próx. a Malwee.
R$70.000,OO. Tratar: 376-

2470. (proprietário)

VENDE-SE - na R. Pref. José

Bauer, c/420m2, ao lado da
Reer. da Caixa Econômica.
Tratar: 9134-7639 ou 371-
9686 c/ Janice. (proprietário)

VENDE-5E-.na R. Joaquim Fco
de Paula, próx. Posto Marcolla.
Tratar: 371-7571. (proprietário)

VENDE-5E - de alv., grande,
próx. ao Posto Marcolla, c/ 5
qtos, 3 banh., sala, 2 copas,
eoz., lav. e garagem + quitinete
anexa, c/ ter. de 500m2 e rua

asfaltada. R$30.000,00 + 10x

R$700,00. Tratar! na R. dos

Escoteiros, 114. (proprietário)

VENDE-SE - alv., c/72m2, c/
ter. de 420m2, na R. José

Narloch, 1849, bairro Ana Paula
II. Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 273-0530. (proprietário)

VENDE-5E - c/113m2, semi

acabada, ter. c/650m2• Valor a
combinar. Aceita-se carro.

Tratar: 275-2335. (proprietário)

VENDE-SE - p/ retirar do local,
em pinus beneficiado, semi

nova, R$2.900,00. Tratar:
9134-7950 c/ Alexandre.
(proprietário)

VENDE-SE - alv., c'/ 110m2,
sendo três qtos, sala, coz.,
garagem, área de serviço e lazer
e banheiro. Com terreno de

587m2, todo murado e mais

galpão c/ estr. e coberura

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

Joinville) 20m da Av. Paulo

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

R$47.000,00. Tratar: 429-
7591. (proprietário)

VENDE-SE - imóveis em São

Paulo, c/ ótimo local. Tratar:
011 6976-9448. (proprietário)

VENDE-SE - c/ urgência, em
construção, c/laje, telha, caibro
e ripa. R$16.000,00. Aceita-se
carro ou moto no negócio.
Tratar: 276-3353. (proprietário)

VENDE-SE - alv., localizada no

t.ot, Sto. Antônio, c/ 3 qtos,
alv., toda murada.

R$26.000,00. Tratar: 9997-
2020. Creei. 7402

VENDE-SE - c/ dois pisos, 15
peças, na R. Walter Marquardt.
Valor a combinar. Tratar: 370-

r contemp ad()

®Carogu6
371-4000

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

.

r·

7594. (proprietário)

VILA LALAU - vende-se, mista,
c/136m2, na R. Friedrich
Wilhelm Sonenholl, 370.
R$50.000,00. Tratar: 372-
1114 ou 9104-1089.

(proprietário)

ALUGA-5E - c/90m2, 2 dorm.e
demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde.

R$250,00. Tratar: 9957-7545.

FLORIANÓPOLIS - vende-se, no
centro, quitado, c/l qto, ob.,
desocupado. R$53.000,00.
Tratar: 9103-0188.

GUARAMIRIM - vende-se, c/
88m2, c/ parte de ter. nos

fundos, a' 30m da Fameg_
. R$38_000,00 ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
27$-3708. (proprietário)

ITAPEMA - vende-se, em Loft,
c/133m2, 50m' da praia,
defronte p/ rua principal.
R$50.000,00. Tratar: 047369-
4922 c/ Roberto.

OPORTUNIDADE =vende-se, no
Conj. Habitacional Amizade, c/
2 qtos. R$23.000,00 + financ.
da CEF. Tratar: 9993-1188.

SCHROEDER - aluga-se, centro,
.

c/3 suítes, dep. de empregada
e cozo mob. Valor a combinar.
Tratar: 9133-3476.

VENDE-5E - no Ed. Royal Barg,
c/ 3 dorm. sendo 1 suHe,
sacada c/ chur., cozo mob.
Entrada + parco em 50 meses

direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VILA NOVA - vende-se, c/ 2
,

qtos, sala e demais

dependências. Pequena entro +

parco Tratar: 9957-6889.

VILA NOVA-vende-se, no Res.
Jardim das Mercedes, 2 qtos,
saia,. coz., bano e área de

serviço. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 370-7316.

ÁGUA VERDE - vende-se, c/
375m2, próx. Chopp Club.

R$25.000,00. Tratar: 371-
5512. Creei 8054.

GUARAMIRIM - vende-se,
bairro amizade, 15x25.

R$8.000,00. Aceita-se carro no
negócio. Tratar: 373-3511.

JGUÁ ESQUERDO - vende-se, c/
7.730m2, próx. Caic.

R$85.000,00. Tratar: 371-
5512. Creci 8054.

NOVA BRASíLlA-vende-se, c/
412m2, lateral R. Tomaz Fco.
Goes. R$25.000,00. Tratar:
371-5512. Creci 8054.

NOVA BRASíliA - vende-se, c/
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

PiÇARRAS - vende-se, c/
405m2, próx. Candeias. Tratar:
372-1395.

RIO MOlHA-vende-se, 40x50,
próx. a Gruta. R$12.000,00.
Tratar: 275-3735.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150,00. Aceita-se casa ou

apto no negócio. Tratar: 9112-

5501; (proprietário)

SANTA lUZIA - vende-se, c/
430m2, pronto p/ constr., c/
água, luz, esgoto e escritura.
Valor a combinar. Valor a

combinar. Tratar: 275-2335.

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

4.850m2, c/luz, água e dentro

do período urbano .

R$18.500,00. Tratar: 371-
6069.

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

em condições. Tratar: 370-

2736.

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00
ou troca-se por carro. Trstar:
273-1343 c/ Andreia.

TROCA-SE - pronto p/ contr.,
c/luz e água padrão, por carro
acima do ano 96. Tratar: 276-
0605.

o melhor

Consórcio de
Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e
Reformas de imóveis

VENDE-SE -15x39, c/2 casas

de alv., 1º c/115m2, c/laje, 3
qtos, demais dep., 22 c/65m2,
2 qtos, demais dep. Entradas
individuais, próx. Confecçções
Carinhoso. R$78.000,00.
Aceita-se carro até

R$20.000,00. Tratar: 426-
8264.

VENDE-SE - próx. ao Wigando
Meyer. R$4.500,00. Tratar na
R. Ana Karsten, 149, lateral da
Walter Marquardt, c/ Andréia.

VENDE-5E - c/ casa em 4x6 em

Barra do Sul, a 200mts da.

praia. R$7 .000,00 e assumir o

restante das prestações de

R$240,00. Tratar: 371-7733

c/ Sandro.(proprietário)

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, c/3.900m2,
totalmente aproveitávei s.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VilA lAlAU - vende-Se, c/
900m2, R .. Major Julio ferreira.

R$65.000,00. Tratar: 371·

5512. Creci 8054.

ALUGA-SE - de esquina, grande,
na Reinoldo Rau. Tratar: 372-
1395.

ALUGA-SE - borracharia. Tratar:
9973-9654.

.

ALUGA-SE - sala de 300m2•
Tratar: 9973-9654.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE-terreno, c/720m2,
c/ qualquer atividade. Tratar:
9973-9654.

ALUGA-SE - salas pI escritório.
Tratar: 9973-9654.

ALUGA-SE - loja de peças e

acessórios. Tratar: 9973-9654.

ALUGA-SE loja pI
escapamentos de carro. Tratar:
9973-9654.

.

ALUGA-SE - loja pI oficina
mecânica de carros. Tratar:
9973-9654.

ALUGA-SE - loja pI colocação

promoções

de pára-brisas. Tratar: 9973-
9654.

PROCURA-SE - sala comercial

pI alugar. Tratar: 275-2550 cl
Marivone.

VENDE-SE - no centro. Valor a

combinar. Tratar: 011 6976·
'

9448. (proprietário)

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

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

noite.

VENDE-SE - restaurante e

pizzaria, super b�m montado.

Tratar: 370-3279 a noite.

VENDE-SE - padaria, na R. Dona

.; .

ImperdlvelS
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, n2 :1.40 - Centro - Jaraguâ do Sul

Antônia, Nova Brasília. Valor a Defronte pI Marechal. Tratar:
combinar. Tratar: 275-4130. 275-3070. Creci 8950.

QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR lOCAliZAÇÃO

DEJARAGUÁ?

ROY�

VENDE-SE - borracharia, compl.
R$1.500,00. Tratar: 9905-
1537.

VENDE-SE -loja de confecções,
adulto e juvenil e calçados em

geral. Tratar: 370-1657.

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversos metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento•

CONSTRuSI. 8
N

b
"Inovando Conceitos de Vida" 5

VENDE-SE - instalações de

mercado, pI retirar do local.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 376-2222 ou 9121-

3921.

VENDE-SE - padaria, compl., cl
ótimo ponto ecllentela, na Ilha
da Figueira. Tratar: 370-5767.

\S\
W TRABALHOS
g COM LAVA·JATO

'

,�V (Água quente e fria)

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

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

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

""""- .,.,

VENDE-SE - loja de confecções,
cj estoque e móveis, ótimo

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

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

RIO MOLHA - vende-se, próx.
Igreja a 6km do centro, acesso

..IP Comé

ricas

Rua: Jos
São Luiz.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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nascentes e mais terrenos
23. prontos p/ eonstr. casa ou

quadras de multi uso/esport.
R$185.00G,00. Aceito contra

lp, proposta p/ pgto a vista ou

l7. todo asfaltado. Mini paraíso, c/ carro, imóvel de menor valor
toda infra-estrutura, área c/ como parte do pgto, Tratar: 370-

,6, 20.000m2, c/ terreno pronto p/ 8563.
construir. Local tipo condomínio
rural somente p/ residências ou CORUPÃ - vende-se, terreno/
lazer. R$55.000,00. E área de chácara, c/ 35.000m2, próx. ao
40.850m2 com chalé de 87m2, Seminário, área beira-rio.
garagem, área de festa c/ R$85.000,00. Tratar: 372-
churrasqueira, escritório, 3063 c/ Egon das 19 às 22
galpão c/ qultinete, canil, lagoa, horas.

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

CONSÓRCIO UNIÃO
precisa-se de vendedores
externos com experiência
na área de consórcios,
salário fixo + comissão.
Tratar: 371-8153.

PRECISA-SE - serralheiros, c/
prática. Tratar: 370-4452 ou

9905-0373 c/ Teno.

PRECISA-SE - serralheiros, c/
prática. Tratar: 370-4452.

PRECISA-SE - babá pj trabalhar
na parte da tarde. Tratar: 372-
3164.TELE-MARKETING - preeisa

se c/ experiência na área
de consórcio, c/ telefone
em casa (trabalho
domiciliar), salário fixo +

PRECISÀ-SE.;.. mensalistas p/
,

trabalhar no horário das 13:00
as 21:00. Tratar: 37�-3890.

CLASS

Empresa de Jaragua
contrata Programador

DeJphi

Experiência mínima de
umano

Enviar CurricuJum para
vagaprog@uol.com.br

ENFERMEIRA - c/ prática, se
oferece p/ cuidar de idosos,
ambos os sexos. Tratar: 274-
8010 - ramal 24, c/ Dantas a

noite.

ENFERMEIRA - se oferece p/
trabalhar, particular, c/
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como babá, período integral.
Tratar: 275-0945.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como babá, meio período.

CURSOS DE EXTENSÃO UNERJ
• Patologi,a d�s 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.

5.

.�
UNERJ
c.r.oU�.• .J&n.guIdo"

extensão@unelj.com.br
-,

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias
CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS'OFERECIDOS

senac

CORREIO DO POVO 13

,

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 24h # Período: 01 a 11/09/03
2ª a 5i! (19h às 22h) # lrivestimento: R$ 144,00 ou 1 + 1 R$ 80,00

Carga Horária: 360h #. Período: 01/09/03
segundas-renas ( 14h às 22h) # Investimento: 18x R$ 350,00

PÓS-GRADUA ÃO EM VAREJO

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: "arauadosul@sc.senac.br

----�-----------------------.

Há Vagas
Clicheria Alvo

VAGA PARA 1 VENDEDOR VIAJANTE

Admite maior de 18 anos,
e de preferência que resida
na Ilha da Flgueira ou

proximidades.··
.

Tratar: 370-4827

Requisites: carro próprio, celular, disponibilidade para
viagens e experiência em vendas.

Abrangência: Região de Jaraguá do Sul até planalto Norte.

Empresa ofereci: Clientela formada e boa remuneração.
Segmento: farmácia, supermercado e outros.

I'
Contato para entrevista a partir de segunda feira (12/08) I
TeJ.: 047.9112.7486 com Guasselii.

Tratar: 275-0945.

---------------------------�.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na
montagem de móveis e serviços
gerais. Tratar: 370-3402 ou

9101-4402.
..�rºg�1'iãpasdoprocessocÔnstruti\lOeiJson?,�()6,§!i�x�99i\lii. .... ' .• ,.,.
.... ..

":2:"""15úrabilidã<IecIe mãiéúi:iis écom'ponentes das edificaçôes.
3. Origens daPCltolo�iél..

4.' Pr6blemaSpatológicôsem:
........................................

Fúndàçôes
.

Estruturas
.

Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintljra
Manifestações:
Umidade
Corrosão

Desagregação
Destacamento

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
corno acompanhante de idosos,
disponibilidade p/ viagem,
solteira, 33 anos. Tratar: 372-
0871 c/ Eunice.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar em
serviços gerais. Tratar: 372-

1017 ou 9955-8035 .

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como babá. Tratar: 370.7594. OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como

e

.............MilIIIIIIII�
• comparecer éi

Rua Walter Marquardt, 727 •

Barra do Rio Molha • c/
Curriculum •dia 27/8 às 16 hrs

telefonista, recepcionista ou

vendedora. Tratar: 9992-5281

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como dama de compartia, c/
experiência e cursando técnico
em enfermagem. Tratar: 371-
2455 c/ Alice.

OFEREÇO·ME - p/ trabalhar
como estampador, c/
experiência, ajudante de
motorista "OU auxiliar de

pedreiro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como dobradeira, revisora, c/
experiência, babá ou diarista.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 c/ Noeli.

OFEREÇ9-ME - p/ trabalhar
como ajudante de motorista,
servente, montador de

móveis, serralheiro,' serviços
gerais. Tratar na R. Humberto
Bortolini, fundos nQ 60, Jaraguá
Esquerdo c/ Luiz Mauro.

PROCURA-SE � estágio na

área de arquitetura e

urbanismo. Tratar: 371-1847
ou 9102-8676 c/ Ivanildo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(47)376-118.
371-1691

Rua Roberto Zeidel, 451
Corupá-SC

.

'CASA J.E.I
iCoses Pré-fabricadas'

,..,

CONSERVAÇAO DE TAPETES
o tapete é uma peça de decoração indispensável ao
.arnbiente, pois oferece harmonia e conforto.
Entretanto, com o passar do tempo é comum ele

adquirir uma aparência de velho e mal cuidado.
Algumas dicas podem ser utilizadas para prolongar a
vida útil dos tapetes:

- Nunca lavar em máquinas de lavar

:. Lavar com produtos apropriados para limpeza e

lavagem de tapetes e carpetes. Na ausência destes
produtos, o melhor a ser utilizado é sabão neutro

- Caso haja sujeira de óleo ou graxa sob a superfície,
do tapete, o melhor método é utilizar água
rnornatéerca de 70°), deixando a concentração de
'sabão neutro no local. Espere agir por alguns minutos
e depois esfregue levemente

..- ''*' """t'"",,,*, ""'*, ,"",' - Ao lavar o tapete, utilize sempre escovas com cerdas

372-1618 macias

'João Januório Arraso, nO 341! - Procure escovar o tapete sempre para o mesmo
(,����91.1� ��qLJ�r��, J9LJ� �() s.l.IU sent ido.

�ID.�I
i I

i 275.;2234/275-2894 I
1 . '. .' ,'. 1

I Unrca LOJa: III

j RuIl:JoI.Piunfllt'bedl',ZlôO-
\'11a:"'�"'a (IUIt(!S�Dpa�MIl1) !

L���.�.��,·����·�����::.��,,�,��J

- A higienização dos tapetes varia de acordo com as

condições do ambiente, mas, em qeral, a periodicidade
de limpeza é de 5 a 10 dias. O recomendável é a

.�

utilização de a vaporizadores de arquente, podendo
utilizar água ou produtos que dêem odor agradável.

- Se for utilizar vaporizadores, não incida o calor
diretamente sobre o local. Procure afastar nó mínimo
5 centímetros da superfície.

RETROI1SCAVADEIRA. CAMIl."HÃO

_JD."I__Jli_1
- Colocar a peça para secar à luz do sol ajuda na

�a�� eliminação de odores desaqradáveis. O contato com os

Rua WalterMarquardt, 2270

raios solares contribui para o extermínio de germes
e bactérias.

- É vedada a utilização de produtos alvejantes à
base de hípoclorito de sódio, como cândida e cloro.

- Caso a sujeira esteja impregnada, a recomendação
é que o tapete seja levado a uma loja especial izada
em lavagem a seco, com produtos de baixa

concentração.

Fixar tapetes na sala

I

Essa é uma dica relacionada com a segurança da

sala e de qualquer cômodo da casa que tenha

tapete. Evite deixar o tapete solto, principaímente
se o piso estiver encerado. O correto é prendê-los
sob móveis para impedir que o tapete deslize e

provoque um perigoso escorregão. Outra opção é
usar antiderrapante sob o tapete, Se preferir, você
pode colar faixas antiderrapantes apenas nas

beiradas do tapete, o que vai impedir que ele se

mova com o deslocamento das pessoas. ij

BONATTI
BAR'RA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1--2J6-2000
Rua RDflettoDemano, 491- CZ8rRÍIIMcz Rua JoséTbeodore Ribeiro.2193 - SI Dl Ruafelllllaoo BolIoIlnLD'mo·Bana" RiO CeRl

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO'Maluriais para Canstrução

,

Ferra,ens e ferramentas
• Malertal UOIrIee

..... 310-4508.,.310-4991

IFRANZNERI
Materiais de Construção I

I
Materiais Elétricos I
Hidráulicos· Ferragens !
TI(olos • Telhas· Cimenlo I
TInias e Vemizes I

, 376-1597 I

l���r;���5�J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o QUE VOCÊ PROCURA PARAI�At
CONSTRUIR OU REFORMAR •••

l/AGUA QUENTE 1
i VendeI de'�q.tiece(/or�s I
i solares, elétricos e a gas i

1372.07051 273-1532

Instaladora Construindo a seu Sonho!

Elétrica 375·1183

I I

I Rua João Marcatto, I
i nO 255 • SI 02 • Cenlro!
''!ClI�ClI9�.r.. �!it ��� � _�çj

_......

I.I��I

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001
Rua 28 de Agosto, 151 S - Guaramirim

Ilill.,I.,IJS,

•••ESTA AQUI!!!
Consulte nossos anunciantes

Comércio de Materiais
de Construção

373-0391
Rua Estrada Ballalla/ da SII/, tOO

Beira Rio, Gua""",im

TIJOTELHAS

I (47) 374·2200

Materiais de
Construção

ISANTA�I�I TIJOARTE
!H� i iM;ijl]J1"lfij;til%ffl
1(47) 374·1910! 370-3232
i Rua Marechal Cast�lo Branco, 5588 I 370-2315
.

• Centro· SCHROEDER •

.�"-"�'-""---'--'--' ... _-----"_--_.-_ .. _' .. _ ._ .. _ -_ .... _-
. .

.

.

IGüMi I
ARTELA}E
Nosso negócio é concreto

�23'�2' ··;;;;:'t·O...."1�. , """'1;;1 <1.;1114;'
i R: Exp. Antônio Carlos Ferreira, 85(), i
,sa.l.a. �� .. :.. �.ova �rasílja: J�r�9,uá.d� ..

Sul j
Av Mal. Castela Branco, n2 3507

Centro· SCHROEDER
! R: Gustavo Gumz, n" 548 :

! Rio Cerro n . Jguá do Sul !
: •••• A� ••••••• _ ••••• _._ •••• _ ••• _ •• � •• __ •••• _.... • ••••••• _ ••••• _ ••• _ •••••• _ ••• _ •• _ .... _ •• .<

N coce I_I lMlC"arl
Matertats de Construçao MAT. DE CONSTRUÇÃO!

AV_PRE�W_GRUBBA,4386
CENTENÁRIO - JGuÁ DO SUL

Rua da Saudades, 300
Centro· Corupá • se

(47) 375-1239

370-0800

ILJTomazeUI

Av. Waltlemar Gl'ubba, 1555
Vila lalau - Jaraguil tio Sul

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

Rua: Jaraguá, 50 • Centro

Corupá - SC

Ruo PostarSchnetder, 832

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



16 CORREIO DO POVO
CLASSI

QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003 g

., Por cornpl icações neurológicas, já que o processo envolve o cérebro; Rua DI. Waldomiro Mazureohen, 67 ,Centro
• Em função da diabete que, às vezes, provoca insensibilidade na bexiga - a pessoa não sente que precisa urinar;
• Por causa de um parto - ou de envelhecimento -, as mulheres podem adquirir incontinência urinária, popularmente conhecida como bexíga caída;
• Devido ao crescimento da próstata, os homens também sofrem com problemas urinários, tendo dificuldade para eliminar a uriria ou contrair a

bexiga suficientemente;
• Por ocasião da menopausa, as mulheres ainda podem apresentar distúrbios urinários gerados pela ausência de alguns hormônios.

SAUDE INFOR

CONTINENCIA
Dr. N.eto" José A. Santos U·,.rina'T1-aTEL.371-0795 .

POLICLÍNICA RIO BRANCO
l� g;!tiio ó lOe Slrul(� 101 • SI!· {_'!f!II�

�----........--------....�

Ortodonfia e

Ortopedia Facial

Dac.·f�M;tl�Il·PBrt
ISSEMeOdOlltoJaullu.á

É a especialização da bex.iga, que é servil' de reservatório para a urina. Entretanto, diversos fatores, que serão vistos na seqüência, podem interferi"
nesta chamada "continência" alterando-a para mais nó caso da retenção urinária e para menos, no caso da incontinência urinária. Os casos de

retenção, completa (retenção urinária aguda) ou incompleta (resíduo pós-míccional) são geralmente conseqüência de alterações anatômicas

(próstata, estenose de uretra, carúncula uretral, por exemplo) ou orgânicas (dlabetes, Mal de Parkinson, etc.) ou neurológicas corno a bexiga
neurogênica atônica. Nas retenções urinárias, urna vez se conhecendo a causa, pode-se definir o tratamento. Fisiologicarnente, a população de

homens é mais afetada, pois a incidência de prostatlsmo é muito grande.
Já as incontinências comprometem mais a população feminina, causando grande prejuízo social e pessoal ao indivíduo, que muitas vezes se priva de
sair de casa com medo de se rnolhar, de não encontrar banheiro no local aonde irá, odor de urina, etc. Na mulher pode ocorrer a incontinência aos

esforços ou "stress", classificada em 9randes (esportes ou ao fazer força abdominal), médios (espirrar, tossir) e pequenos (levantar de uma cadeira,
rir); Bexiga Hiperativa com urgeincontinência (desejo forte e incontrolável de urinar COI11 grande possibilidade de se urinar se não achar banheiro),
polaquiúria (urinar várias vezes pouco volume) e sensação de bexiga cheia após urinar (rnesmo com uma quantidade rnuito pequena de urina), são
conseqüências de urna bexiga muito sensível, que a mulher sente como cheia mesmo COI11 uma pequena quantidade de urina dentro e o músculo vesical
se contrai inesperadarnente e sem condições de controlá-lo.Ternos ainda a incontinência paradoxal ou "overflow" que ocorre quando a perda da urina

'que não cabe mais dentro da bexiga, já cheia ou que não se esvaziou, por isto é paradoxal, pois quando pensamos em incontinência imaginamos urna

bexiga vazia.
Muitas vezes, as incontinências são operadas sem necessidade, pois a cirurgia corrige apenas a anatomia e não a hiperatividade da bexiqa, assim, por
exemplo uma mulher nestas condições, terá que se medicar cronicamente alérn do procedimento ci rúrqlco. Talvez a medicação a poupasse da cirurgia.
Importante ainda citar que, em casos selecionados, a fisioterapia tem papel de destaque, pois os exercícios de fortalecimento da musculatura pélvica
são fundamentais para devolver a continência em ambos os sexos, sern necessidade de cirurgia ou uso de medicamentos. Seu urologista vai orientar
lhe ao tratamento mais indicado para seu problema.

Todo músculo se.contrai. A bexiga, contudo, é um raro músculo que guarda a urina sern se contralr, Enquanto está armazenando, fica relaxada, ao
passo que a uretra, que trabalha com esse órgão, permanece contraída, justamente para segurar a urina. Quando a pessoa vai urinar, o cérebro envia
uma mensagem para a bexiga (grande músculo) se contrair. Ao mesmo tempo, os músculos do esfíncter, que envolvem a uretra, relaxam e deixam a

urina passar, O ato de urinar é um processo complexo, bem elaborado, Parece totalmente automático, está porém sujeito à nossa vontade,

Por que as pessoas adquirem problemas urinários?

Qual é o problema mais frequente?
É a incontinência urinária, que aflige 40% dás mulheres com mais de 60 anos em todo o mundo. Esse problema faz com que o organismo solte a urina
involuntariamente. O processo automático controlado pelo cérebro fica debil itado.
Alérn da perda de urina, fisicamente a mulher sente desconforto e aclqui re dermatites, como assaduras, Psicologicamente, as consequências são mais

graves. As pessoàs se deprimem, se isolam e restringern seu contato social.

Centro Auditivo
Audio ((;�j';)) Zoom
.... Aparelhos Auditivos

... Micro-Canal cf Volume Automático
.... Audiómetros e Impedanciómetro

... Moldes e Pilhas

�j CIRURGIÕES
#OENTISTAS
Odontologia preventiva estética e restaoradora

�
Medicamentos em geral
Manlpulaçdo de {órmul.1s médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos maníp(l/adQs

Fone: 371-8298
RU,l oJo Plcolll I 10 - Centro

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Alfredo Guenther
(CR.O 0360)

Fernado T. O. Guenter
{CRO 34S2)

Guilherme Guenter
(CRO 3978l

387 Oftalmologista
371-7801/370-0409

_, Cabine Acústico
_, Próteses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
e-mail: audiozOm@\JoLconf.br Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 333

Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
e milt! i\fgl)l)('r.ter;()\,)ol com br J1)ltllJ�li\ de SUl

,289 - SI. 01
á do Sul- se Rua Guilherme Weege, 327

I

I

h
li

n

b

I
J

.:+' I

: RuaGuilhermeWêOU8, a31: Centro JaNJguá 110 SuHiC ,
....... , .•. , ;.... .:: : :.".'_ J

���);/'-NEOVIT1\
Comércio de Produtos

,,,.. 0'''.....
. ,' /- ,%

.// _

/� f\ � '�':'�

Ortopédicos
e Hospitalares

Fone/FBK: (41) 312-0461
Umo do Rio Bnlllte.353-Sl2. Cenllo· Jguá dó Sul
emano malochllJltarra.eom••r • CeI-: 99Q9·0941

�,{\ ú

.'''a.� LABORATÓRIO JARAGUAENSE
DE ANÁLISES CLINICAS.lTOA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882

e Distribuidora de Cosméticos:

Fone: 371-6110
9905-2653
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IHOMENAGEM: SEIS CIDADÃOS RECEBEM TíTULOS DURANTE CERIMÔNIA REALIZADA HOJE PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GUARAMRIM

GERAL
... . .

CORREIODOPOVO 1

Sessão Solene será realizadahoje emGuaràminn
GUARAMIRIM - Seis

homens que prestaram re

levantes serviços à comu

nidad� guaramirense rece

berão hoje os títulos de Ci

dadão Honorário e Cida

dão Benemérito de

Guaramirim, este último

para aqueles que nasceram
no município. A solenida

de realizada pela Câmara

Municipal de Vereadores

acontecerá n�s dependên
cias do Parque Municipal
de Exposições Manoel

Perfeito de Aguiar, a par
tir das 17:30 horas.

No dia em que o mu

nicípio completa 54 anos

de emancipação, serão

concedidos a Dr. Vicente

Caropreso, Carlos Alberto
Reali, Antídio Aleixo
Lunelli e Serafino Devigili
o Título de Cidadão Ho-

César Junckes

O Presidente da Câmara considera o evento especial

norário de Guaramirim.'
Também serão homenage
ados Eugênio Frôhlich e

Antônio Pedro Vick, que
recebem o Título de Cida
dão Benemérito de

Guararriirim. Todas as in

dicações foram aprovadas
em Sessão Solene realiza-'
da dia 14 de ,agosto de
2003.

O presidente da Câma-

ra de Vereadores de

Guaramirim, Francisco Luís
de Souza, afirma que o

evento será'urna forma de

homenagear pessoas que
muito fizeram e fazem pela'
comunidade guaramirense.
"Estes homens atuaram para
o crescimento do nosso ITm

nicípio e merecem este re

conhecimento", lembra.
(CAROLINA TOMASELLI)

Indicado pelo vereador Osni Bylaardt, Serafi90 Luiz Devigili nasceu em 23 de

março de 1927, no município de Timbó. Filho de Eugênio e Felicita Devigili, iniciou'
sua vida profissional como agricultor em sua cidade natal e, em 1955, mudou-se
para Guararnirim, onde continuou a trabalhar na agricultura. Em 1957 adquiriu um

caminhão e passou a atuar no transporte de arroz. Participou da fundação do MDB
em Guaramirim, onde foi eleito vereador em 1971.

Antídio Aleixo Lunelli, que recebeu a indicação do vereador Evaldo João Junkes,
exerceu atividadesno Hospital eMaternidade SãoJosé e em diversos estabelecimentos
comerciais. Em 1981 abriou uma loja que comercializava fraldas e toalhas, que
ficava sob a responsabilidade da esposa, Beatriz, enquanto Antídio dedicava-se ao

comércio de carnes e queijos produzidos na propriedade de Abílio, seu pai. Em
1985 criou a Lunender, empresa de roupas infantis, que também foi instalada em

Guaramirim onze anos depois.
Antídio realizou ações beneméritas para hospitais, igrejas, entidades beneficentes,
a oiando também a cultura e o lazer no municí io.

Dr. Vicente Caropreso foi indicado pelo vereador Altair José Aguiat;. Nasceu em

Blumenau no dia 10 de setembro de 1956, mas está radicado emJaraguá do Sul há

quase 20 anos. É médico neurologista, formado pela Ufsc (Universidade Federal de

Santa Catarina) e pós-graduado na UFPR (Universidade Federal do Paraná).
Iniciou sua carreira profissional em 1983 no município de Blumenau como Tenente

Médico. Em 1984 mudou-se para Jaraguá do Sul, onde é médico voluntário da

APAE e pertence aos corpos clínicos dos dois hospitais do município, além atuar

em sua clínica particular.
No campo político, foi vereador em Jaraguá do Sul pelo PSDB. Em 1993, elegeu
se deputado federal pelo mesmo partido. Foi membro titular e vice-presidente da

Comissão de Seguridade Social e da Família no Congresso Nacional. Atualmente é

presidente do Diretório Estadual do PSDB.

Nascido em Bento Gonçalves (RS) em 13 de setembro de 1945, Carlos Alberto

Reali atua desde 1960 como jornalista e radialista. Começou sua atuação na cidade

catarinense de Concórdia, na Rádio Rural de Concórdia, passando por inúmeras

experiências no meio.

Adotando o pseudônio de Reali Júnior, mudou-se para Jaraguá do Sul em 1984,
onde fundou a Rádio Brasil Novo, primeira emissora do município a transmitir um

evento internacional, a Copa' América. Em 1992 foi um dos criadores do tablóide

Jornal Jaraguá News e, este ano, fundou a RBN TV A indicação ao ,TítUlo de

Cidadão Honorário foi feita pelo vereador Sálim José Dequech.

Eugênio Emílio Frõhlich nasceu em 26 de maio de 1927 em Guaramirim. Filho de

Emílio e Helena Mai Frôhlich, Eugênio se)TIpre foi agricultor e líder comunitário.

Foi presidente da 'Comunidade Evangélica do Guamiranga e presidente da Escola

Básica São Pedro e do Colégio Lauro Zimmermann. Foi sócio-fundador da

Sociedade Ouro Verde, no Guamiranga, um dos fundadores da Schützenfest de

Jaraguá d,o Sul e representou o Clube de Caça e Tiro do Vale do Itapocu. Atualmente
é comandante da Sociedade Atiradores Diana. Sua indicação para O' Título de

Cidadão Benemérito foi feita pelo vereador Valdemar Vitol,

Antônio Pedro Vick, indicado para o Título de Cidadão Benemérito de Guaramirim

pelo vereador Adilson Araújo, nasceu em 9 de abril de 1926, na localidade de Tibagi,
onde viveu até os 20 anos, quanto foi para o exército do Rio de Janeiro. Apgs urn ano

retornou paraGuaramirim e começou a trabalhar na lavoura, em urn engenho de cachaça.
Em 1950, casou-se com Luiza Guesser dá Luz, com quem teve 15 filhos, 22 netos e

dois bisnetos. Morou nas localidades de Jacu-Açu, Putanga e Barro Branco, onde vive;
até hoje.
Em Guaramirim, participou de várias construções, entre elas a da Igreja Matriz, da Casa

Paroquial, do Hospital Santo Antônio, da Igreja São José, da Casa das Irmãs no bairro
Rio 'Branco e da Igreja Santíssima Trindade, no Barro Branco.

'

INAUGURA HOJE!,!!

Você quer
construir ou reformar?

Então, visite a

CONSTRU
BENNER

Materiais de Construção.

Confira algumas de nossas promoções:
Tijolos 6 furos (fabricação própria) R$ 119,00
Balcão WC com pia e espelheira.... R$ 156,00
Pisos à partir de.••.•.•••••••••••••••••••...• R$ 6,99
Tinta PVA 181t R$ 38,25

FINANCIAMOS EM ATÉ 24 VEZES.

Televendas: 316-2929. Estamos esperandopor vocêllll
,� nha nos visitar e conhecer nossas instalações. Rua João Planincheck, nº 1832 - Bairro Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - se
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IESCOLA: 30 ANOS DE EDUCAÇÃO SERÃO COMEMORADOS NA ESCOLA HELEODORO BORGES

8CORREIODOPOVO GERAL

Escola Heleodoro Borges
30 anos de educação em JS

]ARAGuA DO SUL - Sá
bado a Escola Estadual de

Educação Básica P�ofessor
.

Heleodoro Borges come

mora 30 anos de ativida
des. No ano de 1973,
quando Jaraguá do Sul es

tava em plena expansão
uma nova escola se fazia
necessária. Foi então que a

escola Heleodoro Borges
iniciou suas atividades com
turmas de 5" a 7" séries,
atendendo 107 alunos.

Hoje a escola mantém
turmas de Educação In

fantil, de Ensino Funda
mental e Ensino Médio,
funcionando nos três tur

nos, com um total de

aproximadamente 700 alu
nos. O Ensino Médio ofe
rece desde 1986, curso de

Magistério e desde 1993,
curso de Educação Geral.
A Escola também oferece
aos seus alunos diversas

.

atividades extra-classe
como voleibol e futsaL

,Mantém também progra
ma de dança e cultura ale
mã. Professores e alunos

integram-se também ao

Cesar Junkes

Escola Heleodoro Borges realiza atividades comemorativas

programa Largada 2000
com projetos de reforço
escolar e Grêmio Estu
dantiL

Atualmente, alguns pro
jetos contam com a parce
ria da comunidade como o

novo-ajardinamento e pin
tura, buscando tornar o lo
cal mais agradável e acon

chegante, o que sempre é

estímulo para uma melhor,
aprendizagem dos alunos.
Foram feitas também
melhorias no sistema de ilu

minação externa, proporci
onando mais segurança aos
alunos e facilitando o fun-

cionamento da escola à noi
te. Através da Secretaria de
Desenvolvimento Regional,
com verba já destacada

pelo Governo do Estado
e licitação da prefeituramu
nicipal de Jaraguá do Sul,
em breve deverá ser con

cluida a quadra de esportes,
coberta, aguardada com

expectativa por professo
res, alunos e comunidade .

A escola hoje é dirigida
pela Professora Rosi

Terezinha Mattedi Gascho

que juntamente com aAPP,
equipe administrativa, pro
fessores, funcionários e alu-

Como obter dinheiro para projetos em SC
CRICIÚMA - Existem

muitos projetos que não

conseguem, recursos para
pesquisa e implementação e

muitas fontes de recursos

para implementar com idéi

as que acabam não sendo

utilizadas. De acordo com

a empresária Ethel Scliar, o
que ocorre é que as institui

ções não conhecem as fon

tes e as fontes não estão pro
curando corretamente.

"Pode' ainda acontecer de
conhecer a instituição e não

saber encaminhar da melhor

forma os projetos"; expli
ca. Resultado: 'dinheiro de

volvido, falta de apoio e par
cerias. Para sanar estas falhas,
está sendo promovido, em
Santa Catarina, um curso ori

ginal, que abrange justamen
te os tópicos mais impor
tantes para que as solicitações

de verbas tenham chances
de sucesso. O curso "Pro
movendo Parcerias de Su
cesso" tem o objetivo de

integrar os conhecimentos

produzidos na universidade
com a qualificação profissi
onal da comunidade. O

projeto é uma parceria en

tre a Universidade Federal
de Santa Catarina (UFSq e

o Programa de Expansão
da Educação Profissional

PROEP/CAPES, com fi

nanciamento da Funcitec.

Para inscrição é preciso
enviar nome, endereço, ida
de, escolaridade e instituição
que representa para o e-mail:

lsc@th.com.br. Osmelhores
selecionados ganharão bolsa
de apoio. A seleção aconte

ce amanhã, às 16 horas; e sá
bado, às 9:00. Os interessa
dos devem comparecer mu-

nidos de um mini-currículo.

O local da seleção será o Pré
dio de Extensão I - UNESC

(antiga OESC, atrás da Ro

doviária), em Criciúma.

O curso será ministrado
entre os meses de setembro
a novembro, num total de

100 horas/aula e abrangerá
os assuntos 'Comunicação
Empresarial', 'Planejamento
Estratégico' e 'Formação de
Network'. Além das aulas

teóricas e práticas, que inclu
em estudos de caso, dinâ
micas de grupo e simula

ções, os participantes desen
volverão um projeto de cap
tação de recursos, com su

pervisão e acompanhamen
to dos professores. Mais in
formações podem ser ad

quiridas no sitewww.ufscbr
ou pelo telefone (0**48)
334.8240.

nos, realizarão amanhã, uma
comemoração pelos 30

anos de atividades da esco

la com a presença de auto

ridades. Será realizado um

culto ecumênico, às 19:30

hs, em seguida uma home
nagem a todos os ex-di
retores da escola e um co

quetel para os convidados.
Estará sendo apresentado
no local uma exposição
de fotos contando a his

tória da escola e um livro

confeccionado pelos alu
nos com fatos marcantes.

''A comunidade vai feste

jar com alegria a escola

onde, muitos dos atuais

alunos já são filhos daque
les primeiros alunos que
iniciaram com a escola na

década de 70", finaliza a

diretora.

,

FEIJOADA
Os acadêmicos do 60 período de Administração I
da U nerj promovem urna feijoada, no próximo
dia 6, no Salão da Comunidade Rainha da Paz
Vila Nova, a partir das 11 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
telefone 275-0105.

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2' Vara Cível

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, . CEP 89259 - 300,
Jaraguá do Sul - SC,

Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres

Escrivã(o) Judicial: Édie Izeli de Carvalho

EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 20 DIAS

Espécie e número do processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor
Solvente, 036,01.003802·2
Exeqüente:Wemer Marquardt
Executado: Hand-Dress Confecções Ltda.

Citando (a)(s): Executado: Hand Dress Confecções Ltda, com endereço à
Rua Joinville, 3161- Centenário- CEP 89250·000 - Jaraguá do Sul": se,

Valor do Débito: R$ 104.152,32, Data do Cálculo: 08/06/01
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de

Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(SI
para, em 24 horas, contadas do transcurso do prazo deste edital, efetuar(eml
o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas
processuais, ou garantir(em) o juízo, através de nomeação de bens à

penhora observada e gradação estabelecida no art. 655, do CPC, provando
os de sua propriedade e livres e desembaraçados, facultando-se, em

momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 10 (dezl
dias, Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia do Juízo, proceder-se
á penhora ou arresto dos bens do executado, E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital,
o qual será afixado no local de costume e publicado na forma de lei,

Comarca de Jaraguá do Sul (Se), 15 de agosto de 2003.

Quitéria Tamanlnl Vieira Pêres- Juiza de Direito,

o 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, alguém que tenha uma arma e

quer se desfazer dela, poderá entregar em local a ser marcado pela
Polícia ou quem de direito, e recebe em troca uma cesta básica. Se a

pessoa não necessita ou não quer a cesta básica, é repassada para as

pessoas carentes. Estas cestas viriam de doações dos empresários e

da sociedade em geral. Lembrando também que o envolvimento da

Promotoria Pública, será para garantir que a pessoa interessada
-,

em entregar uma arma sem procedência (registro), 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".

PAULO FLORIANI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IEMANCIPACÃO: PREFEITURA REALIZOU ESTE MÊS EXTENSA PROGRAMAÇÃO MARCANDO OS 54 ANOS

Sérgio Brito
Cena 11 Cla de Dança
Chico Anyslo
Temporada de Teatro Infantil Maria Catavento

Temporada de Teatro Adulto GPO EX com "Casamento

aberto, mas nem tanto"

Flauta Tranversa, Oboé e Fagote
Trompete, Trompa e Trombone
Clarineta
Percussão

Iniciação musical
Teoria
Piano e Teclado
Violão e Guitarra

Violino, viola, violoncelo e Contrabaixo
Coral

'

Jazz

Contemporâneo
Ballet Clássico
Acrobacia Aéreas
Acrobacias de Solo
Oriental a partir de 4 anos

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

Desenho Artísticos
Pintura
Cerâmica
História da Arte
História em Quadrinhos
Perspectiva
Arte infantil e outros.

....................................................................�,M-b1.-i.ca:dcr {ie1d�..'; I.9�19
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Guaramirim comemora hoje
54 anos de emancipação

GUARAMIRIM - Du

rante todo o mês de agos-
'

to uma extensa programa
ção foi preparada para co

memorar os 54 anos de

emancipação político-ad
ministrativa de

Guaramirim. A prefeitura
municipal entregou diver

sas ruas com pavimentação,
num investimento de mais

de um milhão de reais. As

ruas Agostinho Valentin do
Rosário (com 520 metros),
Atiradores (228 metros),
Valdir Marcelino (190
metros) José Motta Pires

(91 metros) e Boa Vista (23
metros), no centro da ci

dade foram inauguradas
no dia 21. Ontem, a pre
feitura entregou as pavi
mentações das ruas

Olímpio José Borges (com
1.368 metros) e Aldano

José Vieira (com 568

metros), no bairro AvaL E

amanhã a prefeitura inau

gura a pavimentação da

rua Garrone Tavares de
Mira (com 197 metros), no
bairro Nova Esperança.

Além das inaugurações
foi realizado o 20 Festival
da Canção, na sexta-feira

dia 22, e contou com a pre
sença de 28 participantes,
15 na categoria popular e

13 na categoria sertaneja.
O evento teve acompa
nhamento da Banda Som

de América. Os cinco pri
meiros colocados de' cada

categoria receberam tro

féus. Também houve

premiação em dinheiro

para os três melhores de

cada categoria, R$ 25Ó,00
para o primeiroIugar; R$
150,00 para o segundo e

R$ 100,00 para o'

terceiro. A premiação foi

a seguinte:
Popular:
1.0 - Rosa Satler - Es

perança (Daniel)
2.0 - Alessionir Soares

de Mello - Oceano

(Djavan)
3.0 - Jaanai da Silva -

Caçador de Mim (Milton

Cesar Junkes

Guaramirim completa hoje 54 anos de emancipação polítlco-admlnistrativa

Nascimento) e OS na categoria 5.a a 8:

4. ° - Ana Carolina séries. Os vencedores- fo
Bombora - Vem me ram, o Pré-Escolar

Amar (Alexandre Pires) ''Vidinha Feliz" (Educação
5.0 - Carolina Lemke - Infantil), Escola Germano

Inocence (Débora Blando ) Laffin (1." a 4: séries) e

Sertanejo: Escola AI fredo
1.0 - Renato e Roberto Zimmermann (5: a 8: sé

- Chora Peito (Christian e ries). Estes grupos irão re-

Ralf) presentar Guaramirim na

2.0 - Nilton César e Jair fasemicrorregional do Fes
- Franguinho na Panela tival Estadual de Dança,
(Lourenço e Lourival) promovido pela Fesporte,

3.0 - Val e Vanusa - No no mês de setembro, em '

dia que saí de casa (Zezé data e local a serem defini

de Camargo e Luciano) dos. O evento contou ain-

4. o Sebas tião e da com duas apresenta-
Luciano Francisco - Só ções especiais, dos grupos
Lembranças (Rio Negro e de dança do Centro Edu

Solimões) cacional Carrossel e

5.0 - Osnildo e Luciano Mulekas da Academia de
- Mundo Velho (Tião : Karatê.

Carreiro e Pardinho)
No sábado, o desfile

agrícola pela rua 28 de
I

agosto, contou com a par-

ticipação de mais de 500

pessoas, mobilizando di-

, versos setores da socieda

de, como clubes, entidades,
órgãos e associações. No
dia 24, domingo o 12° Fes

tival Municipal de Dança,
reuniu cerca de duas mil

pessoas no Pavilhão Mu

nicipal de Eventos. O fes

tival trouxe 21 grupos de

dança representando as es

colas do município. Foram
07 apresentações na cate

goria Educação Infantil, 09
na categoria Ensino Fun

damental de 1: a 4: séries,

Hoje acontece desfile

das escolas rr.unicipais pela
Rua 28 de agosto, a partir
das 8:30 hs. Às 14 h�ras
haverá sessão solene na

Câmara de Vereadores

com o lançamento do li

vro "Testemunho de Fé",
vida e obra do Pastor

Wilhelm Gottfried Lange.
Às 17 horas será realizado
um s,how especial com
Franciele e banda, em fren

te a prefeitura. Às 20 ho

ras inicia o Programa Vio-
,

la e Gaitaço da Rádio

Jaraguá em frente a prefei
tura, com brincadeiras no

local. Amanhã a noite, a

partir das 20 horas acon

tece oJantar ColonialDan-

çante, no Parque Aquático
Recanto dos Lagos, pro
movido pelo- Núcleo Jacu
Açu e banda Motiva Som.

No sábado estão pro

gramados o Rebuzão, a

partir das 8:30 hs no Gi

násio Rodolfo Jahn, pro
movido pelos Irmãos

Maristas, e a noite, às 20

horas, um jantar dançante
de 50 anos do Hospital Sa�
to Antônio, no Pavilhão de

Eventos. E durante o sába

do e o domingo acontece

a 5: etapa da Copa Norte

Catarinense Amadora de

Velocidade na Terra e Pis

ta, em frente aWeg Quími
ca às margens da BR 280;
A promoção é da Associa

ção dos Pilotos Amadores

do Vale do Itapocu. A
competição será disputada
nas modalidades Kart cross,
Gaiolas e Street caro A aber
tura será 110 sábado, às

13h30, com treinos livres e

tomada de tempo. No do

mingo, dia 31, às 9 horas,
inicia as provas. O ingres
so é 1 kg de alimento não

perecível que será doado

para a Ação Social do

município. Para coroar as

atividades alusivas aos, 54

anos do município no dia

05 de setembro acontece

a Noite Cultural; com

apresentação de corais e

teatro a partir das 19:30 hs

no salão da Igreja Evangé
lica. (CELlCE GIRÀRDI)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I SEGURANÇA: MULHERES FARÃO HOJE EXAMES PREVENTIVOS DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO

10 CORREIODOPOVO POLÍCIA

Segurança no trabalho é tema
de- atividades extra na Lunelli

Polícias trabalham em conjunto para localizar assaltantes
]ARAGUÁ DO SUL - As pulseiras e relógios, mas se- calizar,mas encontraram ape- balhominucioso de blitz para

polícias Civil e Militar de gundo o delegado Uriel Ri- nas amoto. Em seguida, iden- pegar o trio. Como eles I_lão
Jaraguá do Sul e Guaramirim beiro, ainda não foi informa- tificaram os assaltantes num estavam com capuzes, vou
estão trabalhando em con- do a respeito do montante Fiat Tipo, que também foi apresentar algumas fotos que
junto para localiza o trio res- que foi levado. abandonado na Estrada Ve- temos aqui na delegacia às ví-

ponsável pelo assalto ocorri- Depois que retiraram os lha, que líga Guaramirim e rimas para ver se elas identifi-
do na Relojoaria Seifert, no objetos que queriam da loja, Joinville. "Não temos certe- cam pelo menos um deles e

I
fim da tarde de segunda-fei- os marginais fugiram em za se essas pessoas são as também fazer os retratos fa-

·1 ra. Homens armados com umamotoCGTitatn 125,que mesmas que praticaram o lados dosmarginais-, des-
pistolas entraram no estabe- havia sido roubada há cerca roubo na loja de Jaraguá do taca o delegado de Jar:;tguá
lecimento comercial e rende- de 15 dias, na cidade Brusque. Sul,mas também estavam ar- do Sul.
ram aproximadamente 15 Eles deslocaram-se sentindo mados então estão sendo in- Esta foi a sexta relojoaria.
pessoas, entre funcionários e Guaramirim, Bairro Caixa vestigados", diz um dos po- que foi _pàlco de assalto nos

clientes que estavam no local. d'Água, onde os polícias ti- liciais de Guaramirim. últimos dois anos. (FABIANE
Eles levaram jóias com6 anéis, nham expectativas de os 10- - Estamos fazendo tra- RIBAS)

CORUPÁ-A Cipa (Co
missão Interna de Preven

çãodeAcidentes) da Lunelli
- Têxtil está organizando des
de segunda-feira a segunda
edição da Sipat (Semana
Interna de Prevenção de

Acidentes do Trabalho),
prevista para encerrar ama

nhã. Aproximadamente 280
funcionários da empresa
estão assistindo a palestras e

participando de atividades

alusivas ao tema para enten
der os cuidados que devem

ter não apenas no local de

trabalho, mas também no

. percurso até as respectivas
..

residências. A técnica de Se

gurança do Trabalho, Már
cia Mata Bauer, diz que esta

é a segunda edição do even
to, que acontece uma vez a

cada ano, sempre em opor
tunidades que possam reu-

I'
II
I'

I

pela manhã, a partir das

9h30, os funcionários vão

assistir à palestra sobre a Saú
de do Casal. Na oportuni
dade, uma enfermeira do

tr�balho do Sesi vai expla
nar sobre maneiras de evi

tar o câncer de próstata,
mama e útero. "Todas as 24

colaboradoras da empresa

poderão efetuar o preven
tivo de colo de útero e as

mulheres dos funcionários

também", salienta.
No dia de hoje aconte

ce o jogo "pegadinha da

segurança", onde os parti
cipantes responderão per

guntas alusivas ao tema e

receberão brindes.

Amanhã encerra a Sipat
com a entrega de

premiações p:p:a os funcio

nários que se destacaram nas

atividades. (FABIANE RIBAS)

_ esar Junkes

Bombeiros simulam acidente e orientam os funcionários

nir o maior número de co

laboradores.
- Os trabalhadores as

sistiram a seminário minis

trado pelo professor espe
cialista em nutrição e saúde

humana Daniel Bernardo

Ferreira, de Jaraguá do Sul,
que abordou o tema quali
dade de vida, mencionan
do o que fazer para evitar

doenças, a importância de

não sustentar vícios como

o cigarro e bebidas alcoóli

cas - diz. Ontem à tarde,
socorristas do Corpo de

Bombeiros Voluntários de.

Corupá foram até a empre
sa orientar as pessoas a

como se comportar em si

tuaçõesde acidentes.

Márcia informa que hoje

I

FALECIMENTOS

QUINTA-FE�RA, 28 de.agosto de 2003
-�-

Faleceu às 9:00 horas de 27/8 a Senhora Aleda
Stolf Medeiros com idade de 54 anos, deixando
enlutados o esposo, filha, genro, netos e

demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 28/8 às 14:00 horas, saindo
o féretro da Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 6:00 horas de 22/8 o Senhor José
Pereira com idade de 67 anos, deixando
enlutados 4 filhas; 4 filhos, genro, noras,

netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 23/8 às 11:00

horas, saíndo o féretro da Igreja Evangélica
Apostolo João seguindo para o Cemitério da

Vila Lenzi.

§m[[§i :11 illll .XUf1!\
@ii:;

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

E-mail: bia.·s@terra.com.br

Aqui tem
. informação!
Ligue e confira:

.371-1919
CORREIO DO

POVO

LOTERIAS ' :!i:
Megasena
concurso: 492

0;2 - 06 - 15 - 18 - 56 - 57

Quina
concurso: 1190

19 - 40 - 44 - 71 - 73

Loteria Federal
concurso 03763

1°_ Prêmio: 19.137
2° - Prêmio: 38.267
3° - Prêmio: 44.639
4° - Prêmio: 2l.988
5° - Prêmio: 06.953

Lotomania
concurso: 345

01 - 02 - 06 - 19 -

25 - 28 - 39 - 43 -

44 - 45 - 51 - 56 -

59 - 70 - 78 - 85 -

86 - 92 - 93 - 95

, "PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
27/08'. QUARTA·FEIRA

.
18:00 - Inauguração Pavimentação Asfáltica Ruas Otlmpio José

Borges e Aldano José Vieira (BairroAval)
23:00 - Baile Municipal Entrada Livre - Bandas Motiva Som e

Animação - Pavilhão de Eventos.

Guaramirim 54 anos
de conquistas•
Parabéns 'a toda

população!28/08 - QUINTA-FEIRA
.08:30 - Desfile das Escolas Municipais - Rua 28 de Agosto
14:00 - Sessão Solene
17:00 - Franciele e Banda em frente à prefeitura
20:00 - Programa Viola e Gaitaço (Rádio Jaraguá) em frente à

prefeitura
VENHA PRESTIGIAR

ESTA IMPORTANTE DATAI
29108 - SEXTA-FEIRA
17:30 - Inauguraçã() pavanentação Rua Garrone Tavares de Mira_

30/08 • SÁBADO
08:30 - Rebuzão - Ginásio Rodolfo Jahn
20:00 - Jantar Dançante 50 anos do Hospital - Pavilhão de
Eventos

GuARAMIRIM30/31 • SÁBADO E DOMINGO
.5.· etapa da Copa Norte Catarinense Amadora de Velocidade na

Terra - Pista em frente Weg Química
.

ADMINISTRAÇÃO 2001 - 2004

Trabalho e Transparência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IRECONHECIMENTO: os MELHORES ATLETAS SERÃO CONVIDADOS A INTEGRAR A EQUIPE AJINCJogos da Semana da Pátria
JARAGUA 00 SUL - Com a

participação recorde de 36 uni

dades de ensino e um total de

1.903 atletas, os jesp Gogos Es
colares da Semana' da Pátria/

2003), Troféu Geraldo Wer

oinghaus, iniciam amanhã. A ce

rimônia de abertura do evento

será no Ginásio de Esportes
ArthurMüller, a partir das 9 ho

ras, seguida da primeira partida
ela disputa, que será na modali-

,

clade de futsal A competição é

otganizadapelaFl\1E (Pundação
Municipal de Esportes) e desti

nada a estudantes com idade en

tre 10 e 14 anos. Prevista para
encerrar no dia 5 de setembro,
osJesp envolvem sete modali

dades, no masculino e femini-
.

no - atletismo; basquete,
futsal, handebol, tênis demesa,
vôlei e xadrez,

Considerado o mais impor
tante evento escolar promovido
pela encidade esportiva dó Mu

niápio, os Jogos da Semana da

Pátriaenvolviamadisputado tr0-
féu transitório "Dr. Murilo

Barreto de Azevedo", a:iado em
1995 e que ficou em definitivo

com o Colégio Marista São Luís

por ter levado o título da cornpe
tição por cinco vezes consecuti

vas, sendo aúltimadelasem 2CXXl.

No ano seguinte, foi instituído,
através da Lei Municipal2'Cili/
2001, de 25 de abril, o Troféu

GeraldoWeminghaus - ofere

cidopelafàmiliadoex-prefeito
, que fica com a escola vencedo

ra de cada edição. O troféu já foi
conquistado pela EscolaMunici
pal de Ensino Fundamental

Alberto Bauer (2001)'e pelo C0-
légio Divina Providência (2002).

INSTRUTOR DE
COSTURA

A AMPE - Associação das Micro e Pequenas
Empresas de Caçador, necessita de Instrutor
de Costura, com competência de operação em

todas as máquinas pertinentes, para ministrar
cursos de costura na cidade de Caçador - SC,
com duração de 160 horas. Tratar junto a

.

AMPEVI - ou diretamente com a AMPE de

caçador - fone - 049 - 5631644cf Sr. Alberto.

Caçador, 26 de agosto de 2003.
A Diretoria

AMPE - A�iação das Micro'e

Pequenas,Empresa$ de Caçado�
Rua Benjamin Constant, 70 - Sala 202 ..

NOTA DE AGRADECIMENTO
Queremos agradecer a todos que' no�
auxiliaram no tratamento de Lilian Deretti.
Agradecemos especialmente aos médicos Dr.
Luiz Stroebel, Dr. Cristóvão Baptista, Dr.
Marcos Müller e Ora. Soraia do Hospital São
José de Joinville, aos médicos e enfermeiras
do Hospital Celso Ramos, de Florianópolis,
aos funcionários e enfermeiros da Oncoclínica

Jaraguá, ao Hospital Jaraguá e São José, de

Jaraguá do Sul, a funcionária da Viação
Canarinho, Inês Claudia Sadzinski, aos

doadores de sangue, enfim, a todos que nos

transportaram com veículos particulares, nos
auxitlaram na aquisição dos medicamentos,
.na despesa do funeral, que nos enviaram
Coroas e pelas correntes de orações .

•

A família

�lenlutada de Lília Deretti

Inscrições para a 3a etapa da

natação abrem segunda-feira
]ARAGuA DO SUL - As

inscrições para a terceira eta

pa do quarto Circuito

Interescolar de Natação -

sexto Troféu Ernani Volpi
Coutinho - podem ser

efetuadas a partir de segun
da-feira até o próximo dia

12� ria FME (Fundação Mu
nicipal de Esportes), em ho

rário de atendimento da Pre
feitura.A diretora de Promo

ções de' Eventos/FME,
Cleide Mosca, lembra que a

competição é destinada a es

tudantes com idade entre 8 e

14 anos (nascidos de 1989 a

1995), os quais devem ser ins

critos pela direção do esta

belecimento de ensino em

que estão matriculados, po
dendo cada atleta participar
de até duas modalidades.

O congresso técnico da

competição está marcado

Arquivo

Técnico da natação vai avaliar o nível técríico dos atletas

para às 14 horas do dia 23

de setembro, no auditório da
EscolaWizard Idiomas. Pro

movido em parceria com a

Ajinc (Associação Jqra
guaense dos Incentivadores

da Natação Competitiva), o
evento será realizado em 25

de setembro, a partir das

14h30, na piscina da Socie- e

dade Desportiva Acaraí.

Cleide informa que esta é a

última das três etapas do Cir
cuito Interescolat deNatação,
que teve os colégios Marista
São Luís, Divina Providên-

cia e
� Evangélico Jaraguá .

como campeão, vice e ter

ceiro colocado, respectiva,
mente, nas duas fases anteri

ores, sendo esta a mesma
I

ordem de classificação geral
da competição.

CleideMosca explica ain
da que as medalhas de cam

peão, de vice e de terceiro

colocado de cada categoria
serão entregues nesta fase do
Circuito deNatação, contem
plando os competidores que
somarem o maior número

de pontos nas três participa
ções. O mesmo critério de

pontuação definirá a classifi

cação das escolas pela dispu
ta do Troféu Ernani Volpi
Coutinho.Já o esrabelecimen
to de ensino que tiver o mai
or número de nadadores ins
critos no Circuito ganhará o

Troféu Incerttivador.

ADV/FME/Marisolna finalEstadual Infanto
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Infantomasculina da
ADV/FME/Marisol obte
ve classificação para a etapa
final do Campeonato Esta
dual de Vôlei da categoria
ao conseguir a quinta colo
cação na terceira etapa da

competição - disputada
no [mal de semana passado;
em Blumenau. Mestria per-

dendo parra Aprov/
Chapecó e Barão/Blu
menau, ambas por três sets

a zero, os jaraguaenses fica
ram com o quarto lugar
geral ao derrotarem a

Eliane/Criciúma (3 x l).
Classificados da primei

ra a terceira posição, respec
tivamente,Barão/Blumenau,
Bonja/Joinville e Aprov/

Chapecó serão os adversá"
rios do time de Jaraguá 'do
Sulno quadrangular final, que
acontecerá no município
blumenauense, provavel
mente em outubro. Para al

cançar este resultado, o téc

nico Benhur Sperotro con

tou com os jogadores Luiz,
Tiago, Jader, Leomar,
Ricardo, Thiago, Anderson,

Rafael, Farlei, Junior, Bruno
e Eduardo. De acordo com

o treinador, estamesma equi
pe disputará os Joguinhos
Abertos, onde espera chegar
ao pódio. "Assim como con

seguimos ficar entre os qua- \

tromelhores do Estado, tam
bém temos condições de

conquistar uma medalha",
.avalia,

Handebol jaraguacnse briga pela liderançado Estadual
]ARAGuA DO SUL - A

equipe masculina cadete da

FME/ADHJ/Pasold Lab/
VêMais disputa o returno da
fase final do Campeonato
Estadual de Handebol da

categoria, que-tem início ama

nhã e prossegu.e até domin

go, na cidade de Rio do Sul,
onde enfrentará cinco adver

sários. Os jaraguaenses ocu
pam o terceiro lugar na elas
sificação geral, com nove

pontos, posição ocupada
pelo critério de- desempate,
já que tem a mesma pontua
ção .do EC Juventude/Ca
çador, de Rio do Sul EC e

daAEE Lagunense. A com-

petição é liderada pelo CE

Bonja/Joinville (15 pontos)
e tem aAdiee/Florianópolis
na vice-liderança.

Conquistar o titulo vai

ser difícil, mas temos condi
ções de ficar entre os três

primeiros colocados - ava

lia o treinador da equipe,
Everton Sales, salientando

que a equipe de Jaraguá do'
Sul está realizando uma boa

campanha, mesmo integra
da por apenas um jogador
de 17 anos - idade corres-

.

pondente à categoria cadete
-, sendo que dentre os de

mais atletas há seis com 16

anos, seis com 15 anos e um

com 14 anos. Para os jogos
em Rio do Sul, o técnico

deverá contar comMatheus,
Fernando,Jonathan, Marce
lo, Maicon, Rafael, Jean,
Thiago Ribeiro, Tiago,
Ricardo, Jefferson, Odinei,
Marcos e Rodrigo.

FEMININO - A equipe
feminina Cadete da ADHJ/
Pasold Lab/Vê Mais/PME
ficou com o segundo lugar
do Campeonato Estadual de
Handebol da categoria, ao
perder a final pelo placar de .

17 x 11 para AE Giorama/
Itajai, que conquistou o título
da competição. O returno da

fase decisiva foi disputado no

último final de semana, em

Itajaí, onde as jaraguaenses
venceram todos os seus ou

tros adversários - Criciúma

EC (29 x 20); Rio do Sul EC

(18 x 14); ADC Geração/
Florianópolis (22 x 19); CE
Bonja/Joinville (26 x 09).
Além de, conseguir o vice

campeonato, o time de

Jaraguá do Sul ainda teve três

destaques: Cassiele, a artilheira
da competição (J6 gols) e con
siderada a melhor armadora
cen trai; Eliane,' apon tada
como melhor armadora es

querda; e Marcelo Millani

Dias, que foi reconhecido
como melhor treinador.
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12 CORREIODO POVO ESPORTE

I FESTA: COMPETiÇÃO FAZ PARTE DO CALENDÁRIO DE FESTIVIDADES PELO ANIVERSÁRIO DE GUARAMIRIM

Copa Norte de Velocidade. vai
. ,

reunir pilotos amadores de SC
GUARAMIRIM - A

Apavi (Associação dos Pi

lotos Amadores do Vale do

Itapocu) vai promover este
final de semana, com apoio
da Prefeitura Municipal, a

quinta etapa da Copa Nor
te Catarinense Amadora de

Velocidade na Terra. Trata

se de um evento em benefí-'
cio da Ação Social do Mu

nicípio, já que o valor dos

ingressos está sendo

comercializado a R$ 2,00 ou
um quilo de alimento não

perecível - donativos que
serão entregues a famílias

carentes da cidade-sede. Os

organizadores da Rrova têm
expectativa de reunir apro
ximadamente 60 adeptos
de velocidade e adrenaliria,
vindos das cidades da Re-

Arquivo

Pilotos vão proporcionar um show de velocidade ao público

gião Norte do Estado de

Santa Catarina.

Dividido em nove eta

pas, sendo esta a terceira vez

que ocorre em Guaramirim,
o campeonato é disputado
em seis categorias - Street

Car tração traseira, Street
<'

Car tração dianteira, Kart
Cross, Gaiolas a Ar, Gaio
las AP eFórmulaChevrolett.

As provas' serão realizadas
I

na pista construída em fren-

te a Weg Química, às mar

gens da BR-280. A abertura

será no sábado, dia 30, a

partir das 13h30, com a re

alização dos treinos livres e

tomadas de tempo. No

domingo, dia 31, as provas
estão previstas para come

çar às 9 horas.

Um dos integrantes da

Apavi, Zeca Dequech, diz
que a competição faz parte
do calendário de festivida

des do aniversário de

Guaramirim, que completa
54 anos de história no dia

de hoje. "O público terá

oportunidade assistir um

show de velocidade e habi

lidade dos pilotos", desta
ca.

A próxim� etapa será re

alizada no mês de setembro,
em data ainda não definida,
na cidade de Schroeder.

(FABIANE RIBAS)

Mesa-tenistas jaraguaenses conquistam novos títulos
]ARAGUÁDOSUL-Atle- A atleta conquistou o título Marcos Albino é o atleta no, respectivamente. Mais

tas da equipe FME/Karlache do Pré-mirim feminino, em GuilhermeHerzogSchwen- quatro integrantes da equipe
sagraram-se campeões em sua estréia numa competição ke, que conquistou o título FME/Karlache obtiveram

quatro categorias na quarta estadual. "Isto mostra que da categoria Infantil mascu- ótimo desempenho, conse-
etapa do Circuito Catarinense teremos mais uma geração lina, vencendo o joinvilense guindo a terceira colocação
de Tênis deMesa, disputada de mesa-tenistas que trará Mutilo Cardoso, atual cam- em suas categorias:Morgana
no último final de semana (22 bons resultados paraJaraguá peão da Olesc (Olimpíada Mesch, na Infantil; Fabiana
a 24/8), na cidade de Videi- do Sul", avalia o coordena- Estudantil de Santa Catarina). Franciele Gross, no Mirim,
ra. O técnico do grupo,Mar- dor destamodalidade espor- Emanuella Kriiger e Simo- e Karen de Miranda, na

cos Albino, salienta que um tiva. ne Justen também ficaram Rating ''B''. No masculino,
dos destaques da delegação Outro destaque na etapa com a primeira colocação do Charles Peters, ficou em ter-

foi Jéssica Lemes Formigari.
.

de Videira apontado por Infantil e do Juvenil fernini- ceiro na Rating ''N_'.

Congresso técnico dos Joguinhos acontece hoje
]ARAGUÁ DO SUL - O

superintendente de Espor
te e Lazer da FME (Fun
daçãoMunicipal de Espor
tes), Luderitz Gonçalves
Filho, e o diretor de Espor
tes de Rendimento da en

tidade esportiva, Hercílio

GRANDE
LIQUIDAÇAO

DE INVERNO
RAVELLI

Mendonça da Rosa, vão

representar hoje o Municí

pio no congresso técnico

dos Joguinhos Abertos de

Santa Catarina.. O evento

acontece na cidade de
,

Joaçaba, a partir das 15 ho-

ras. Na oportunidade ha-

verá sorteio das chaves de

cada modalidade e defini

ção dos locais de alojamen
tos das delegações.

O município jaraguaen
se vai competir com 14 equi
pes - futsal masculino;
handebol feminino; atletismo,

basquete, natação, tênis de

mesa, vôlei e xadrez, todas
no masculino e feminino. A

16" edição dos Joguinhos
Abertos conta com 217 mu

nicípios inscritos e será dis

putada de 12 a 20 de setem

bro, .em Joaçaba.

QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003

NOTAS
--------------__

MARICÁ VOLTA AOS TREINOS

Depois de desfalcar o Avaí em sete jogos da Série B por
causa de uma fIsgada na coxa, o lateral Maricá voltou nesta

terça-feira a fazer treinos físicos. O jogador pode estar à

disposição do técnico Jai! Pereira na semana que vem e pode
reforçar a equipe na reta final da Segundona.
O Avaí trabalhou ape�as a parte física no treinamento da
manhã desta terça-feira. O time folgou na parte da tarde e

começou ontem os treinamentos tecnico-táticos para a par- ,

tida deste sábado, contra o rival local Joinville.

CARTÕES AMARELOS ASSUSTAM TÉCNICO
OS cartões amarelos são a mais nova dor-de-cabeça do técnico

.

Gilson Kleina, do Criciúma. Além do volante Oéber, o zagueiro
Luciano e o lateralEto, estão suspensos e não participam da parti
da contra o Atlético(pR). Sem abandonar o esquema com três

zagueiros, Kleina pode optarpelo recuou do volante LéoMineiro
parao setordefensivo, ao lado dos zagu�osLéoOliveira eDuílio.
Na lateral, surge nova oportunidade para o garotoJucemar e no
meio entra Cléber Gaúcho.

Esta será aprimeira partida do novo auxiliar técnico, Paulo César

Baer.

JOINVILLE QUER OPINIÃO DE OUVIDOR DA CBF
OJoinville divulgou nesta segunda-feira, a declaração de Fran
cisco Horta, Ouvidor da CBF, sobre o impasse do clube

catarinense com o Náutico, pela Série B.

O time pernambucano havia perdido os pontos da partida
contra o Joinville por ter escalado irregularmente o lateral

Marcos Lucas; mas recuperou os pontos na Justiça Comum.

"Para a CBF,o que vale, é a adjudicação dos três pontos ao

Joinville determinada pelo STJD. Sabe-se, pela imprensa,
que o Náutico obteve uma medida liminar dada pela Justi
ça Federal, em Pernambuco,mandando restituir-lhe os pon

tos, mas a CBF ainda não foi intimada oficialmente. Penso

que quando for, recorrerá às vias judiciais competentes, vi

sando à cassação da mesma", respondeu Horta aos asses

sores do Joinville, através do e-mail da Ouvidoria da CBF.

QUEM CONHECE A LlQUIDA�ÃO RAVELLI CONFIA.

Moda Masculina
Ale. � are hal, 364

Esto2bnomento Anexo.
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