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Descontração e alegriamarcam
mais um "Jaraguá em Dança"

Vicky Bar!el

Euforia, alegria e ginásio lotado nas cinco noites da nona edição dó JaragUá em Dança, evento promovido pela
Fundação Cultural e que movimentou nada menos que 1.250 bailarinos de Jaraguá do Sul e Região. Página 6

Alunos da educação infantil
expõem trabalhos na escola

Cesar Junkes

Médico Mauricio Bogo afirma que
as pessoas atribuem a depressão
à frescura e têm preconceito de
consultar um psiquiatra. Ele
enfatiza que se trata de uma, do

ença que deve ser tratada com um

'especialista. Página 7

Aberto de Futsal

tem início amanhã

o Campeonato Aberto de

Futsal começa amanhã envolven

do 15 equipes, no ginásio de es

portes Arthur Muller. A competi
ção é destinada a atletàs com ida

de a partir de 17 anos.

PÁGINA 12

Programa "Casa Fácil"
" .

concorre a prem10
o Programa de Habitação

"Casa Fácil" da prefeitura: de

J araguá do Sul concorre com

outros 96 projetos ao Prêmio

Fundação Bancó do Brasil de

tecnologia Social 2003.
,

PÁGINA 5

Câmara de Vereadores

apoia associação de

deficientes auditivos

�--�--------��-

A primavera deixa tudo mais alegre. Inclu�ive a sua garagem!

esar unkes

Alunos do berçário I a educação infantil realizaram mostra dos trabalhos realizados ao longo do ano letivo. Página 5
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Semana Mundial da Amamentação
de 1 a 7 de outubro de 2003

AUtTONoL. WEBER SILVA - Secretário Municipal de Saúde
'�- .' ", '., '.

A 'amamentação:�e constitui, no momento, corno a mai

or ��'ão preventiva dos problemas de saúde para nossas cri

anças em seu primeiro ano de vida. Através dela, se faz

prevenção efetiva das' doenças infecciosas agudas, distúr
bios �utricionais e .doeáças alérgicas, Estudos comprovam,'
que a: criança amamentada ao seio.é emocionalmente com

petente, tem um coeficiente de inteligência superior a mé
dia das crianças alimentadas artificialmente e desenvolve

de maneira adequada os músculos da face e da boca, o que
lhe proporcionará um melhor aspecto facial. Nenhuma ou-

'

tra medida tem custo benefício tão evidente.

Nestes últimos anos, com às ações de educação em '

saúde, esclarecendo e conscientizando nossas gestantes para
"

a importância do aleitamento materno, o índice de mães

que amamentam nos primeiros -

meses, de vida aumentou.

Entretanto, ainda não sabemos lidar bem com algumas
pequenas dificuldades nó início do proce'sso de

amamentação e alguns preconceitos ainda interferem,
impedindo que o período' de amamentação seja m.�is
prolongado. "

O leite materno exclusivo pos: primeiros seis meses de'

vida é a dieta ideal para nossas crianças e o que lhes

proporcionará um desenvolvimento físico e mental sadio
sob todos os aspectos. Fisiologicamente, a amamentação
traz para a mãe, inúmeros benefícios: seu útero retorna mais

precocemente a seu tamanho normal; mães que amamentam
tem menor possibilidade de engravidar precocemente; a

incidência de câncer de mama e ovários émenor; ao contrário
do que todos pensam, o aspecto das mamas não é

esteticamente comprometido.
A Secretaria Municipal de Saúde de Jaraguá do Sul, num

trabalho desenvolvido em parceria com nossos hospitais,
tem procurado levar a maior quantidade' de' informações
possível a nossas gestantes através do programa SIS-Pré

Natal, motivando-as neste sentido. Palestras são

regularmente realizadas por equipe multidisciplinar e um

atendimento especial é dado às gestantes adolescentes,
Todas as gestantes são acompanhadas.quando de sua estada

� ,

nas
I

maternidades e os casos especiais (bebês de baixo peso
e prematuros, por exemplo) são. também acompanhados em
domicílio e têm consultas marcadas num ambulatório

específico. '

Estamos, agora, constituindo o grupo de Mães Amigas
do Peito pa!a dar suporte às jovens mães que porventura
necdssitem de auxílio e incentivo à 'amamentação,
principalmente nas primeiras duas semanas que seguem ao

parto.
Gestante, participe de nosso programa.
Venha incorpora� a fila da: nossa geração saúde.
Amamentar s�u filho ao peito é fundamental.
Seu filho será

-

eternamente grato.

Mal estar
rSabe-se que toda

e qualquer
pessoa que alente -

contra a 'sua

própriá vida
certamente assim

.se comporta
porque perdeu a

esperança em si
mesma e em seu

semelhante ',;,j

Os números são assusta

dores. Somente este ano qua
tro pessoas tiraram a própria
vida emJaraguá do Sul. AS,i
tuação tem preocupado os

'profissionais da área da saú- ,

-', de que lidam tom o proble
,-ma. Todos apontam a depres-
são como a pr�ncipal causade

-

tamanho descontrole emoci

onal, capaz de fazer com a
I

,pessoa perca a esperança em

si mesma e deixe de lado to
,

dos os valores religiosos re

passados através da família.

O que mais assusta em

toda essa situação é que o ato

de tirar a vida não é mais pri
vilégio de pessoas
diagnosticadas oficialmente

como portadoras de algum
tipo de 'doença mental. O sui

cida, atualmente, pode ser

encontrado em qualquer lu
ga,r, como se o ato de tirar a

própria vida fosse um direito

conquistado a partir dos so

frimentos e desgostos sofridos
durante o transcorrer da' vida.

Sabe-se que .toda e qual-:
9uer pessoa que atente con

tra: a sua própria vida certa

tnente assim se comporta por
que perdeu a esperança em si

da do assunto, como um psi
quiatra ou psicólogo, capazes
de encontrar formas de fazer

com o paciente entenda sobre

a sua situação e queira viver.

Através de medicamentos
ou mesmo de conversas, mui

tas pessoas poderiam ser aju
dadas e assim impedidas de

,
chegar ao extremo de tirar a I

própria' vida. A falta de con

fiança em si mesmo e na so

ciedade, dramatizada através
de algum distúrbio de origem I

mental, pode levar certas pes
soas a situações de profunda
depressão. Considerada como

o mal da atualidade, a depres
são tem sido apontada como

a principal causa da ausência
de vontade de viver, de criar,

de participar das coisas e aS

sim conseguir paz e tranqüili
dade.

Certamente, entre todos OS

problemas que a humanidade
tem de enfrentar, um dosmalS

delicados é essa ausência de I

objetivos, de esperança, de

solidariedade e de confiança
em seu semelhante, circuns

tâncias cada vez mais difíceis
de, serem encontradas entre OS

grupbs SOCIaIS.

mesma e em seu semelhante.

Tal atitude demonstra o de-

, sespero e
I
o despreparo para

enfrentar os problemas do

cotidiano; quer sejam fáceis

ou complicados.
A família, mais' uma vez,

tem importante papel na iden
tificação precoce dos sinto

'mas que podem levar uma

pessoa a tomar atitude tão

desesperada. Dep�is do apoio
familiar, � que mais conta no

processo de recuperação da

saúde emocional da: pessoa
com tendências suicidas é o

acompanhamento constante

de um profissional que enten-
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o diretório municipal' do Partidos dos Trabalhado

res, em Guaramirim, promove no próximo sábado,
encontro aberto a todos os filiados para definir o

calendário para as eleições de 2004 e formação do

grupo de trabalho eleitoral, que vai preparar a

mobilização, da militância para o próximo ano. O

encontro acontece no Colégio Lauro Zimmerrnann,
a partir das 15 horas, e vai procurar atender a Resolu

ção da Executiva Nacional do Partido, que sugere o
lançamento de uma candidatura de consenso a pre
feito nos municípios. "Existem divergências internas

dentro da legenda, mas devem ser contornadas", acre
dita Caubi dos Santos Pinheiro, que preside o PT de '

Guaramirim até 2005. Entre 3, 4 e 5 de outubro, os
- diretórios e comissões provisórios do PT, em todo o

país, realizam o Dia Mobilização Nacional para as

eleições do próximo ano, As executivas municipais
deverão, a partir dessas datas, estabelecer o calendá-

1.
rio t?ínimo e formar o Grupo de Trabalho Eleitoral.

'5
"Pretendemos ampliar o número de filiados em

:r
Guaramirim, Independentemente do processo elei-

toral, seguindo a orientação da executiva nacional, quere
diz que o PT não deve ser fechado,mas também não

:r,
deve buscar qualquer pessoa, sem debate, sem que

15
ela tenha clareza em relação aos objetivos do PT",

11·
adianta Cauhi.

u

le MAIS PT
a O vereador do PT de Guàramirim, Evaldo João
ll- junckes (mais conhecido como Pupo) disse, semana
J- passada, que pretende se candidatar a reeleição e tam

is bém faz questão de colocar o seu nome a disposição
m do partido como candidato ao cargo de prefeito do
s· município. Pupo salienta que o PT de Guaramirim
la atualmente tem cerca de 180 filiados, mas deve au-

10 mentar bastante até o final deste ano. O vereador

s· adianta que o PT está aberto a coligações, desde que

10 seja com partidos que tenham a mesma ideologia.
Ia 'í\qui em Guaramirim existe a possibilidade de alian-

ça COm o PMDB e até mesmo com o PPS", resume

s. Pupo, único vereador do PT no município de

�.
Guaramirim. Como legislador, Pupo tem se destaca
do na fiscalização do dinheiro público, denunciando
gastos considerados exagerados. Recentemente denun-15 ciou superfaturamento na construção de banheiros

le
para famílias de baixa renda. Ano passado, suas de-

IS '

nuncias deram origem a uma,CEI para investigarlei POssíveis irregularidades nas obras, de reformas de
le Uma praça no ,centt:O da cidade.
;a
s· ENTRE ASPASis

JS "Se o partido quiser, se�ei o candidato a

prefeito de Guaramirim". A afirmação é do
� vereador Evaldo João Junckes (PT).

�'Iéclico ()ftallllologista
e�PCcializllÇãO: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Jancirq
Utso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia dó Rio de Janeíro

�� " ",', 'Fon!: (041) 215�1150. • ',Mal. Oeodoro, 776 • Sola 12 ,- Ed. Moximunn <;enler

va, que chamou a atenção
do eleitorado, mesmo fa

zendo pouco mais de 3.400
votos. "Não elegemos ne-

, nhum vereador, como das
outras vezes, mas foi um

período importante porque
começamos ater visibilida
de junto ao eleitor", afirma
o presidente.

A partir de 1998, quan
do Dionei Walter da Silva
fez 6 mil votos como can

didato a deputado estadual
o PT passa a obter mais

reconhecimento perante a

opinião pública, sendo que
em 2000, mais uma vez

Dionei é candidato a pre
feito, fazendo em torno de
12 mil votos. Desta feita,

, foram eleitos pela primeira
vez ,dois vereadores: Mar
cos Scarpato e]osé Pendiuk
dos Santos.

Finalmente, em 2001, o
PT elege Dionei Walter da

Silva como deputado esta

dual, o único a representar
Jaraguá do Sul na Assem
bléia Legislativa" com mais

de 30 mil votos.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
,

.ANIVERSÁRIO: PARTIDOS DOS TRABALHADORES COMEMORA ATUAÇÃO DE SUCESSO EM JARAGUA DO SUL

P·T inaugura
comemora 16

}ARAGuA DO SUL - O

Partidos dos Trabalhadores
de Jaraguá do Sul comple
tou, na sexta-feira de sema-

, na passada,16 anos de fun
dação. Para comemorar a

data, a executiva inaugurou
a sede do PT, em solenida

de q<+e contou com a par
ticipação de filiados, sim
patizantes e inclusive presi
dentes de outros partidos,
como o PL, PTB e PDT.

O presidente do
diretório municipal do PT
de Jaraguá do 'Sul, Luiz
César Schorner, ganhou,
como presente, um livro

que conta toda a trajetória
do Partido dos Trabalha

dores no Brasil. Ele lem
brou que o PT sempre
atuou em defesa dos tra

balhadores, desemprega
dos, excluídos e principal
mente nos movimentos

sociais, como Igreja,.Asso
ciações de Moradores e

Sindicatos de Trabalhado-
res.

,

Ainda de acordo com

Schorner, o PT disputou

sede nova e

anos em JS

Vicky Bartel

luiz Schorner mostra livro com história do PT

sua primeira eleição muni
cipal no ano de 1986, sen
do que em 1990 lançou
candidatos a deputado fe
deral ( Francisco Lessa) e

deputado estadual, Luis
Hirschen, que atualmente é

o presidente do PSB. Em

1992, disputou as eleições
municipais com apenas can
didatos ao Legislativo.

Em 1996 a trajetóriado
PT prossegue com o can

didato DioneiWalter da Sil-

Diretório do PSB oficialmente instalado emJaraguá do Sul
}ARAGuA DO SUL - "O

primeiro passo já foidado".
A afirmação é do presiden
te do, diretório do PSB (
Partido Socialista Brasileiro)
,de Jaraguá do Sul, Luiz
Hirschen, ao referir-se a

oficialização do diretório e

eleição da executiva, ocorri
da na tarde de sábado últi

mo, na Câmara de Verea

dores. De acordo com o
J--

presidente do diretório, o
PSB de Jaraguá do Sul já '

contabiliza aproximadamen
te 40 filiados, número que
deve,'nomínimo, dobrar até
o final deste ano.

Compareceram ao en

contro de sábado, além' dos
filiados e simpatizantes, presi
dentes dos partidos conside-

,

rados 'de centra-esquerda,
como o PfB de Jean Carla

Leutprecht, oPl'.de Leônidas
Nora, o PDT de Rui

Lessmann e ainda o candida-

Vicky Bar!el

Evento contou com a presença de filiados e simpatizantes

toaprefeito na coligaçãoPPS,
PL, PDT e PTB, médico
Moacir Bertoldi. ''Nossa in

tenção é formar alianças com
partidos que tenham a mes

ma ideologia, mas ainda não
temos nada definido". Justi
ficaHirschen. Segundo ele, os

diretórios têm autonomiapara
escolher seus programas de

governo e coligações", ressal
ta o presidente do diretório,

,

Também comparece
ram ao encontro do PSB o

vicé-governador do Estado,
.

de Alagoas, Paulo Mateus e

o presidente estadual da si

gla, Antônio Bello, que fa
lou sobre os projetos e, as

pirações do partido em

âmbito estadual. De acordo
com Bello, o PSB vai lançar
cercá de 40 candidatos a

prefeito em todo o Estado
de Santa Catarina, com ex

pectativa de eleger no míni
mo sete.Aqui emJaraguá do

, Sul, único município da

microrregião a ter diretório,
o PSB pretende lançar 10
candidatos ao, Legislativo,
.corn a pretensão de eleger
até três vereadores: (MARIA
HELENA DE MORAES)

,
.JI;nUl-it:>*,,,ed4kd.., '

,

f(&;ny.ttl",.. /:li:';'uúl.o- .'B_o./t.

370-1414 '

l mr·igs@'.rr••com.llr' 1
.!!'-Jl"�!!:!!!�.!'!!�!l�,t,�l\tJ
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.INICIATIVA: EMPRESÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL CONTAM COM MAIS UMA LINHA DE CRÉDITO

, Acijs eApevi firmam convênio
com o Banco do Brasil

o gerente explica
que o convênio é de co

operação técnica e finan-
. ..

cerra e prIorIza as em-

presas cujo faturamento
anual não ultrapasse o

.
valor de R$ 5 milhões.
O máximo que um em

presário pode obter de

empréstimo é R$ 48 mil.
Os recursos são do go
verno federal, através

do FAT( Fundo de Am

paro ao Trabalhador) e

justamente por esse mo
tivo prioriza as pequenas
empresas que tenham

projetos de expansão e

crescimento. "Uma das

condições básicas é que
os empréstimos sejam
usados para manutenção
e geração de postos de

trabalho", especifica'
. Pelisser.

Ainda de acordo.
com o gerente do Ban

co do Brasil, o teto má

ximo de R$ 48 mil pode
ser dilatado caso o em

préstimo seja para finan
ciamento de veículos. O

empréstimo pode ser

usado para aquisição de
bens e serviços usados

como instrumento de

trabalho, como máqui
nas e equipamentos di

versos, equipamentos de

informática, obras de

construção civil e veícu
los utilitários, entre ou-

tros.

O gerente garante
que o principal diferen
cial dessa linha de crédi
to é o juro baixo. Segun
do ele serão cobrados a

TJLP (Taxa de juros de

longo prazo, atualmente
em 11%) e mais 4%.
Pelisser esclarece que a

TJLP é um indexador

que sofre alterações de
três em três meses. "O
momento atual é bas
tante oportuno porque
os juros estão.mais bai-

Vicky lÍartel

xos. A l'JLP estava em

12% ontem e hoje está

em 11%, o que represen
ta uma boa diferença",
afirma.

Para ter acesso a essa

linha.de crédito o inte-

ressado deveser associ
ado da Acijs ou da Apevi
e não te problemas de
crédito na praça. O ob

jetivo, segundo o geren
te, é incentivar o asso

ciativismo e aumentar o

número de clientes do
Banco do Brasil.O pra-

. zo para pagamento é de
96 meses com carência

de 12 meses. O interes

sádo pode obter de em

préstimo até 90% do
valor do projeto. (MARIA
HELENA DE MORAES)

Estados participam de promoção do arroz parboilizado

JARAGuA DO SUL -

A Acijs ( Associação
Comercial e Industrial
de J araguá do Sul) e

Apevi ( Associação das

Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) e o

Banco do Brasil firma
ram convênio no valor
de R$ 10 milhões. O

acordo entre a agência
do Banco do Brasil e as

instituições que repre
sentam o empresariado
local foi assinado ontem,
durante a reunião men-

sal das entidades, reali- Gerente do BB, Fernando Carlos Pelisser fala sobre o convênio, na Acijs
zada sempre nas segun
das, no Centro Empre
sarial de J araguá do Sul.
O termo de compro
misso foi assinado pelo
presidente da Acijs Pau

lo Mattos, da Apevi,
. Valéria Junckes e pelo
gerente da agência cen

tral do Banco do Brasil

em J araguá do Sul,
Fernando Carlos Pelisser,

JARAGuA DO SUL -

A Associação Brasilei�a
das Indústrias de Arroz

Parboilizado desenvolveu,
durante todo o mês de se

tembro, a promoção do
Mês do Arroz Par

boilizado com a intenção
de aproximar represen
tantes e vendedores,
supermercadistas e consu

midores da aSSOCla

ção.além de promover o

setor, que, segundo dados

oficiais, teve uma evolução
de mais de 10,3% no pe
ríodo de 1996 a 2001.

O objetivo desta pro
moção é f!lotivar a cria

ção de decoração alusiva
ao setor, onde se utilizam

pontos extras e estratégi
as de merchandising para
valorizar e divulgar o

mercado de arroz par
boilizado. Nos EUA já
existe este tipo de come

moração, que visa pro-

mover este segmento, e

como no Brasil existe
uma grande produção de
arroz de qualidade, per
cebeu-se a necessidade do
desenvolvimento de uma

campanha que busque a

venda desta porencia-.
lidade.

Participaram mais de
200 lojas, distribuídas
em 22 estados do Bra

sil, o que demonstra que
a Abiap conseguiu atin-

gir um de seus objetivos,
que é o de estar presente
nos principais estados do
País. A decoração alusi
va á promoção teve iní

cio no dia 26 de setem

bro e deve encerrar em

28 de outubro. O julga
mento da promo ç'ão
será realizado pela Asso
ciação Brasileira de

Merchandising, que pos
sui credibilidade nesta

área.

LANÇAMENTO
Na próxima quinta-feira, o Sebrae/SC, .ern parceril
com o governo do Estado através da Secretaria de
Desenvolvimento Regional promovem, na quinta-feir!
desta semana, o lançamento do Programa fovenl
Empreendedores, que será aplicado nas escolas da

região. O programa tem como objetivo desenvolver
e consolidar nos estudantes e no professor do ensino
médio a cultura empreendedora, incentivando-os a

pensarem e agirem como empreendedores,
explorando seus potenciais por meio da disseminação
de conhecimentos e vivências sobre o planejamento e

gestão de negócios. Este programa compreende um

curso de três módulos, com metodologia que permite
vivenciar, avaliar a viabilidade e a competitividade de
um negócio. O progr-ama é executado por processos
de multiplicação da metodologia ao corpo docente
das escolas públicas, que recebem o direito de uso das

metodologias e do material didático. Na região, este

repasse de metodologia será realizado até a sexta-feira

desta semana, envolvendo 20 professores das cinco

cidades compreendidas pela Secretaria Regional de
Desenvolvimento. O objetivo é concluir as ações deste

programa até o fim do ano envolvendo 800 alunos
da região. A meta do programa até janeiro de 2004é

atingir 290escolas no Estado, habilitando 870

professores que irão repassar estes conteúdos a 23.200
alunos da rede pública estadual de ensino.

CORRETOR
Em comemoração ao Dia do Corretor, comemorado
no dia 12 de outubro; o Núcleo de Corretores de

Seguros da Acijs ( Associação Comercial e Industrial
de J araguá do Sul) traz o professor José Mmílio

Menegatti para ministrar palestra sobre o tema. "A

felicidade como diferencial competitivo". O presidente
da Associação Catarinense de Supermercados vai

abordar questões como a arte de cultivar bons

relacionamentos, a missão de vencer desafios e superar
limites, a consolidação das conquistas, o hábito do

elogio e o compartilhamento para o alcance dos

objetivos. Pós graduado em Produtividade e Qualidade
total, com MBAem G�stão Empresarial, Menegattié
professor universitário e vai ministrar a palestra no dia

8 de outubro, às 20 horas, no auditório do Cejas (
Centro Empresarial deJaraguádo Sul). O investimentO

da palestra é de R$ 5,00 para associados da Acijs!
Apevi e deR$ 8,00 para associados. Segundo OS

organizad�res, a expectativa é de uma maciça

participação de empresários, profissionais liberais e

comunidade, pela importância do tema e currículo do

palestrante, requisitado para os grandes
acontecimentos,do Estado e País.

Cotação de ontem

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

Compra
2.9366
2.9500

2.8700

Venda

2.9374
3.0200
2.9900
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ODONTOLOGIA I

1! Na semana passada, o Cejas formalizou convênio com

a Odonto Jaraguá,assegurando descontos de 20% nos

serviços odontológicos. Este é mais um serviço oferecido
11 aoS empresários e associados do Cejas e estendido aos

associados da CDL e Jaraguá do Sul e dos.Sindicatos

Patronais. A comercialização será feita pela empresa
ADDMakler. A apresentação das vaptagens e dos custos
do plano de saúde bucal será realizada durante evento

!

organizado no Cejas nas próximas semanas.

o Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está
com inscrições abertas para o processo seletivo que visa

contemplar um acadêmico da Instituição com um curso

de inglês nos Estados Unidos. Durante três meses, o

aluno de graduação ou pós-graduação terá oportunidade
de estudar na Califórnia State University. Pelos termos

do contrato o aluno será responsável pelos gastos
relativos a sua participação rio programa estimado em

U$ 3 mil. O apoio da Unerj consistirá na isenção do
pagamento de mensalidades referentes ao intercâmbio
na universidade americana, assumindo apenas o custo

da mensalidade semestral.

Com objetivo de conhecer as noyidade tecnológicas do
setor de metalmecânica, automação industrjal,
eletroeletrônico, plástico, borracha e serviços industriais
da Feira Internacional de Integração Industrial -

Mercopar 2003, o Núcleo de Metalmecânica da

Associação Comercial e Industrial deJaraguá do Sul está ,

organizando uma missão técnica para visitar o evento

que acontece entre os dias 7 e 10 de outubro, nos pavilhões
da uva em Caxias do Sul, RS. Inscrições podem ser feitas
até o dia 7 pelo fone 275-7019 com Geovana.

ACIJS

l�
I'hl
lo
�. CAPACITAÇÃO
le Desde o início de agosto 910 professores do ensino

li fundamental, 120 especialistas em assuntos educacionais

Is e 78 diretores de escola estão passando por programa

Ir de capacitação continuada. Os especialistas em assuntos

educacionais terão encontro nos dias 2 e 3 de outubro
em Laguna. Os temas estão voltados para a avaliação

s do processo educacional e o planejamento coletivo das
e atividades da escola.

"Pois é pela graça
que sois salvos,
por meio da fé".

Efésíos 2: 8a

- Participe! -
Rua MaxWilhelm, 289
Baependi - Jaraguó do Sul
Fone: (47) 370-6180

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

·IJARAGUÁ DO SUL: CENTRO MUNICIPAL ESTRADA NOVA EXPÕE TRABALHO PARA PAIS E A COMUNIDADE

CORREIO DOPOVQS

Alunos da Educação Infantil
fazem exposição de trabalhos

]ARAGUA DO SUL -

Não é só gente adulta que

pinta e faz arte. Os peque
nos já ensaiam os primei
ros passos rumo a arte abs

trata. Ou pelo menos ten

tam. Alunos do berçário e

da educação infantil do
Centro Municipal Estrada
Nova, realizaram na Sexta

e na Segunda-feira a mos

tra de trabalhos desenvol
vidos ao longo do ano le

tivo. Foram 10 trabalhos

énvolvendo desenhos e

arte em sucatas. O projeto
''Aprender Criando. e So

cializando" foi aberto a

comunidade, e proporci-
onou aos pais conhecer as Alunos apresentam trabalhos desenvolvidos durante o ano letivo

atividades dos filhos na es-

cola.

De acordo com a Di

retora Lourdes
Granemann Thibes do Li

vramento, o objetivo é en

volver a comunidade para

visitar e adoraram as ativi

dades 'apresentadas", afir
ma Lourdes. O projeto
envolveu aproximadamen
te 240 crianças até seis anos.

Dos trabalhos apresenta-

dos um foi escolhido para
representar o Centro na

mostra anual de trabalhos

no Caie, que acontecerá no
próximo mês. (CELICE
GIRARDI)

que conheçam a escola.

"Queremos que as pesso
as apreciem, valorizem e

conheçam o que está sen

do desenvolvid� dentro
da escola. Os pais vieram

Programa "CasaFácil" �oncorre amaisumprêmioNacional
]ARAGuA DO SUL - A tor de habitação da Secre- tras comunidades que con- mado, que são produzidas

prefeitura deJaraguá do Sul taria de Desenvolvimento vivam com problemas si- pelos apenados dó Presídio
teve seu programa "Casa Social e coordenador do milares. "Émuito gratifican- de Jaraguá do Sul. ''Ao mes-

Fácil" selecionado entre as programa. te para a adminis tração mo tempo que envolve a

96 ações que concorrem ao De acordo com Q ofí- municipal ter este trabalho qualificação profissional do
Prêmio Fundação Banco cio encaminhado pela Fun- reconhecido mais uma apenado para sua reinserção
do Brasil de Tecnologia dação BB ,à Prefeitura vez", comemora Piazera, na sociedade, este programa
Social 2003, condição que jaraguaense, a promoção lembrando que o "Casa tomamais econômico o cus-
lhe valeu o cadastramento recebeu 634 inscrições de Fácil" também está entre os to das unidades habitacionais
no Banco de Tecnologias . instituições públicas e pri- 24 programas classificados de interesse social", destaca
Sociais, uma base de dados vadas de todo o Brasil, sen- no Prêmio Caixa Melhores Piazera. Neste prográma já
a ser disponibilizada no site do cada uma delas cuida- Práticas, promovido pela foram construídas 117 casas,
da Fundação BB dosamente avaliada a par- Caixa Econômica Federal. sendo três delas edificadas no

(www.cidadania-e.c�m.br). tir de critérios de susten- O "Casa Fácil" é um . Loteamento Casa Nova II,
A informação é do enge- tabilidade, baixo custo, fá- programa de construção de no Bairro Jaraguá 99, e as

nheiro Afonso-Piazera cil aplicação e possibilida- moradias com peças pré- demais instaladas no bairro

Neto, responsáve! pelo se- de de ser aplicada em ou- fabricadas em concreto ar- Jaraguá 84.

A iea�lta\
,Sllu pro essa, Tudo bem a

dois. O r: Azul, branco e

Preto ID,

Tou;o _ No fim da tarde,
fr trr�e um clima de

nia no seu

or: Amarelo, verde

eo
'

..' Procura ser

pendente. Um
vai deixá-lo nas

l��;:,!;!�;�:r: Cinza, pink e
WJ .•
creme.

Câncer -O convívio com

Não exija
us colegas.

r�b1i1r0 campo
soo COr:Vinho,marrome

Cuidado com os

a paixão
r vai tirar você da
re l e, Cor: Branco,

Íf! 4�
P reto e ozrn.

Virgem - Não deixe o

c o pegar você. A sua.
rá novos

. Vermelho,

e

eA<::o.nto:.meott. Evite isso!
Cor: Bege, rosa e verde,

'-o-Bom dia para
a sua generosidade

a co.

Capricórnio-Na área
verá boas as chances
roximação com

, 'krmeIho,bronco

Peixes-Siga a sua intuição
rá a direção o

sive no amor.

amarelo ee

o
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ISUCESSO: EVENTO QUE PRIORIZA A DANÇA COMO EDUCAÇÃO ENCERROU ONTEM EM JARAGUA. DO SUL

Jaraguá em Dança termina
com resultados positivos

]ARAGuA DO SUL - o

9°Jaraguá emDança encer",
rou ontem à noite com a

apresentaçãodos grupos in
fantis. A última noite' de

apresentação foi tão caloro
sa quanto as'primeiras. A
'abertura ficou por conta da
Cia ,de Dança Herbeat, de
Curitiba, no Paraná, que
brindou, a platéia com a co

reografia "Incógnitas", cri
ada pelo coreógrafo'
Octávio Nassur, cujos bai
larinos contagiaram o públi
co com os passos perfeitos
e inovadores de> mais autên
tico street dance.

Ontem, último dia do

evento, apresentaram-se 20

grupos, que revelaram no

palco do ginásio de espor
tes Arthur Muller toda a

vontade de mostrar ao pú
blico o resultado de um tra

balho iniciado hánove anos,
quando aconteceu a primei
ra edição do evento, sem

pre promovido pela Funda
ção Cultural de Jaraguá do
Sul.

'Entre as coreógrafas que
mais têm participado do

• Vicky Bartel

Bailarinosmostraram técnica e talento nas apresenta9ões

evento, destaque para a

Adriany Maciel, uma das

primeiras coreógrafas de

Jaraguá do Sul a ser selecio

nada para participar do Fes
rival de Danç� de Joinville

quando era professora do

grupo da Escola Roland

Dornbusch, na década de,
90. Aliás, a grande maioria

dos coreógrafos que atual

mente participa do evento é

de antigos conhecidos do

público, como lisaJaworski,
Márcia Debatin, ligia Ro-'

cha eDanieleGrossl, que in

tegra'1a o grupo de dança
do Colégio Divina Provi

dência.

Na avaliação da coorde
nadora doJaraguá em Dan

ça, Marilene Giese, o resul

tado do evento foi "super
positivo". D� acordo com

ela, os coreógrafos e bailari

nos receberam orientações
do júri, integrando pelos
coreógrafos Waldi Oliveira,
de Joinville, Alessandrá
Schubert e Bia Mattar, de

Florianópolis.
- Durante todos os dias

-do Jaraguá em Dança o gi-
násio de esportes Arthur '

Muller esteve completamen
te lotado, confirmando ex

pectativa dos organizadores,
que estimaram um_público
de 10 mil pessoas. Participa
ram do evento 1.250 baila

rinos,mais de 100 coreogra
fias e 41 entidades, entre es

colas e academias de dança
de Jaraguá do Sul e região.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Vereadores apoiam deficientes auditivos
]ARAGuA DO SUL - O

presidente da Associação
Desportiva de Surdos de

Jaraguá do Sul, Cristofer
Reis, 27 anos, participou jun- .

to a outros 31 atletas do

Campeonato paraDeficien
tes Auditivos, em Lages nes
te final de semana. Surdo de

nascença, Reis participava de
campeonatosvoltados para
deficientes auditivos na ter

ra natal, Blumenau. Ao vir

para Jaraguá do Sul em,

1999, percebeu que a cida
de não dispunha de uma as

sociação que realizasse ativi- ,

dades esportivas para sur

dos. No mesmo ano criou

aAssociação que hoje conta
com 80 membros da

microrregião e Pomerode

que participam de jogos nas
modalidade de futsal e fu
tebol suiço para homens e

vôlei paramulheres.

IC Y artel

Reis agradece aos vereadores o apoio aos atletas surdos

Para participar a equipe
contou com o apoio da

Câmara deVereadores, atra
vés do presidente Carione

Pavanello, que disponibilizou
um ônibus para transportar

os atletas a Lages. A equipe
ficou com o segundo lugar
no Futsal e no Suíço e quar
to no Voleibol. "Graças a

ajuda do presidente da Câ

mara os atletas puderam

participar, porque sem este

apoio a maioria não teria

condições de bancar a via

gem", conta Valcir Cimardi
Junior,'cunhado de Reis.

O metalúrgico que tra-
_

balha no acionamento da

WEGparticipa desde os 00- .

co anos de competições es

portivas de futebol. "Ele

tem coleções de medalhas e

troféus dos campeonatos
que participou", explica
Junior que acrescenta' "O
Cristofer já foi presidente da
associação em Blumenau, e

por participar destas compe
tições lá, foi que decidiu

reativar a associação para sur
dos que um dia já existiu em
Jaraguá do Sul. O objetivo é

integrar os portadores dede
ficiência auditiva e de uma

forma saudável, que é prati- ,

cando esporte", finaliza
Jimiar. (CELlCE GIRARDI)

Portadores de doenças
profissionais querem apoio

JARAGuA DO SUL -

A Associação dos Porta

dores de Doenças Pro

fissionais pretende de

senvolver um trabalho

conjunto com a Vigilân
cia Sanitária da Secretà

ria Municipal de Saúde,
visando a prevenção das

doenças a partir dos 10-

'cais de trabalho. Duran-

peita de LER/DORT (
Lesão por ,Esforço
Repetitivo /Distúrbio
Osteornuscular Relacio
nado ao Trabalho) é fei

tos todas as quartas-fei
ras, das 8 às 12 horas e

das 14 às 18 horas, no

Sindicato dos Emprega
dos no Comércio. "Mui

tas pessoa$ têm ligado
te reunião ocorrida rro . pedindo orientações e

___
,

Ag. radecimento e Convite

I para Missa de 7° Dia

.A família enlutada de Érica Yumi Maul
sesibilizada pelos gestos de apoiq e I

s-o I idari edade neste momento de dor,

agradece à todos que expressaram
manifestações de 'apreço e consideração,
enviaram flores, coroas e telegramas, em

especial à todos os doadores de sangue,

ao Dr. Celso Bôettcher; enfermei,ras e

funci onári os do Hospital' U n imed, ao

Padre Sildo pelas 'palavras de conforto.

E convida para a missa de '7° dia que será·

realizar-se-a no dia 3 de outubro, sexta

feira, às 19 horas na Igreja Matriz de

São Sebastião - Jaraquá do Sul.

dia 24 deste mês, no Sin

dicato dos Empregados
no Comércio, foi apro
vado pedido de audiên

cia corri o secretário de

Saúde, Airton Weber da

Silva, para debater as

formas de controle sobre

a produção, nas empre
sas e no setor público.
"Nossa intenção é pre
venir. Se não temos mais

como retornar ao, traba

lho, pelo menos que se

e�ite o mesmo drama

para quem está come

çando a trabalhar", res- -

salta a tesoureira da en

tidade, Sandra Salete de

Bertoli Goldacher.
,

O atendimento ás

trabalhadoras com sus-

temos encaminhado o

assunto à assessoria ju
rídica para futuras

,

ações", afirma a presi
dente da Associação,
Márcio Círico. Ela

enfatiza que "o proble
ma .deve ser assumido

pelo
-

Município, junta
mente com os Sindica

tos de Trabalhadores do

Vestuário" Construção
Civil e Mobiliário, Quí
micos e Plásticos, Servi
dores Públicos, dos

Empregados no Comér
cio, com apoio do Sin

dicato' dos Jornalistas de

Se. A próxima reunião

acontece no dia 10 de

outubro, no Sindicato do

Comércio.
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COMPRA-SE - pI retirar do
local, preferência cl 2/3 qtos.
Tratar: 9134-0911 cl Maicon
após 18:00.

RIO MOLHA - vende-se, 2 pisos,
15 peças. R$35.000,OO.
Tratar: 370·7594.

VENDE-SE - alv., cl 110m2, cl
3 qtos, sala, COZ., garagem,
área de serviço e lazer e
banheiro: Com terreno de
·360m2, todo murado, bem

. -- .

ImOVe.IS
BARRA vende-se,
excelente, alv., área pI festa
e gar., cl 260m2, ter. cl
2.000m2, próx. a Malwee.

. R$150.000,OOO. Tratar:
376-0586 após 19:00.
(proprietário)

BARRA DO SUL - vende-se, cI
3 qtos, 2 banh., COZ., sala, gar,
pI 4 carros, toda murada e cl
linha telefônica. R$32.000,OO.
Tratar: 371-5393 ou 448-
1598.

PiÇARRAS - vende-se, cl
290m2 de área construída, à
700m da praia, ponto comI. e
resido Ou.troca-se por casa em

Jaraguá do Sul. R$90.000,OO.
Tratar: 047 347-0423.
(proprietário)

SANTO ANTÔNIO - aluga-se, cl
. 3 qtos, sala, COZ., banh., lav. e
gar. R. Ilda Videl Lawin, 40.
R$220,OO. Tratar: 273-6246
manhã ou 275-8200 tarde.

CORREIO DO POVO
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(47)378-1682,

37S-1691
Rua Roberto Zeldei, 451

Corupá"SC
.... , .

iSANIACRUZ
i Material de. Construção

(�
'275-3727
: R: Alberto Santos Drummondt,
:.Il� .. :1.,.?:I, .. :.. yllll.�IIIIt.Jgi,I.�.cJ4) .. �.III ....

I(ASA�j.E:] .

ICasas Pré-fabricadasl

[!ii1618]
l�;�;Q�;��s.��;r���};���;()��IJ

RI,.., .,oiq I»i.ltl� 2100-
, l'IIaN.f)\'u{an((!I!ttDjHUichOal) :

.
LoIaruaua dG &II. &811(11 (afama" t(w� (4t) }l-r�·3f:!".& !

RU<J WalterMarquardt, 2270

'Materiais paraCOlIStruçilo
.

.
' ferragens e ferrameatas
• Material Elétrico

o QUE VOCÊ PROCURA PARA
CONSTRUIR, OU REFORMAR...

f'

,

'ESTA'A'Q''U'·1'"... ..'
, ....

Consulte nossos anunciantes

BONATT'I
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

.216�2000

;FRANZNERI
i Materiais de Construção 1

Materiais Elétricos i
.

Hidráulicos· ferragens
Tijolos. Telhas· Clmenfo :

Tintas e Vernizes i
376·1597
376-0786

i Rua Emílio Schulz, nO 40 !
L?t:l<? hlJi:z: �A<:Ir()glJC) c:l() $lJL!

FIGUEIRA
MATERI.AIS DE CONSTRUÇÃO

11..310-4508
'-310-4997

Rua RtIlerto lI8mann, 497· CzemlawlCZ Rua '8$6Tlleldoro 8111111ro, 2183· SI 02' Rua FeliCianoBoft8linlo'mo· Barra doRio Cell!

370-0800
Av. W"ldemil' G,ubb", J555
Vil" La/"u - ]"_,aguÍl do Sul

273-1532
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Firenzi Bairro
Chico de Paula- Jaraguá do Sul

375-1183
Rua: Jaraguá, 50 • Centro

Corupá - SC

. Rua PastorSchnetder, 83I!

fone: 376-0897
9975-0131'

275-3462
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localizado, bairro

Boehmerwalduêscoltnha zona

sul de Joinville), 20m da'
avenída Paulo Sehroeder, próx.
posto de atendimento do banco
Bese. R$35.000,00. Tratar:
429-7591. (proprietário)

VENDE-SE - casa, Ter. e área
de lazer, no Bomplant. Tratar:
9113-2095 cf Silvano.

10.2 •. : . .:

ALUGA-SE - no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

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

Loteamento Ouro Verde.
R$250,00. Tratar: 9957-7545.

CENTRO - vende-se, urgente.
Valor à combinar. Tratar: 011
6976-9448

, PROCURA-5E- moças pf dividir
apto. Tratar: 275-3.851.

SCHROEDER-vende:se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tratar: 9133-3476,
Creei 3476

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, VENDE-5E - 3 terrenos, planos,

cf 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada cf ehur., eoz. mob.
Entrada + pare. em 50 meses

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

VILA NOVA - vende-se, no Res.
Jardim' das Mercedes.
R$24.000,00 + fneto ·ou
R$45.000,00 'à vista. Aceita-se
carro. Tratar: 370-7316.
(proprietário)

NOVA BRASíLlA-vende-se, cf
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creei 8950.

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

R$150.000,00. Aceita-se casa

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

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

troca-se por carro. Tratar: 273-
1343 cf Andreia.

TIFA MARTINS - vende-se,
400m do Poste de Saúde.

R$8.000,00. Tratar: 273"
0862.

, VENDE - naR. da Faculdade, cf
530m2, cf água; luz, esgoto e

eseritufa. Tratar: 372-1359
manhã ou 370-7316 noite.

próx. Corpo Bombeiros de João
Pessoa. R$15.000,00. Tratar:
370-2461. CONSÓRCIO IMO,BILIÁRIO

ADEMILAR
VENDE-SE - comercial,
'condomínio centro, cf 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

VENDE-5E-loja de confecções,
cf estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. R$,
10.800,00. Tratar: 371-5512.

Com parcelas a partir de R$199,44 você viabiliza
seu projeto de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.VENDE-SE - loja Royal Barg,

'ponto já formado, cf

Vende-se Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00
Casas na praia de Barra

Velha, Cond. Imperador
com 60m2 com laje e'
telha de barro. Quitada a

partir de R$ 10.000,00
(cada).
Tratar: (44) 9103-7853.

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

Consulte-nos!CAsA PRÓPRIA - ItEAIlZUEO SONHO
I'WA DO ALUGUEL USANDO. SEU FGTS!
COmpre, cnnstrua, refonne � amplie; sue ímóvel.

11.245.00 _.__R$ 98.80
21.130.73 R$ 185.(;5

$ 30.850.87 _.-.-R$ 271,05
42.261.47_.__R$ 371,30

. 'R$ 61.180.83 _.__ P'$ 537,53
$ 88.923,07 ' R$ 776,43
$ .10J.923,07__R$ 913,06

311-8814
-,

Empreendimentos
Imobiliarão$ Ltda

Rua Epitácio Pessoa,. 4 15 - ]araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Fácil acesso y'

Excelente localização v

Privacidade v'

Totalmente funcional V

Design moderno V

Esquadrias de alumfnio V

5 opçõesde planta v

Usado FGTS v

Quando você recebe o seu apartamento Le Petit, ele vem completo e você ainda pode personalizá-lo a seu modo, fazendo
com.que o apartamento fique com o seu estilo. O seu Le Pétit já vem com torneira de água quente e balcão americano.
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.A.. ,...

para voce que e

qualidadeV'
.

- segurançaV'

satisfaçãoV .

acabamentoV

Apartamentos

LE PETIT

Mude seu conceito de viver
.. b:L

(jartfen�. fi

Plantão no Local
Rua Erwino.Menegotti - Próximo ao Samae

Empreendimento Convisa,
que já entregou mais de

250 unidades.

R. l\1nredwl Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Ceuter - Jil'mgUll do S1/1- SC

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de Vída"

Lacalizaçao do Prédio: lUZ Leopoldo Ivlnlink», .

.

Perto do Clube Beim Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 en trada

saldo direto c/ a Cone trn tora

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

,

, Piscina adulto e Infantil, Playground,
� Ambientes decorados e mobiliados.

'�
Ú

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

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sábados e domingos

.

'Ponee (47) 275-3070
l,llzer: PrédÍlJ:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOCÊ'JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA,MELHOR LOCALlZAÇ�O

DEIARAGUA1

R.y�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal'Oeodóro

,

.da Fonsec�9.72� CentrQ"
FONE: (41)27S';3()70

CONSTRuSI. ·0
"Inovando Conceitos de Vida" '�

mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE..sE - loja conf. Adulto,
infanto juvenil, compl., cl fichário.
Tratar: 370-1657 ou 9974-8468.

curso preparatório
salário inicial
R$ 2.068,16
Informações:
{47)422-9636

(47) 370-0251

PROGRAMAÇiODECURSOS
SENAC2003I

I,

Período: 02, 04, 09, 11,e 15/12/03
,

Invest.: 130,00 ou 1 + lR$ 70,00

o senac reserve-se o dir!'líto dê, cancelar ou transferir o evento caso não atinja .o número mínímo de partícipantes

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: Iara uadosul@sc.senac;br�

CASA PRÓPRIA
-

ULTIMAS VAGAS
CRÉDITO PARCELA

_R$ 15.000,00 __�R$ 167,00 -,-
-:---R$ 25.000,00 R$277,OO__
-R$ 40.000,00 R$ 443,00__
---R$ 75.000,00 R$ 775,00__
-R$ 100.000,00 R$1095,O(}___
-R$ 184.500,00 R$2024,0(}___

empregos.
CONSÓRCIO UNIÃO- precisa
se de vendedores externos

com experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE-MARKETING - precisa
se cl experiêncla na área de

consórclo, cl telefone em

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

Ia ��

20.2 "

, rss

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como dama de compania, cl
exp. .ref, e cursando técnico em

enfermagem. Tratar: 370-6224
cl Sônia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista, cl experiência
e referência. Tratar: 9903-

9383.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista. Tratar: 370-6719

.
'VENDE-SE

Moto CG Titan
cf partida e

freio .a disco.
R$ 3.450,00.

Fone: 275-3535

cl Sônia.

OFEREÇO-ME
.

pi
trabalhar como e s t arn

p ador , com exp e ri êncla,
ajudante de motorista ou

auxiliar de pedreiro.
Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

OFEREÇO-ME pI
trabalhar como d o b r a

deira, ' revisora, cl
experiência, babá ou

d i a r is ta. T r a t a r: 373·

3787 ou 99.93-1751 c]
Noeli.

Precisa-se

de MOTOQUEIRO

.
para

tele-entrega,
com moto.
Tratar:

,275';;3535

Sua grande chance de fazer os melhores cursos profissionalizant�s do Brasil
e ser encaminhado ao mercado do trabalho. CORRA, A HORA E ESSA!

Rua Exp. eb. Har.!t.Had!iA3��entro Telefones: 372-3515/312-1299 .'_ I
-W'Iffl.-micro-"Il'.-r.G'J1-,ht-�-' Mcisde!)oofrar>quiasem1llllo�� •.._j

Operador de Compulador
INFO

Webdesigner ,

Primeiros Passos
da.lnIonnática

Caoac� Profissional em
�ministratívas
Ca� Profissional

, ernVendas
Turismo e Hotelaria

Irl
Microlins
o'" .'.' o_.

Operador de tulemarl4eling
Telefonista e Recepcionista
Inglês - New GeneratiOn

8annan
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Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
'

VAGAS ABERTAS - 29/09/2003

ENGENHEIRO ELETROELETRÔNICO (5787 EL) experiência
na função com-conhecimento em projetos e montagem de

equipamamentos e disponibilidade para viagens.
-

TÉCNICO ELETROELETRÔNICO (5788 EL) experiência na

função, possuir Curso Técnico em Eletroeletrônica, com

habilitação e disponibilidade para viagem.
FRESADOR (5773 EL) experiência na função, possuir curso
de interpretação de desenho mecânico.

ESTAMPADOR (5774) primeiro grau completo, com

experiência na função.
REPRESENTANTE COMERCIAL (5775 EL) segundo grau

completo, conhecimento em informática, possuir veículo
próprio e celular, com experiência na área gráfica.
OPERADOR DE CAIXA (5760 EL) segundo grau completo,

.

com experiência na função.
VENDEDO'RA (5767 EL) segundo grau completo,
conhecimento em informática, com experiência emvendas.
AUXILIAR DE VENDAS (5768 EL) primeiro grau completo.
COMPRADOR (5780 EL) experiência na função, possuir
conhecimento em informática.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5778 EL) segundo grau

completo, conhecimento em informática, com experiência
em notas fiscais e impostos.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (5803 A) possuir amplo
conhecimento em esérita fiscal e informática.
PINTOR (5717 ES) com experiência ou noção em tinta pó e

líquida.
MONTADOR DE ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEL (5776 EL)
segundo grau, com experiência na função, conhecimento
em mecânica de automóvel.

VENDEDOR AUTÔNOMO (5671 A) com experlêncla em

vendas, possuir veículo e celular.

ENCARREGApO GERAL DE COSTURA (5422 A) - segundo
grau, experiência na função, ter habilitação se possível,
conhecimento de planejamento de costura.

AUXILIAR 'TÉCNICO (5334 ES) - acima de dezoito anos,

formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de

produção do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e

segundo grau completo, sexo masculino.
MONTADOR DE MÓVEIS (5783 EL)primeiro grau completo,
experiência em montagem de móveis e ou esquadrias de

alumínio.
COSTUREIRA (5783 EL) experiência de 1 ano na função
em máquina overloc, cobertura e reta, residir na cidade de

Guaramirim.
. -

INSTALADOR DE PELíCULAS AUTOMOTIVAS (5791 A)
Possuir 2 anos de experiência na função.

FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO

SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÃNICÓ

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

Fone(47)371-4311 Fax (47)275-1091
recrufamenfo@humana.com.br wwW.humana.conl.br

CURSOS, DE EXTENSÃO UNERJ
• Patologia das Construções.·
o curso tem a ffnalidade de transrnítlr fundamentos sobre
problemas decorrentes da má qualidade, aprtcação e utilização de
materlals e serviços em obras de construção civil. Identificar a

manifestação das patologias visando a prevenção das fainas e

adoção de técnicas de reparo.
'

Programa:
i. Etapas do processoco,n$trútivo e ú�o iia'constrúçãõClviL

-'��-'·-2�.� Dúra-bjTfaádede'méfte'riãis'e-'ccimpõnenies'd'as:'edificãÇoes:""'�'�"""'-""""'-
...

3. 6fi�eris�a patolô�ía. •.........
.... .

..�..............
.'

.

't[' Problemas patologiéos.em:
- Fundações
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura >

5. ManiféS!�ções:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Hssuras e trincas

6. Procedimentode reparos

Informações: 275-8200 " Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

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

Cursando: Ensino Médio

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

CORSA - vende-se, wagon, 16v,'

01, 23,000km comp, + a.c. R$
18.300,00, Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

D-20-vende-se, 91/92, diesel, I
c/ direção de luxo.

R$19.000,00. Aceita-se troca, 1
Tratar; 373-3001 ou 9132-
9695,

ÔMEGA-vende-se, GLS. 93, c/
teto, compl. R$13.000,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 c/ Waldir.

S-10 - vende-se, 96, gabo
simples, à gás e gasolina.
R$17,500,ÓO. Aceita-se troca.

Tratar: 373-3001 ou 9132-
9695.

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

S-10 - vende-se, estendida,
branca, 96, compl. c/ bancos de
couro, GNV. R$22.000,Óo.
Tratar: 9131-6243 c/ Gilson,

TEMPRA - vende-se, 97,
_compl., 16v, preto. R$5.000,00
+ 18x R$350,00. Tratar: 9103-
2939,

VECTRA - compra-se, 00 e

paga-se à vista. Tratar: 9955-
1331.

VECTR4 - vende-se, 98, compl.,
branco, kit GNV. Aceita-se troca.
Tratar: 370"2022.

VECTRA - vende-se, GLS, 98,
prata, compl. Tratar: 9993-
2048 ou 372-3370 após 18:00
c/ André.

BRAVA - vende-se, 00/01, SX,
1.6, 16v, 4p, compl., a.c.,

.

climatonic, preto, excelente
estado'. Tratar: 275-0435 ou

371-7842,

PALIO -vende-se, 97, verm., 4p,
vidro � tr. elétr. som.

R$10.800,do. Tratar: 376-
2470.

TIPO - vende-se, 95/95, SLX,
2.0, vinho, des. tras, tr. elétr.,
d.h., vidro elétr., a.c., limp. tr.,
compl., perfeito estado.
R$8.300, Tratar: 370-6797 c/
Alexandre ou pelo e-mail
meldau@bol,com.br.

TIPO - vende-se, prata, 4p, 95,
ótimo estado. Valor à combinar.

'#6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR

C-lO - vende-se, diesel, toda
modificada p/ D-l0, impecável.
R$8.!500,00. Tratar: 376-
1854.

CHEVETTE - troca-se, SL, 1,6,
ótimo estado por terreno ou

casa e financia-se o restante,
Tratar: 9135-9295.

Cursando: Administração de Empresa .:

'1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cur.sando: Ciências Computação f S'istemas de
Informação
RequiSitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

CORsA-vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464.

CORSA - vende-se, bordô, 1.0,
95, des. tras. e diant., ar quente
e frio, alarme, tr. e)étr., som

automotivo e película. Entrada
R$6.000,00 + 18x R$292,00
ou R$10.000,00 à' vista.
Tratar: 376-2206 cf Alex,-

Carga Horária Diária: 08 h
; .

NIVEl ENSINO MEDIO

Localizado na UNERJ - Bloco A . Sala 1

veículos
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVotÓrantim I Finanças

Corsa Wagon
Palio EX
Golf GL compl.
Escort Hobby
Escort L - Euro

01 branco G R$ 13.500,00
01 branco G R$ 16.800,00
00 branco G R$ 12.500,00
00 branco D R$ 78.000,00
00 cinza G

.
R$ 16.500,00

99 prata G R$ 11.500,00
99 verde G R$ .13.500,00
97 bordô G R$ 11.800,00
97 branco G R$ 11.900,00
97 branco G R$ 13.500,00
97 branco G

.

R$ 22.800,00
97 bordô G R$ 15.500,00
96 laranja G R$ 10.200,00
96 azul G R$ 15.500,00
96 azul G R$ 8.50ei,OO
94 vermelho A R$ 8.900,00
93 vermelho D R$ 35.000,00
91 branco G R$ 5.800,00
90 verde G R$ 6'.200,00
83 amarelo D R$ 45.000,00
01 vermelha G R$ 3.800,00
97 branco G R4 9.200,00

if!1.ã·:�H�:e�in�IRe1:lim,rJõ':ciia�i:itlfifil:iija·'njGi.ifa';"

.

Pick-up Corsa 1.6
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h
Gol Special, a.c.
VW 16 - 200 truck-baú
Corsa Wagon
Ka

Gol4p
Palio EL, cl ar 1.5
Gol 1.0 compl.
Corsa Sedan,"GL, 1.6
Blazer 2.2

MB 709 carroçeria
Chevette DL

Pampa 1.8
MB 1313 truque e baú

f:;'

370·3113
Av. \Valdemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

. CG 125 KS PRATA 20b3
CELTAA.C" GNV VERMELHO 2002
ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000
CORSA SEDAN PRAtA 2000
KA GL1.0 PRETO 2000
GOL GIII CI AR, ALAR, TRAV. VERMELHO 2000
MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA 1999
CORSAWIND VERDE 1999
GOL MI LO, 4P BRANCO 1998
PALIO ED CINZA 1998
ESCORT GLX PRATA 1997
PALIO EDX, 4P PRATA 1997
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME. VERDE 1997
ESCORT HOBBY CINZA 1995
GOLF GL COMPL. (-AR) AZUL 1995
UNO ELX VERMELHO 1995 I"

ASTRA GLS BRANCO 1995 I'

CORSA WIND 1.0 BRANCO 1995
ESCORT GL - TRIO E OH BORDO 1994
CORSAWIND PRATA 1994
OMEGA GLS VERDE 1993
ESCORT GL MARRON 1987
SANTANACS I BRANCO 1986

Tempra R$ 9.500,00
Palio ED, 2p Branco R$ 9.700,00
UnoCSL,4p,v.e. Prata R$ 7.800,00

VW GoI,4p Branco. R$13.200,OO
PassatAlemão, compl.+Au!.. 95 Cinza R$17.800,OO
Gol MI 98 Branco R$10.500,ÓO
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00
Logus CLI 95 Prata R$ 8:900,00
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,OO
Go11.0 93 Branco R$ 6.800,00
Gol 95 Prata R$ 7.500,00
kombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200;00

GM Omega 93 Grafite R$12.500,OO
Chevette 92 Cinza R$ 5.500,00
S·10,compl. 97 Cinza R$17.200,OO
VectraGLS 96 Bordõ R$13.900,OO

FORD Verona GLX 96 Azul R$ 9.500,00
EscortGL 94 Prata R$ 9.000,00
Del Rey 84 Ouro R$ 3.000,00
Fiesta 98 Azul R$ ·9.800,00

RENAULT Clio, -ar 01 Bordõ R$16.500,OO

,illiÃilji'l�êljjlôiiWailêmlít\'G'rU'í:íà��i374'l':i�':3'ârag'úi\idô·"SU'I'i,j

Celta Vermelho 03 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Vectra GLS cornpl, Branco 97 G
Corsa MPFI Cinza 97 G
Vectra GLS Prata 96 G
Corsa Super MPR Branco 96 G

Omega GLS, compl., cl teto DouradO 94 G
Chevette DL . Prata 93 G
Chevette DL Cinza 91 A

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special Branco 99 G
Gol 16v Vermelho 98 G
Santana Azul 96 G
Gol CL Prata 95 G

FORD

Ka, v.e., T.e. Prata 99 G
AAT

Uno Mille EP Preto 96 G

RENAULT
Clio RN 1.0 16v cornpl. Prata 01 G

BMW 328i automática Preta 96 G

li;�y'i'p,.�!�iÍQiiii,Qi!4ªj'iliij.�j'ªªQ.,[$;'Â,iMQ��J�if"�iMií!4;.gQ!�Yij�r[ill

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neqocros
neste espaço!

4p, 1.0,16v, c/ opc.

c/ partida, 22 dono

Parati
F-250
Twister
Celta
Titan ES
GolG11I
KaGL
CorsaWind
Astra
Kadett
S-10gab.,
PalioCL
GolMI
Gol1.6CLI
Gol.
S-10deluxe
Parati
,Uno
'[empra
Omega
MonzaGLS
GolGL
0-20 gabinada
BelinaGLX
F-l00

99
03
02
01
01
00
00
99
99
97
97
97
97
96
96
96
95
95
93
93
92
91
89
89
89

branca
prata
vermelha
prata
verde
branco
dourado
branco
branco
cinza
prata
branco
verde meto
branco
branco
branca
azul
bordo
preto
grafite
cinza
marrom
bordô
bordo
branco

16v, 2p, a.C. ,

motor zetec, c/ opc.
2p
2.o.completo
c/opc.
compl., 6cil., GNV

c/opc.
cy opc.
1.0, plus ."

cabo est., GNV, compl.
CL,1.8, c/ opc.
4p, trio elétrico
compl.
GNV
compl.
1.8, gas., c/opc,
cornpl.:
álc., d.t).,l.6
arroceria madeira

Rua João Januário Ayroso, 6S
371-5343 - (47) 9903-2936

FIAT
Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c. 99 branco
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q, 97 prata
Uno Mille 94 vermelho

VW
Gol MI 1.0, 2p, cornpl, 99 branco
Gol1.0 94 azul rnet.
Gol S, 1.8, álcool 85 bege
Apollo1.8 91 azul rnet,
Fusca 1500 83 vermelho
Gol MI 1.6 a.q., desemb. 97 brnaco

GM
Corsa Sedan, LO, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
Corsa Sedan LO, alarme, t.e., a.q., d.t. 00 cinza
5-10 Deluxe, cornpl. 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
Monza SLE 2.0 88 verde met.

.corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q, 99 verde
Corsa Wind 99 branco
Chevy 500 89 prata
Vectra GL 2.0 ,97 azul rnet.

FORD
Escort 1.6 88 azul rnet,
Escort 1.8L 93 cinza
Escort GL 1.8 a.q, 92 azul rnet,
Escort GLX 16v, 1.8 97 bordô
Escort 1.8, 16v 97 bordô

Biz 02

Titan 01 verde

YBR 00 preta

Corsa Wind, 4p 99 branco C,

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98 prata �o
Gol MI 1.6, gas. 97 vermelho

�í
Santana 1.8 93 cinza

Kadett 1.8, 'álcool 93 verde �,
�

'ii,Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege

Voyage 1.6 gas. 82 cinza C"
Brasilia 80 verde

iM
Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 bege &11

90 azul

Gol4p 99

Gol, 2p, comp. 97

Uno, EP 4p compl. (-ar) 96

Kadett, 2p, com opc. 95

Logus cornpl. 94

Escort Hobby . 94

Monza, rodas 93

Kadett compl., (-Ar) +rodas 90

brancO

bordo
,

azul

brancO

prata

bcirdô

bordõ

preto

Chevette + rodas 97

73 begeFusca 1.500
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Ãrduíno
Veículos 371·4225

372-0676
Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Prêmio 1.5 Verde 91 R$ 4.900,00
Uno 1'.0 Branco 97 R$ 8.900,00
Del Rey Grafite 87 R$ 4.500,00
Opala Diplomata 4p Bordô 91 R$ 9.000,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 19.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.500,00
Goll.6 Branco 96 R$ 10..500,00
Del Rey Azul 83 R$ 1.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 11.900,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
Chevette Bege 79 R$ 1.600,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125Titan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
CBX 200 Preta 01 R$ 4.900,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Fusca Branco 83 R$ 3.200,00
Yamaha YZ 125 Azul 97 R$ 6.000,00
Escort Hobby 1.0 Vermelho 95 R$ 6.000,00
Goll.0 Branco 94 R$ 7.500,00

WILLIAM VeículOS
FONE: (47) 374-1117 9975-0117
Rua Marechal Castelo Branco, 3549 . Centro· Schroeder

RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 658 - ILHA DA FIGUEIRA

311-0802 311-8281

Corsa Sedan - modo tÍÕ�o Cinza 03
99 R$13.500,00 Gol Plus l6v 4p Prata 02
97 R$ 9.300,00

Clio Sedan, compl. Vermelho OI
95 R$ 7.000,00
94 R$ 25.500,00 Kangoo 1.6, compl. Cinza 01

92 R$ 6.400,00 Parati 1.6 cf ar e d.h. Branca 01
f'llI)Jd 91 R$ 25.000,00upla, turbinada, 5 marchas Siena ELX, compl. Branca 01
�

, 89 R$ 4.600,00
� Palio ELX 1.3, compl. Branco 01

88 R$ 4.500,00
�

85 R$ 3.300,00
Astra GLS, compl. 'Azul 00

�1.6,álcool 85 R$ 3.500,00 Ka cf v.e.lt.e. f ar Azul 98

�II.OOO, vasculante 81 R$ 11.500,00 Honda civic LX Prata 98

�PWillys, traçada, reduzida 75 R$ 4.500,00
I

Omega GLS, compl. + teto Branco '96
�I 72 .. R$ 2.200,00 Fiesta cf ar + d.h, Vermelho 96

Exp. Antônio Carlos Ferreira. 130 " Centro" Jguá do Sul

I......... ·

VVOforanlim I finanças

Dakota cabo Simples, completa, .equipada vermelha 00 D

Uno EX, 4p verde 99 G

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

vectra GLS compl. branco 98 GNV

LogusCLll.8 bordô 95 G

Corsa Wind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

0-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 D

0·20 cabo Simples bordõ 85/94 D

VoyageCLll.8 prata 95 A

Uno 1.0 verde 94 G

Gol CL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Vectra GLS, compl. Cinza 98 G

370-2227 / 9975-1804
Av. Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul

Mauro 27S-ÍO"{32veiculos

. Polo Sedan 1.6, 2003, Preto

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, faróis
de neblina, CD

Polo Classlc 1.8, 2002, Cinza

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

GolfGL 1.8MI4p., 1997,Prata

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

Corsa Sedan GLS 1.6, 1999, Prata

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

CorsaWlnd 4p., 1999, Verde

Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente
Flesta 1.0 4p., 2003, Prata

. ,
-

Opcionais: limpador. desembaçador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO CLASSI

, Consórcio

"Regata
71Ui�'«a��r«e a.�"

COMPRA. VENDA - TROCA> FINANCIA - CONSORCIO

ti 370-5999,

TA,BELA DE USADOS
·

LAQUILANIX 99/00 VERMELHA
: _��,ººW.,�?.AbIIJ.?.º . . _c!_§!�Z, __ . _l?�!!...,_
C-100 BIZ 99/99 VERMELHA

TERÇA-FEIRA, 30 de setembro de 2003

�------_._--

Com. de Peças Antonio!

i Fone: 370-2.76'4. i
Içai.: 9104-2070/ 9957�6()99i
1�":.\\'llI(j·",,,,�,.�40ó ..

(T..vo."" .. ��"1"�.,rlj

Tratar: 370-7674 ou 9902-
1636.

UNO..; vende-se, mille, 94, 2p,
verde', lindo. R$7.500,00.
Aceita-se troca. Tratar: 373-
3001 ou 9132-9695.

compra - vende - troca
financia - novose usados

UNO - vende-se, CSL, 93, 4p,
prata, vidro e tr. elétr., alarme.
R$7.500,00. Tratar: 370-3574

lie •.. 3 ..71-7.21.2.'ou 9123-7355 cf Waldir.

COURIER - vende-se, 01, 1.6, F-1000 - vende-se, 93, diesel.
L; cf prot. de caçamba. Aceita- Tratar: 9123-6149:

.

se troca. Tratar: 371-6056.
F-1000 - vende-se, 95, azul,

ESCORT-vende-se, hobby, 95, MWM, caixa grande, d.h., a.c.
oferta. R$6.700,00 ou R$26.000,00. Aceita-se erro de

COURIER - vende-se, plck-up,
branca, 99. R$13.000,00.
Tratar: 370-7156 ou 372-
3780.

Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

R$1.450,00 + 36x R$240,00. menor valor. Tratar: 9902·

Tratar: 370-3574 ou 9123- '5620.

7355 cf Waldir.

COMPRO
CONSÓRCIOS

F-1000 - vende-se, 93, diesel,
turbinada, cornpl, R$26.000,00
nego Tratar: 371-7427.

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 995:1-3905

PEÇAS· .;' ACESSÓRIOS • .OFICINA

ir 370-9995
.

,

BICICLETAS
MOTOS

. CONSÓRCIO

C·100'BlZ 01/01 PRETA Visite uma de nossas lojas,' preencho o

cupom e concorra à 02 Bicicletas lnfcntill
CCJ125 TtrAN KS o 1/0J PRATA. .' ..

CG 125 TITAN KS OI/OI PRATA Sorteio ao vivopeta STUDIO FM (Cavalo Veio)
t-C-ü-1-25-""T-I-rA-.N�.. ·-K-S----+--02-/0-2-+-V-E-R-M-E-L-H-A--l NODIA 11/JO/2003
CO 125 TITAN KS 02/02 PRATA

Ay�: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: Jnãn Januário Ayroso, 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar ara o almoço
---- _... ,�:....,..,.��s ..........'*.... II '"'-.;_�� ..Y,�"",���)t.o.._n:.;r..,."""

·
T 10;5 CRYPTON 01101

.. VERMELHA,
WEB SUNbO\VN .03/03 VERMELHA

· 'Co 125TÍfAN:ÉS 03/<()3 .pRATA
, YBRE OVOl AZUL
; Y.IUt;:k .021.02 PRETA
,

XTZUSE I 03/03 VERMELHA
CBX .250 TwrSTER 02102 AZUL

, TENERE 600, 92/92 BRANCA
NX350 SAHARA 98/98 VERDE'

-'
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRAI 30 de setembro de 2003 CLASSI

KA-vende-se, 97. R$2.500,00
e assumir 25x R$299,00.
Aceita-se troca. Tratar: 371-

9091.

MONDEO - vende-se, 97/97,
único dono, carro em excelent

estada, d.h., vidro etr. elétr., a.c.,
alarme, carro recém licenciado.

R$15.400,00. Tratar: 370-

6797 c! Alexandre ou pelo e

mail meldau@boLcom.br.

FUSCA - vende-se, 76, ótimo
estado. R$1.600,00. Tratar:

276-1010.

FUSCA- vende-se, 79, c/ rodas
esp. R$2.700,00. Aceita-se

moto do memso valor. Tratar:
376-3990 ou 9909-9936 c/
Anderson.

GOL - vende-se, 1000, 93,
branco. R$6.600,00 ou

R$2.000,00 + 36x R$233,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 c/ Waldir.

GOL - vende-se, 1.6, 85,
dourado, 'ótimo, estado.
R$3.550,00 ou R$1.200,00 +

24x R$187,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 c/Waldir.

PesquIsa de satisfação
QUATRO RODAS

GOL - vende-se, 81, reformado,
motor novo, documento em dia.

R$2.000,00. Trat.ar: 370-
2217.

, .

GOL-vende-se, 1.0, 16V; turbo,
00/01, prata, 4p., d.h., LDT,
'revisado na agencia. Tratar:
275-3271 ou 9961-3590

GOLF - vende-se, 95, 4p, c/ a.c.,
vidr., tr., roda 15 mommo,
cornpl. R$10.8000,00. Aceita
se troca. Tratar: 373-3001 ou

9132-9695.

KOMBI- vende-se, branca, 87,
pérfeito estado. R$4.000,00.
Tratar: 375-1478 c/ Eder.

KOMBI - vende-se, 93,
envidraçada, ótima.

R$7.000,00 ou financio

R$2.800,00 + 36x R$213,OO.
Tratar: 370-3574_ou 9123-
7355 c/ Waldir.

VOYAGE - vende-se, 85, ótimo
estado. Ace'ita-se troca por
moto. Tratar: 276-1007.

BESTA - vende-se, 95, compl.,
12 lugares, c/ serviço.
R$13.000,00 + fncto. Tratar:
371-3087 c/ José.

CLIO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, alrbag duplo, d.h., a.c.

aLUMENAU
322.;8800

CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava p/ crianças, "

rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

GALA,X - vende-se, 77, 8

cilindros, todo original, preto.
R$4.500,OO. Ttatar: 9102-

2515 c/ Valei.

GALAX-vende-se, 78, dourado.
R$6.000,00. Tratar: 371-
8026.

KIA - vende-se, Sportage, 95,
vinho, DLX, cornpl. Tratar: 376-
0251 c/ Osvaldir. (hor. coml�
L-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. H$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tratar: (47) 9102-

,

,0009 c/ Santiago.

TAURUS - vende-se, branco,
97/97, LX, 2.0, vidro e tr. elétr.,
d.h., hidramático, a.c., c/ conto
temp., magazine, GNY.
R$23.500,00. Carro p/
pessoas exigentes. Tratar: 370-
6797 c/ Alexandre ou pelo e

mail meldau@boLcom.br.

D-60 - vende-se, 81, caçamba.
Tratar: 273-5315.

CORREIO DO POVO 11

BIZ - vende-se, Honda, 02,
verm., c/ part., c/ 7.000km, c/
3 meses de garantia. Tratar:

9135-7729.

CBR vende-se, 90.

R$6.800,00. Aceita-se troca por
Titan 00/03. Tratar: 9134-
7639.

CG - vende-se, Titan 125, 98/
98, vermelha. Tratar: 9961-
3590 ou 275-3271

STRADA - vende-se, 00, 200
cilindradas. Tratar: 375-0561
ou 9602-5627.

XT 225 - vende-se, 99, prata,
p/ trilha, c/ doc. em dia.

R$4.600,00. Aceita-se troca.

Tratar: 373-3001 ou 9979-

6465.

VENDE-SE,- 95, ZX 7, Ninja,
Kawasaki, ótimo estado.

R$8.000,00. Tratar: 372-1242
ou 9125-1-242.

CAPOTA - vende-se, p/ courier.
R$1.200,00. Tratar: 370-7156
ou 372-3780.

SOM - vende-se, cd, Panasonic,
cf controle.e frente destacável,
mód. Nxe + 2 auto falantes 6x9.

R$410,00. Tratar: 371-9992.

VENDE-SE - caixa de, som p/
carro, c/ corneta prof., twistere
sub D-12, c/ pintura marítima.
R$350,00. Tratar: 9111-8671
c/ Sandra.

diversos
1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

ITAJAt
348,;8460

ACORDEOM - vende-se, verm.,
Todeschlni, super 2, 80 baixos,
Ótimo estado. Valor à combinar.
Tratar: 376-0251 c/ Osvaldir.

JARAGull)Q SUL
370·6006

AGENDA ELETRÔNICA - vende
se, c/ 8 programas, nova.

R$65,00., Aceita-se troca por
violão. Tratar: 9135-9295.

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366_

ALUGA-SE - bar e restaurante,
ao lado da Seara. Tratar: 376-
0413 c/ Rudiberto ou Evaldino.

ANTENA - vende-se, mini

parabólica. Tratar: 273-6246.

BALCÃO vende-se,
refrigerado. R$700,00. Tratar:
371-9981 ou 9975-1558.

BANHEIRA - vende-se, de bebê,
c/ trocador. Tratar: 274-8620
após 19:00.

BARCO - vende-se,marajó 19,
motor 9Q, mevered, c/ tolda,
bamba de porão, sonar, caro

semi-nova, doc. em dia da

rnarlnha, motor revisado. Tratar:
373-2101 ou 9132-3519.

BERÇO - aceita-se, doação.
Tratar: 9104-5510.

CACHOR,RÓ - compra-se filhote
de boxer, macho, na cor

dourada. Tratar: 370-6797 c/
Alexandre ou pelo e-mail
meldau@boLcom.br

CARRINHO - vende-se, dê bebê,

Scilfit:i!ÚiÉ E
'CiJoAuTHDlrlQUE 1.(' 16V
Melho". Compra� 2003
em suis Categorias,

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renaultpara sua regiao;
I Consõr«:io Renault

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO

GRUPOS'GERADORES DI ENERGIA
*Venda *Locação *Consertos *Montagens

Irm!iqulnas' In,dústrla
ê cOniíÍtclo Ltdâ. - ME

215-0316 f 311-9421
9133-6136 f 9952-1838I Trabalhamos com vendas e conserlos:

'

: . Motores Estacionórios - Motoserra
: - lava Jato . - Rocadeira • AssisMncia 24 hs
i - Aspirôdor - Mótobombas www.itmaq",inas.cjb.net
i

_ Compressor - Entre outras... irmilqliinas@uoLcom.br
: -

• I,

I Rua Cêl. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 • Cen.ro - Jaraguá do Sul
:"., " ..•............. ,"" ...••. , ,' " - ..•......•..•.•......... " " " , .. "." ....•...•.•...

sernl-novo.:Tratar: 273-6246. bandejas. Tratar: 371-4658 ou

9992-5253.
CARRINHO - vende-se, pf
lanche, mobiliado .. R$500,00.
Tratar: 9955-6289 cf Amilton.

FREEZER - vende-se, 2, eonsul,
420L, 1 ano e meio de uso.

Valor de mercado R$1.300,00.
R$700,00 à vista ou 1+ 2x

R$850,00. Tratar: 372-1566

cf Ana Lúcia. -

COMPUTADOR - vende-se, AMO,
1.2MHZ, kit mult., gravador cd,
monitor 15, Hb 30gb,
impressora HP Oeskjet 656.
R$1.5000,00. Tratar: 37,0-
2200 cf Eliziane ou 372-9067

cf Cristiano.

FREEZER - vende-se, Consul,
410L. R$400,00. Tratar: 372-
1566 c/ Ana Lúcia.

CONSÓRCIO - vende-se, carta
de crédito no valor de

R$13.000,00, cf 7 pare. pagas
por R$1.600,00 entro + parco
R$265:29. Tratar: 9993-5363.

FRITADEIRA - vende-se, 2,
elétrica, Tedeseo. R$160,00
cada à vista ou em 2x de

R$180,00. Tratar: 372-1566

cf Ana Lúcia.

FREEZER - vende-se, marrom,
230L Tratar: 370-7156.

CONSÓRCIO - vende-se, de

carro, moto e imóvel. Tratar:
9113-2095 cf Silvano.

GAITA - vende-se, 80 baixos,
Soneli. Tratar: 275'1341.ESTEIRA ._ vende-se, elétrica,

eompl. Tratar: 371-7090.
GELADEIRA - vende-se, Consul,
280L. t,ratar: 371-8040.ESTUFA - vende-se, cf 6

I

I

Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNIC

Dica e Promoção
da semana

Cuidado com c acesso a sua residência
e empresa, pois nesta hora que a

maioria das pessoas são rendidas

DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS
MAL INTENCIONADAS

I.

I

IMPRESSORA - vende-se,
Epson, LX300, matricial,
imprime nota fiscal. R$550,00.
Tratar: 370-6797 cf Alexandre
ou pelo e-mail
meldau@bol.eom.br

TERÇA:FEIRA, 30 de setembro de 2003

JOGOS - vende-se, pf PC,
díversos títulos e valores, todo
orig., na caixa e cf manuais.
Tratar: 371-7842 .ef José.

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

após .19:00.

LIQUIDIFICADOR - vende-se,
industrial, inox, 5L. R$130,00.
Tratar: 371-9091.

LIVRO - vende-se, de direito.
Tratar: 376-3062.

MÁQUINA - vende-se, de lavar,
mueller, fibra. R$180,OO.
Tratar: 370-0460.

MÁQUINA - vende-se, de
costura industrial. R$300,00.
Tratar: 371-9091.

MÁQUINA - vende-se, de

costura industrial. R$1.200,00.
Tratar: 371-9091.

MERCADO - vende-se, _e17
anos e meio de funcionamento,
.ôtlma localização, vasta eart. de

clientes, melhor oferta. Tratar:
275-0112 ou 9123-6562.

Motorl)l� V��OJ
..

' e NoKi'a:.1220
'

.

No Pronto T' > �
,

R$ 299,00
ou .... ,

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

1+4de R$1:9,80
Avista R$

.

Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

-créditos
habilitados no

plano Pronto e

3mesesde

garantia por:

•
"

I
8
E I

8

� 99,00
-3

I
�

TECLADO- vende-se, Yamaha,
110. R$100,00. Tratar: 275-
3851.

VESTIDO - vende-se, de prenda,
compl., novo. Tratar:,273-6246,

MESA - vende-se, de centro.

R$60,00. Tratar: 370-7156.
PORQUINHO - vende-se, da
índia. Tratar: 273-0779.

Tratar: 9952 4634 até as

13:30h

MESA - vende-se, de canto.

R$50,00. Tratar: 370-7156.
PROTETOR - vende-se, de

caçamba, original de Saveiro.
Tratar: 9903-9567.

VENDE-SE - eqpto pi
panificadora, bom preço. Tratar:
371-6520.

MESA - vende-se, de manicure.
R$30,00. Tratar: 370-7156. SECADORA - vende-se, Enxuta,

na caixa. Tratar: 275-2030 cf
Rosana

.

VENDE-SE - 2 barras peq.,
emborrachadas, 20kg de pesO
e 2 presilhas. R$80,00. Tratar:
371-1970 ou 9902-7864.

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

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0605. TRAJES SOCIAIS - vende-se. VIDEOCASSETE - vende-se,

BELAS .E
SAPECAS

II
!
:1,

- Venhapassar bons momentos e/ uma
morena de eabdós longos, Ninfeta. Só
para homens de bom gosto!

·I1"f;/.
- Morena.Bronzeada, menininha sapeca!

Precisa-se Atendimento 24 horas.
(Após as 22'OOhs com hora marcada)dem••

maiores de 18 anos.

Tratar:
A��

i ' C1.t:we-C�
(47) 9909-4381.! dup�à&

. �& .

.
��.

(47) 9991-8668
JCtY� do- s(A.L
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Participação entre os ouvintes de rádio

s!t'.·
.

Stfdt6 7»t
Emissora B

Emissora C

Emissora D

Emissora E 110/0
Emissora F 110/0

..

Emissora G *

Emissora H '*

Outras rádios

19%

* Menos de 0,5%
Base: Ouvintes de rádios FM elou AM
06 a 08 de julho 2003

8% Fonte: Instituto MAPA

ouvin
dio (AM elo

ué do Sul, a Studio
intes de rádio como a em

estaque junto ao público com idade
ensino médio e nas classes econ6mlcas A

A pesquisa foi reali
Jaraguá do Sul entr
Studio FM ocupa o

AM e FM, o que equ

to Mapa, de Florianópolis, Junto a população de
de julho de 2003. O resultado mostra que a
ência do público com 37% dos ouvintes de rádio
ouvintes de emissoras FM.

,

I
s da Nova, 252

fm.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



14 CORREI<) DO POVO TERÇA·FEIRA, 30 de setembro de 2003

_III
l'enNSE8TOS<eM GERAL

VENOEMQS:E,AliOGAMOS
QNe

'

=l�'I� E.AÇESs6RIOS'EMGê�L
:'�=�:�fí8v�tÉ F(J"f1�: 378;.-2206
·'N'I'fI1.1�I\IQ��I\!\iE'li;II&E Ií6iarlOlIé.�Ól�u segliidillaS lo1vJ i22:00

RUi:i�l!â'Wt '®;jtoa7LªªI'@���' ytJ��L�tnã!L
"

Phillips, semi-novo. R$240,OO. VIDEOGAME - vende-se,
Tratar: 273-6246 manhã ou Nintendo Game Cube, cf 3

275-8200 tarde cf Tillmann. contr., 5 jogos, 1 memory card,
tudo original. R$750,OO. Tratar:

.

VIDEOGAME - vende-se,
. 376-2206.

Dinavision, cf 2 contr. e --------

arma, cf 64 jogos +

spidermann e final missiono

R$150,OO. Tratar: 9111-
8671 cf Sa�dra.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Statlon, cf 2 contr., 6 cds, 1

memory cardo R$300,OO. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, çf 1 fita e 1
controle. R$250,OO, Tratar:
370-9850 manhã.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Statíon 2, totalmente

destravado, cf 3 jogos.
R$750,OO.' Tratar: 376-2206.

VENDE-SE CHOPERIA E

RESTAURANTE, NO CENTRO,
COM ESTACIONAMENTO'

PRIVATIVO.

TRATAR: 9135-8412.

GIRASSOL IMÓVEIS CONTRATA:
CORRETOR DE IMÓVEIS

Possuir CRECI ou estar cursando o curso para
Corretor de Imóveis.

* Conhecer bem a Região
* Possuir Automóvel próprio
*Remuneração Condizente com a função (
Ajuda c/ Combustivel + Comissão)

Interessado
Enviar Curriculum com foto para rua Procópio
Gomes de Oliveira nº 654 - sala 3 ou

E-mail: girassolimoveis@terra.com.br
FONE: 371-7931

FI RENATO TOMELIN torna público
.que requereu junto à FATMA a Licença
Ambiental de Operação, extração de

saibro/gnaisse, na Estrada Bananal
Sul, Guaramirim/SC. MIN 484/CRN
"e DNPM 815.586/94

COMUNICADO

Ayrton Célio Grego, comunica que foi
extraviada a carteirinha do Conselho
Regional dos Representantes
Comerciais do Estado de Goiás, sob
nO 17996 e 17995.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato dos
Trabalhadores Ruraisde Corupá, eni pleno gozo de seus direitos Slndicals, a se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária, no próximo dias 03 de outubro de 2003, às 14:00 horas; em
primeira convocação e caso não haja número legal, haverá uma segunda convocação para
uma hora após, isto é, às 15:00 horas do mesmo dia e local com qualquer número de.
associados presentes, a qual será realizada na sede da Sociedade Esportiva Recreativa
Hansa Humboldt, na Rua Roberto Seidel, 1551, centro, em Corupá, para deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:

A- Instauração do Processo Eleitoral; ,

B- Definição da data da Eleição e dos trabalhos de votação;
C- Assuntos diversos do interesse da classe.

Corupá, 24 de setembro de 2003.'

JUVENAI MOKWA
PRESIDENTE

graficacp@terra.com�br
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371-1063

R: João Januário Ayroso, 2609

GUIA DE SERVI

I
Tele Entrega

Horário Atendimento: Séb. dus 9h$.â� I :3h�,
Seg. a Scx. das ãh» às f2hs e das 13.hs às J 8hs.
Rua Jorge Czerniewicz, 400

----------------------�---�-------�------------�-l!Aulas Particulares
,

FíSICA E I
I - QUíMICA I
�Himt;aU·iU43mtT!�
;TRADUÇAO DE ALEMAO 1

I
.

I
.Tratar: 371-2735 ou I
�J�'i':!ª��L��!I��J

Fone/fax:
(47) 372 1961

a F,ltz Bartel, 143 - Eõ. Dona Emma

Baeperidí - Jaraçuá dó-Sul. se
steffens@netuno.çom.br

Rua Francisco Vegini, 235
(zerniewicz (Próx. à Humana Rh)

Rua José Narloch, 2641 -

-

e-mail: jp@brwnet.co

IlCONMAG
-

c:o......c_ Lido

Comércio e Assistência Técnicá
Hidrolavadoras
Compresscres

Roçádeiras
Máquinas em Geral

Motoserras
lava"Jélto

TeI.: 371-
Fax: 273-
ca, 9902-59

Assisténcia Técnica: TV, Som. Vídeo.
venda de 50111 Automotlvo, Cabos,
Acessórtos c Som Proflssional

11.·.···.I..··.CIA·I)·O··TONIR
I FOT�OPlADORAS -IMPRESSO�S
i - MATERIAIS DE CONSUMO
I . ASSISTtNCIA TÉCNICA
I· .

1276-3417
l.!fIIJli.�.!!!!lIlJ!.�.:.!JlI_J!tI!I:I!�II!ªII!:�ç

iDISK CONSERTO·
:1.�l�����,3.'....�;;�;:�!;f�;.:!�.'f�!.,.

INVESTIGACÕES
.

, � .. �

\
...

I Anuncie aqui!!I.[
371·1919

CRIMINAL E
PARTICULAR

.
(47) 27&-3429
9975-5659

Anuncie aqui!!!
I

371·1919,Anuncie aqui!!!
371�1919

. .

]
,

.

."Anuncie aquI... Anuncie aqui!!!371·1919 -"

371.1919

.

I
I

Anuncie aqui!!!l
371·1919

(47)
9991-8567

Anuncie aqui!!!
371·1919

{ua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder • se

Anuncie aqui!!!
371·1919

li .

Venha Conhecer a I

.

Moda que é um Doce!
. -

.,1 Preç,os especlaís 1
lde mauguraçao:
I Modinha

. .1
i tam. 01 a 16 Moda Adulto II Fone: 371-5810 I

I Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 I
I_._._� __ ._. ... _. .. _ .. .. __ .. __ . J

A����i� ���i!i�
371�1919 I

I
_--_.'�--'-'._--,-. ---_---._j-

�1",...JlIUUN
O melhor preço da região

_. 181.:[41J
310-88.49

Anuncie aqui!!!
371·1919

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

"')

!
Anuncie aqui!1!

371·1919
� �

;.�""m""""��=""_""""."."�".',.��,.,,"�,,.�.... ,

Anuncie aqui!!!
371·191,9

I ����i� ;�i!!�
I 371·1919 I
-

,

i
. . : : .J

Anuncie aqui!!!
371·1919

r :...............................
. - ''' , " ..

�!

I Anuncie aqui!!!
.,

371·1919 I
I 1

I
.. --'-'-"----�-----·· ..

-c--'---·
.. - ..

·--'-'---'---·-·--·-,··---"--'---:'-'''---'1
..

Anuncie aquilU
371·1919 J

I
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SAUDE Bc INFORMA AO

os braços e pernas. Coloque um chapéu de aba larga sempre que sair de casa. Evite sair no período em que os raios solares são mais fortes, entre dez e quinze
horas.
A American Academy of Pediatrics, AAP, reavaliou recentemente sua política sobre bebês e filtros solares. No passado, não era recomendado o uso de filtros

solares em bebês com menos de 6 meses de idade. Mas agora, a AAP afirma que não há provas de que o filtro solar usado em pequenas quantidades seja
perigoso. Mesmo assim, não deve substituir a proteção dada pelas roupas. Use no rosto, mãos e pés do bebê.
As unhas
As unhas de seu bebê são muito finas, afiadas e crescem de maneira surpreendente! Talvez você precise apará-Ias duas vezes por semana. Isso é importante, pois
os recém-nascidos podem arranhar o rosto com as próprias unhas. .

Use uma lixa macia, cortador de unhas para bebê ou tesourinha. É mais fácil fazer isso enquanto o bebê dorme. Para evitar cortar a pele da ponta do dedinho,
segure-o bem firme e afaste o bulbo da unha enquanto corta. Não fique com medo se sair um pouco de sanque, Isso vai acontecer pelomenos uma vez, apesar de
todo o seu cuidado. É só pressionar um pouco a área.

. .

-,

As unhas do pé crescem mais lentamente e são, de modo geral, muito moles. Não é preciso que fiquem tão curtas. quanto as da mão - cortá-Ias uma ou duas vezes._---------J
ao mês é suficiente. Bebês raramente têm unhas encravadas, mas ligue para o médico. se a pele ao redor das unhas do pé ficarvermelha, inflamada ou dura.

As roupas
Coloque uma camada de roupa a mais do que a que você estiver usando para manter seu bebê aquecido e confortável. Para recém-nascidos, exceto nos meses·

mais quentes, use pagãozinho, pijamas e casaquinho. Se a temperatura ultrapassar 75 graus F, reduza a quantidade de roupas. Mexa no bebê freqüentemente
para detectar quaisquer sinais de desconforto. Se os pés e mãos estiverem frios, açasalhe-o. Se apele estiver quente e suada, vista uma roupa mais leve.

Se seu bebê for prematuro ou tiver pouca gordura, não conseguirá regular bem a temperatura do corpo e precisará de mais roupas para se aquecer. Os recém�
nascidos sem muito cabelo podem precisar de urnçorro, principalmente à noite.

.

A pele de seu bebê pode ser sensível a substâncias químicas contidas em roupas novas e restos de sabão ou detergente. Para evitar problemas:
Lave todas as roupas novas antes de usá-Ias em seu bebê. Inclusive as de cama;
Nos primeiros meses, lave a roupa de seu bebê separadamente;
U se sabão neutro e enxágüe duas vezes.

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar
Energia - Controle de peso

(:uldados pessoal

- GINECOLOGIA -:

Ç}J.GJ:ri
CRM/SC 1242 - TEQO 030fl9

Illtação SOBRACIL 1.079
s-

��!
I Saúde e Beleza I
Shampoos, cosméticos,

i sucos naturais de Babosa]
,

(Aloe vera)

e Distribuidora de Cosméticos:

'If'fll",,·.·de, 9\'''''tM' "'Samana,

Fone: 371-6110
9905-2653

CUIDADOS COM
a Pele do Bebê
Existe algo mais perfeito do que a pele de seu bebê? É impossível não tocá-Ia e acariciá-Ia. Não perca a oportunidade! Seu
bebê ama isso, tanto quantovocê.
É importante proteger sua pele delicada. Veja o que você precisa saber e fazer.
O toque suave
Embora todos saibam que a pele do bebê é macia e suave, ela também é forte e resistente. A pele é o maior órgão do corpo - um

'grupo de células unidas que forma uma barreira fina porém resistente. A pele renova-se constantemente durante a vida. Este é

um processo que começa até mesmo antes do nascimento.
Mesmo assim, muitos recém-nascidos não têm uma pele perfeita. Não se. assuste se a pele descascar, ficar vermelha ou

escamar nos primeiros dias após o nascimento. Áreas cçrno os pulsos, joelhos e pés podem até sangrar enquanto se adaptam à

-e/pOSição ao ar. Isso e normal. Use uma pomada suave para lubrificar e cicatrizar a pele rachada ou sangrando. Logo, a pele
de seu bebê irá normalizar e ficar mais suave.

-

Hidratantes
Para que a pele de seu bebê fique sempre saudável, você deve preservar a suavidade e força naturais. Mesmo que sua pele não

esteja descascando, ela irá se beneficiar com o uso de hidratantes. A lubrificação diária pode ser feita com pomada para
assaduras (H ipoçtés), Aquaphor, Eucerin, Moisturel ou Cetaphil. Você encontra produtos sem perfume, com óleo mineral ou

vaselina, por exemplo. O hidratante diário que você usar em seu bebê não deve conter alfa-hldroxl-ácidos, nem filtros solares.

Na verdade, usar o seu hidratante no bebê é uma excelente opção, pois vocês estão sempre juntinhas. Não importa a escolha,
fique com ele. Assim, a pele dele não terá de adaptar-se a um novo produto ou a combinação de ingredientes.
osol
Bebês de todas as idades não devem ser expostos à luz solar direta. Dez ou quinze minutos de exposição, mesmo em dias

nublados, são suficientes para causar queimaduras.
A primeira linha de defesa deve ser a roupa. Nos dias menos quentes, vista seu bebê com roupas leves de algodão que cubram

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496/9952-3578
Reinaldo Rau, 340 - SI 03 - .Cenlro

Jara uá do Sul - SC

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Manipula,lo de fórmulas médicas
Flsloterâpico$ e

Cosméticos m.mlpulados
Fone: 371-8298

Oftalmologista
·371-7801 / 370-0409

Rua Guilherme Weege, 327

�QT
BELA VIDA
Nalural (:amo vocé

C8nllo de apolo aos dlslrlbnldores
Rua: Av. Getúlio Vargas, nO 49 - Sala 105
Ed. Herter / defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Unibancol

f*+NEOVITA
Comércio de Produtos

i1=8 "�,,.� ��,
f. _:' /' � � ;.;.'.
, '.". \ "

Ortopédicos
e Hospitalares

Fone/Fax: (47) 312-0461
I: IaIãoIlo lUthl:D. 353·SI.2.Ctt'" ·lIUídlll
.emall: fIlaloebl@terra.com.br - CeI.: 1m-DiU

Centro Auditivo
Audio ((�8�)) Zoom

--> Aparelhos Auditivos
... Micro-Canal cl Volume Aulomático

--> Audiómetros e Impedanciómetro
... Moldes e Pilhas

.... Cabine Acústica
... Próteses e Drenas

Fone: (47) 372-2364
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 889 - Ccntro

RACCÕcosmé�
CICLOS d�RACCO
DIME - age nos fibros mUltUlores
(-[lAITAIE· oliva �nlele de e�5lino e colágeno
PEflTACARE • efeito lenlor robre Ollllllrc
AHA . elimino monmns e focilito
fUCOGEl· du lo hidratarôo
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Educação Marista
"A serviço da vida"

A escola marista

educa a partir da pre

ocupação de formar o

homem novo; isto é, a
formação integral do
aluno; em outras pala
vras, a educação cristã

e marista se caracteri

za pela formação para
valores.
Para tanto a escola

tem uma linha de tra

balho que favorece seu

desenvolvimento. A

partir de pequenas
ações refletidas e ava

liadas, o educando se

percebe como presen
ça significativa e valo

rizada na comunidade.
Pode-se dizer que o

educando participa e é

protagonista de sua

própria formação -

forma, na ação. Iss o

requer embasam"ento
teórico, conhecimento
das 'etapas de desen

volvimento, adequa
Ião de conteúdos, es

tratégias que mostrem
atitudes de viver com

alegria, com justiça,
com autenticidade e

avaliações constantes,
que realmente promo
vam o desenvolvimen
to pessoal. Isso exige
da comunidade

eduçativa, coordena
dores, professores e

pais, reflexão contí

nua, esforço e perse
É averança.

implementação do

lema: Educação é obra

de amor.

O Marista São Luís

conquista a confiança
de seus alunos, valori
zando" tanto o senti

mento quanto a razão.

Em ambiente de

bondade, amor e res

peito mútuo, a escola

-se transforma em ex

tensão da própria
casa. 'É a filosofia de
vida humana e cristã,
na qual o conhecimen
to começa na educa

ção infantil e não tem

data para terminar.
Venha você também

� [

fazer parte desta família.

Inscrições abertas. Infor
mações 371'0313 ou

www.marista-jaraguacom.br.

Vinhos Finos e Espumantes
taurantes, Eventos e Consumo Pe

•

a preços e catálogos
ntante exclusivo para JoinvUle. Jaragud,
nclsco, Silo BentolPI"nallo Norte/se

GERAL CORREIODOPOvo7
redacao@jornalcorrelodopovo.com.br

IPRECONCEITO: PESSOAS CONSIDERAM A DEPRESSÃO FRESCURA E TÊM RESISTÊNCIA EM CONSULTAR UM PsIQUIATRA

Jaraguá do Sul já registrou
quatro ocorrências de suicídio

}ARAGUÁ DO SUL

De vez em quando, todo
mundo fica "pra baixo"

ou "na pior". É n?rmal
sentir-se triste por curtos

períodos, principalmente
�e ocorreu algo ruim. Mas
os que sofrem de depres
são têm muito mais que
"tristeza", e essas situa

ções podem durar por
muito mais tempo. Um
dos principais agravantes
da proliferação deste dis

túrbio é o fato de a famí

lia e os amigos que nunca
tiveram uma depressão
real podem ter dificulda
de em entender o que é

isso. Muitos acham difí
cil pensar na depressão
como doença, porque
não há sintomas físicos

evidentes.

Atribuir a depressão à

frescura e ter preconceito

Cesar Junkes

Médico orienta as pessoas a não demorarem para buséar ajuda

de médicos. psiquiatras
, são fatores que afastam o

doente do tratamento, po
dendo conduzi-lo a con

seqüências graves,' como
o suicídio. Em]araguá do

Sul, a Polícia Militar tem

registrado quatro casos

desse gênero, de janeiro até
setembro. Este final de se-

'sábado. O senhor A.S., 59
anos, jogou-se do sexto

andar do Edifício

Menegotti (em ci�a da
\ Drogaria Catarinense), lo
calizado na Avenida Ma

rechalDeodoro da Fonse

ca, no centro da cidade. A

vítima caiu entre o meio

fio e a rua, entrando em

óbito na hora. Informa

ções dos policiais aponta
ram que S. sofria de de

pressão.
.

Segundo orientações
do médico, psiquiatra
Mauricio Bogo, o suicídio
é U11)a das conseqüências
da depressão. ,"Daí a im
portância de levar a sério

essa doença", enfatiza.
Ele explica que quanto
antes os sintomas forem

reconhecidos, mais fácil é
o tratamento. {FABIANE

RIBAS}

tração ou de tomar deci

sões, além de pensar em

morte (tIou suicídio.

A orientação repas
sada do psiquiatra é de

as pessoas não espera
rem muito para procu
rar ajuda e, depois de

começar o tratamento,
dar continuidade até
receber alta. "Tem mui

ta gente que interrorn-
.

pe o tratamento quan
do se sentem um pou
co melhor, mas depois
têm recaídas, que geral
mente são sérias", aler
ta. {FR}

----�------�------------�---------------------------------"

Recorte este anCmc;io. Ele é vál ido corno irig'resso' para 2 cr.ianças até 12 a rros acompanhados' d� um adulto. pagante.

mana aconteceu o caso

mais recente, namanhã de

Cultura materialista leva' à depressão
Os casos de suicídio

ocorridos em]araguá do
Sul são provenientes de
uma série de fatores,
sendo os mais latentes a

hereditariedade e a cul

tura materialista. "O es
tilo de vida e os valores
de cada um contribui
em muito para a ocor-

rência desse distúrbio.
As pessoas têm um rit

momuito acelerado, tra
balham o dia todo, de
pois têm de dar conta

das tarefas de casa e não

conseguem reservar

tempo para se dedicar às

atividades que lhes pro
porclOnam prazer, como
o lazer, exercícios físi

cos, relações de. afeto,
entre outros",menciona
o médico psiquiatra
Mauricio Bogo, acres
centando que, além'do

estresse, outros fatores

que levam à depressão
são o consumo' de álco

ol, de. drogas, perda de

pessoas da família, do
emprego, de status, além
de doenças físicas.

Para perceber se a pes
soa apresenta sintomas
de depressão, o médico

alerta que se deve anali

sar alterações' no com

portamento, perceber se

durante a maior parte do

tempo ela se sente triste,
preocupada, aborrecida,
tem crise� de choro, fica

. irritada com coisas, pe
quenas que antes não a

perturbavam, não se di

verte mais com seus pas
satempos ou atividades

que antes a, alegravam,
sente falta de autocon

fiança, tem dificuldade

para dormir, ou tem dor

mido muitoj apresenta
dificuldade de concen-

_,,'

eirCQ liurea
Estreia dia 19/9 às 20:30 ho,ras - G,uaramirim
---------------�------------�--�--------�---��-��-�-�
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Agenda:
Public

2/10
Banda: Star Reef.

Vai rolar muito acústico na

praça de alimentação do

Shopping Center Brei

.thaupt nesta quinta e sá
'bado"
2/10 - Pop Rock Acústico
com Nelmar,

4/10 - Acústico com Enéias
Raasch.

lsa SCHÜTZENFEST
Começa hoje a contagem
regressivà, isto �;;'9 dias;
para 15a Schützenfest, a

festa dos Ati radores.

,20a OKTOBERFEST
Falando em festa, inicia

nestaquinta-feira, dia 2/
10 �.vai até o dia 19, a

20a Oktoberfest, em

Bluménau.

2!lFESTA DA BANANA
Do dia la a 12 de Outubro
acontece a 2a Festa da
Banana no Seminário Sa

grado Coração de Jesus,
.

em Corupá. Serão muitas

atrações: bailes, desfiles,
competições de tiro, apre
sentações, teatro, concur
so, palestras e danças fol
clóricas.

A partir desse sábado, dia
4/10, em comemoração ao

. ·Dia da Criança, acontece

uma exposl'ção de fotos

Infantis; -no lapiso do

Shopping Center Brei

thaupt. As fotos são da fo-

tógrafa Franciane Costa.

O Max Bar, da Vila Lalau;
servirá nesta quinta-feira,
dia 2, uma deliciosa

dobradinha, a partir das
19 horas.

CENTER

•
Cd's' DVD',· ACESSÓRIOS PARA ,SOM I

Av. Mal. Deodoro.éüê-Centro '371-2847
Shopping Breithaupt. Centro 275-2005

A turma de "Secretariado

Executivo", da Unerj co
memora sua conquista
pela colação de grau,

que acontecerá no dia
3/10 na Scar.

Ora. Márcia Vieira e seu

filho Leonardo, no gabinete
do governador no' Palácio de
Karnak , em Teresina, Piauí

"Miliane P. de Andrade cola grau em

Letras/Licenciatura, pela Unerj, nes
ta sexta feira dia 03 de Outubro e no

domingo dia 05, embarca para o es- .

tado da Pensilvânia nos EUA para um

ano de estudos. Seus amigos e fami
liares lhe desejam muitas felicida
des ! Parabéns ...

"

Patrícia Jensen Schifter cola grau
em Pedagogia, no dia 3/10, pela"
Unerj. Familiares a cumprimentam

Paulo Roberto Bueno, proprietário da
Rota Seguros Transportes, ani
versariou dia 22. Receba os

cumprimentos da galera da Revista
Saúde Jaraguá, Ivone, Vitoldo e

Gilson e sua subrinha Carla, que o

parabenizam pelo excelente trabalho

Eliana Mara Ruysam Bassani está
de aniversário nesta quarta-feira,
dia 1/10. Parabéns e muitas feli
cidades de seu pai Ademar

ZU9_============�
AlriierKaUriucíãWu n

Sido Doering
Patricia Fernanda Prussek
Matheus S. de Souza
Adernar Gaedke
Vandejlei Norberto Machado
Marta B. Oliveira
Loécio Isidoro

.

Tatiana Karsten
Marlene Wacker,hagem Müller

., LJ�QL.9
Vitor a or a Ri as

Edeltraudt Bauer Gumz
Olivia K. Nicholetti
Vanderlei Kleinschmidt
Maicon' Scheuer
Siegfried Kreutzfeld
Adenilson Jacobi
Vanderlei Kleinschmidt
Valdinei Gattis .

Márcia Varqas
Larissa Luiza Roters
Eliane Lazzarine
Sidnei da Silva Magalhães
Gerd R. Stortz

,lL.!p_",__ .__�

Cliristian Robert Franzner
Erondina R. Carvalho
Heloisa Porath
Gabriel Henrique Moellen..

Simanha Volkmann
Jean Cario Dõring
Ademar Ruysam
Eliana Mara Bassani
Germano Mayer

2L10
'Ri icaclO G onçalyes
Ingelore Bortqlini
Tahiana Spieker
Livins Ehnke
Guilmar Steffens
Danlele Bruch
Sandra' Regina Rosa
Sueli Simone Baumgartel
Maria Ãngela Neumann
Paulino Pedri

�{1....- "

.

Tania ecker Fodl
Paulina P. Franzner
Marcos Roberto Gascho
Franclsleine zanella Bigaton
Valdemar Francisco Demarchi
Paulina P. Franzner
Gilda Valentini
N ilton Bertoldi
Priscila F. Koepp
Jainir Baumgartel

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

E-mail:. bla s®terra.com.br

Venha,.

h er'"con· ec"
---,

'}1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.

HISTÓRIA
redacao@jornalcorrelodopovo.com.br

Barão do Itapocu
.

CONFIRA A HISTÓRIA

CORREIODOPOVO9

A imagem desta foto hoje
nos parece estranha. Mas

nos anos sessenta ainda
era comum as pontes te
rem sua cobertura. Quase
todas elas tinham esta 'co

bertura, que visava prote
ger das intempéries a ma-

deira com a qual a ponte
era feita. A foto retrata a

ponte lacal izada na Barra
do R ia Cerro.

HÃ lSANai
POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

Em 1988, aparecia uma coluna Confira a História, assinada pelo
Barãodo Itapocudea-seEVS),quecomentavapassagensdivulgadas
em diferentes anos: em 1988, comentava em 1948(há 40 anos), o
campeão da liga Mafrense de 1947, o CA Operário de Mafra,
viajava para Jaraguá de Sul afim de enfrentar o CA, Baependi,
sendoabatidopelaelevadacontagemde7x4.O quadrojaraguaense
fonnavacom;Silveira,KrauseeMahnke(Héinz)Heru:iqueeGirola,
Justino,Etti,Álvaro,Oóvis,MorettieBallockNafasecomplementar,
Clóvis cedia o seu lugar aJustino. O Operário jogava com Miro,
Babilônia eMachado Vivaldo, Cordeiro. No final da partida ainda
BuchemlugardeCdso.ApartidaeraapimdapelojuizJúlioZacharias
Ramos, que se conduzia com imparcialidade. Como o retomo

paraMafia só era possível de trem, namanhã seguinre, oBaepencli
ofereciaumbaile(sern trocadilho) aos visitantes, na sede socialonde
grande confraternização, apesar davitória('alvi-anil'').
A Fábrica deMóveis e Carpintaria, de GuilhermeAG Gaedke&

Filhos, estabelecida à ruaMarechal Deodoro da Fonseca, fundos,
com entrada ao lado da Foto Atelier Hans Loss, anunciava a sua

linha de produtos especialmente modernos e simples, jogos para
salas ecozinhas.Por seu turno, a firmaMueller&Zahler, à ruaElisa

.

Stein, 250, que exportava açúcar mascavo, farinha de mandioca e

aguardente, marca Vitor e demais produtos coloniais, enquanto
Gosch Irmãos S;A�clia os melhores calçados

HÁ 3 ANOS

Em2CXX> dauniãodecincomédicos,hádezanos.nasciailPoliclínica

Rio Branco. Reunindo profissionais das mais diferentes clínicas,
tornava-se centro de referência e excelência da saúde emJaraguá
doSul.UrncoquerelnasaladefestadoCPL,reunindoconvidados
para comemorar a data. Eram os médicos RolfHorst, Amaro
Ximenes, OsmarAndreatra, VIcente Caropreso e Ricardo Puff.
O'Festival Estudantil da Canção registrava mais uma vitória da

representante do CE Darcy Frank Welk, Letícia Seechis, que
interpretava a música ''Maria Maria". A estudante, que também
ficava em primeiro lugar na edição do ano passado, era premiada
comR$l mil
O casal Amoldo Jorge Schroeder e Elisa Reichel Schroeder

comemorava 50 anos de casados. A cerimônia era realizada
na igreja Evangélica e.depois recepcionado na Sociedade

Alvorada, do bairro Rio do Cerro.
O Rotary Club de Jaraguá do Sul e os clubes de rotarianos da

região receberão com muito agrado os intercambiários do

Grupo de Estudos da Suécia, Composto de Charlotte,
Petterson,AndersNorberg,Olie Klein,Johanna Stakeberg,
Par Cederhag e KristinaHelgesson. Na ocasião conheceram

. a cidade, com visita à autoridade doMunicípio, ciceronados
pelo rotarianoWaldemár Behling, ficando impressionados
com o que lhes foi apresentado. No período noturno

participavam para a reunião rotária, no Restaurante ltajara,
onde foram homenageados com apresentação de palestras
e slides a cargo da Secretária da Família, Íris Bagr Piazera,
e o grupo visitante. A foto feita na ocasião mosttava o

grupo de estudos, ladeados pelo governador o Disttito
4650, Rolf Hermann, e a presidente do clube, Edilene
Albus. Estavam de parabéns o Distrito 4650, como
também os clubes rotários da região. I

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

.
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.NTEGRAÇÃO: ENTIDADES ENGAJARAM-SE NO TRABALHO E CONSEGUIRAM SUPERAR AS EXPECTATIVAS

Campanha de trânsito deste
ano foi considerada' a melhor

]ARAGuA DO SUL -

Uma das melhores cam

panhas já realizadas. Essa
foi a avaliação das entida�
des que se engajaram à

Campanha Nacional do

Trânsito, realizada entre

os dias 18 e 25 de setem

bro. Ontem à tarde, as

polícias Militar e Civil, re
presentantes do Corpo
de Bombeiros Voluntári

os de Jaraguá do Sul e do

poder público reuniram
se na Prefeitura para efe

tuar, uma análise dos re

sultados do trabalho. D�
rante cinco dias, os vo

luntários efetuaram blitze
educativas pelas princi
pais ruas do Município,.
orientando os motoristas,
os pedestres. e distribuin
do materiais alusivos à

campanha.
O chefe de Transito

do 14° Batalhão daPolí
cia Militar, ten ente

Ricardo Alves da Silva,
destaca que na primeira
parte do trabalho, apro
ximadamente 920 veícu
los foram abordados e

uma média de três mil

pessoas receberam o ma
terial educativo: "Todos

foram orientados sobre a

importância da utilização
do cinto de segurança, in-

Reunião' realizada ontem avaliou o trabalho efetuado na semana passada

clusive nos bancos de

trás, a proibição de uso

de telefones enquanto es

tiverem dirigindo, a

obrigatoriedade de man

ter crianças com menos

de 12 anos sentadas nos

bancos de trás, com cin

to, ou na cadeirinha, en
tre outros fatores impres
cindíveis para evitar aci

dentes e conseqüências
graves", explica. Dados
estatísticos da PM com

provam que a maior vilã
causadora de acidentes
ainda é a falta de at,enção

dos condutores de veícu

los, motocicletas e bici

detas.
- O índice de aciden

tes de trânsito ainda é mui

to alto em Jaraguá do Sul,
mas estamos realizando
um trabalho de educação
no trânsito com crianças
até a 5" série, matricula
dos nas redes municipal;
estadual e particular de
ensino. Acreditamos que
estes futuros motoristas

possam ser mais consci

entes -, avalia o tenente.

. Na próxima semana

haveráoutra reunião, desta
vez com a presença dos
coordenadores de ensino d�
cada instituição para a ori

entação e entrega das mini

multas e desenhos para as

crianças colorirem. "São

materiais para os alunos tra
balharem em sala de aula",
explica. As mini-multas

apresentam algumas infra
ções comuns no trânsito e

servirão para os estudantes

entregarem aos motoristas

que estiverem infringindo o
Código Nacional de Trân
sito. (FABIANE RIBAS)

Samuel Lopes prepara-se
para as provas do Estadual

!

]ARAGUÁ DO SUL - o
atleta daFME/Jaraguádo Sul .

Samuel Leandro Lopes
retornou de Pernambuco,
onde estava disputando mais
uma. etapa do Campeonato
Brasileiro de Tiro Olímpico,
a quarta Copa Recife. Lopes
sagrou'-se bi-campeão da

competição, na modalidade

de carabina deitado, marcan
do 584pontos-noano pas
sado venceu a prova, neste
mesmo torneio.

Foram computados os

dois melhores resultados da·
competição para o ranking
brasileiro e Samuel colocou
duas excelentes pontuações,
consolidando a liderança, já
visando às futuras convoca

ções da seleção brasileira para
os próximos eventos interna
cionais. As disputas acontece-

FALECIMENTOS

ram do dia 17 ao dia 20 do
mês deste mês, nos estandes
do Caxangá Golf Country
Club, e foram disputadas as

modalidades de ar compri
mido, carabina deitado e ca

rabina 3x40.
,

Na prova de 3x40, o

jaraguaense foi vice-campeão
da prova com 1113 pontos,
e manteve sua terceira posi
ção no ranking nacional.

Os próximos desafios de
Samuel serão como técnico
e atleta da equipe da PME,
representandoJaraguádo Sul
na última etapa do Campeo
nato Estadual,marcados para
os dias 18 e 19 de outubro.
O grupo prepara-se também

para as provas dos Jogos
. Abertos de Santa Catarina,
que acontecemno final de ou

tubro, em Blumenau.

Falece� às 20:00 horas em 27/9 o SenhorJoãoMoreira com idade de64 anos,

deixarido enlutados a esposa, filhos, noras, netos e demais parentes e angos, O
sepultamento foi reelizado em 18/9 às 16:00 horas, saindo o féretro da .Igreja
Nossa Senhora Aparecida Ilha da Figueira seguindo para o CemitérioCentro;

Faleceu às 8:00 horas em 26/9 o Senhor Berthilde GertntWitko$ki com
idade de 88 anos, deixando enlutados filhos, filhas, genros, noras, netos,
bisnetos e demais parentese amigos. o sepultamento foi realizado em 2.7f9
às 10:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o Cemitério da Barra.

LOTERIAS
Megasena
concerso: �OO

21 - 29 - 35. 36 - 38 - 54

Lotomania
concurso: 354
04 - 1 3 - 1 4 - 1 9 -

23 - 24 - 27 � 29 -

33 - 40 - 53 - 55 -

72 - 76 - 77 - 81 -

86 - 90 - 91 - 00

Quina
concurso: 1204

05 - 07 - 30 - 49 - 62

Loteria Federal
concurso 03772

1 ° - Prêmio: 12.053
2° - Prêmio: 48,198
3° - Prêmio, 52.496
4° - Prêmio: 38.530
5° - Prêmio: 12.844
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Master de Schroeder

encerrounaúltima sexta-feira
Feras (4) e União (1).

O resultado final foi o

seguinte:
1 ° Segundas Feras, 20

União E.c., 30 Auto Posto

Salomon e em 40 Papelaria
Miglas. O campeonato
contou com três artilheiros,
todos com cinco gols.
Adair, do Segundas Feras,
Irio, do Miglas e Levino,
do Salomon. O goleiro
menos vazado foi Mario,
do Auto Posto Salomon,
que sofreu 10 gols. (CG)

SCHROEDER

Chegou ao fim o quarto

mmpeonato municipal de
Futsal Master em

Ichroeder. Foram 10 jogos
(m três rodadas que

�rantiram á vitória para

equipe do Segundas Feras.

Afinal do campeonato foi
uecidida na última Sexta

ieira. A disputa do terceiro
lugar foi entre a Papelaria
lliglas (O) e Auto Posto

Ialoínon (6), e A final foi

lisputada por Segundas

NOTAS� _

I�SCRIÇÕES AO FESTIVAL DE BASQUE E XADREZ
!sinscrições para o Festival Escolar de Basquete e Xadrez

;!estão abertas e devem ser efetuadas na FME (Fundação
\lunicipal de Esportes) até o dia 6 do próximo mês, de

legunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas.
De acordo com a diretora de Promoção de Eventos/
fME, Cleide Mosca, a competição e destinada a alunos

IOIliidade até 11 anos e matriculados em estabelecimentos

hnsino das redes municipal, estadual e particular com
�de na cidade de Jaraguá do Sul. O congresso técnico
acontecerá no auditório da Escola Wizard Idiomas, "a
jlarrir das 15 horas, em 7 de outubro, mesmo mês em

�eestá prevista a realização do evento (15 a 17/10).

\OLÉGIO MARISTA SÃO Luís PREPARA-SE PARA A

�l1MACA
Aproximadamente 70 alunos atletas do Colégio Marista

�oLuís estarão reunidos em Curitiba entre, os dias 10 e

1] de outubro para atuar na 14a Olimaca (Olimpíada
Marista Catarinense). Ao todo, estarão reunidos mais de

!hlalunos/atletas representantes das cidades da Província
�rasil Centro Sul, que abrigam os Colégios Maristas: São
�s) de Jaraguá do Sul; Marista - Criciúma, São José,
�oBento - São Bento do Sul, São Francisco - Chapecó,
Aurora '- Caçador, Frei Rogério -Joaçaba, Pio XII -

funta GrossaiPR, Santa Maria - Curitiba/PR, além da
'Ide dos jogos o Colégio Paranaense - Curitiba. Serão

�PUtadas na Olimpíada as modalidades'de basquetebol,
IOleibol, futsal, xadrez, tênis de mesa e atletismo.

ESPORTE CORREIODO POVO 11
esporte@jornalcorreiodopovo,com,br .

I COMPETiÇÃO: EQUIPES DOS. NÚCLEOS SETORIAIS PARTICIPARAM DE TORNEIO ESPORTIVO NO DOMINGO

Torneio dos Núcleos integrou
os associados daAcijs e Apevi

]ARAGuA DO SUL -

Com o objetivo de estrei

tar o relacionamento en

tre núcleos e nucleados,
promover negócios entre
o,s participantes, divulgar
as empresas nucleadas e

integrar a diretoria e os

associados a Acijs (Asso
ciação Comercial e In-:

dustrial de Jaraguá do

Sul) e a Apevi (Associa
ção das Pequenas Em

presas do Vale do'

Itapocu) promoveram o

primeiro Torneio de

Integração dos Núcleos
Setoriais. Cerca de 200

pessoas participaram do

evento que aconteceu do

mIngo na recreativa

Marisol das 8h30 às 17.

horas.

Os, vencedores das

modalidades receberão

medalhas. Já os três me

lhores da pontuação ge
ral receberão troféus que

'"

��', J

serão entregues no dia 6 �tante positiva, mas ainda"
de outubro na próxima' passará por uma avalia

reunião da Acijs. De
.
.ção geFal."Fare�os uma

acordo com o coordena: '. reunião com todos 'os

dor de serviços da AciJs coordenad�res dps:'n:ú�
e responsável pela orga- deos para avaliar e vere"

nização do evento, Luiz mos da ,possib�ilid�de. de:
Antônio Dalri a primeira realizar o torneio �nual",c

.
edição do evento foi bas- antecipaDald-:

O Torneio de

Integração dos Núcleos

aconteceu com o apoio
de empres�s corno

Serrai, CEDEHA, TSI
Network, Expresso
Brilhante, Posto Ci

dade e Cabeleireiro
Tião. (CG)

Foram' disputadas 'dito modalidades cujos resultados foram os seguintes:
- Futebol de, Salão .; 1 ° Instaladoras Elétricas, 20 Transportes Especiais e 30

,

Transportadoras.
- Vôlei Misto - 10 Núcleo da Qualidade e 20 Câmara da Mulher Empresária
- Truco - 10 Mercados 'e Mercearias, 20 N. de Qualidade e 30 Automecânicas e

Metal Mecânicas
- General - 1 ° N. de Qualidade e 2d N. de Informática
- Dominó - 10 Mercados e Mercearias, 20 N. de Informática e 30 N.da Qualidade
- Bocha Feminina - 1 ° Câmara da Mulher Empresária, 20 Câmara da Mulher

Empresária e 30 Câmara da Mulher Empresária e Automecânicas
- Bocha Masculina - 1 ° Automecânicas, 20 Mercados e Mercearias, 30 Transportes
Especiais'

(

O resultado geral foi o seguinte:
r Núcleo da Qualidade 2° Câmara daMulher Empresária 3° Mercados e Mercearias

Futsal de Schroeder segue para ,quarta rodada
SCHROEDER-No dia

28 aconteceu a terceira ro

dada do 180 Campeona
to Municipal de Futsal
Adulto com seis partidas.
O destaque desta rodada
foi para Grameyer e

Corernaco que ganharam
de goleada. (segue tabela

abaixo).Na atual classifica
ção da chave A Julecler
Modas segue na. frente'

com seis pontos" em se

gundo está Grameyer
E.E. com quatro pontos
e AD Grarneyer com 1

ponto. Zamboni não pon
tuou até agora. Na chave

B, Malvinas está em pri
meiro com seis pontos.
Laticínios Kienen em se

gundo e AM Contabilida
de em terceiro com três

pontos. JGB não pon-

tuou. Na chave C, �m pri
meiro está Loja Jaci e em

segundo Atlético

Assemap, ambos com seis

pontos. Neki e Aliança es

tão em terceiro e quarto
respectivamente sem pon
tuação. Na chave D, na li
derança está Coremaco
com nove pontos, Bana
na Brasil segue logo atrás

com seis pontos. Auto

Posto Salomon está em

terceiro com três pontos.
Juventude e Associação
de Moradores não pon
tuaram.

A próxima rodada

acontece no dia 11 de ou

tubro. Este final de sema

na não haverá jogos em

virtude das, comemora

ções da semana do muni

cípio. (CELlCE' GIRARDI)

De 09 a 19 de Outubro de 2003
Parque Municipal de Eventos· JilIaguiÍ do sul/se

-- -imçIIo -
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Classifica

CoI. Time

1° Cruzeiro
2° Santos 33 17

3° Coritiba 59 33 17 8

4° São Paulo 58 33 16 10
5° Atlético-MG 54 33 14 12

6° Internacional 53 33 15 6

r Criciúma 52 33 15 7

8° São Caetano 48 33 12 12

9° Guarani 46 33 13 7

10° Corinthians 46 33 11 11

11° Flamen o 45 33 12 9

12° Vitória 44 33 12 8

13° Fi ueirense 44 33 11 11

14° Vasco 43 33 11 10

15° Paraná 42 33 12 6
16° Goiás 41 33 10 11

17° Paysandu 39 33 11 10
18° Atlético�PR 39 33 11 6

19° Ponte Preta 39 33 9 13

20° Fortaleza 36 33 10 6

21° Bahia 36 33 9 9

22° Juventuqe 36 33 . 8 9

23° Fluminense 32 33 8 8

24° Grêmio 26 33 6 8

.,

INTEGRAÇÃO: COMPETiÇÃO VISA DESENVOLVER O INTERCAMBIO SÓCIO-ESPORTIVO NA COMr',�IDADE

Campeonato Aberto de Futsal

começa .amanhâ com três jogos
]ARAGUÁ DO SUL - o

Campeonato Aberto de

Futsal começa amanhã en

volvendo 15 equipes. Os

jogos serão realizados em

duas etapas classificatórias,
sendo que na primeira delas

os times serão divididos em

três chaves de cinco inte

grantes, passando à fase se

guinte os dois primeiros
colocados de cada urna de

las para formarem outros

dois grupos com -três com-
r· petidores. Nesta etapa saem

os semifinalistas para o cru

zamento olímpico e a deci

são do título. Todos os jo
gos serão ser disputados no
ginásio de esportes Arthur

Muller, duas vezes por se

mana - nas' quartas-feiras
à noite e nos sábados à tar

de.

A diretora de Promo

ções de Esportes da FME

(Fundação Municipal de
Esportes), Cleide Mosca,
explica que a intenção deste

campeonato é desenvolver

o intercambio sócio-espor
tivo na .comunidade,
oportunizara prática espor
tiva' além de fomentar a

integração entre os adeptos

Cesar

Cleide Mosca diz que a competição é destinada para atletas a partir dos 17 anos

do futsaI. ''A cada ano o

número de equipes vêm

aumentando, o que de

monstra o interesse que as

pessoas tem em praticar
urna modalidade esportiva,
manter urn estilo de vida ati

vo. Ano passado, foram 12

grupos, três a menos que
este ano", diz.

Amanhã, acontecem

três jogos a partir das 19h15,
no ginásio de esportes
Arthur Müller, onde acon

tecem os confrontos

Baumann x Juventude,

Roger Rent a Carl
Pontopiso x 2000 Auto

Center e Kiferro Juvenil x
Kiferro FC. A competição
prossegue no sábado (dia4),
no mesmo.local, mas a par
tir das 14 horas, com mais

seis jogos: Unidos da Vila x

Posto Cidade;KiferroJuve
nil xBelmec; Indurnakx Icro
Bordados; Galvanização
Batisti x Roger Rent a Carl
Pontopiso; Franca Calçados
x Tio Patinhas; Latoaria e

Pintura Aristides x Bau

mann.

A competição é desti

nada a atletas com idade a

partir de 17 anos e premia
rá os quatro primeiros co

locados com 100, 80, 60 e

50 quilos de suino, respec
tivamente. Além disso, as

equipes classificadas até o

terceiro lugar receberão tro
féu e medalhas. Também

haverá troféu ao time que
ficar na quarta posição, à

equipe mais disciplinada, à
d�fesa menos vazada e ao

artilheiro do campeonato.
(FABIANE RIBAS)

o

Escolar de Mata-Soldado acontece, quinta e sexta-feira

]ARAGUÁ DO SUL - A "Nesta etapa, faremos uma ções de Eventos/FME, Educação Física para alu-

FME (Fundação Municipal pequena abertura da com- CleideMosca, acrescentan- nos que freqüentam até a

de Esportes) promove petição com entrada das do que o número de esco-
. 4a série do ensino funda-

nesta quinta e sexta-feira o escolas, execução do Hino las participantes desta eta- mental e ajuda a desenvol-

Campeonato Escolar de Nacional, e juramento dos pa da competição aumen- ver habilidades básicas da

Mata-Soldado, no ginásio atletas, como fôrma de tou 100% em relação ao criança, como a flexibilida-
de esportes Arthur Muller. o

valorizar o evento e tam- registrado na edição reali- de, por exemplo, e ainda

A competição vai envolver bém pafa' que as crianças zada no último mês de ju- prepara para a iniciação de

II 26 equipes - 13 femini- comecem a vivenciar as lho. Ela lembra que o diversas modalidades es-

I nas e 13 masculinas -, várias emoções que o es- mata-soldado é uma ativi- portivas - handebol; bas-
totalizando 373 alunos atle- porte proporciona", sali- dade pré-desportiva mui-

o quete e vôlei, entre outras.

tas com idade até 10 anos. enta a diretora de Promo- to utilizada nas aulas de

AvAí DEIXA ESCAPAR A CLASSIFICAÇÃO
O Avaí deixou t;scapar a classificação para a segunda
fase do Campeonato Brasileiro da Série B ao só empatar
com Anapolina, fora' de casa.

.

O time de Santa Catarina ficou com 32 pontos, três
atrás do Santa Cruz que ficou em oitavo.

Para o Avái, Sérgio Gomes marcou contra e para o

Anapolina Reinaldo e_l}lp�tou.
I

GOIÁS CAI DIANTE DO CRICIÚMA
O Criciúma recebeu o Goiás nQ Heriberto Hulse e venceu

por 1 a O, ne domingo? em partida válida pelo
Campeonato Brasileiro de Futebol, série A. O gol foi
marcado por Dejair. Com o resultado, o Criciúma soma

52 pontos. Já o Goiás, que sofreu a segunda derrota

consecutiva, após a invencibilidade de 16 jogos na

competição, continua com 41 pontos.

BAHIA E FIGUEIRENSE EMPATAM
.

O Bahia empatou com o Figueirense por 1 a 1 na tarde

de domingo, no estádio da Fonte Nova em Salvador,

pelo complemento da 33a rodada, a décima do returno,

do Campeonato Brasileiro.

A equipe catarinense começou na frente, com um belo

-gol de Sandro Gaúcho, e o Tricolor conseguiu 'o empat
no segundo tempo, através de Valdorniro, Com o ernpae;

o

o Bahia soma agora 36 pontos e continua entre os time

próximos à zona 'de rebaixamento, na 21 a colocação. O

Figueira passou par\l 44 e se mantém em 13°.

JOINVILLE VENCE O CRB-AL EM CASA

O Joinville venceu em casa, neste sábado, por 3,a 1 parJ
o CRBcAL. Os gols da partida foram marcados por
Dauri, Henrique e Felipe do lado dos catarinenses e,

Samuel fez para os alagoanos. A equipe catarinense li
não tem mais chances de classificação à segunda fasee

esta partida foi a última rodada da primeira etapa da

competição,'O Joinville, em 16° na tabela, quer venceu

para terminar o campeonatb namelhor posição possível.
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