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CNH emitida no Paraguai não
, -

vale sem o visto do consulado

Fraude na aquisição de carteiras de habilitação no Paraguai motivou o Detran (Departamento de Trânsito) a

invalidar o documento emitido naquele país que não acompanhe uma permissão do.consulado brasileiro. Página 10

Hospital Jaraguá deixará de
atender pacientes pelo SUS
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. Cesar Junkes

Situação no Hospital Jaraguá não permite mais o atendimento de casos de urgência e emergência
pelo SUS, segundo declarações do diretor da instituição, Hilário Dalmann. Página 5

Cesar

O secretário de Desenvolvim
Econômico de Guarami
Maurici Zanghelini afirma
até o' final deste ano,
empresas estarão construind
distrito industria! do munic

Página 4.

Herma Emílio Joure
completa 42 ane

Confira os principais f

histórico s que marcarat

inauguração dá Prefeitura deIa!
do Sul, do Fórum e da He

Coronel Emílio Carlos IourdaI
42 anos,

PÁGINA 6

Schroeder comemr
39 anos nesta sexta-fi
o município de Schror

completa amanhã, dia 3 de o

bro, 39 anos de emancipação
lítica-administrativa. O CP 1:

hoje caderno especial com to

história do'município.
CADERNO ESPE

Udo D6hler fala'

para empresários
o empresário de Ioinv

Udo Dühler, foi o convidad.

especial da Aciag, na terça-J
desta semana. Ele falou para 1

de 200 pessoas sobre econorr

desenvolvimento empresarial
PÁGINA

Estilista palestra
sobre tendências
da moda para 20C

PÁGIN
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SEBASTIÃO KIENEN - Acadêmico do 3° Semestre de

Administração - Habilitação em Sistemas de
Informações Gerenciais, da FAMEG

,Teoria ,da Conspiração

Os brasileiros, em sua maioria, ficam ruborizados de in

dignação patriótica quando algum europeu ou norte america

no classifica o Brasil apenas como o país do carnaval, do fu
tebol e mulher bonita. Contestamos que tudo isto é apenas
meia verdade.

Defendemos veementeme�te que, além de sermos um

povo que se diverte no carnaval, que tem o melhor futebol,
procuram manter e honrar seus compromissos.

Acreditamos em nossa capacidade, nossa tecnologia e, por
não dizer em nossos talentos ... O grande problema é que, na

prática, este nosso patriotismo medíocre é esquecido facil
mente. Basta ver as manifestações, comentários e considera

ções feitas logo-após o acontecido na base de lançamento de

foguetes em Alcântara, no Maranhão. Tecemoscomenrários e

conjecturas a respeito de nossa incompetência em fazer "cer
tas coisas". Nesse momento, temos certeza de que, esse "ne
gócio de lançar foguetes" é "coisa para quem sabe". Nosso

negócio é outro.

Será? 'Será que nosso povo é menos inteligente? Será que
nossas escolas e universidades são menos capazes de formar
bons. profissionais? Será que os nossos mestres são menos

mestres que de outros países? Na maioria das vezes; nos jul
gamos incompetentes e nem :analisamos 'os fatos. Por exern-

'

pIo no caso de Alcântara, poucas pessoas prestaram atenção
'

que, com o lançamento de satélites nos tornamos, para al

guns, ameaça. Ameaça financeira e bélica.

Financeira, porque entramos no seleto universo dos países
que detêm esta tecnologia. Somente oito países reúnem con

dições técnicas para isto. Este mercado movimenta cerca de

US$ 10 bilhões ao ano e a fila de espera para lançamentos
atinge o ano de 2009. Por estar na altura, da linha do Equador,
nossa base é a que tem o menor custo de lançamento.

'

Somos uma. ameaça bélica porque, com pequenas modifi

cações, podemos atingir com um foguete ,qualquer cidade dos
Estados Unidos.

Será que tudo isto não é motivação suficiente para que
nosso projeto possa sofrer, sabotagem externa? Será que o

fato, comprovado pela polícia federal, de que o número de

estrangeiros hospedados em São Luiz, capital do Maranhão,
no dia do acidente, ser muito maior que o normal, era fruto
do ac�so? Será que o fato deles serem, na sua maioria, norte
americano, é apenas conseqüência de algum plano
promocional da rede,hoteleira da cidade? Será que o fato do
incidente ter ocorrido no mesmo dia em que o Brasil assinou
um acordo de lançamento de satélites com a Ucrânia, é mera

coincidência? Será que o fato de um dos quatro propulsores
do foguete começar a funcionar, sem que houvesse qualquer
ação para isto, três dias antes do lançamento, 'é SImplesmente

.

ação de alguma força sobrenatural?
O que pensar do fato do governo brasileiro ter rescindido

o acordo de arrendamento da base com Os Estados Unidos?
Contrato este que previa controle total da base, proibindo,

.

inclusive, a entrada de brasileiros no local?

Será? Será? Será?

Será que estes fatos valem uma avaliação mais séria, ou "o
nosso negócio" é carnaval, futebol e que tudoisto não passa
de uma absurda Teoria da Conspiração?

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

OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Saúde em Jaraguá do Sul
A partir do dia 25 deste

mês, o Hospital Jaraguá dei
xa de atender pelo SUS.Esta

semana, a diretoria do Hos

pital anunciou que deixará de
receber pacientes pelo SUS
em virtude do não

_

'credenciamento para emer

gência e urgência, reivinclica
do já há alguns anos junto ao

,

Ministério da Saúde, que' até
agora não deu resposta.

Explicações e justificati
vas à parte, a decisão vai pre
judicar, e muito, a já precária
estrutura de atendimento aos

pacientes que dependem do

SUS e do Hospital Jaraguá, já
que 70% dos pacientes rece

bem atendimento através do
Sus. Com o fim do atendimen

to, os doentes terão de 'pro
curar o Hospital e Maternida
de São José, que também en

frenta sérios problemas finan
ceiras, também em virtude
dos repasses do SUS, consi
derados insuficientes porque
não cobrem o valor real do
tratamento.

Para uma cidade do porte
, de Jaraguá do Sul, considera
da de excelente qualidadede

r Explicações e

justificativas à
parte, a decisão'
vaiprejudicar; e

muito, ajá
precária

estrutura de
.

atendimento aos

pacientes que
dependem do

SUS

vida e de potencial econômi
co e cultural de destaque em

Santa Catarina, seria justo
que o povo ordeiro e traba

lhador contassem com mais

apoio no que se refere à saú

de. Amicrorregião do Vale do
Itapocu cresceu considera
velmente nos últimos 10

anos, mas a estrutura ofere

cida na área da saúde não

cresceu, bem ao contrário,
diminuiu.

Nos últimos anos, a popu
laçãopresenciou, impassível,
o fechamento de dois hospi
tais - o de Massaranduba e

.J

Corupá, deixando duas cida
des ,sem assistência hospitalar!:,

. Além do fechamento destes

hospitais, a sociedade ainda
'"

teve, e ainda tem, que convi� II:'
ver com as dificuldades dosi '_

hospitais abertos, que ou es- i
"

tão superlotados ou carecem

de mais profissionais par
"

atender a demanda.
A decisão da diretoria do "

Hospital J araguá já f8l�
comunicada a, to�os os re���t;. ..
sentantes de orgaos e entida- "j
des' públicas que têm ligação "I
.com o assunto, na expectatio, .';1
v�, talvez, de qu�. os polític�s: �da região se mobilizem em tot'� �'
no do assunto. Acreditamos ,'I
que a sociedade, de um modo,

geral, também espera algum�
resposta da classe política dé

Santa Catarina no sentido de

interceder junto ao Ministério
da Saúde para que esses

credenciamentos ,reivindica!
dos. sejam atendidos a curto

prazo, impedindo assim q�e,
mais uma vez, a populaça;.
mais carente e que depende'
exclusivamente do SUS não

seja penalizada com esse de

cisão.
.

' , ... Ó, •
.,
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A senadora Ideli Salvatti (PT /SC) apresentou
projeto de lei para ampliar o direito ao voto aos

brasileiros e brasileiras que vivem fora do País.

Atualmente, os emigrantes podem. votar em

candidaturas à Presidência dá República. Com a

alteração no Código Eleitoral proposta pela
senadora, terão direito a votar em governo do

Estado e Senado.'Dados do Itamaraty ,mostram

que no ano passado,. 1,5 milhão de brasileiros

residiam em outros países, principalmente nos

Estados Unidos, Japão e Paraguai. O projeto, de
,I acordo com a senadora, também resgata a cidadania

dos transmigrantes, ou seja, pessoas que moram fora

do Brasil e mantêm relações familiares, sociais,
políticas-e econômicas com o Brasil. Esse contato,

de acordo com a senadora, se traduz em

inyestimentos nas cidades de origem que
movimentam o comércio local, principalmente a

construção civil, também fazendo surgir micro
empresas movimentadas por dólares que os

familiares recebem. Somadas às remessas enviadas

para manter os familiares que permaneceram no

país, os investimentos representaram, em 2002, a

entrada de US$ bilhões de dólares no país, de

acordo com levantamento de um jornal de. São
Paulo.

PFL
, � O prefeito de Guaramirim disse essa semana que o

grande número de novos filiados ao PFL é uma

demonstração de força e união em torno de um

mesmo ideal de desenvolvimento. Semana passada,
durante evento promovido pelo PFL na Recreativa

da Empresa Estofados Mannes, 104 pessoas assinaram
ficha no PFL, em encontro que reuniu, de acordo com
a assessorra de. imprensa da Prefeitura,
aproximadamente 250 pessoas. De acordo com o

presidente do PFL de Guaramirim, Valéria Verbinen,
o crescimento da sigla no município é uma

demonstração de apoio e reconhecimento ao trabalho

realizado pela administração municipal. Verbinen
salienta que o número de novos surpreendeu porque
a executiva esperava filiar cerca de 40 pessoas, Ainda
de acordo com o presidente do partido, o PFL conta

agora com 516 filiados e a meta é chegar a 825 filiados
até o mês de maio do ano que vem. Entre os novos

filiados está o ex-vereador do PMDB, Osvaldo

Devigile, que foi candidato a vice-prefeito pela chapa
peemedebista na última eleição.

PT

�

1·
1

Os deputados federal Carlito Merss e estadual Dionei

Walter da Silva, ambos do PT, participam amanhã, às
10h30, no auditório daAciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guaramirim) do debate sobre

a Reforma TrÍbutária. A proposta de reforma já
aprovada pela Câmara Federal, em dois turnos, está
no Senado, que poderá fazer alterações no texto

aprovado pelos deputados. Tanto Carlito quanto
Dionei pretendem explicar a proposta do governo
Lula e apontar os avanços esperados com a aprovação.
O evento dever reunir empresários da região e pessoas
ligadas à área.

quem o melhor para todos

e que entendam que o bem

de Jaraguá do Sul está aci

ma de picuinhas políticas",
resume o ex-deputado.

O ex-deputado fez

questão de salientar que
ainda guarda mágoa por
não ter sido reeleito. Ele

aponta, entre a razões do

fracasso eleitoral, a desar

ticulação do próprio par
tido e especialmente "a

mentira e a difamação,
que, em menos de um mês,
destruíram a minha ima

gem para a eleição do ano

passado. É umamágoa que
tenho e que ainda não su

perei, mesmo sabendo que

algum dia a Justiça possa
colocar nos devidos luga
res pessoas e instituições .

que agiram de má fé com

a intenção única de con

quistar ilegalmente espaço

político e impedir-me de

prosseguir na vida pública.
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• DECISÃO: EX-DEPUTADO FEDERAL AFIRMA QUE AINDA GUARDA MÁGOAS POR NÃO TER SIDO REELEITO

Vicente Caropreso decide

pela permanência no PSDB
]ARAGuA DO SUL - O

ex-deputado federal pelo
PSDB, Vicente Caropreso,
depois de meses de inde

cisão, finalmente anunciou,
esta semana, que permane
ce no ninho tucano.

Caropreso afirma que de

cidiu ficar no partido que

ajudou a fundar em Santa

Catarina e do qual foi pre
sidente estadual até o iní

cio deste ano, quando foi

pressionado a deixar o car

go pela ala do PSDB esra
dual que apoiou o PMDB

para a eleição do atual go
vernador, Luiz Henrique
da Silveira. Na época, o
PSDB estava coligado
com O' PMDB em torno

da candidatura de LHS e

em Jaraguá do Sul, o pre
feito Irineu Paso ld e

Vicente Caropreso resol

veram apoiar a candidatu

ra do então governador,
Esperidião Amin, do PP,

Caropreso decidiu não sair do PSDB

tido como favorito.

Caropreso salienta que
se sente muito honrado

com os inúmeros convites

que recebeu de outras si

glas e ressalta que não pre
tende ser candidato. Afir-

ma que vai continuar apoi
ando a atual administração
municipal, e prossegue par
ticipando de reuniões inter

nas do partido. "Estarei
sempre á disposição de

grupos políticos que bus-

Depoimento aponta outras irregularidades na Casan
FLORIANÓPOLIS - A

CPI (Comissão Parlamen
tar de Inquérito) que inves- .

tiga as denúncias de irre

gularidades na Casan e pre
sidida pelo deputado esta

dual do PT Dionei Walter

da Silva, tomou novos de

poimentos na segunda-fei
ra desta semana. De acor

do com o deputado, fo
ram ouvidos cinco presi
dentes de sindicatos qu�
defendem os funcionários

da estatal. Alguns sindica

listas afirmaram que o pas
sivo trabalhista da Casan é

decorrente da má gestão e

do descumprimento de
acordos trabalhistas.

o. presidente do Sindi

cato dos-Trabalhadores nas
Indústrias de Purificação e

Distribuição de Água e

Serviços de Esgoto,Jucélio
.

Paladini apresentou denún-
cias de outras irregularida- ,

des que não estão relacio
nadas com o objeto da
CPI. Paladini apresentou
possíveis irregularidades na

•• •• Vicky Bartel
üionei Walter da Silva preside a CPI da Casan

terceirização dos serviços
da Casan, que, segundo
ele, custa mais caro do que
a contratação de funcioná
rios próprios. Ele citou

como exemplo a

terceirização do serviço de
leitura dos hidrômetros,
em que a Casam gasta R$
201 milhões. por mês a

mais do que gastaria se ti

vesse funcionários na exe

cução do serviço.
Ainda de acordo com

o presidente dó Sintaesc,
também existe superfatu
ramento de R$ 22 milhões
no projeto do esgoto in

sular em Florianópolis e R$
15 milhões de superfatura
menta na instalação do es

goto sanitário de Lages.
Segundo o presidente

da CPI, Dionei Walter da
Silva, as possíveis 'irregula- .

ridades apresentadas por
Paladini serão apontadas
no relatório final das inves-

tigações. Como essas de

núncias não têm relação
. com as ações trabalhistas,
que são o foco da CPI, o

presidente da mesma. afir

ma que vai se empenhar
para que seja instalada mais
uma CPI para que se pos
sa investigar essas novas

denúncias.
VISTORIA - O depu

tado estadual' do PT,
Dionei Walter da Silva

acompanha, às 13h30 des

ta sexta-feira, o diretor do
Dnit (Departamento Na

cional de Infraestrutura de

Transportes),JoãoJosé dos
Santos, em uma vistoria à

BR-280, trecho de

Guaramirim. Às 14 horas,
os dois estarão no Bairro

Estrada Nova, para avali

ar a reivindicação da co

munidade para a instalação
de iluminação e taxões no

trecho próximo ao túnel

de acesso ao Bairro. Em

seguida, Dionei e o dire

tor do Dnit visitam o por··
to de São Francisco.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• DESENVOLVIMENTO: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL INVESTE NA INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS

Prefeitura de Guaramirim
inicia obras no distrito industrial

GUARAMIRIM - Até ofi

na! deste ano pelo menos 10

empresas estarão construindo
suas sedes no condomínio in

dustrial do município, A esti

mativa é do secretário de De

senvolvimentoEconômico de

Guaramirim, Maurici Zan
ghelini, que aponta a agroin
dústria como a principal vo
cação domunicipio. O secre

tário informaque indústrias de

todos os segmentos deverão
se instalar no çondomínio in

dustrial, localizado às margens
da BR-280, exatamente na al
tura dos bairros Caixa d'Água ,

e Quati.
A área total do condomí

ruo é de 294milmetros quadra
-dos,espaço suficienteparaains
ralação de aproximadamente60
empresas.Zanghelinienfurizaque,
inicialmente,aáreaetade apenas
300 metros, mas foi ampliada
noiníciodesteano ':Aregiãoiem

'

poucos moradores, aproxima
damente 10 famílias residemnas

Divulgação
Secretário Zanghelini acompanha o início dos trabalhos

proximidades",argumenta0 se
cretírio'

Aadmirústraçãomunicipal
concedealguns beneficios para
as empresas que se instalarem

no local.O terreno,por exem

plo, é cedido através de

como9ato por 10 anos, com

direito a renovação de contra
topormais 10 anos. Existe ain-

da apossibilidade de vendado
terreno ao empresário, que
também recebe isenção de al
gumas taxas de serviços, como
o ISS da construção, por
exemplo. "Os beneficios con
cedidos não podem ferir aLei

de'Responsabilidade Fiscal",
ressaltaZanghelini.

Ainda de acordo com o

secretário deDesenvolvimento

Econômico, 30% do local
deverá ser reservado para
empresas já instaladas na cida
de, mas que estão ocupando
espaço em locais não adequa
dos, muito próximas ao cen-

, tro ou em pontos de grande
concentraçãourbana

Zanghelini adianta que a

primeira empresa a se instalar

no condomínio industrial de

Guaramirim será a SPH, da
Polônia, que está esperando a

finalização do trabalho de

terraplenagem para dar início '

a construção da indústria, do
segmento metalúrgico e que
vai trabalhar com fundição es
pecial. O secretário informá

ainda que a empresa america
na de energia, que deveria se

instalar no local, nãomais fará
parte do condomínio. "O cus-

, to da energia deles ficariamui
to elevado para o nosso pata
mar", justifica o secretário.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Aciagpromove palestras para empresários domunicípio
GUARAMIRIM - ''Basta de

investir na formação de mão
de-obra. Precisamosinvestirna

'

formação de empreendedo
res".Adeclaração é do empre
sário deJoinville,UdoDôhler,
convidado desta semana da

Aciag (AssociaçãoComercial e
IndustrialdeGuaramirim) para
falar aos empresários do mu

nicipio.Dôhler, ao começar seu
pronunciamento, fez questão
de ressaltar que a sua empresa,
que atualmente é dirigida pela
quarta geração da família, mu
dou seus principais valores há
três,mudança essa gerada pela
necessidade de repens$: con
ceitos ultrapassados. De acor

do com o empresário, ques
tões como qualidade, compe�

Vicky Bartel

Dõhler: "cada município deve procurar sua peculiaridade"

titividade e compromisso
ambientalpassaraa ser normas

enquanto que elegância, beleza,
suavidade e confortopassaram
a ser encarados como os no-

vos valores.

Com um processo de ges
tão horizontalizado, a Dôhler
faz do treinamento um prece
dente importante para amoti-

vação. Para ele, o treinamento

possuiquatro ferramentas cha
ves: comunicação interpessoal,
desenvolvimento de lideranças,
inovação e criatividade eidenti

ficação de problemas e toma

das de decisão. ''E num está

gioadicionalaplicarmedidasque
permitam descobriras reaisvo

cações de todo o quadro fun
àonal", afirmou

ParaUdo Dühler, os pro
blemas atuais causados pela
legislação trabalhista arcaica já
podem ser solucionados, des
de que sejam tratados com

transparência com os fimcio-_
.

nátios. Pára ele, apior das situ
ações virá com processos por
danos.morais, sendo que al

guns já tramitam najustiça,

QUINTA-FEIRA� 2 de outubro de 2003

SALÃO
o Núcleo das Transportadoras promove missão'

técnica empresarial a Fenatran 2003 - 140 Salão

Internacional de Transporte, que acontece de 22 a 24

de outubro, no Parque Anhembi, em São Paulo. Com

cerca de 200 expositores, o Salão do Transporte é

voltado para a linha de produtos e/ou serviços para

transportadoras de todos os modais de carga,
montadoras de veículos, autopeças, motores e pneus.
O grupo parte de Jaraguá do Sul no dia 22 de outubro,
às 22 horas, em ônibus-leito, retornando sexta-feira,

ti'dia 24. O roteiro inclui visita à Mercedes Benz, em
São Bernardo do Campo, no primeiro' dia, e a

Fenatran, no segundo dia. O investimento é de R$

200,00 para integrantes do Núcleo das

Transportadoras e Associados e de R$ 230,OQ para
os demais interessados, valor que indui a passagem,

.

pernoitem, dois cafés matinais, refrigerantes, cerveja,
águ� mineral e caféa bordo.

RÁDIO
A Acaert já tem o diagnóstico do rádio catarinense,

que aponta as principais carências das emissoras

envolvendo desde a área de finanças e contabilidade

até as operação de marketing. O rrabalho foi realizado

pelo Sebrae de Santa Catarina, com 65 emissoras

filiadas à Acaert. O coordenador do projeto, Spyros
Achylles Diamantaras, do Sebrae, apresentou os ,
resultados do levantamento para a diretoria da Acaert,
no último dia 25. Após o diagnóstico, o próxi�o
passo será oferecer treinamentos, consultorias, palestras
e planejamento estratégico com objetivo de solucionar

os problemas apontados na primeira fase do projeto.
As 65 emissoras pesquisadas já se interessam em

participar desta segunda etapa. O custo do projeto
será dividido entre Sebrae, Acaert e as emissoras de

rádio. O projeto está sendo visto como uma grande
'oportunidade das rádios identificarem e corrigirem
seus problemas a um custo baixo, tanto que os Sebraes

de São Paulo e Rio. Grande do Sul já mostraram

interesse �o assunto. Qualquer emissorade rádio pode
.

participar do programa, que será lançado oficialmente
em evento estadual que aAcaert deve realizar no início

de novembro, em Balneário Camboriú.

Compra
2.9226
2.9300

Venda

2.9234

�--�--�------�---------�-----------�---------------�----�-I'

Recorte este anúncio. Ele é válido como ingresso para 2 crianças"até 12 anos acompanhados de un1 adulto pagante.

eirco Hurea ::����:o I
""".00, ""'-O I,'

Estréia dia 19/9 às 20:30 horas - Guararnirim ,\7.f;. $0··... 'i"
�---�-----------------�-----------------------------�
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PORTAL

CAFÉ
A Associação Húngara promoverá no proxlmo
domingo, dia 5, no Ss. Trindade, o 60 Café Colonial.

Informações e ingressos a R$ 5,00 com Terezinha pelo
telefone 372-1494, ou com Mário, no 372-3682.

TREINAMENTO
O Núcleo de Comércio Exterior da Acijs fará no dia

6 de outubro, segunda-feira, treinamento sobre

certificado de origem no âmbito do Mercosul e Aladi,
envolvendo todos os procedimentos do respectivo .

formulário, suas implicações, responsabilidades e

benefícios. O treinamento que acontece no Centro

Empresarial e será conduzido pela Fiesc, sendo de

relevância a todas as empresas que atuam com o

comércio internacional. As vagas são limitadas a três

pessoas por empresa. Início às 13 horas. Mais

informações com Odir, pelo telefone (47) 275-7012.

O www.portaldesantacatarina.com.br. único portal do
gênero do país, dedicado exclusivamente a divulgar o
turismo, a cultura e o esporte em Santa Catarina, com

.

apoio da Secretaria de Estado da Organização do

Lazer, já está no ar com as informações sobre todas as

festas promovidas pelos respectivos municípios.
Quaisquer informações ou sugestões podem ser

obtidas através do telefone (47) 422-9630 ou pelo e-

!fi mail rotas@portaldesantacatarina.com.br.

CLIENTE
Como lidar com as reclamações do cliente? Como

.

transformar um cliente queixoso em um cliente fiel?

A resposta a estas questões estão no curso "SAC: como
lidar com as reclamações do cliente", que a Associação
das Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu -

Apevi realiza nos dias· 6 e 7 de outubro, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. Direcionado aos

colaboradores que estão em contato direto com o
.

.
.

cliente externo, o treinamento objetiva conscientizar

vendedores, prestadores de assistência técnica, que
trabalham no serviço de atendimento ao cliente e outras

áreas. O ministrante será Claudenor Fortunato,
administrador de empresas, auditor de sistemas de

qualidade, produtos e serviços, consultor e instrutor

de Qualidade Total ISO 9000/14000, Programa 5S e

outros. Informações e inscrições pelos telefones (47)
275-7003 ou, ainda, pelos e-mails:

tecnicaservico@apevi.com.br ou

rosiana@apevi.com.br

creme.

Câncer - O seu jeito
oderá assustar o .

amo. Vá com

zul, cinzo e

GERAL CORREIODOPOVO 5
redacao@jo.rnalcorrelodopovo.cem.br

ISAÚDE: HOSPITAL JARAGUÃ VAI PARAR ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PELO SUS

Hospital d
de atender

]ARAGUÁ DO SUL - Um

oficio do Hospital e Maternida
de Jaraguá enviado ao Secretá

rio de Saúde de Jaraguá do Sul,
AirtonWeber Silva, à Secretária

de Desenvolvimento Regional,
Niúra Demarclú dos Santos, ao
Secretário Estadual de Saúde,
FernandoAgóstini, ao presiden
te da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Carione
Pavanello e ao Promotor Públi

co, Aristeu Xenofontes Lenzi

coloca em xeque o atendimento

pelo Sistema Único de Sa�e
(SUS).Adireção dohospitalvem
tentando desde 1999 credenciar

a instituição nos procedimentos
de urgência e emergência. Mas

em agosto de 2002 enviou novo

pedido.
Embora conte com o auxí

lio de 25% repassado pela Se
cretaria de Saúde de Jaraguá do
Sul, a receita poderia ser 35%

\maior se oHospital e Materni
dade

.

Jaraguá estivesse
credenciado.No ano passado, os
valores recebidos pelo hospital
através do Governo Federal p0-
deriam .ter um acréscimo de

eve parar

pelo SUS

Cesar Junkes

Falta de repasse impossibilita atendimento pelo SUS

20,99% o que representaria R$
244)50,79 a mais no caixa da

instituição.
Se Dão houver nenhuma

definição pelos órgãos públicos
sobre as reivindicações, haverá
a suspensão doatendimentonas
duasmodalidades a partir de 25
de outubro de acordo compre
visão do diretor administrativo,
HilárioDalrnann. Com o fecha
mento deixam de ser atendidos
os casos graves, de urgência,
como traumatismos, pneumo
nia, e casos que representam ris-

cos de morte e que requeiram
internação. Já maternidade e

UTI continuam recebendo pa
cientes normalmente.

O hospital possuiatualmen
te137 leitos awos e um corpo
clínico com cerca de 130 médi

cos em várias especialidades.
''Aproximadamente 70% dos

nossos pacientes estão ligados ao
SUS". Para cobrir a defasagem,
pedimos credenciamentos epar
cerias com a Secretaria Munici

pal de Saúde, que nos permitis
se uma melhor remuneração

pelos serviços prestados",infor
mau Dalmann.

Atualmente, o hospital pos
sui oito leitos de UTI Neonatal
ePediátrica tipo II e pleiteamais
dois,alémdo atendimentoàges
tante de alto risco. A instituição
dispõe de todas as solicitações
de credenciamento de urgência
e emergência, e há ainda solici

tação de Ortopedia,
Neurocirurgia, Unidade de cui

dados Intermediários e Retira

da de Órgãos e Tecidos. "Em

oncologia já recebemos a infor

mação de que não teta para
credenciar mais um hospital na
região, embora continuemos re- .

cebendoospacientesdoentesde .

câncer", destacou Dalmann.
O fechamentodoshospitais

da região, como em Corupá e

Massaranduba,nosúltimos dois
anos agravouonúmero deaten

dimenrosemjaraguádoSulpelo
SUS."O problema é que com

os custos continuandoaaumen
tar estaremos colocando em ris

co a instituição no que se refere

acontinuidadedo funcionamen

to", finalizou o diretor;

Estilista fala emJaraguádo Sul sobre tendências damoda2004
]ARAGUÁ DO SUL - O

estilista e consultor de moda
Mário Queiroz apresenta hoje,
oito palestras mostrando as

tendências da moda para a

próxima estação. O circuito

inicia por Santa Catarina nas

cidades de Jaraguá do Sul,
Blumenau e Indaial, seguindo
por Goiânia, São Paulo, For
raleza, Maringá (PR) e Ri0 de

Janeiro.
Realizado a cada semestre,

Mário Queiroz apresenta para
os empresários da indústria do
vestuário e suas equipes de cri-

- timo momento

r um aumento ou

u

in

azul.

Virgem

�eiri�JI
crü �

r: Branco, preto e

- Nos assuntos

coração, a
estar só vai

. Cor: Vermelho,

ação as últimas tendências
-

. . . .

que pesqwsa nos pnnclprus
centros internacionais de

moda, como Paris, Milão,
Nova York, Londres e Bar

celona. A edição deste ano é

o resultado de sua recente vi

agem a Paris e Londres. Na

capital francesa, Mário

Queiroz visitou vários even

tos demoda como aPrerniêre

Vision, considerada a maior

feira internacional de tecidos,
que paralelamente ocorrem

outros eventos como o

Mod'Amont (aviamentos e

ví' orá

cl�SJiQ"Q,tjMOJilwCor: Bege, verde

acessórios), Índigo (estampa
ria) e Fil Event (fios), forman
do o projeto Paris Pólo de

Moda, englobando toda a ca

deia têxtil. A programação de
hoje inicia a partir das 18 ho

ras, onde Queiroz visita uma
exposição de vários segmen
tos do setor, e em seguida
profere palestra no labora

tório de Modelagem e Cos

tura do curso superior em
Moda. Aberto a acadêmicos,
profissionais e empresários
do setor, a participação no

evento é gratuita, mediante

confirmação que pode ser

feita pelos telefones (47)
371-1775 e (47) 275-8104.
Além de estilista Queiroz é

professor do curso superior
de Moda, da Universidade

Anhembi-Morumbi, com -

pós-graduação em Moda.

Pesquisador e estudioso,
presta consultoria para as

lojas Renner, tecelagem
Jauense, além do circuita' de
palestras patrocinado pela
Haco e Tecnoblu. Também
estudouJornalismo, na Uni
versidade Fluminense.

-Aquela
esperada
. A dois sérios

s. Cor: Verde, azul
e

Capricórnio - Estudos
fa os. No órec afetivo,

stir numa relação
ar.Vermelho,

�§Í.Vá gonhor uma
oç�l�-� distância

p�•. <"". 1íi,\,. Ihoro. �\i
ro ance. or: Vinho,
morram e azul.
Peixes-O astral na
p
p

orecerá as

os dê mais
.

a paixão. Cor:
areia e vermelho.
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CORREIO DO POVO
PuhUca.do-� 1919

,

Quinta-Feira, 2 de outubro de 2003

Jaraguá do Sul festeja no dia 4 de outubro, 62 anos da inauguração do Paço Municipa,1 onde seria instalada a Prefeitura e o Fórum.
O Jornal Correio do Povo, na edição datada de 18 de outubro de 1941, prestava contas dos acontecimentos ocorridos naquela ocasião. Em manchete, imprimia: Dois gra
dias para Jaraguá. O Interventor Federal Dr. Nereu Ramos e sua comitiva chegada a nossa cidade, que recebeu os ilustres visitantes vibrando de satisfação e de civi

Chegada do tenente coronel HodolfoAugusto Jourdan e oficiais do 15 B.C.
"

, _, f)
Em cabeçalho: Inauguração do Paço Municipal - NaPraça da Bandeira e Rua Deodoro uma concentração de mais de mil e trezentos colegiais. - Os discursos - O banquet
baile de gala.
Ainda em destaque na 1 a

página, rememorava: Inauguração da Herma do Coronel Emílio Carlos Jourdan - Um acontecimento que Jaraguájamais esquecerá.
Noticiando o acontecimento o jornal dizia: Desde cedo, era já de notar o movimento, especialmente na Rua Deodoro. Todos queriam ver, todos queriam participar da gr
vibração da cidade, que amanhecera verde-amarelo, com o pavilhão nacional tremulando nas repartições públicas, nas casas comerciais, fábricas, residências particul
n 'uma demonstração de fé cívica e alegriajusta - justíssima, podemos dizer queela não tentava esconder. '

I

Às 11:45 h - chegou à Jaraquá, vindo de Curitiba, onde comandava o 15° B.C., o tenente coronel Rodolfo Augusto Jourdan, que veio assistir e representar sua família, a
inaugural da herma de seu ilustre pai, Coronel Emílio Carlos Jourdan. Sargento Superior que se fez acompanhar de alguns oficiais de sua unidade, foi recebido na ponte A
Batista por uma grande comissão composta do, Sr. Prefeito Municipal, Dr. Juiz de Direito da Comarca, oficiais do 13 B.C, autoridades federais, estaduais e rnunich

representantes do comércio e indústria jaraguaense e do nosso Diretor.
' -

-

Às 15:30, apareceram os primeiros automóveis conduzindo o preclaro Interventor Federal, Dr. Nereu Ramos, sua comitiva e comissão de autoridades e pessoas de Jara

-que o foram encontrar na divisa do município.
Hasteado o pavilhão nacionalpelo Sr. Interventor Federal e cantado o hino pátria, seguiram-se os discursos.
Com a palavra o Prefeito Municipal, Tenente Leônidas Cabral Herbster, discorreu dizendo Toda realização de um sonho é motivo de felicidade ... , acrescentando que,

h�anos, em 27 de agosto de 1927, dona Constancia Piazera; viúva do saudoso Ângelo Piazera, doou ao município de Joinville, um terreno medindo 4.020 metros quadrad
estimado no valor de 10 concontos de reis, para o fim especial de nele ser construído um prédio destinado à Intendência do distrito de Jaraquá. Disse mais que oito anos de
o Prefeito WaldemarGrubba, espírito empreendedor e progressista, compreendendo a necessidade de dotar o município de um prédio condigno ... ao elaborar o orçamento '

o ano de 1936, criou uma verba de 5 contos de reis destinados a tal fim ... gesto esse imitado pelos seus dignos sucessores srs. Leopoldo Augusto Gerent e Tenente Ruy Sto '

de Souza que aumentou para 10 contos a referida verba. Ao assumir o governo municipal em fevereiro de 1938, encontram a seguinte situação financeira do município:
caixa: 6:925$000. Fundos disponíveis para a construção do prédio da Prefeitura - 10 contos de reis. Divida passiva flutuante - 31 :813$000. A receita orçada para o ano de 1
era de 301 :700$000 e a arrecadação atingiu a 404:729$100., ,

'-,
I

Animado com resultados obtidos, resolveu concretizar o velho sonho das administrações anteriores, baixou um decreto lei, criando umacaixa especial de fundos e �P'
destinados à construção do prédio da Prefeitura. No começo do ano de 1939, adquiriu, por compra, a um dos herdeiros dê Constancia Piazera, 1.175 m2, para acrescer
doado e a 15 de novembro de 1�39 era lançada a pedrafundamenta] do prédio - O novoedifício media 31 ,20 metros de frente por 17,15 defundo. Nele foram instalados o Fá
e todas as repartições publicas, com exceção das coletorias federais e estadual. -' Com a sua construção o município despendeu: Prédio, garagens e jardim: 268: 122$0
Iluminação: 23:456$800. - Móveis: 26:220$000. Parte do terreno: 13:000$000. O município já havia pago 307:821$600, faltando apenas 23:117$200, cujos compromi�ainda não haviam vencido. Ressaltoua valiosa ajuda do"" que dentro de suas possibilidades, auxiliou o município com 30 contos de reis, agrade,cendo

a atitude gene
do Interventor Federal. '

, ,

Declarando que fizera- uma síntese da história do prédio e que quanto a ele, nada fez, apenas seguindo as diretrizes do seu ilustre chefe e prezado amigo, sua excelência I

Nereu Ramos, passando aomesmo a chave do edifício, dando a honra de inaugurá-lo.
Adentrando o prédio, franqueado também ao público, as autoridades e convidados passaram a assinar a ata da inauguração, depois de lida pelo secretário municipal.
Em seguida, usou da palavra D. Pio de Freitas, bispo diciocesamo, que se congratulou com o Sr. InterventorNereu Ramos e Prefeito l.eônidas Herbster, pela inauguraçã
Prefeitura e doFórum, sem faras um dos mais completos e bem instalados do Estado.

,

,

Logo após, pronunciou-se o Juiz de Direito da Comarca, Dr. Tiago RibeiroPontes, dizcudo em sua oração, entre outros detalhes, dirigindo-se ao Interventor Nereu Ramo

seguinte: Jurista emérito, governante concencioso, veio até este andar, prestigiar com a SUÇl presença a inauguração das dependências destinadas à centralização do se
forense - Entre outros encômios, fez alusão ao Sr. tenente Leônidas Cabral Herbster, que ao planejar as obras do majestoso edifício, não se esquecera de reservar a justiçé
comarca dependências condignas e sobriamente luxuosas, e que seu gesto fora digno e sinceramente agradecia por isso. Agradecendo o comparecimento do sr. Interve

pediu-lhe que cortasse a fita simbólica, dando por inaugurado o Fórum de Jaraguá.
Cortada a fita simbólica, ouviu-se o Hino Nàcional, executado por um conjunto local de Jaraguá, sob a direção do rev. padre Alberto Jacobs, vigário da Paróquia.
Pouco depois, teve no jardim da praça da bandeira (hoje Ângelo Piazera), o ato solene da inauguração da herma de Emilio Carlos Jourdan, cujos detalhes são destacados
outra parte desta edição do jornal.

'

Ao depois dessa cerimônia especial, teve lugar no gabinete do Prefeito Leônidas Cabral Herbster, a inauguração do retrato desse inovador da vida jaraguaense, falapd
ocasião o sr. Secretário Municipal, que muito bemfocalizou aadministração do município. ' i
Eram pouco mais de 17 horas, quando teve lugar o desfile da Companhia do 13° Batalhão de Caçadores, de Joinville e dos Colégios, em continência às autoridades, qu
achavam a entrada da praça, junto ao arco ali armado. ",
À noite, às 20 horas, no Salão Buhr, teve lugar o banquete em honra ao sr. nereu Ramos, Interventor Federal e altas autoridades federais e estaduais, especialm
convidados.

' -
, IRespondendo o discurso de oferecimento feito peloPromotor Público da Comarca, falou o interventor Dr. Nereu Ramos que, cómo sempre eficaz, claro alcançando em sínte

magníficas, a forma mais escorreita do pensamento falado, começou por se referir as obras públicas que vinha de inaugurar, acentrando que elás não eram a realização de
só homem, mas o produto do esforço dedicado e patriótico da coletividade jaraguaense, que pelo seu apoio tinha. auxiliado o administrador a levar a cabo o vultu

empreendimento.
' -

Entre outras considerações, exemplificando Jourdan, acentuou que sobre ele deveriam refletir todos aqueles que nos procuram para aqui viver, trabalhar e prosperar. O B�
recolhe a todos hospitaleiramente, as suas leis dão aos estrangeiros garantias quase que iguais as dadas aos nacionais. Entretanto, deles todos.exlqirnos o respeito às leis �
tradições do país e que se compenetrem de que o Brasil é, foi' e há de ser sempre um país soberano, com suas tradições, sua cultura e uma só língua, a que

=amamos. O Brasil está sempre pronto a aceitar a cooperação dos braços daqueles que, como Jourdan, despidos de preconceitos sociais e políticos, queiram ser�Ho
lealdade. Todos os que para aqui vieram em busca de melhores dias, devem ter sempre presente-a lição de Laura Muller, um filho de estrangeiro, quando disse que nós somo
donos da casa. ,_-
Desenvolvendo essa mesma ordem de idéias, para usar as palavras do cronista, frisou o interventor Nereu Ramos, sempre com o mesmo vigor, de colorido e expres
inigualável o seguinte: não temos o direito de criticar e condenar os estrangeiros que não se haviam integrado nos sentimentos nacionais. Eles vinham de países
adiantados que o nosso e aqui não encontraram, por incúria dos governos passados, a assistência de que necessitavam para, através da educação, se integrarem na comun

nacional. Não tinham culpa. Nós é que havíamos faltado ao nossodever.,
'

Depois de um longo e extenso discurso finalizou ressaltando a obra que vinha realizando no Estado, tornada possível graças ao apoio do Eminente Chefe da Nação e

princfpios doEstado Novo e da obra grandiosa do Presidente Getúlio Vargas. '

.

As 24 horas, no amplo salão da veterana Sociedade dos Atiradores, teve início o baile de gala, oferecido ao Sr. Interventor Federal e sua exma esposa, Sr. Beatriz Ramos\ I
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Jovem·e
,róspera

Em meio a serras 'cobertas pelo verde
da Mata Atlântica e situada entre os

maiores pólos industriais do Estado,
Schroeder tine atrativos imensu
ráveis: ao mesmo tempo que abri

ga o sossego acolhedor de um

município interiorano é também

ponto estratégico, para o de
senvolvimento industrial e escoa
mento de produtos, seja através
da BR 101 ou do Porto de São
Francisco do Sul.
Seus 10 mil habitantes distri
buídos nos 143 l<m2 de território
dispõem de ·170 indústrias
instaladas no município e 135

estabelecimentos comerciais.

Muitos, ainda, vivem da pro
dução agrícola, principalmente
de banana e arroz.

Situado aos pés do planalto norte e

cercado pela serra Duas Mamas,
Schroeder tamb'ém· é

'.

conhecida
como a "Capital Ecológica de Santa

Catarina", e começa vagarosa, mas

firmemente, a cultivar o turismo rural e
o ecoturismo, através da extensa área de
Mata Atlântica preservada com animais,

cachoeiras, rios e uma variedade de

espécimes veqetais.
Além disso, a cultura, a gastronomia e as

construções típicas da colonização alemã e

italiana, predominante na região, trazem uma

ampla possibilidade para o desenvolvimento do
turismo.

Por tudo isso, e por tudo que vem sendo feito em prol do
município através de unia .sólida parceria entre poder

público, iniciativa privada e a comunidade; Schroeder tem
muito a comemorar neste dia 3, em que completa 39 anos de

emancipação pai íti co-adm inistrativa.

Parabéns!
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IM�GRAÇAO ALEMA E ITALIANA
é predominante na colonização do município

A história de Schroeder começa com o

casamento de dona Francisca Carolina Joana

Carlota Leopoldina Romana Xavier de Paula
M icaela Gabriela Rafaela Gonzaga (de

Bragança e Orleans) (1824-1898) e o Príncipe
François Ferdinand Philippe Louis Marie
d'Orléans (1818-1900, que com o casamento

passou a residir fora do império.
Recebem em' dotes, terras e apólices da

dívida do império. Ao príncipe coube o dote de
1000 contos de réis em apólices e também
terras a serem por ele escolhidas em um ou mais

lugares, nas melhores localizações da então

província de Santa Catarina, num total de
cinco mil léquas em quadro ou 25 léguas
quadradas, equivalentes' a uma superfície de
46.582 hectares. E foi destas terras que, depois
esco-Ihldas. medidas e demarcadas pelo
procurador, senhor Francisco Leôncio Aubé, o

príncipe cederia mais tarde, mediante ajustes,

'i
I
,

,f
I

I

uma área inicial de oito léguas, em

alienação perpétua, ao senhor Christian
Mathias Schrceder (de Hamburgo), de

oriqern pomerana, para que colonizasse

segundo as condições do contrato.
Assim, em 1901, os 'colonos

provenientes de colonizações vizinhas, em

sua maioria de descendência qermânica e

evangélicos, adquiriram terras nas

imediações da- comunidade de Schrceder L '

Instalaram-se mata adentro, seguindo as

margens .do. rio Itapocuzinho e depois as

margens do rio Braço do Sul, a oeste do

município.
Ainda em 1901,.0 senadorWilhen

Kõplin, adquiriu terras nesta comunidade
(Braço do Sul) e doou às suas quatro filhas,
uma delas a senhora Helena Kõplln
(Gnelpel), mãe do senhor Oscar Guilherme

Gneipél. Essas terras pertenciam, em sua

maioria, à família Gneipel. trouxe o j.ogo de bocha, a polenta e a coragem
Também no início da colonização do de desbravador.

município, na localidade de 8io Hern, havia Com o surgimento de mais uma escola
uma serraria, e a tafona <moinho de milho) criada pela Igreja Luterana (conhecida hoje
pertencentesao senhor .Jabob Pfleger, que por Igreja Missouri) e o aumento da produção
atendia a população local. Em 1913, novos agrícola, a população achava que poderia viver
colonizadores foram adquirindo terras, politicamente emancipada. Então, pela Lei n.?

ampliando 'as áreas de cultivo, abrindo 424, de 31 de julho de 1959 da.Prefelturàde
estradas e construindo casas. Cuararnlrlrn, foi criado o di'strito de

Já em 1919 chegaram os colonizadores Schroeder, sendo na ocasião prefeito de

italianos, alguns ainda nascidos na Itália, Guaramirim, o senhor Paulino João de Bem,
que residiam no município de Luiz Alves, tais que nomeou o' senhor Helmuth Moritz
como a família Tomaselli, Cândido, Antônio, Germano Hertel para cargo de intendente
João Maria. Seus descendentesnascidos no distrital.

Brasil, Jerônimo, Aníbal e Santos'9:briram Schroeder não desistiu e' através das
. caminho para que 'fosse possível' o' cultivo lideranças iniciou o' rnovirrrento que dari�. a

.

dessas terras. É' com Je:�.ônj�o,lórnaselli independência politica e admini?t';�Ú\la
também que se põe em funcionamento mais através da Lei n. o 968, de 04 dejunho de 1964,
uma serraria movida à força d'água 'na nova assinado pelo então Presidente da Assembléia.

povoação. Legislativa Ivo Silveira, que criou o município
As atividades foram diversificando-se e de Schroeder, A instalação do município deu-

logo surgiu uma olaria nas proximidades de se através do' 'decreto ,S) 22.09.03/1,922, de
Rio Hern. O senhor' Gotlieb possuía um 03 de outub:!:Qdé19'64",pelo então'qovernador
comércio a varejo, dlfundindóa compra cj:e Celso Ràmos';,. Óómoc 'p\efeito provisório foi

produtos agropecuários., "

nomeado 0,5e�:hóÍ',,pi�'10. R'Oberto Gneipel, que
Assim como à loiro i riÍ'igrante .troúxe de 'pr;r'maneceg h6'.cárgo até o dia 14 de novembro

sua pátria de origem a cultural a civilização, "J.: d�'1965, q'uàr)çf(j assumiu o primeiro prefeito
os costumes e tradições que transmitiu 'aos eleito, o senhb'� Ludqero Tepassé, eleito em 03

seus fi lhos e, netos, o italiano igualmente dé outubro de l'(:i65.

Jornalista responsável: Carolina Tomaselli - Fotos: Cesar Junkes/Cf-; Vick Bartel/Cp' Arquivo CP e Arquivo Pref. de Schroeder - Paginação Eletrônica: Vinicius Schane

co��,�9vO Opto, Comercial: 371-1919/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br - Fotolito: Cromoarte Criâção e Fotolitos - 370-0816 - Impressão: Gráfica e Editora CP - 370-7919
, Q
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INTERNAÇÃO HOSPITALAR

SCHROEDER ,.. 39 ANOS 'CORREIO DO POVO'3
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Portas Lisas,
Trabalhadas
e PortasProntas

Tomaselli S.A.
Z'ede 1926

'" R: Côndido Tomo'selli, 286 - Tomoselli - Schroeder-SC - TeL: 374-1196/374-1402/374-1399 - �moil:: lómoselli-so@neluno,com.br
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PROGRAMAS DE SAÚDE ENSINAM

schroedenses a prevenir doenças
Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada.

Esta foi a mais nova classificação que a

Secretaria de Saúde de Schroeder obteve do

Ministério da Saúde.: em uma portaria
publicada no Diário Oficial em agosto.
Conquistar o GPAB-A significa dizer que a

Secretaria ampliou os serviços em saúde e, com

isso, o governo federal passa a fornecer 20% a

mais de-recursos para os programas de saúde.
Para figurar nesta categoria, a Secretaria

de Saúde de Schroeder tem investido

maciçamente nos 14 programas de saúde
existentes no município, como afirma a

secretária de saúde, Aline Mainardi.
Entre eles, destaca-se o Programa Saúde da

Família, implantado em março de 2002 com a

proposta de priorizar a prevenção e a educação
em saúde. Duas equipes atuam no PS F, cada
uma composta por médico, enfermei ro e

agentes comunitários de saúde, que atendem

78% da população schroedense.

AI ine lembra que os 14 agentes contratados
são pessoas da própria comunidade, treinadas
para realizar as visitas dorniclliares, curativos
e consultas médicas nas 14 microáreas

divididas pelo programa. \\0 .agente é vizinho

das pessoas' atendidas. Procuramos

desenvolver o mais próximo' possível das

famíl ias", ressalta.
As equipes do Proqrarna Saúde da Família

também atuam em outros sub-programas,
como o Encontro dos Diabéticos e H ipertensos,
realizado semanalmente nos bairros de

Schroeder, Além dos agentes, enfermeira e

médico também participam real izando

palestras, verificando a pressão arterial e a

glicemia capilar, além de ensinar atividades

físicas.
A secretária de saúde afi rrna que o projeto

começou com apenas um grupo, mas que hoje
são oito, cada um com 40 integrantes, em

média. \\A maioria são' hipertensos, mas

também participam maridos, esposas e filhos
de hipertensos que querem aprender. É uma

educação em família mesmo", diz alertando

que a hipertensão, se não torcontrolada, pode
levar a sériascomplicações, daí a importância
de informare prevenir.

NOVIDADES - Outro programa que vem

dando bons resultados junto à comunidade é o

Grupo de Gestantes, que se reúne semanalmente

para discutir temas relacionados à
maternidade. Em cada encontro, sempre as

terças-feiras, um ou mais profissionais são

convidados a ministrar as aulas, de acordo com

o assunto abordado. Além das aulas, as

gestantes fazem visitas à maternidade e podem
realizar cirurgias gratuitamente, benefício
estendido também para os familiares. Segundo
Aline, cerca de 30 famílias foram beneficiadas
com cirurgias de laqueadura e vasectomia só
este ano.

A Secretaria de Saúde também implantou a

Assistência Social no município, contratando
uma equipe de médicos especializados para
realizar as consultas nas mais diversas

especialidades. rara atender os usuários dos

serviços foi construído um Centro de Múltiplo
Uso que abriga, em uma área de 282 m', espaço
para terapias e um auditório com capacidade
para 60 pessoas, o primeiro instalado n.o

município. A secretária de saúde explica que,
além de ser utilizado par? fazer o treinamento

dos agentes comunitários, o local é aberto à
entidades e associações do município.
"Podemos estar otimizando este espaço para
todos os segmentos da comunidade", anuncia.

A implementação de políticas públicas
voltadas à prevenção adotadas pela Prefeitura

Municipal está repercutindo em ótimos
resultados para a população como, por exemplo,
o número de internações hospitalares, que vem

diminuindo progressivamente a cada ano. De

acordo com um levantamento feito pela própria
Secretaria, até junho deste ano somente 308

pessoas foram internadas, das quais 48 eram

partos. "Nosso trabalho é muito gratificante,
. porque vemos os resultados através das
estatísticas e, muitas vezes, tem pessoas que
ligam para agradecer, retribuindo de uma forma
bastante carinhosa", comenta AI ine.

Para o próximo anal as metas são construir
mais dois postos de saúde - o município possui
dois - e também duas creches. Quanto ao

Programa Saúde da Família, o objetivo é
direcioná-lo ao público jovem, pois a maioria
dos participantes são casais ..

- 1
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"""

ADMINISTRAÇAO T
e técnica caracteriza atual gesfão

"RMenegotti

o município de Schrceder tem passado por
um complexo processo de reestruturação desde

que o prefeito Osvaldo J urck 'assumiu a,

administração municipal, há quase três anos.
As mudanças começaram' com a

capacitação profissional na área educacional

através. da implantação de programas em

parceria com o governo federal, como afirma o

prefeito Jurck. Da mesma maneira, a cultura

passou a ser incentivada pela atual gestão que

errou, por exemplo, o "Criança em Dança",
evento real izado dia 20 de setembro em sua

segunda edição. "Temos a confirmação de
recursos para a 'Casa Cultural', para que não

percamos nossa identidade", ressalta o
,

prefeito. Jurck também cita o envolvimento
com o Conselho de Turismo, que está agora em

fase de reconhecimento e diagnóstico das

propriedades.
<'

N o setor de saúde, o prefeito enaltece a

renovação da frota de veículos e a reestru

turação do plano de saúde, especialmente o

Programa Saúde da Família, "com excelentes
resultados e a conscientização da comunidade
através dos agentes comun itários".

A atual administração também tem

priorizado o esporte, através das categorias de
base que, \'além de reforçar a formação do

atleta, tem representado o município em

competições estaduais", acrescenta J urck.
Na maioria das ações, a prefeitura conta

com parcerias da Câmara de Vereadores e da
Acias (Associação Comercial Industrial e

Agrícola de Schroeder). "Adotamos uma

maneira de administrar bastante técnica. N'o
começo houve uma resistência, mas os

resu ltados estão acontecendo e com uma boa

aceitação por pa'rte da comunidade", garante
Jurck.

'

Sobre a programação de aniversário o

prefeito explica que a falta de recursos é o

motivo para a não realização da Schroederfest,
mas um calendário diversificado substituirá o

evento, atendendo aos mais variados

segmeritos.

'!4_ Menegotti participa
com orgulho da

história de Schroeder"

SPARENTE

Parabéns,
'Schr"eder

Participando, Compartilhando do
Sucesso e da Qualidade-de Vida
de Schroeder nesses 39-anos.

Parabéns!

Rua Duas Mamas, 2274 - Schroeder
Fone: 374-1333 / Fax: 374-1523GRUPO MENE,GOTTI SOLUÇÕES COMPLETAS

Secretaria de

Administração e Finanças
Através da Secretaria de Administração

procuramos incentivar os servidores na realização
de cursos para maior aperfeiçoamento das
atividades garantindo, assim, melhor atendimento
ao munícipe que necessita de serviços junto a

Administração Municipal. Como financeiro temos

a preocupação constante de aumentar a

arrecadação municipal bem como garantir o

equilíbrio entre a receita e a despesa para cumprir
de maneira íntegra a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Como conseqüência tivemos aprovadas pelo
Tribunal de Contas do Estado as contas do município referentes ao exercício de 2002.

Sendo este um mérito de toda equipe por um trabalho sério e comprometido com a

real ização de atividade que vão de encontro ao interesse públ ico.
Através da Secretaria de Administração e Finanças queremos parabenizar todos

I os munícipes, bem como a equipe administrativa municipal por fazerem parte da
história e do desenvolvimento dos 39 anos de emancipação pai ítico-administrativa do

município de Schroeder.

Denílson Weiss, Secretário
de Administração e Finanças

PROGRAMJ.\�_j�\t�JVERSÁRI() :�9 AN()� �CHIl(l�»_ER
'Dia4:
13 horas"

23 horas
Show com Junio e Julio Ginásio de Esportes Alfredo Pasold

DiaS:
9'lioras.
Competições oficiais de Motovelocidade - 50cc, 125cc (2t e 40, 180cc, torça livre nacional e

força livre especial

9h:30 Cârrtpeonato Catarlnense de Canoagem Il"Slâlénetapa final mhú:inho)'

É sempre assim,
quando se trabalha tanto,
o tempo parece voar!

Uma homenagem:

�CARGAS, DOCUMENTOS E ENCOMENDAS

www.brasilaerocargo.com.br \ A ERO CARGO
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NO COMANDO DA EMPRESA
mais antiga do. município

Além de dirigir a empresa mais antiga do município, Carmem também atuou na Acias

Carmem Tomaselli comanda uma das 170 indústrias instaladas em

Schroeder. Mas o diferencial em relação às outras é que ela administra o

empreendimento mais antigo do rnuniclpio, a Tomaselli SAI fabricante de

portas fundada em 25 de maio de 1926. A empresária conta que o negócio
foi iniciado pelo avô, Sr. jerônimo Tomaselli. "Ê um dos poucos da região
que está na terceira geração", enfatiza Carmem.
A formação em enqenharia florestal fez com que os familiares apitassem por

Carmem; que assumiu em março de 1990. Ela lembra que, na época, a
Tomaselli passava por um período de grandes dificuldades e "minha

experiência era mais técnica e não administrativa", explica. Para adquirir
conhecimentos fez cursos de especialização e aproximou-se dos

empresários de Jaraçuá do Sul e da Acijs (Associação Comercial e

Industrial de Jaraçuá do Sul). "Sevocê quer aprender alguma coisa,
aprenda com quem sabe", opina.

'

Assim, a partir de 1994 foi iniciada uma proposta de reestruturação da

empresa, baseada em três pilares: profissionalização, internacionalização e

desenvolvimento de novos produtos. Carmem afirma quepassaram a criar

produtos diferenciados para Clientes específicos ampliando, com isso, o

mercado consumidor. Visando melhorar o

atendimento, a estrutura física também foi
modificada e novos equipamentos foram
adquiridos. Hoje, a empresa passa por um

período de estabi I idade atendendo diversos .

estados brasileiros, entre eles São Paulo, Minas
Gerais e Santa Catarina, além de parcerias no

exterior.
No entanto, a atuação da jovem empresária não
se restringe a Tomase+li SA. Foi a primeira
mulher da região do Vale do Itapocu a assumir a,

presidência de uma Associação Comercial, a
Acias, em 1999. Carmem comenta que procurou
frisar o associativismo, mostrando à comunidade

que "juntos se consegue muito mais coisas".
Também focou a cultura de produtos orgânicos e

o treinamento pessoal.
Trouxe, ainda, o Proder Comsenso, uma pesquisa
minuciosa sobre o município realizada pelo
Sebrae. Segundo Carmem, Schroeder foi o 2°

município da região a receber o senso que foi e é
de freqüentemente utilizado pela prefeitura.
Adescendente de italianos acrescenta que a

atuação feminina na esfera política não é de hoje,
pois o municípiojá teve candidata à vice-prefeita
e à vereadora. "As mulheres sempre tiveram um

papel muito importante: Elas não 'falam no
'

microfone, falam no ouvido", acrescenta.
Nestes 39 anos de emancipação, Carmem analisa
como aspecto positivo no município a diversidade
de indústrias. "Isso faz com que não fiquemos a

mercê de um determinado produto", diz. Por
outro lado, enfatiza a necessidade da preservação
ambiental e sugere que Schroeder seja pioneiro
na cultura orgânica, atingindo novos mercados

com a produção em escala industrial e

proporcionando uma vida mais saudáve!..

parabenizo Schroeder

pela passagem de seus

39AN09
'Vice <Prefeito de Schroeder - <PP

Sr. Vilmar

__A garra de um povo, marca aj oilâria» da terra onde vive.

o.u. JUl'ck, Prefeito de SchroeJ�r
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INVESTIMENTOS EM ESTRUTURA E

capacitaçãe beneficiam alunos da rede de ensino

j

Harildo Konell, Secretário de Educação, Cultura, Turismo,
Esporte e Lazer

I

Schroeder,
-

b' '"
Para ens ...

Comércio Instaladora

Langeuda
{47} 374-1430/9991-8$67
Av. Mal. Castelo Branco, 4893 . Schroeder

Uma série de modificações tanto na

estrutura física quanto em qualificação pro
fissional marca as ações da Secretaria de

Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de
Schroeder voltadas ao ensino.

Em 2001, a Secretaria implantou o PCN
(Parâmetros Curriculares Nacionais) e o Profa
(Programa de Formação de Professores
Alfabetizadores). O primeiro é um programa de

formação continuada de professores e o segurido
são cursos de aprofundamento de conteúdos e

procedimentos didáticos.
Além destes investimentos na capacitação

dos 64 profissionais da rede municipal de ensino,
que repercutem numa didática mais coesa e,

conseqüentemente, num ensino eficaz, a

estrutura das escolas, recebeu modificações
através de reformas e ampliação dos prédios
existentes. "Todas as sete unidades de ensino
receberam melhorias", afirma o secretário de

educação Harildo I<onell.
Outro projeto da Secretaria é o Horta Es

colar, que desde 2001 é desenvolvido com o

objetivo de conscientizar os cerca de mil alunos
da rede municipal e suas famílias sobre a unidade escolar e um centro de educação infantil.
importância de consumir. produtos orgânicos. No âmbito cultural, a Secretaria tem desta
"Temos LHrl�recepti�id�de g-ra�de)or p'ar.te ,dos cado-se .ern projetos como o Pura Poesia, en

pais, que iêm."parlicipad'p, "é àp9'j'ado l'Íossás" volvendo as redes municipal e estadual de ensino, a
, inici<;ltivas"}g'aratlte Konelt.'.:

"

,

.Feira de Ciências e o projeto esportivo De Olho no.

O secretário também arlUn"cia que" para 9 PÓdio/além do 2° Criança em Dançá e o 2° festival
próximo ano, o bairro Schrceder I receberá,uryJa Muntéipai da Canção.

Com muíto OIgulho, é!Íudamos
na construção de Schroeder.

Parabéns, pelos 39 anos!
,�

�Sí/vío
� '5!'�:��'i.�r '

T�koemEdificações-Crea-S9.1S2-2

Rua: João Arn,oldo Modtz, 55 314-1611
Centro - Schroeder - SC kitsberger@ibest,com,br
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INCENTIVO
a prática esportiva
Com a proposta de iniciar e

desenvolver modalidades

esportivas entre crianças e

jovens da comunidade é que a

Comissão Municipal de
Esportes de Schroeder realiza
durante todo o ano letivo o

projeto :\ Desporto de Base".
Este ano, cerca de 350 alunos
entre 6 e 17 anos participam
nas modalidades de voleibol e

futebol de salão, divididas nas

categorias fraldinha, pré-
. mirim, mirim, infantil e
i nfanto- j uven i I ..

Segundo a diretora esportiva
Edite Helena Hanq, a idéia é

que o "Desporto de Base" seja
modelo para o desenvolvimento

de outros projetos que
invistam na formação de

jovens tanto no aspecto
esportivo, quanto cultural e

moral.
Para a viabilização do

projeto, que está no quarto
ano, a Comissão Municipal
conta com o patrocínio de

empresas locais que
contribuem com um valor

mensal, geralmente revertido

para a compra de uniformes,
alimentação, transporte ou

para a real ização de eventos.

"Para a empresa não é um

valor alto, mas para nós faz

milagre", comenta Aline.
Também em parceria com as

.

.

Encontro entre as categorias de base e a Comissão Municipalde Esporte com

presença do prefeito Osvaldo Jurck

empresas, a Comissão

organiza diversos eventos

esportivos ao longo do
ano direcionado às

categorias de base. O

Campeonato Municipal
Moleque Bom de Bola, a
i Olimpíada Estudantil
Catarinense e o

Campeonato Regional de
Futsal são alguns
exemplos das atividades
realizadas em 2003. Edite Helena Hanq, diretora esportiva

Atletas do projeto estadual com uniformes de seus respectivos patrocinadores (acima) e 11 prefeito municipal

TORNEIO - Em comemoração ao aniversário de 39 anos de Schroeder, a

'Comissão Municipal de Esportes realizará no dia3 a partir das 8 horas, o 6°
Torneio de Empresas de Futebol Suíço. Em 2002, 240 atletas de 17 equipes
participaram da competição que este ano será aberta também para mulheres.
Edite explica que como existem muitas empresas de facção no município, onde
geralmente trabalham mulheres, elas fizeram a reivindicação de abri r para times
femininos. Com isso, o número de equipes inscritaspara este ano subiu para 19,
onde 4 são femininas. A diretora esportiva acrescenta que o Torneio surgiu para
movimentar o dia do feriado, onde geralmente as atividades são realizadas à

noite, e também corno forma de agradecer as empresas que colaboram com as

ações do município.

Parabéns!

-Cladis
-WTomaselli
... Cirugiã Dentista

,_ Perlodontia

R: Marechal Castelo Branco, 3376 - Centro - Schroeder
Tel.: 374-1163 - e-mail: cladis@terra.com.br

[fc�roeder, 39 anos

de

f4Z�-,,"a
AngerO?1tat4a..t

Rua i\'1<l1. Custeio Branco, 10UH - Centro
Scnroedcr - Fone: 37..J-12GO - fax: :17-1-0686
flll�(:l'o(ij}netulln com n r

, fi
Bela e acolhedora, assim

,

,.
, , ,,-,� 'l! """ "" �" ," �fji/F",�-# �

e Schroeâer. nestes ,39 anos

Av. Marechal Castelo Branco, 5507 - Centro
Schroeder - SC - Fone: 374-1362

clace
contabilidade

Claco Claudio Contabilidades Ltda.
Ruo Mo.rac.hol Castelo a-ancc, 32<\16 -

sa.
Ia 5 •

=.'ret. (47) 374-1170 - CEP 89275-000 Schroeder - se
E·mall: ctaco@natuno.com.br.

Parabéns, Schroeder!

MR.
MICRO
.....

.;'tma"wwr.lfNI""

!(5o,m/udeA/!/fow,dfY,6jJ�

.� �""'"

Para6éns ! ! ! .:

E.E.E.F Luiz Delfino
R: 3 de outubro, 299 - Centro
Sch,oede, - se - Tel.: 374-1351

R: Gustavo Strelt, 1438 • Rancho Bom
Schroeder :,:'SC - Tel.: 3740092
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imovere veículos

Tratar: 9135-9295. R$292,.o.o ou R$l.o . ooo.Oo à
vista. Tratar: 376-22.06 c/
Alex.

C-10 - vende-se, diesel,_toda
modificada p/ 0-1.0, impecável.
R$8.5.oO,.o.o. Tratar: 376-
1854."

CORSA-vende-se, 99, 1 . .0, 4p,
6.o . Oüükm, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464.
CORSA -vende-se, wagon, 16v,
.01, 23 . oookrn comp. + a.c. R$
18.3.0.0,.0.0. Tratar: 9953-5541
(12:.0.0 ou após 17:3.0)

KADETT - compra-se, acima do

ano 93. Entrada R$2 . ooo.Oo
e assume-se fncto, desde que
não precise transferir já. Tratar:
275-89.0.0 ramal 895.0 ou 376-
4112.

CORSA - vende-se, bordô, 1 . .0,
95, des. tras. e diant., ar

quente e frio, alarme, tr. elétr.,
som autornotivo e película.
Entrada R$6.0.o.o,.o.o + 18x

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

R$19 . ooo.Oo. Aceita-se troca.

CHEVETTE - troca-se, SL, 1.6,
ótimo estado por terreno ou

casa e financia-se o restante.
MONZA - vende-se, 85, SLE,
c/ opcionais. R$2:5.o.o,.o.o + 7x

Em grande estilo
Inaugurou na última sexta-feira, dia 26, a loja VIVIAN VICK, na ocasião, a proprietária
Vivian lVIilczwsky e sua mãe, Tania, receberam seus convidados com um elegante coquetel.

"Vivan Vick chegou para que seu visual tenha um toque
todo especial, selecionamos as mais glamurosas opções
em moda feminina e masculina, seja você tradicional ou

irreverente. Faça-nos uma visita e confira nossa

qualidade e atendimento. Estamos situados na Rua:
Reinoldo Rau 244 sala 01, em/rente ao Posto Mime".

Te!.: 370-7238/ e-mail: vivianvickrg'hotmail.com

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI
2 CORREIO DO POVO QU1NTA-FEIRA, 2 de outubro de 2003

A.

AUIOMECANICA
DA BARRA LIDA.

Fone: (47)
370-8622370-3113

Corsa Sedan <Xl

Gol MI2p 93
Uno Mille 91

. Escort 1.6 93
Kadett 1.8 94
Monza 4p !'fi
Versailles 2p 92
Escort XR3 89
GolfGTI 94
Uno Mille 4p S6
Gol CL 1.6 er
Gol CL 1.6 ss
Monza 2p ffi
Kombi Furgão as
Jeep JPX diesel !'fi

Monza4p 92
Parati 1.6 sr
Escort 1.6 et
Escort 1.6 ss
Corsa 2p ss

Corsa 2p 97

Corsa 2p 99
Vectra CD 97

Vectra GLS ss
Ford Ka 93

Ford Ka co

S-10 cab. Dupla 93

Godge Dakota 99

CG125 92

GG125 01

Kawasaki ZX-9 S6

Blazer DLX 93
Palio 4p 97

Clio 1.0 4p 01

Besta GS 01

Santana 4p S6

Vectra CD 94

93
97

Atendemos linha geral:

®�.IIDSD

1!eJta���!
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - se Walter Marqua�dt, 518 -

(47) 376-1772/ 273-1001

Aufio. C...fi.r LTDA
A

•

•

, ,'CAM.NHON......
Rua: Angelo Rubim, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- SC .

.

.

VOLKSWAGEM Escort L 1.6 Cinza G 1993
Gal MI 1.0 Branco G 1998 Fiesta Verde G 1996
Gal CL 1.6 MI comp. Branco G 1998 Stratus LX Preto G 1998
Gol 1,6 CL Azul G 1991 Corcel II Branco A 1981
Parati CL 1.6 Branca G 1997

Verona LX Prata G
•

1992
Parati 1.6 MI Verde G 1997
Fusca Rege G 1980 PICK-UP
Fusca Branca G 1979 Silverado Conquest Verde D 2000

F-1000 Gabinada Cinza D 1986

FIAT F-1000 motor MWM Amarela D. 1979
Uno 1.0 4p compl. Cinza G 1995 F-1000 Gabinada Prata D 1982
Uno 1.6 R Branco G 1990 Fiat Strada Prata G 2002
Uno Mille Vermelho G 1994 Courier Prata G 1998

GM F-1000 S Prata D 1990
Vectra CD Vermelho G 1998

Saveiro 1.6 MI Branco G 1999
Vectra GLS Cinza G 1997
Corsa Wind 4p Branco G 2001

: F-75 WilliS Laranja G 1971

Corsa Eind Azul G 1994 MOTOS

Chevette SLjE Prata G 1989 CB 500 Azul G 1998

FORD CBR 450 Azul G 1990

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

330 - próx. Clube Atlético Baependi
4170 - próx. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'QUINTA-FEIRA, 2 de outubro de 2003 CLASSI

Tem p r a 4p Branco G 92 R$ 8.500,00
Uno 5 Verde G 89 R$ 5.000,00
Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.500,00
.Monza SLE 4p Verde G 84

, R$ 3.800,00
Opala Prata G 78 R$ 1.800,00
Brasilia V.erde G 77 R$ 1.700,00
Titan KS Prata G OKM R$ 4.700,00
Titan KS Azul G 01 R$ 3.800,00
XL 250, motor 350, pi trilha Preta G 86 R$ 1.000,00
Tipo IE Branco G 95

, R$ 8.500,00
Fiorino Pick-up Vermelha A 84 R$ 2.500,00
Tipo SLX 2.0 Grafite G 95 R$ 10.00ei,00
Tipo IE 2.0 4p Branco G 95 R$ 9.000,00

.

Opala diplomata Bordô 91 R$ 11.500,00
Fiorino Pick-up Bra nca 86 R$ 1.600,00
Fiat 147 GL 79 R4 1.500,00

4\

CORREIO DO POVO 3,

�OTOS

R$240,00. Tratar: 275-8900
ramal 8950 ou 376-4112 c/
Marcia.

MONZA-compra-se, acima ano

92. Entrada de R$2.000,00 e

assume-se fncto desde que não

precise transferir já. Tratar:
275-8900 ramal 8950 ou 376-
4112 c/ Marcia.

ÔMEGA - vende-se, GLS, 93,
c/ teto, compl. R$13,000,00.
Tratar: 370-3'574 ou 9123-
7355 c/ Waldir.

OPALA - vende-se, 81/88.

�� Valor a combinar. Aceita-se

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

Dicave

troca por moto ou carro de
menor valor. Tratar: 9111-
5630.

5-10 - vende-se, 96, gabo
simples, à gás e gasolina.
R$17 .500,00. Aceita-se troca.
Tratar: 373-3001 ou 9132-
9695.

5'10 - vende-se, de luxe, 96,
gas/GNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-5501 c/ Rogério.

5-10 - vende-se, estendida,
branca, 96, compl. cf bancos'
de couro, GNV. R$22.000,,00 ..
Tratar: 9131-6243 c/ Gilson.

TEMPRA - vende-se, 97,
cornp!., 16v, preto.
R$5.000,00 + 18x R$350,00.

BLUMENAU
322·8800

VECTRA - compra-se, 00 e

paga-se à vista. Tratar: 9955-
1331.

VECTRA-vende-se, 98, eompl.,
branco, kit GNV. Aceita-se troca.
Tratar: 370-2022.

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

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

climatonic, preto, excelente

ITAJA(
348 .. 8460

JOINVILLE
435 .. 3700

Compra � Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl

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

JARAGuA DO SUL
370·6006'

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de ·estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região,

Vulcan 750 Prata

CB-500 Prata

, Falcoo
_ '�'\\\\1

Azul

Tornado 250 Azul

XT225 Azul

Branca

CG 125 Branca

XLR 125
Il�

,

Preta

Biz E$ Azul

Gol CL 1,6 Branco

YBR 1,25 ED

sciNlt;Al.I,zÉ E

CLJO AUTHENTlQUE t.a 16V

Melhor•• Compra. 21103
em suas Categ�rias. ·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CLASSIMajs
COMPRO

CONSÓRCIOS
DE .CARROS E

.CAMINHÕES .COM MAIS
DE 15 PAR.CELAS PAGAS.

.

E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

estado. Tratar: 275-0435 ou

371-7842.

PALIO - vende-se, EDX, 97/97,
limp. e des. traseiro, ar quente
e frio, 4 pneus novos, cinza, 4p.
Acerta-se fncto. Tratar: 370-
4810.

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

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

PICK-UP - vende-se, 84, ótimo
estado. R$2.500,00. Aceita-se
troca. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510.

TEMPRA - compra-se, acima

ano 94. Entrada de

R$2.000,00 e assume-se

fincto, desde que não precise
pagar já. Tratar: 275-8900

ramal.8950 ou 376-4112' c/
Marcia.

TEMPRA .;.. vende-se, 92, 4p.

QUINTA-FEIRA, 2 de outubro de 2003

.��
compra - vende - troca

financia - novos e usados

.(,

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

R$8.500,00. Aceita-se troca. R$8.300. Tratar: 370-6797 c/
Tratar: 273-6242 ou 9133- Alexandre ou pelo e-mail
9510. meldau@bol.com.br.

TIPO - vende-se, 95/95, SLX, TIPO - vende-se, prata, 4p, 95,
2.0, vinho, des. tras., tr. elétr., ótimo estado .. Valor à combinar.
d.h., vidro elétr., a.c., limp. tr., Tratar: 370-7674 ou 9902-

compl., perfeito estado. 1636.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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QUINTA-FEIRA, 2 de outubro de 2003 ..

CLASSI
CORREIO DO POVO 5

G
Tele Entrega

Hcrério Atendimento: Siib, dU:j; 9h� âe 13h8o:.
Seg, ii Sex' das 8h$ of Ilh$'c das 13hs às IShs,

Rua Jorge CzeriÚéwicz, 400

Preparação pI o vestibular

I TRADUÇÃO DE ALEMÃO I
,�:'�)Tratar: 371-2735 ou I

L_�.��?=��!�_�[��'-!��,.I

/MT&REQÜINTEI
I Convites e Cartões !
1 CiJsamént()-n<'lt1z.:;Jdo� i5'<J1fOS. I1" C<:mumllão: - Nasclm.ento de. bebés

l �z�;�i;i:ºii&;�Q�, .. ,i

Fone/fax:
(47) 372 1961

Rua Frttz Bartel, 14.3· Ed, Dona Emma
Baependi.• JaraguiÍ do Sul· se

sWftens@notllno.com.b,'

At:e�í. de
Cost;ura

Czerniewicz (Próx. à Humana Rh)

371-1063

IlCONMAQ, .

Conmaq Conw-rçlat Uefa

Comércio e Assistência Técnica
Hidrbíavadoras
Compressores

.

Roçadeiras
Máquinas em Geral

Motoserras
Lava-Jato

INVESTIGACÕES
e ,

CRI"INAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
• Centro· Jaraguá do Sul· se .

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47)
9991�8567

�ua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro· Schroeder. se

1·······························(IAI)°I·
I TONIA!
I FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS I
! - MATERIAIS DE CONSUMO i,

I - ASSISTÊNCIA TÉCNICA I i

la!!:!�II:::;....-'!v::._e=-n=ha..:::;.....:c"-o�n!....!h'-ec=e'-"r'-"a-'-1

IModa que é um Doce!

I Preços especiaisl
I de inauguraçãol
I Modinha

.

III tam. 01 a 16
Moda Adulto,

I .. I
I Fone: 371-5810 II Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 II._._ .. � - __ � )

Tel.: 371-
Fax: 273-64;
CeI.: 9902-59

Rua José Narloch, 2647 -. São� e-mail: jp@brwnel.com.br��""%sm;'*::'W1'l',I';::;:s;:m��'>'>'»�i$�����'*'�,,'»'*l

.

;

, ···············1lEI·'
" ·

! etromca

IJulinhol
_,rD1SK CONSERTO i
1371-·1152 �::;,=�iJ;::!�:;�bJlu�

j

..............................................................J

.
.

i : I

I Anuncie aqui!!!!
1 __ 3��-1�1�J

Anuncie aqui!!!
371-1919

rA����i� ���i!!�
I 371-1919 II J

IAnuncie aqUi�
..................�.�.�.��.�.�.� ,I

Anuncie aqui!!!
371·1919

I . I

IAnuncie aqui!!! I
I 371·1919 I
! I

•................... J

Anuncie aqui!!!
371·1919

F I

I Anuncie aqunU./iI 371·1919
I ._,�·�_�_��

�1.....JlIl�
o milhor preço da região

_. lel.:[41J
310-8849

Anuncie aqui!!!
,371·1919

os
, )

. i Anuncie aqunn
371..1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

1

i
.

Anuncie aqui!!!
, .' . I
! ,371·1919 '1
L .1

Anuncie aqui!!!
371·1919

I Anuncie aqui!!�
! . I! 371·1919 I

I

. . . ..1

jl·A�-�·�.····.c.i;;;e!�371·1919 I
L_""""".",.... ".�."... "."''''''''''''''"."'''', ....,,, ... _:,,''_'''''',,..J
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6 CORREIO DO POVO
CLASSI

.

.7.5..:.2,2.7.3 I
IAv., f>�fe.ito�al�lll�r (lr��IJ<l, ��ª :J"",,,�� cf� S.�I {i::Il1"II: 1�e.lb.ert�II�I,"�IJI,�rl

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

UNO - vende-se, CSL, 93, 4p,
prata, vidro e tr. elétr., alarme.
R$7.500,OO. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355 cl Waldir.

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

COURIER - vende-se, 01, 1.6,
L, cl prot. de caçamba.Aceita
se troca. Tratar: 371-6056.

ESCORT - compra-se, acima
do ano 93. Entrada

R$2.000,OO e assume-se

fncto, desde que não precise
'transferlr já. Tratar: 275-
8900 ramal 8950 ou 376-
4112 cl Mareio.

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
oferta. R$6.700,OO ou

R$1.450,OO + 36x R$240,OO.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

I

F-l000 - vende-se, 93, diesel,
turbinada, compl. R$26.000,OO
nego Tratar: 371-7427.

F-l000 - vende-se, 93, diesel.
Tratar: 9123-6149.

F-l000 - vende-se, 95, azul,
MWM, caixa grande, d.h., a.c.
R$26.000,OO. Aceita-se erro de
menor valor. Tratar: 9902-
5620.

KA - vende-se, 97. R$2.500,OO
e assumir 25x R$299,OO.
Aceita-se troca. Tratar: 371-
9091.

MONDEO - vende-se, 97/97,
único dono, carro em excelent
estado, d.h., vidro e tr. elétr.,
a.c., alarme, carro recém
·Iicenciado. R$15.400,OO.
Tratar: 370-6797' cl Alexandre
ou pelo e-mail
meldau@bol.com.br.

FUSCA - vende-se, 82. Tratar:
9118-0205 cl Gilson.

FUSCA - vende-se, 76, ótimo
estado. R$1.600,OO. Tratar:
276-1010,

FUSCA - vende-se, 79, cl rodas
esp. R$2.700,OO. Aceita-se
moto do rnemso valor. Tratar:
376-3990 ou 9909-9936 cl

.

Andersen,

GOL - vende-se, special, 011
01, branco, IPVA 03 pago,
aceita-se fncto. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810.

GOL - vende-se, GL, 1.8, 90.
Tratar: 9975-9925.

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

R$2.000,OO + 36x R$233,OO.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

r"�'�"--"------'--' ,

ICom. de Peças Antonio!
! .

I !TolJata I
! �Dcii�t'i{aeir€il:i

.

I ,�)L ..
h • • < ... ill .. .�

I R"O-')t!§iJ,Niq;F7J?'�";;..J�·,F'�'.·'."�/'<�
! L_ 12g:fJrIr.�!:ª(.·cl:J..l\�1

I Fone: 370-2764
ICeI.: 9104-2070/9957-6099
[��.:.����.�!��.�����.�.�.�.. r:��.���.!__�����!,J
GOL - vende-se, 1.6, 85,
dourado: ótimo e st ado ,

R$3.550,OO ou R$1.200,OO +

24x R$187,OO. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 clWaldir.

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

R$2.000,OO. Tratar: 370-
2217.

GOL - vende-se, 1.0, 16V,
turbo, 00101, prata, 4p., d.h.,
'LDT, revisado na agencia.
Tratar: 275-3271 ou 9961-
3590

GOlF -vende-se, 95, 4p, cf a.c.;
vidr., tr., roda 15 mommo,

compl. R$10.8000,OO. Aceita
se troca. Tratar: 373-3001 ou

9132-9695.

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

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

R$7.000,OO ou financio

R$2.800,OO + 36x R$213,OO.

QUINTA-FEIRA, 2 de outubro de 2003

Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

VOVAGE - vende-se, 85, ótimo
estado. Aceita-se troca por
moto. Tratar: 276-1007.

BEST� - vende-se, 95, compl.,
12 lugares, cl ..serviço.
R$13.000,OO + fncto. Tratar:
371-3087 cl José.

BUGGV - vende-se, Tanga,
eléú.,' bivolt, ref. 2505,
Bandeirantes, verm., ideal pI
crianças até 5 anos, excelente
.estadc. R$390,OO. Tratar:
9973-3067.

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

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

GAlAX - vende-se, 77, -8
cilindros, todo original, preto.
R$4.500,OO. Tratar: 9102-
2515 cl Varei.

GAlAX - vende-se, 78,
dourado. R$6.000,OO. Tratar:
371-8026.

KIA - vende-se, Sportage, 95,
vinho, DLX, cornpl. Tratar: 376-
0251 cl Osvaldir. (hor. comI.)

l-200 - vende-se, cabine dupla,

rodos os modelos
em até 4X sem juros.

95, a.c., 4x4. R$ so.ooo.oc.
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tratar: (47) 9102-
0069 cl Santiago.

TAURUS - vende-se, branco,
97/97, LX, 2.0, vidro e tr. elétr.,
d.h., hidramático, a.c., cl conto
ternp., magazine, GNV.
R$23.500,OO. Carro pI
pessoas exigentes. Tratar: 370-
6797 cl Alexandre.

TOWNER - vende-se, SDX, 97.
R$9.300,OO sem troca. Tratar:
371-0154 cl Márcio.

0-60 - vende-se, 81, caçamba.
.

Tratar: 273-5315.

1113 - compra-se,' de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

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

CBR vende-se, 90.

R$6.800,OO. Aceita-se troca

por Titan 00103. Tratar: 9134-
7639.

CG - vende-se, Titan 125, 981
98, vermelha. Tratar: 9961-

Peaks Teen ar
R$ 4;

2

/
!

ou 1+3 de
R$ 74,00

Top Model aro 24 21V
R$ f";�

2•• °0
�, .,

ou 1 +�r de R$73,OÓ .,

/

TNT Boy aro 16 -

R$

,
I . \

ou 1 +'3 de R$ 4$,00
J .

OANO
TODO
SEMPRE
PRESENTE

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUARIO AYROSO 65 FONE 370�9995

Motos novas e usadas com entrada e saldo em até 36X lixas.

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999
.

�
LOJA 2': RUA JOÃO JANUÁR10 AYROSO 65 FONE 370-9995
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Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Celta Vermelho 03 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G Palio EX i.O I.t., d.t., a.c. 99 branco
Vectra GLS compl. Branco 97 G Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

Pick-up Corsa 1.6 01 branco G R$ 13.500,00 Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., -a.q, 97 prata
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.800,00 Corsa. MPFI Cinza 97 G Uno Mille 94 vermelho
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00 Vectra GLS Prata 96 G VW

VW 16 • 200 truck-baú 00 branco Q R$ 78.000,00 Corsa Super MPFI , Branco 96 G Gol MI 1.0, 2p, compl. 99 branco

Corsa Wagon ·00 cinza G R$ �6.500,00 Omega GLS, compl., c/ teto Dourado 94 G Goll.0 94 azul meto
Gol S, 1.8, álcool 85 bege

Ka 99 prata G R$ 11.500,00 Chevette DL Prata 93 G Apollol.8 91 azul met.
Gol4p 99 verde, G R$ 13.500,00 Chevette DL Cinza 91 A Fusca 1500 83 vermelho
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G R$ 11.800,00 VW Gol MI1.6 a.q., desemb. 97 brnaco
Gol 1.0 cornpl. !17 branco G R$ 11.900,00 Gol Special Vermelho 02 G

GM
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 13.500,00 Corsa Sedan, 1.0,.a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco

Slazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00 Gol Special Branco 99 G Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t. 00 cinza

Corsa Wagon 97 bordô G R$ 15.500,00 Gol 16v Vermelho 98 G S-10 Déluxe, compl. 98

Palio EX 96 laranja G R$ 10.200,00 Santana Azul 96 G S-10 2.0 GNV, travas, alarme 97 azul
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho

Goll GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00 Gol CL Prata 95 G vectra GLS 2.0 97 cinza
Escorl Hobby 96 azul G R$ 8.500,00 FORD Monza SLE 2.0 88 verde met.
Escorl L - Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00 Ka, v.e., T.e. Prata 99 G Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q. 99 verde
MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35,000;00 FIAT

Corsa Wmd 99 branco

chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00 Chevy 500 89 prata

Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.200,00
Uno Mille EP Preto 96 G Vectra GL 2.0 97 azul meto

MS 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00
. RENAULT FORD

Escort 1.6 88 azul meto
01 vermelha G R$ 3.800,00 . Clio RN 1.0 16vcompl. Prata 01 G Escort 1.8L 93 cinza

branco BMW 328i automática Preta 96 G Escort GL 1.8 a.q. 92 azul meto
Escort GLX 16\i, 1.8 97 bordô

A\Íjl'''E,j:IIQ;'WAL��·r.!�,,;Q,,�:'l�:':3�g!lii�''�4!''!lÔ VI�I,RA: J4RAqii� DII;$ÍI�m:' Escort 1.8, 16v 97 bordô

4p, i.o, 16v, C/ opc,
Caminhão Mercedes 709 90 azul

FIAT R$
Parati 99 branca

Tempra 96 Branco 9.500,00 F-250 03 prata Gol4p 99 branco
PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00 Twister 02 vermelha cj partida, 2º dono
Uno CSL, 4p, v.e. 93 Prata R$ 7.800,00 Celta 01 prata Gol, 2p, cornp. 97 bordo

vw Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 Titan ES 01 verde
PassatAlemão,compl.+ Aut.. 95 Cinza R$17.800,00 GolGIII 00 branco 16v, 2p,.a.c. Uno, EP 4p cornpl. (-ar) 96 azul
GolMI 98 Branco R$10.500,00 KaGL 00 dourado motor zetec, c/ opc.
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00 CorsaWind 99 branco 2p Kadett, 2p, com opc.: 95 branco

Logus CU 95 Prata R$ 8.900,00 Astra 99 branco 2.0 completo
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,00 Kadett 97 cinza cy opc. Logus compl. 94 prata
Go11.0 93 Branco R$ 6.800,00 S-10gab., 97 prata compl., 6 cil., GNV

Gol 95 Prata R$
PalioCl 97 branco Escort Hobby 94 bordô

7.500,00 GolMI 97 verde meto cz' opc.
Kombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200,00 Goll.6CLI 96 branco cz' opc. Monza, rodas 93 bordô

GM Omega 93 Grafite R$12.500,00 Gol 96 branco 1.0, plus
CheveUe 92 Cinza R$ 5.500,00 S-10deluxe 96 branca cabo est., GNV, compl. Kadett cornpl., (-Ar) +rodas 90 .preto
S-10,compl. 97 Cinza R$17.200,00 Parati 95 azul Cl, 1.8, c/ opc,
VectraGLS 96 Bordô R$13.900,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico Chevette + rodas 97 branco

FORD VeronaGLX ,96 Azul R$ 9.500,00 '[empra 93 preto compl. Fusca 1.500 73 bege,
EscortGL 94 Prata R$ 9.000,00 Omega 93 grafite GNV

DelRey 84 Ouro R$ 3.000,00 MonzaGlS 92 cinza compl.
Fiesta 98 Azul R$ 9.800,00 GolGL 91 marrom 1.8, gas., cj opc. (47). 370-3021RENAULT Clio,-ar 01 Bordô R$16.500,00

0-20 gabinada 89 bordô compl. ij',
'�::lv�" pr;êfeito"wâ.dêffiâli,.Gruba� ',3741·i:;:.;�âràí;uá; dô!'$õlm:

BelinaGLX 89 bordo álc., d.h., 1.6 Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenârio - Jaraguâ do SulF-l00. 89 branco' carroceria madeira

I
l

V 1I0l0rantirn! finanças

A�. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CG 125 KS PRATA 2003

CELTA AC" GNV VERMELHO , 2002
ESCORT GLX, COMPLETO, 'PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000
KA GL 1.0 PRETO 2000
GOL GIII Cf AR, ALAR, TRAV. VERMELHO 2000
MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA 1999
CORSA WIND VERDE 1999
GOL MI 1.0, 4P BRANCO .1998
PALIO ED . CINZA 1998 I,
ESCORT GLX PRATA 1997
PALIO EDX, flP' PRATA 1997
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME VERDE 1997
ESCORT HOBBY CINZA 1995

GOLF GL COMPL. (-AR) AZUL 1995
UNO ELX VERMELHO 1995
ASTRA GLS BRANCO 1995
CORSA WIND 1.0 BRANCO 1995
ESCORT GL - TRIO E DH BORDO 1994
CORSA WIND PRATA 1994
OMEGA GLS VERDE 1993
ESCORT GL MARRON 1987
SANTANA CS BRANCO 1986

, ,

. Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

II

Biz 02 vermelha

Titan 01 verde

YBR 00 preta

Corsa Wind, 4p '99 branco

Vectra Gl, compl., 2.0, gasolina 98 prata

Gal MI 1.6, gas. 97 vermelho

Santana 1.8 93 cinza

Kadett 1.8, álcool 93 verde

Monza SLE, '1.8, compl. 87 bege

Voyage 1.6 gas. 82 cinza

Brasília 80 verde

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 bege
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372-0676

Gol16V 4p 99 R$13.500,00

CorsaSuper 97- R$ 9.300,00
Uno2p 95

'

R$ 7,000,00

D-20,compl. 94 R$ 25.500,00
Gol 92 R$ 6.400,00
F-1 000 dupla, turbinada, 5 marchas 91 R$ 25.000,00
Escort 89 R$ 4.600,00
Escort 88 R$ 4.500,00
Uno 85 R$ 3.300,00
GoI1.6, álcool 85 R$ 3.500,00
Ford 11.000, vasculante 81 R$11.500,00

Pick-up Willys, traçada, reduzida 75 R$ 4.500,00
Corcel I 72 . R$ 2.200,00

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

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

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Uno 1.0 Brancq 97 R$ 8.900,00
Del Rey Grafite 87 R$ 4.500,00
Opala Diplomata 4p Bordô 91 R$ 8.900,00
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
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 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan KS Prata, 01 R$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
.Fusca Branco 83 R$ 3.200,00
Yamaha YZ 125 Azul 97 R$ 6.500,00
Escort Hobby 1.0 Vermelho 95 R$ 6.500,00
Goll.0 Branco 94 R$ 7.500,00

a--
-,-

�-,jt,,!e}n
A'urOnnÓVEIS

311-0802 311-8281
Corsa Sedan - modo novo Cinza 03

Gol Plus 16v4p Prata 02

Clio Sedan, compl. Vermelho 01

Kangoo 1.6, compl. Cinza 01

Parati 1.6 c/ ar e d.h. Branca 01

Siena ELX, compl. Branca 01

Palio ELX 1.3, compl. Branco OI

Astra GLS, compl. Azul 00

Ka c/ v.e. / t.e. / ar Azul 98

Honda civic LX Prata 98

Omega GLS, compl. + teto Branco 96

Fiesta c/ ar + d.h. Vermelho 96

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

Oakota cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00 O

Uno EX, 4p verde 99 G

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV

togus CLll.8 bordô 95 'G

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

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

0-20 cabo Simples bordô 85/94 O

Voyage CLll.8 prata 95 A

Uno 1.0 verde 94 G

GoICL1.6 preto 94 G

EscortHobby dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

VectraGl.S, compl. Cinza 98 G

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

Fone/Fax:

c

275-1132
Polo Sedan 1.6, 2003, Preto

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

Polo Classic 1.8, 2002, Cinza

Opcionais: arcondicionado, direção hidr6ulica, trio elétrico, rodas
de liga leve, faróis de neblina, CD

Golf GL 1.8 M14p., 1997, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trlo elétrico, rodas
deligaleve
Corsa Sedan GLS 1.6, 1999, Prata

Opcionais: ar conclcloncdo, 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
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10 CORREIO DO POVO
CLASSI

3590 ou 275-3271 CAPOTA - vende-se, pj courier.
R$1.200,00. Tratar: 370-7156
ou 372-3780.STRADA - vende-se, 00, 200

cilindradas. Tratar: 375-0561
ou 9602-5627. SOM vende-se, cd,

Panasonic, cj controle e frente

destacável, mód. Nxe + 2 auto
falantes 6x9. R$410,00.
Tratar: 371-9992.

XL 250 - vende-se, pj trilha.
R$1.000,00. Tratar: 273-9242
ou 9133-9510.

XT 225 - vende-se, 99, prata,
pj trilha, cj doc. em dia.

R$4.600,00. Aceita-se troca.

Tratar: 373-3001 ou 9979-
6465.

VENDE-SE - jogo de rodas,
17", cj 4 furos. R$1.500,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

VENDE�SE - caixa de som pj
carro, cj corneta prof., twíster
e sub D-12, cj pintura marítima.

R$350,00. Tratar: 9111-8671
cysandra.

VENDE-SE - 95, ZX 7, Ninja,
Kawasaki, ótimo estado.
R$8.000,00. Tratar: 372-1242
ou 9125-1242.

diversos
ACORDEOM - vende-se, verm.,
Todeschini, super 2,80 baixos,
ótimo estado. Valor à combinar.
Tratar: 376-0251 cj Osvaldir.

AGENDA ELETRÔNICA - vende-

se, cf 8 programas, nova.

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

ALUGA-SE - bar e restaurante,
ao lado da Seara. Tratar: 376-

BOA' NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha 51 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.
,

0413 cj 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,
cj trocador. Tratar: 274-8620
após 19:00.

BARCO - vende-se, marajó 19,
motor 90, mevered, cj tolda,
bomba de porão, sonar, caro

semi-nova, doc. em dia da
,

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

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

BICICLETA - vende-se, aro 12,
Rocket III, verm., semi-nova.

R$79,00. Tratar: 9973-3067.

CACHORRO - compra-se filhote
de boxe r, macho, na cor

dourada. Tratar: 370-6797 cj
Alexandre ou pelo e-mail

Motorola .V120T
e Nokia···1220

No Pronto T

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

Menu 100*

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

PNçÃo
99,00o
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meldau@bol.com.br

CARRINHO - vende-se, de bebê,
semi-novo. Tratar: 273-6246.

CARRINHO - vende-se, pj
.lanche, mobiliado. R$500,00.
Tratar: 9955-6289 cj Arnilton,

COMPRA-SE - porta Rolô de

2,20' a 2,50 de largura. Tratar:
429-7591.

COMPUTADOR - vende-se,
AMD, 1.2MHZ, kit mult.,
gravador cd, monitor 15, HD

30gb, impressora HP Deskjet
656. R$1.5000,00. Tratar:
370-2200 cj Eliziane o 372-
9067 cj Cristiano.

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

R$13.000,00, cj 7 parco pagas
por R$1.600,00 entro + parco .

R$265,29. Tratar: 9993-5363.

CONSÓRCIO - vende-se, de

carro, -rnoto e imóvel. Tratar:
9113-2095 cj Silvano.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
compl. Tratar: 371-7090.

'

ESTUFA - vende-se, cj 6

bandejas. Tratar: 371-4658 ou

9992-5253.

FREEZER - vende-se, 2, consul,
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
cj Ana Lúcia.

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

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

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

R$18Q,00. Tratar: 372-1566
cj Ana Lúcia.

OI
:J
,'"

�
OI

o

GAITA - vende-se, 80 baixos,
Sanei i. Tratar: 275-1341.

GELADEIRA - vende-se,
Brastemp, biplex, 420L.
R$250,00. Tratar: 275-1559.

GELADEIRA � vende-se, Consul,

QUINTA-FEIRA, 2 de outubro de2003

VENDE-SE CHOPERIA E

RESTAURANTE, NO CENTRO;
COM ESTACIONAMENTO

PRIVATIVO.

TRATAR: 9135-8412.

280L. Tratar: 371-8040.

IMPRESSORA - vende-se,
Epson, LX300, matricial,
imprime nota fiscal: R$550,00.

,
Tratar: 370-6797 cj Alexandre
ou pelo e-mail
meldau@bol.com.br

JOGOS - vende-se, pj PC,
diversos títulos e valores, todo
oríg., na caixa e cf manuais.
Tratar: 371-7842 cj José.

LACRES - vende-se: de
latinhas de alumínio. Tratar:'
274-8620 após 19:00.

LAVA JATO - vende-se. Tratar:
9975-9925.

LlQUIDIFICADO� - 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
costu ra i nd ustri a I.

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

MERCADO - vende-se, cj 7

anos e meio de funcionamento,
ótima localização, vasta cart.

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

MESA - vende-se, de centro.

R$60,00. Tratar: 370-7156.

MESA - vende-se, de canto.

R$50,00. Tratar: 370-7156.

Dica e Promoção
da semana

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

maioria das pessoas são rendidas

,DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS
,
MAL INTENCIONADAS

Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNIC

Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e
3 meses de'
garantia por:

;$:99,00

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

MUDAS - vende-se, de

palmeira real. Tratar: 370-

2_4_6_1_. ,�
OURO :- compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0605.

PORQUINHO -:- vende-se, da
índia. Tratar: 273-0779.

PROTETOR - vende-se, de

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

SECADORA - vende-se, Enxuta,
na caixa. Tratar: 275-2030 cj
Rosana

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

TRAJES SOCIAIS - vende-se.
Tratar: 9952 4634 até as

13:30h

VENDE-SE - restaurante e

pizzaria, s up e r bem
montado. Bom preço. Tratar:
273-1313 dia e 370-3279
a noite.

VENDE-SE - escrivaninhas,
araras, cabides e cadeiras pj
loja e escritório. Tratar: 275-
0167 cj Irís.

VENDE-SE - galpão cj estrutura
met., cob. em alumínio cj
tamanho de 11x08m2 e altura
de 3,5m. Acompanha calha de
11m de comp., duas portas de

ferro, porta de mad., jogo de
banho novo., 5 fluorescentes

duplas grande, uma janela
basculante grande e toda fiação
e tomadas, todas novas.

Tratar: 429-7591.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 2 de outubro de 2003

VENDE-SE - instaiações de
mercado pI retirar do local.
Aceita-se carro. Tratar: 376-
2222 ou 9121-3921.

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

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

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

VIDEOCASSETE. - vende-se,
Phillips, semi-novo. R$240,OO.
Tratar: 273-6246 manhã ou

275-8200 tarde el Tillmann.

VJDEOGAME - vende-se,
Dinavision, el 2 eontr. e arma,

el 64 jogos + spidermann e

final missiono R$150,OO.
Tratar: 9111-8671 el Sandra.

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

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cube, el 3
eontr., 5jogos,1 rnemory card,
tudo original. R$750,OO.
Tratar: 376-2206 .. ,

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, el 2 eontr., 6 ccs, 1

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

VIDEOQAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, el 3 jogos.
,

R$750,OO. Tratar: 376-2206.

.. PLAVSTATlON 2
• XBOX
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BO)' COLOR

. • GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO ·GAMf CUBe

· -- .

nnevers

BARRA - vende-se, excelente,
alv., área pI festa e gar., el
260m2, ter. el 2.000m2,próx.
a Malwee. R$150.000,OOO.
Tratar: ,376-0586 após 19:00.

(proprietário)

BARRA DO SUL - vende-se, el
3 qtos, 2 banh., eoz., sala, gar.

pI 4 carros, toda murada e el
linha telefônica. R$32.000,OO.
Tratar: 371-5393 ou 448-
1598.

COMPRA-SE - pI retirar do

local, 'preferência el 2/3 qtos.
Tratar: 9134-0911 el Maieon
após 18:00.

ESTRADA ,NOVA - vende-se,
próx. ao Viaduto, em construção,
el 150m2• R$25.000,OO.
Aceita-se troca por terreno para

Apartamento - 2 Donnitórios - Garaqem- Sacada - Mobiliado - situado no

Centro R$60,000,OO
Apartamento· 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo R$
75.000,00
Apartamel'!to - 3 Dormitórios (Suite) + Dep, Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado no Centro R$180.000,OO

montar marcenaria. Tratar: 273-
5114.

,PiÇARRAS - vende-se, el
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)

RIO MOLHA - vende-se, 2

pisos, 15 peças.
R$35.000,OO. Tratar: 370-
7594.PLANETGAME

* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA ÓE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM'GERAL.

one: 376 ..2206

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

TROCA-SE - casa em Jaraguá
por casa em Rio do Sul ou em

Salete. Tratar: 276-2070.

VENDE-SE - alv., el 110m2, çl
3 qtos, sala, eoz., garagem,
área de serviço e lazer e

banheiro. Com terreno de

360m2, todo murado, bem

localizado, bairro'

Boehmerwaldt(Eseolinha zona

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

VENDE-SE - alv., el 110m2, 3
qtos, sala, eoz., gar., área de
servo e lazer, banh., el ter. de
360m2, todo rnurado , bem

local., bairro Boehmerwaldt
(Eseolinha zona sul Joinville),
20m da Avenida Paulo

Sehroeder, próx. Posto de
atendimento BESC.
R$35.000,OO. Tratar:
429.7591.

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

ALUGA-SE no Co nd, 'asfaltada. Tratar: 275-3070.
Resldencial Concórdia, nas Creei 8950.
Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

VENDE-SE - alv.,el 110m2, 3
qtos, terreno el 330m2, Vila

Rau, próx. Supermercado
Brasão. R$38.000,OO. Tratar:
371-5512. Creei 8054

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

VILA RAU - vende-se, mista, el
:4 qtos. R$27.000,OO. Tratar:
372-2609.

VILA RAU -vende-se, Cohab.
R$27.000,OO. Tratar: 275-
1559.

ALUGA-SE - el 90m2, 2 dorm.e ,

demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde.

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

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

PROCURA-SE - moças p/ dividir
apto. Tratar: 275-3851.'

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

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
el 3 dorm. sendo 1,suíte,
sacada el ehur., eoz. mob.
Entrada + pare. em 50 meses

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

CRÉDITO PARCELA

CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO
FUJA DO AlÚGUEL USANDO SEU FGTS!

Comprei construa, retorme e amplie sue i!TIóveL

R$ 11,245,00 _R$ 98,80
21.130,73 R$ 185,65

s 30.850,87 ---R$ 271,05
$ 42,261,47 R$ 371,30

R$ 61.1.80,83 R$ 537,53
BB.923,07 ---R$ 776,43
I03,923,07 R$ 91Mlí

POSSUJMOS OUTROS VAloaES E OUTROS PRAlOS
SPONCHIAOO

Trabal�1'I1O$ tom .Autorilaç30 do aACEN
Dtsponibilili)1"I\OO ctéditu para AufOtnÓ\'eis c Motos. Contir<l!

InfOrma
-

: 47· 3360506 - 9124-1409

VILA NOVA - vende-se, no Res.
Jardim das· Mercedes ..

R$24.000,OO + fneto ou

R$45.000,OO à vista. Aceita-se
carro. tratar:/370-7316.
(proprietário)

AMIZADE -: vende-se, el
558m2, Versalies.

R$45 ..000,OO. Tratar: 371-
5512 .. Creei 8054.

AMIZADE,- vende-se, no Lot.

Blumengarten, rua asfaltada, el
13,5 x 24,75. R$25.000,OO.
Tratar: 371-4612.

RIO MOLHA - vende-se, el

CORREIO DO POVO 11

969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa
ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, el
4.900m2, R: Theodoro Weiss,

. próx. Lot -.Gareia em Sehroeder.

'R$35.000,OO negociáveis.
Tratar: 371-5512. Creei 8054

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,OO
ou troca-se por carro. Tratar:
273-1343 el Andreia.

TIFA MARTINS.,.. vende-se,
400m do Posto de Saúde.
R$8.000,OO. Tratar: 273-
0862.

VENDE - na R. da Faculdade, el
530m2, el água, luz, esgoto e

escritura, Tratar: 3.72-1359
manhã ou 370-7316 noite.

VENDE-SE.;.. 3 terrenos, planos,
próx. Corpo Bombeiros de João
Pessoa. R$15.000,OO. Tratar:
370-2461.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, e/3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

VILA LALAU - vende-se, el
980m2, R: Major Ferreira,
servidão. R$65.000,OO

VENDAS/LOCAÇÕES

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCA"ZAÇ�O

DE IARAGUA?

ROY�,

-,

BELAS E
SAPECAS

Precisa-se Atendimento 24 horas.
(Após as 22:00hs com hora marcado)

A�EWw,
E��C�
dMp�ae".
�.�
�erot"�

(47) 9991-8668
JCtf"'�do-s.a.

- Venha passar bons momentos e/ uma
morena de eab!:los longos. Ninleta. S6
para homens de bom gosto!

B',\j�)'�;1;.� I dem""as
.. ·.;�u;:�t,� <

-T
, .

.

I maiores de 18 anos.
I Tratar:

I (47) 9909-4381 '

L .

Anuncie aqui!
37.1·19.19

Lojas e Salas Comerc1al.s
(Com diversas metragens)

Consulte nossos
prazos de
pagamento.

cONsrRuSI. 8
'"

r·'·····,,,·,····,·····,,',········,·,,··,,····,,",,··,·
.. ··, "'" •. , " " ,,.,,",

.

I
truio do Prazer I

/iJ!4.�',
'

Você que procura '.
,

.

prazer e sensualidade ;
I I" venha conhecer as Belas r
J(' �.� Garotas, que i!,ão satisfazer!#' seus desejos e suas ,

fantasias mais íntimas.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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negociáveis. Tratar: 371-5512.
Creci 8054

VILA RAU - vende-se, cj 348m2,
edificado, cj 2 casas de mad.,
lot. João Goalberto Rocha.

R$26.500,OO. Tratar: 371-
5512. Creci 8054

VENDE-SE - cj 440m2,
edificado, cj galpão de 200m2,
R: Roberto Zlernann, 939, próx.
Depósito Areia Butzke ..

R$70.000,OO negociáveis.
Tratar: 371-5512. Creci
8054.

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

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

(proprietário)

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

VENDE-SE - loja conf. Adulto,
infanto juvenil, comp]., cj

. fichário. Tratar: 370,1657 ou

9974-8468.

CASA PRÓPRIA
-

ULTIMAS VAGAS
CRÉDITO PARCELA

-R$ 15.000,00 R$ 167,00__
� 25.000,00 R$ 277,00__
-R.$ 40.000,00 R$ 443,00__
�$ 75.000,00 R$ 775,00__:

-.-R$ 100.000,00 R$1095,0Q__
-R$ 184.500,00 R$2024,OQ__

empregos

'QUINTA-FEIRA, 2 de outubro de 2003
r'
1

Promoções

Mude seu conceito de viver
br!

(jarden�fl

Imperdíveis

possuo moto. Tratar: 9975-
9925.

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n� 140 - Centro - Jaraguá do Sul

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
. CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se como dama de compania, cj
de vendedores externos com .

exp., ref. e cursando técnico em

experiência na área de enferniagem. Tratar: 370-6224
consórcios, salário fixo + cj Sônia.
comissão. Tratar: 371-8153.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como diarista, cj experiência e

referência. Tratar: 9�03-9383.

TELE-MARKETING - precisa-se
cj experiência na área de

consórcio, cj telefone em casa
.

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

OF-EREÇO-ME - pj trabalhar
como diarista. Tratar: 370-6719
cj Sônia.

PROCURA-5E - emprego na área
de pizzaria, restaurante,
vendas, motorista pj entrega,
cj experiência. Tratar: 273-
6246 cj Tatiane.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como motoboy ou entregador,

Lazer: Prédio:

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

.

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mohiliedos,

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

EMPREGO
Meu nome é Antonio e estou

desempregado a mais de 6 meses. Por

favor, preciso trabalhar, tenho família

para sustentar, tenho várias

experiências, algumas registradas e

outras não, Se alguém se interessar em

me empregar, posso trabalhar como:

assador, garçon, pintor, cozinheiro,
repositor de mercado, motorista,
administrador de empresa em outros.

Meu telefone para contato é 273-6246

Loca .ização do P'rédio: RU.1l Leopoido Maltnke,
Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 enbrada

saldo direto c/ iI Cons tru tora

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

R. Mareclut! Deodoro da Foi/sem, 972
Royal BargCeuter - Jllmgl/lÍ do Sul- se

CONSTRUS8I.
"Inovando Conceiros de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



. .

III'. QUINTA-FEIRA, 2 de outubro de 2003 CORREIO DO POVO 13

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

IMPERDíVEL!!!
-CURSO •

PATOLOG'IA DAS CONSTRUÇOES
-

. .

O curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de .

construção civil. Identificar a manifestação das patologias visando a prevenção
das falhas e adoção de técnicas de reparo.

.

Programa:
.

. ..

1. Etapas do processo construtivo e uso na construção civil. .

..

-"'-�-=r'�Durá'bIHdâ(ie'demaier�ls e componentes�fcâçoes:'��--'�"��'
'origens'da Patologia.'

... _- -_.,. �" .,,,. , ..

.....

4: problemas pátÔí6gk:6s em:
. .. . , ,

......... " .. " .. ,.,

".=------.-Fl.úídaçõés
.. "' � .. ", .. ,�.............. . ; A •••••••

Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
,Umidade
Corrosão

Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

6: Procedil:nérit6de .,", ... ..,.�,...,..

•••••••••...•.....•...•..........................................

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unelj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinia o número de inscritos

CROMOART
c R I A li Ã O & F O'T O l I T O

cromoarte@terra.cbm.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TIJOAR'TE
MAT. DE CONSTRUÇÃO

370-3232
370-2315

AV. PREFEITO WALDEMAR

GRUBBA, 4386 • CENTENÁRIO
JARAGUÁ DO SUL

'CASA·······j�···E···�'i
i Casas Pré�fabricadasl
h_"-" .. ,.

W,", Mm" ,,,,I
372-1618

I

, I
, João Januário Ayroso, nO 341 ii\}(I�(]9.tJ�.... Esquerdo- .. �9tJ�... �() ... �.IJ.�,
r·_·_····�_·

r
.... ····· .... , ...... __ .. " .. _ .... _ .. ···· .. ·_ ..

···--1
i

M'TERIAIS DE CONSTRUçAo

.�m��61.�
RETROESCAVADElRA, CAMINHÃO

llEl'�qmm12tA�����.

�CI_�
Rua Walter Marquardt, 2270

o QUE VOCÊ PROCURA PARA
CONSTRUIR OU' REFORMAR•••

370-0800
Av. Wllldemar Grubba, '555
Vila L"lau - Jarag.m do Sul

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

273-1532 .

Construindo o seu Sonho!
,

375·1183
Rua: Jaraguá, 50 • Centro

Corupá - se

Rua PastorSdmetder, 832
Borra do Rio Cerro

Fone: 376-0897
9975-0131

.

__

'., E;STA' AQUI'"••••.
.

I

•••

Consultenossos anunciantes
l 275-3462

M"'JAlIIi eMSfaf�i"

L Fone/Fax

r 371-4139

Rua Angelo Schíochet, 77 - Centro

'(8). 'Matorlals para Construção•

Ferragens o Ferramonlas
,

Material Elélrlco

fSANTA 'CRUZ!
iMaterial E.: .Construção I

I (�'--")' ','I \<�:::;Y ,

1275-37271
I R: Alberto Santos Drummondt,

'

;�m;.L·�<�'!II!'J::!ll�Y::Jgu�Ê!l§!:I� __ ;

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

',MANNES®
(47)378-1882

371-1891
Rua Roberto Zeidel, 451

Corupá-SC
373-0001
Rua 28 de Agosto, 1 S 1 S • GuaramirimRua Roberto DelRana, 491· CzIImiewiel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar
E,nergia - Controle de pesó

Cuidados pessoais

®HE�LIF[®

- GINECOLOGIA -

e��
CIlM/liC 1242 - tJ!GO 030179
o SOBRAaL 1.079

-a�ALP� l� ALOE$

. s�.:��,�c�-::.::" IIsucos naturais de Babosa
(Aloe vera)

CLASSIMajs tl
QUINTA-FEI RA, 2 de outubro de 2003

HERPES (herpes simplex) li ::���.
o que é?
o herpes é uma infecção causada pelo Herpes simplex virus. O contato com o vírus ocorre geralmente-na
infância, mas muitas vezesa doença não se manifesta nesta época. O vírus atravessa a pele e, percorrendo
um nervo, se instala no organismo de forma latente, até que venha a ser reativado.
A reativação do vírus pode ocorrer devido a diversos fatores desencadeantes, tais como: exposição à luz
solar intensa, fadiga física e mental, estresse emocional, febre ou outras infecções que diminuam a

resistência orgânica. Algumas pessoas tem maior possibilidade de apresentar os sintomas do herpes.
Outras, mesmo em contato com o vírus, nunca apresentam a doença, pois sua imunidade não permite o seu

desenvolvimento.

Manifestações clínicas
As localizações mais frequentes são os lábios e a reçlãoçenltal, mas o herpes pode aparecerem qualquer
lugar da pele. Uma vez reativado, o herpes se apresenta da seguinte forma:
• lniclalmente pode haver cocei ra e ardência no local onde surgirão as lesões.
<� a seguir, formam-se pequenas bolhas agrupadas como num buquê sobre área avermelhada e inchada .

• as bolhas rompem-se liberando líquido rico em vírus e formando uma ferida. É a fase de maior perigo de
transm issão da doença.

• a ferida começa a secar formando uma crosta que dará início à cicatrização.
• a duração da doença é de cercade 5 a 10 dias.

Tratamento
os seguintes cuidados devem ser tomados durante um surto de herpes:
• o tratamento deve ser iniciado tão logo comecem os primeiros sintomas, assim o surto deverá ser de menor intensidade e duração;
• evite furar as vesículas;
• evite beijar ou falarmuito próximo de outras pessoas, principalmente de crianças se a localização for labial;

• evite relações sexuais se for de localização genital;
• lave sempre bem as mãos após manipular as feridas pois a virose pode ser

transmitida para outros locais de seu próprio corpo, especialmente as

mucosas oculares.bucal e genital.
O tratamento deve ser orientado pelo seu médico dermatologista. É ele quem

pode determinar os medicamentos mais indicados para o seu caso que,

dependendo da intensidade, podem ser de uso local (na forma de cremes ou'

soluções) ou de uso via oral, na forma de comprimidos.
Quando as recidivas do herpes forem muito frequentes, a imunidade deve ser

estimulada para combater o vírus. Os fenômenos desencadeantes devem ser

evitados; procurando-se levar uma vida o mais saudável possível. A eficácia das

vacinas contra o herpes são muito discutidas, mostrando bons resultados em

alguns pacientes mas nenhum resultado em outros.

�_r
� . [lãee C(j(jrp(j

e Distribuidora de Cosméticos:

*çJn�l'f/de. 9Z(�s'l& ..Sanuuub

Fone: 371-6110
9905-2653

� �
Medicamentos em geral
Manlpulaç.!o de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
.

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496 I 9952..3578
Reinoldo.Rau. 340 - SI 03 - Centro

Jara uá do Sul - se

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Oftalmologista
371-7801/370-0409
RUa Guilherme Weege, 327

BELA VIDA
i'[<,t.aral como voc2

Cenllo de apolo aos distribuIdores
'Rua: /Iv. Getúlio Vargas..n· 49 - Sala 105
Ed. Herter I defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do UnibancoJ

�NEOVITA ,1j
Comércio de Produtos

n_!:� p" /.t' .o!, �� .�:::.�1·<, /./ n , ....•

Ortopédicos
e Hospftalares

Fone/Fax: (4n 372-0461
II:Salão delllG 111OC1I, 353 • 512 • Celllnl-NÓ doSUl
ema": malo&hl@l.rra.com,�1 . cei.: 'Doum

Centro Auditivo
Audio ((��)) Zoom
_, Aparelhos Auditivos

_, Micro·Canal c/ Volume Automótico
... Audiômelros e Impedanóômetro

. -> Moldes e Pilhas
_, Cabine Acústica

... Próteses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
RlI" M"1. Deodoro ri. Fonseca, S8? - Centro

387

RACCOcosm:;:J!,CICLOS d'RACCO
�

DMAr . age nas fibras muswlares �

C-ElASTASE - clivo sínlese de elolHno e wlâgeno

I
PEIITACARE· eleilo tensor sobre os marccl de expr
AHA ·.elimino lIloli(has e fodlila

-

FUCOGEl· du Ic hidrOIO(õn
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 7

Herma Coronel Emílio Carlos Jourdan

Tenente Rodolfo Augusto Jourdan (E), ao lado do Interventor

Federal, Nereu Ramos, e outras autoridades, como o Teriente
Leônidas Cabral Herbster (3D da direita para esquerda), em frente
ao Paço Municipal durante o ato inaugural

Rodolfo Augusto Jourdan (filho) no descerramento do busto de
Emílio Carlos Jourdan, na Praça Ângelo Piazera

" \

Vista parcial dos populares ao longo da Marechal Deodoro da

Fonseca, em frente à Prefeitura, no dia 4 de outubro de 1941
Autoridades foram recepcionadas em frente à Prefeitura
Municipal'

Urna depositada no subsolo em frente ao busto de Emílio Carlos
Jourdan; onde foram colocados vários documentos de época,
como Jivrose periódicos

Jantar festivo realizado dia 4 de outubro de 1941 no Salão Buhr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Abril Despedaçado é

atração no cinema daUnerjPrefeitura de .laraguá do Sul

entrega ruas pavimentadas
JARAGuA DO SUL� A

prefeitura municipal
através da divisão de
obras está entregando a

comunidade a pavimen
tação com lajota e meio

fio de concreto da rua

Campo Alegre no Bair

ro Ilha da Figueira, A in

dicação foi da Câmara
de Vereadores para os

2,627,70 metros quadra
dos de extensão, Esta
obra é uma reivindicação
antiga da comunidade.

Há cerca de 15 anos pe
diam pela pavimentação
da rua que tinha vários

obstáculos para sua rea

lização. "O grande entra
ve para a pavimentação
era, a inexistência da lar

gura oficial da estrada,
que é de pelo menos sete

metros; por causa da

ocupação das casas e do
declive acentuado", con
ta Humberto Travi, Se

cretário de Desenvolvi
mento Municipal. O se

cretário explicou que

para conseguir realizar a

obra os moradores doa

ram parte do terreno.

"Mesmo assim em al

guns pontos a rua ficou

com apenas 3,8 metros

de largura", explica
Travi.

A pavimentação, rea
liza com recursos própri
os, teve um custo de R$
68.525,66 que serão re

passados aos moradores
como taxa de contribui

ção e melhoria. A entre

ga oficial da pavimenta
ção da Campo Alegre

deverá acontecer ainda

esta semana.

O morador Valdir

Batista vive há mais de
20 anos nesta rua e diz

que a reivindicação, era
bastante antiga e que a

pavimentação foi muito

importante. "Mas é pre
ciso que eles finalizem

colocando as bocas de

lobo e finalizando as en

tradas das garagens. Con
versei com o setor ç eles

disseram que deve ficai:

pronto esta semana, aí

sim a rua vai ficar uma

beleza", adianta o mora

dor. Já José Osvaldo

Alves, que mora a 33

anos na rua Campo Ale

gre não se cabe de con

tentamento. "Quero
agradecer muito ao pre-

,
CÂMARAMUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

Portas Abertas à População

Sessão Solene
Corpo de Bombeiros Voluntários
O Corpo de Bombeiros Voluntários de
Jaraçuá do Sul foi homenageado pela
Câmara Municipal em comemoração aos 37
anos de serviços prestados à comunidade.
A sessão solene foi realizada dia 22 de
agosto no auditório do Cejas econtou com

a participação de ex-presidentes da

entidade, membros da diretora, bombeiros
e voluntários, que receberam das mãos dos
vereadores um troféu como símbolo da
gratidão de toda sociedade jaraguaense. Na
oportunidade foram repassados pelo
Legislativo R$ 50 mil, destinados a subsede
da corporação de Nereu Ramos.

Sessão Solene
Profissionais de Educação Física
A Câmara Municipal. foi a única em Santa
Catarina que reuniu os profissionais de

educação física durante sessão solene, para
prestar homenagens à categoria pela
comemoração dos cinco anos de

regulamentação da profissão e da criação dos
conselhos regionais e federais, comemorado dia
IOde setembro, Participaram professores da
rede estadual de ensino, técnicos e proprietários
de academias, que ao final dá sessão receberam
dos vereadores rosas e cravos. O presidente do
Conselho Estadual de Educação Física, Marino
Tessari, participou da sessão e ágradeceu a

iniciativa do Legislativo jaraguaense.
Câmara Municipal de Jaraguá do Sul

Site: www.cmjs.sc.gov.br / E-mail: cmjs@cmjs.sc.gov.br Fone/Fax (047) 371.2510

feito, a secretaria de
obras e aos vereadores

que olharam por nós,
porque há muito anos

pedíamos pavimentação
aqul. O trabalho ficou

excelente", destaca o

morador.

Na rua Richard Piske,
no bairro Czerniewicz, a

,
prefeitura finalizou a pavi
mentação em concreto de

116 metros de extensão.

"Esta rua tem um declive
muito acentuado e nem

mesmo a lajota comporta
ria trânsito ou mesmo chu

vas", destaca Travi. Nesta

rua foram investidos R$ 38

mil e segundo o secretário,
o restante da via deverá ser

pavimentado com outro

material ainda não defini

do. (CELlCE GIRARDI)

]ARAGuA po SUL -

Dando continuidade ao

Programa Cinema BR

em Movirriento - que
visa divulgar as produ
ções cinematográficas
brasileiras - o Centro

Universitário de J araguá
do Sul (Unerj) apresenta
o filme Abril Despeda
çado. As sessões gratui
tas acontecem nos dias 9,
10, 16 'e 17 de outubro,
no auditório do Bloco E

da instituição às 9h15,
15h15,19h15, com ex

ceção do dia 1 ° que não

haverá a sessão das

19h15.

O filme voltado para
maiores de 12 anos, tem

duração de 99 minutos e

conta a história das famí

lias Breves e Ferreira que
travam uma batalha an

cestral pela posse de ter

ras no sertão brasileiro.

Com a m o rt e do

primogênito da família

Breves, Tonho (Rodrigo
Santoro), filho do meio,
vai a mando do pai vin
gar a morte do irmão,
como manda a tradição
do local, Depois de cum

prir a orientação da fa

mília ele, junto com o ir- t;'l
mão caçula Pacu, se ques
tiona se a guerra deve

continuar. Mas aí é tarde

é Tonho está jurado de
morte.

AbrirDespedaçado é

uma adaptação de Walter

Salles, Sérgio Machado e

Karim Ainouz, do livro

homônimo do escritor li-.
banês Ismail Kadaré. Par

ticipam do elenco José
Dumont, Rita Assemary,
Ravi Ramos Lacerda e

Everaldo Pontes, além da

participação especial de
Othon Bastos.

PAULO FlORIANI
Vereador Paulo Ademir Florlani, teve aprovado em Sessão da

Câmara de Vereadores, indicação solicitando melhorias no

Cemitério N�ssa Senhora do Rosário, em Nereu Ramos. Onde

pediu que fosse instalada' uma rede de luz com 03 postes, com uma'

tomada e duas luminárias em cada poste. Sendo necessária também
uma rede de água normal com uma torneira ao lado decada poste. Bem
como-a colocação de tubos nos dois lados da mesma rua ate o asfalto.
O Vereador informá que a Capela Mortuária de Nereu Ramos, já está à

disposição da Comunidade local, sendo necessário sempre contatar a

Funerária Hass, no telefone 371-0903 ou 370�0425 com Margo.
Floriani participou na terça-feira dia 23/09, no CPL da Proposta para
o'Orçamento 2004. Juntamente com demais vereadores, presidentes e

membros das associações de moradores, representantes da Prefeitura

Municipal, Polícia Civil e Militar e a comunidade. Onde muitas

reivindicações foram feitas.
Recentemente o Vereador Floriani também participou de uma reunião
com os moradores da Rua Odenor Horonqoso, .locallzada na Tifa

Martins, que contou com a participação da Sra. Wilma da Engepasa.
Onde foram prestados esclarecimentos sobre o programa Nosso

Asfalto.

o
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Troféu foi entregue a todos os grupos
pâfticipantes
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I FISCALlZAÇAo: POLfclAVAI APREENDER O VEícULO E A DOCUMENTAÇÃO DOS CONDUTORES IRREGULARES

Carteira de habilitação emitida
no Paraguai necessita de visto

]ARAGúA DO SUL - A
Portaria N° 2091 delibe-:

,

rada: pelo Detran (De
partamento de Trânsito)
veio como um balde de

água fria para aqueles
que adquiriram a cartei

ra,de habilitação no

Paraguai. Desde o mês
de setembo, o docu
mento emitido naquele
país apenas tem valida
de se acompanhado de
um visto proveniente do
consulado brasileiro, si
tuado no Paraguai, com
provando qu� o condu
tor obteve a car te ira

ap ós efetuar O ex ern e

médico, psicotécnico e

teste de direção,
O problema apon

tado ,pelo órgão de
trânsito é que um teste

sanguíneo feito na hora
e mais R$ 43,00 são su

ficientes para que qual
quer brasileiro acima de '

18 anos consiga o docu

mento. A carteira fica

pronta em meia hora e a

pessoa nem precisa pro
var que sabe dirigir. No
Br a s il', o candidato a

motorista é obrigado a

desembolsar R$ 420,00,
em média, e cumprir 30
horas de aulas teóricas e

outras 15 horas de aulas

práticas. Segundo infor

mações da Polícia Mili

tar, alguns condutores da

microrregião do Vale.do

Cesar Junkes'

André Bastos Alves alerta que a fiscalização será rigorosa

Itapocu foram pegos
<'

com este tipo de docu-

mento" motivados pela

facilidade e pelo baixo

custo, deslocaram-se

para as cidades par,a-

guaias situadas na fron

teira e compram' o do
cumento.

Para evitar a fraude,
o 'comissário de polícia
e encarregado do setor

de Hab ilitaçãd, André
Bastos Alves, explica
que os três estados do
Sul do País, mais o

Mato Grosso do Sul,
umram-s e para eXlgH
uma atitude do órgão
fiscalizador, com intui

to de evitar a prolifera
ção da irregularidade,
fator que contribui com

o elevado índice de aci

dentes de trânsito. "Só

a carteira de habilitação
paraguaia não se basta,
é necessária a permis
são do consulado bra

sileiro. Além disso, é

preciso fazer a tradução
do documento", salien
ta. (FABIANE RIBAS)

NOTA·S__
INSCRIÇÕES AO FESTIVAL DE BASQUE E XADREZ
As inscrições para o F�stival Escolar de Basquete e

Xadrez já estão abertas e devem ser efetuadas na FME

(Fundação Municipal de Esportes) até o dia 6 do
\

próxi!ll0 mês, de segunda a sexta, das 7h30 às 11 h30

e da� 13 às 17 horas. De acordo com a diretora de

Promoção de Evento s z F'Mfi ; Cleide Mosca, a

competição é destinada a alunos com idade até 11

anos e matriculados em estabelecimentos de ensino

das redes municipal, estadual e particular com sede

na cidade de Jaraguá do Sul. O congresso técnicJ'»i
'acontecerá no auditório da Escola Wizard Idiomas,
a partir das 15 horas, em 7 de outubro, mesmo mês,

em que está prevista a realização do evento (15 a

17/10).

COLÉGlq MARISTASÃo LUís PREPARA-SE PARAAOUMACA
s

Aproximadamente 70 alunos atletas do Colégio Marista
São Luís estarão reunidos em Curitiba entre os dias

10 e 13 de outubro para atuar na 14" Olimaca

(Olimpíada Marista Catarinense). Ao todo, estarão

reunidos mais de 700 alunos/atletas representantes das

cidades da Província Brasil Centro Sul, que abrigam
os Colégios Maristas: São Luís, de Jaraguá do Sul;
Marista - Criciúma, São José, São Bento - São Bento

do Sul,' São Francisco - Chapecó, Aurora - Caçador"
Frei Rogério � Joaçaba, Pio XII - Ponta .Grossa/PR/tI!
Santa Maria - Curitib;/PR, além da sede dos jogos o J
Colégio Paranaense - Curitiba. Serão disputadas na

"

Olimpíada as modalidades de basquetebol, voleibol,
futsal, xadrez, tênis de mesa e atletismo.Motoristas irregulares terão de pagarmulta de R$ 574,62

O encarregado do setor de Habili

tação da Delegacia' Regional, André
Bastos Alves, explica que ao baixar a

Portaria N° 2091, o Detran levou em

consideração a necessidade de discipli
nar a condução de veículos por brasilei

,ros e estrangeiros com visto de perma
nência definitivo no País, habilitados no

Paraguai, nas vias públicas do Estado. Se
o motorista for pego com a carteira de

Habilitação emitida no Paraguai sem a

permissão do consulado e a tradução,
irá incorrer no artigo 621 dei Código-

Nacional de Trânsito, tendo o documen
to e veículo apreendidos. Trata-se de in

fração gravíssima, tendo de pagar multa
de R$ 574,62�
O chefe do setor de Trânsito do 14°

.Batalhão da Polícia Militar, tenente
Ricardo Alves da Silva alerta as blitze

prosseguem normalmente e que estão

efetuando fiscalização nesse sentido. "As
,

'carteiras de habilitação de brasileiros ou

estrangeiros com visto permanente emi

tidas no exterior terão de ser converti
das e traduzidas", enfatiza. (FR)

LOTERIAS
Megasena
concurso: 501

16-27-28-34-39-56

Quina
concurso: 1205

17 - 30 - 37 - 44 - 77

Lotomania
concurso: 355
06 - 07 - 15 - 18 -

19 - 24 - 28 - 39 -

40 - 45 - 52 - 53 -

56 - 72 - 84 - 88 -

89 - 92 - 98 - 99'

Loteria Federal
concursei 03773

1°_ Prêmio: 34.414
2° - Prêmio: 67.936
3° - Prêmio: 65.141
4° - Prêmio: 73.520
5° - Prêmio: 25.337

DE 17 A 19 DE OUTUBRO
HORÁRIOS: DIA 17 - INíCIO 19 HORAS

DIAS 18 E 19 - n HORAS
LOCAL: HOTEL E RESTAURANTE REPRESA

VENHA' SE DJVERIIR! '

PRATOS TIPICOS
",

,

, ,

MUSICAAO VIVO
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•RADICAL: SKATISTAS DE JARAGUÃ DO SUL E REGIÃO PARTICIPAM DO REGIONAL ESTE DOMINGO

QUINTA-FEIRA, 2 de outubro de 2003

Inicia domingo o returno do
Futebol Amador 1 a divisão Domingo acontece a segunda

etapa do regional de Skate
]ARAGUA DO SUL - o rodada de fora. A parti-

campeonato jaraguaense da acontecerá no Estádio

de futebol amador da do João Pessoa às

primeira divisão. prosse

gue neste domingo, dia

OS, a partir das 13h30,
com a primeira rodada

do returno. "Serão mais

sete rodadas onde sairá a

i
: definição dos classifica

dos da semifinal. Mas na

categoria aspirante os ti

mes estão bem equilibra
dos e ,todos tem chances

de ganhar", afirma Rogé
rio Tomaselli presidente
da Liga Jaraguaense de

Futebol.

Na categoria sênior

acontece ainda a penúlti
ma rodada no dia 11 de

outubro entre Kiferro e

Veteranos da Vila Lalau.

"Ao iniciar a rodada as

informa15:00",
Tomaselli.

Na categoria aspiran
te a Classificação é a se

guinte: Vitória tem 13

pontos, Cruz de Malta

10, Botafogo tem nove

pontos, Tupy, Flamengo,
Caxias e Rancho Bom se-

]ARAGuA DO SUL -

Acontece neste domingo, dia
5, o 2° Torneio Regional de
Skate Ponto.Certo, a partir
das 9:00 no ginásio Arthur
Müller em Jaraguá do Sul.

As inscrições podem ser fei
tas ao preço de R$ 3,00 para
categoria iniciante e R$ 5,00
para amador na loja Ponto
certo Moda Jovem.

De acordo com o co

ordenador do evento, Eder

Otto, a expeotativa é de su-
,

perar o número de inscl,i
ções da primeira etapa, que
foi de aproximadamente 50 '

pessoas, já que nesta o con

vite se estendeu ao Vale do

já existentes para tornar o

ev�nto mais radical, que será

julgado por skatistas profis
·sionais e semiprofissionais ..

Os competidores e a di

reção terão de contar com

um fator importante para a

realização do evento: o tem
po. "Nossa competição
acontecerá em ambiente

aberto. Portanto se infeliz

mente o tempo não contri

buir, corremos o risco de ter
de' adiar o evento para,uma

outra data", adianta Otto,
torcendo para não chover.

O segundo regional de
'skate acontece com apoio da
prefeitura municipal de
Jaraguá do sul e de lojas que
serão as patrocinadoras dos
prêmio que serão entregues
até o sétimo colocado em

cada categoria, com distri

buição de aproximadamen
te mil reais em prêmios.
Mais informações podem
ser obtidas pelo fone 372-

2502. (CG)

guem' com ,sete pontos
cada.

Na categoria Titular a

classificação está. assim:

Flamengo está na frente

com 18 pontos, seguido'
pelo Vitória com 13 pon
tos e Tupy com 12. Na

Quarta colocação está

Botafogo com seis, Cruz
de Malta e Caxias com

Itapocu .. "Como não temos
um campeonato catarinense,

quatro pontos e Rancho promovemos algumas com-
equipes não estavam ins- Bom na lanterna com ape- petições até para divulgar
critas, então ficaram uma nas dois pontos. Jaraguá do sul que tem uma

:�\:I&-,-----------'----------� \

pista tão boa para prática
• i'

Os jogos para domingo do deste esporte", destacaOtto.
A intenção deste campe

Futebol Amador da la Divisão anato é incentivar a prática
do skateque já está consoli-

Cesar Junkes

Domingo acontece a segunda etapa do regional de skate

dado no mundo .inteiro e

tem como maior competi
ção os X-games que envol

ve skatistas do mundo todo.
"Enós queremos mot;ivar
esta moçada de Jaraguá do

Sul e região para a prática
'deste esporte", destacaOtto .

O segundo regional de
skate terá como modalida

de o street. Serão colocados

alguns obstáculos além dosVitória e Cruz de Malta (Estádio Vitória em Rio da

Luz)
Flamengo e Caxias (Es tádio do Flamengo em

Garibaldi)
Botafogo x Tupy (Estádio Botafogo na Barra do Rio

Cerro)

Equipes de handebol conquistam vaga para os Jasc
..., - .

,

]ARAGuA DO SuL - As

equipes feminina emasculina

jaraguaenses de handebol

sagraram�se campeã e vice,
respectivamente, da fase regi
onal dos Jogos Abertos de
Santa Catarina, disputada de
24 a 30 de setembro, em
Pomerode, e garantiram pre
sença na etapa estadual da

competição. Com uma dele

gação composta por 134 in-

(6); vôlei feminino (8).
O diretor de Esportes de

Rendirne�to /Fundação
Municipal de Esportes,
HercilioMendonça daRosa,
salienta que, caril estas duas

classificações, Jaraguá passa
a contar com 11 equipes na
fase estadual dos Jogos
Abertos de Santa Catarina/
2003, a ser disputada de 30

.deste mês a 8 de novembro.

tegrantes-entre atletas, téc

nico.s e dirigentes -,Jaraguá
do Sul competiu com mais
nove modalidades, somando

.

um total de 4O'pontos: tênis
de mesa feminino, que con

seguiu medalha de bronze;
bocha e bolão 23 masculinos

W lugar); bolão 23 feminino,
tênis de campo e tênis de
mesamasculinos (5"); futebol
de-campo e vôlei masculinos

em Blumenau. O congresso
técnico da competição já está
agendado para o próximo
dia 23, a partir das 15 horas,
no Clube Blumenauense

Caça e Tiro. Para a etapa fi-
.

nal dosJasc, omunicípiopar
ticipará ainda com basquete
e futsalmasculinas; tiro; bolão
16 feminina; atletismo, nata�
ção e xadrez, nomasculino e

feminino.

Categoria Sénior acontece
no sábado

Dia 04 a partir das 13h30
Vitória e Bazar do Rau e Rio Molha e Kiferro no

Estádio Rio Molha
.", Magna Logística/Amizade e Plasticom e Veteranos da
í�' Vila Lalau e Cruz de Malta no Estádio da Vila Lalau
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CATARINENSE: SERÃO REALIZADAS AS COMPETiÇÕES DE DESCIDA E SLALOM, NO RIO BRACINHO

Fecesc vai promover provas
de canoagem em Schroeder

]ARAGUÁ DO SUL --:- A

Fecesc (Federação de

Canoagemdo Estado de San

ta Catarina) vai promover as
duas etapas finais de

canoagem, sendo uma de '

Descida e outra de Slalom,
neste final .de. semana, no

Município de Schroeder. A

competição também faz par
te das festividades do aniver

sário de 39 anos da cidade

.sede, comemorado amanhã,
dia 3. Com'apoio da Prefei

tura e Celesc (Centrais Elétri
cas de Santa Catarina)o even
to vai reuniraproximadamen
te 70 atletas feras da ca

noagem da região. As ativi

dades terão início no sábado

às 14h30noRio Bracinho, nas

proximidades da Usina

Hidroelétrica do Bracinho,

No domingo serão reali

zadas as provas de Slalom, no
mesmo local. O vice-presi
dente do Clube de

CanoagemKentucky,Adilson

Organizadores aguardam cerca de 70 canoístas de SC

Pommerening, diz que os ade
tas irão percorrer um percur
so aproximado de 300

metros, entre corredeirasmé

dias, passando por balizas fi
xadas durante o percurso.
Nesta categoria, os destaque
são Eduardo Eller, ,de
Blumenau.Iúnior, e naSênior,
haveráuma briga acirrada en-

treAlan, deBlumenau, eMar
cos, de Jaraguá do SuL Na

Máster, a liderança é de

Adilson Pommerening, que
tem três pontos de vantagem
sobre' Luiz ,Carlos, de

Blumenau. No mesmo local,
assim que encerar as provas e

conhecermos os campeões
da etapa, a Fecesc fará a

somatória dos pontos e fará

e entrega das taças aos cam

peões das modalidades do

Campeonato.
Nas provas de Descida,

na categoria caiaque plástico
importado, Duck Opem e

'

misto, os favoritos aos títulos

são Bruno Woerner, de
. Blumenaú, e José Herbert

Freitas, deJaraguá do Sul, são
,

os favoritos na Júnior; na
Sênior, Adilson Pom

merening lidera com oito

pontos devantagem do com

panheiro Marcos Zanguelini,
que ocupa a segunda coloca
ção. Na categoria Máster,
Ademir Regert lidera com

dois pontos 'de vantagem de

DarciCardoso, deBlumenau;
na ategona Duck Opem 14

duplas devem participar e a

vantagem está com a equipe
formada por Adilson, Mar
cos e André, que somam 23

pontos nas duas etapas.
(FABIANE RIBAS)

Beto Alchini 'conquista 1 o título da temporada
GUARAMIRIM - o pilo

to guaramirenseBetaAlchini,
patrocinado pela Azevedo

Automóveis, Posto 28,
GuentherDespachante, Cor
pó e Mente, Águia Motos,
Transtarjon Transportes e

Prefeitura, conquistou o pri
meiro título da, temporada.
Ele venceu a segunda e últi

ma etapà do Campeonato
Interestadual deVelocross re
alizada na cidade deAscurra.

A disputa reuniu aproxima
damente 80 adeptos de ve

locidade sobre duas rodas,
vindos de diversas cidades

dos estados de San�Catarina

Paraná. A primeira etapa
aconteceu em Campo do

Tenente, 'no Paraná, prova
que o guararnirense também
liderou.

Alchini efetuou uma

boa largada, ficando na pri
meira colocação logo de

inicio, seguido por Luciano
Oliveira, de Jaraguá do Sul,
e Denis Nascimento, de

Brusque. O guaramirense
ábriu vantagem sobre os

demais pilotos e ven�eu
com tranqüilidade a prova.
Os motos de Luciano e

Denis se encostaram, os,

dois caíram" mas ainda

Luciano ainda conseguiu
completar a prova, ficando "

em terceiro. Cleto Ta-

manini; de Rodeio, fitou
em segundo. "Me adaptei
bem à pista e consegui tra
zer para casa mais � títu

lo. Agora vou me preparar

para garantir o mesmo re

sultado no estadual", diz.
'

Os pilotos voltam às,

competições neste final de

semana, em Schroeder, para
disputar a nona e penúltima
etapa do catarinense. Alchini
lidera o estadual. (FR)

M a.Iw e e J o g a em São M ig u e 1 d o O e s t e

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe da Malwee volta' às

, quadras pelo campeonato es

tadual este mês, no ginásio
Wolfgang Weege, quando a

enfrentará Palmitos, no dia 8

e, no dia 11, receberá a

Unoesc. De acordo com os

cálculos' do treinador

Fernando Fe�reti" a equipe
-::>

jaraguaense 'precisaria demais
nove pontos paranão depeh
der de ninguém para passar a

próxima fase.O timeestá des-

falcado do fixo Chico, que
cumpre suspensão autornáti
ca pela expulsão na partida
em Palmitos e sem o ala

Fernando, que irá disputarum
torneio pelaSeleção Brasileira
Sub 23m Egito até O dia 11

de outubro. ?ara compensar,
o técnico deverá promover a

vIPlra do ala Xande, afastado
'JS dias por contusão. ,

A comissão técnica da

Malwee conseguiu transferir
a partida deste sábado, em

Itajaí, contra a aMalwee já começou a faze,.r
,

Univali, para segunda-fel- seu planejarriento de torneios
ra, às 20h30, em virtude dos para a próxima temporada.
dois jogos amistosos, que a Existem negociações com a

seleção brasileira irá fazer con- Prefeitura de São Joaquim
tra Portugal, nestefim de se- para os trabalhos de pré-tem-
mana. Em relação à

. parada que seriam realizados
contratação de novos atletas, em até 16 dias. ''Temos can
o supervisor Kleber Rangel vites paraparticipar de tornei-
informou que não existem os em Capão daCanoa e em

,

,nomes acertados. ''Vamos Tramandaí. Também pode-
querer saber primeiro quem remos sediar a fase final do
vai ficarpor aqui", sintetizou. sul-americano de clubes em

Rangelgarantiuaindaqlle agosto de 2004", previu.
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VÔLEI MASTER ESTÁ NA LIDERANÇA
,

A equipe de voleibol �aster Jaraguá/Elásticos Eing
. disputou neste final de semana a quinta etapa do Circuito
Master SC/PR, realizado na cidade de Rio do Sul. Na

oportunidade, as atletas jaraguaenses conquistaram pela
'quarta vez a primeira colocação. Elas venceram os times

de Mega Máster/PR, por 2 a 1; Floripa.com, por 2 a O;

AABB/Rio do Sul, por 2 a O; Clube Doze, por 2 a O, e
Cia Master, por 2 a O. Na classificação geral até o '

momento, a liderança está com a equipe de Jaraguá do ,
Sul, que soma 97 pontos, seguida de Cia Master, com

'

"

73; Clube Doze, 72, e Mega Master, 69. A sexta etapa
está agendada para acontecer em Curitiba, no Paraná

Clube, no fim deste mês.

ESCOLAR DE MATA-SOLDADO COMEÇA AMANHÃ
O Campeonato Escolar de Mata-Soldado começa

amanhã, no ginásio de esportes Arthur Muller.. A

competição vai envolver 26 equipes, sendo 13 femininas

e 13 masculinas, totalizando 373 alunos atletas com idade

até 10 anos. O número de escolas participantes desta

etapa da competição aumentou 100% em relação ao

registrado na-edição realizada no último mês de julho.
Esta competição é uma atividade pré-desportiva muito

utilizada nas aulas de Educação Física para alunos que

freqüentam até a 4a série do ensino fundamental e ajuda
a desenvolver habilidades básicas da criança, como a

flexibilidade, por exemplo, e ainda prepara para a iniciação
de diversas modalidades esportivas - handebol, basquete,
e vôlei, entre outras.

. ÚLTIMA ETAPA DA COPA MÁLWEE
Neste final de semana a equip.e jaraguaense de Bicicross

vai realizar a última etapà da Copa Malwee da

modalidade, na pista localizada no Parque Malwee. Após
esta prova serão conhecidos às campeões e efetuada a

entrega dos troféus àqueles que se sobressaírem em suas

respectivas c�tegorias. Uma das atletas do grupo Malwee,

Joice Moretti, vai representar o Município na Colômbia,

onde vai competir o Pré Latino Americano, no dia 9, e

nos dias 11 e 12, atua no Sul-brasileiro. Ele será a única

atleta a disputar por Santa Catarina, na categoria Elite J
�

Woman.
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