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Massaranduba comemora hoje
seus 42 anos de emancipação

Cesar Junkes
Atividades durante esta semana marcam os 42 anos de emancipação político-administrativa do
município. No final de semana a primeira festa italiana promete agitar o município. Página 6

.laraguá do Sul supera-se e

garante a sa colocação no Jase

Cesar Junkes
Atleta Talita Hermann participou dos Jogos Abertos e conquistou resultados excelentes para Jaraguá do Sul,
trazendo para casa medalhas de ouro nos 200, 400 e 800 metros livres e prata nos 200 metros medley. Página 12

I!

I

César Junkes

Morreu na manhã de Sábado a

presidente da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, Marli
Raquel Vieira Garcia. Raquel
havia sido reeleita em setembro,
deste ano para mais dois anos

de 'mandato. Página 5

Integrante da Famesc
fala aos empresários

Ontem, o presidente do

Conselh,o Deliberativo da

Fampesc ( Federação das

Associações das Micro e

Pequenas Empresas de Santa

Catarina) Luiz Carlos Floriani,
falou aos empresários da Acijs/
Apevi sobre o imposto Simples.

PÁGINA 4

Kreis Junior ficou
com a vice-liderança
no automobilismo

PÁGINA 11

Confira o Caderno

Especial 42 anos

de Massaranduba
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2 CORREIODOPOVO OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Mudança educacional
DAIANA CONSTANTINO

o nosso país teve grandes conquistas, o dia 13 de maio de
1988 foi'uma.eoutra.foi o dia de 15 de novembro de 1889.

T�nt�s có�qt;ista�; que tanto é que 115 anos depois os

descendentes de escravos continuam sem emprego, sem

comida, sem escolas', sem saúde, vivendo em moradias

precárias. E isso faz com que; sempre quando vamos nos referir
aos pobres em geral exista um forte conteúdo de raça nesse

problema.
E onde esta nossa República?
Talvez ela esteja em uma pessoa de classe média que gasta

na sua vida ou recebe do Estado duzentos e cinqüenta mil

reais durante a sua formação de estudos, ou em uma pessoa
do povo que gasta ou recebe, trêsmil e duzentos, apenas oitenta
vezes menos! Não é República.

.

A educação no Brasil só será de qualidade quando
finalizarmos a luta de contemplar a República e a Abolição.
É por isso que o governo tem que se propor a obrigação de .

contemplar o que não ficou nesses 115 anos.

A educação só ira começar a ter um rumo certo se iniciarmos.

a partir de agora um ensino de qualidade para as nossas crianças,
e ai podemos que sabe daqui uns 15 ou 10 anos começarmos
a ver os resultados. Pois não vai ser amanhã e nem depois que
vamos obter resultados, educação é'uma questão de tempo
nesse caso.

.

<,

Nosso governo nos propõe mudança, mas é preciso
radicalizar essa mudança. Nossos primeiros centros de ensino

superior no século XIX eram faculdades isoladas. Nenhuma

delas, de direito ou de medicina, envolveu-se na luta pela
abolição da escravidão.

A luta pela abolição da escravidão envolveu jornalistas e

parlamentares. Da luta pela república participaram
parlamentares e, ministros. Até o imperador apoiou a abolição
da escravidão, mas a Faculdade de Direito de Pernambuco,
não, nem a Faculdade de Medicina de Salvador.

Vivemos, hoje, um mome1}to parecido com o século XIX.

A diferença é que a universidade não está tão alienada da
realidade.

'

Na verdade, nestes últimos vinte anos, construímos, no
mundo, um sistema de apartheid social. Nós precisamos, nos
próximos anos, superar esses problemas de classe e de

descriminação. As universidades e as escolas precisam voltar a

ser a vanguarda do conhecimento, as líderes da disseminação'
do poder, garantidoras de um emprego para os alunos. Precisamos
retomar a sintonia com as necessidades dos excluídos.

Estamos cientes. de que não há como fazer uma mudança
educacional em 4 anos, em 3 anos. Mas seguindo o exemplo
dos países: Irlanda, Espanha, Coréia,Malásia, que recentemente
em educação formularam um pacto nacional. Iniciava-se um

governo, terminava um governo, mas as crianças continuavam
com recursos e com compro1Il1ssos.

Acredito que seja a partir de um processo assim, que
podemos ser a vanguarda não apenas do conhecimento, mas
podemos ser, neste país, a vanguarda de uma grande coalizão

.

ética pela educação brasileira, para que, daqui alguns anos não

tenhamos vergonha da tragédia educacional.
.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou

telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e.
gramaticais necessárias.
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O Programa Bolsa Família,
lançado pelo Goverrio Federal,
é uma evolução dos programas
de complementação de renda

que hoje existem no País, pois
transforma os programas exis

tentes atualmente - Bolsa Es

cola, BolsaAlimentação, Cartão
Alimentação eAuxilio Gás - em

um só. Como o próprio nome

diz, o novo programa visa dar

proteção integral a todo o gru

po familiar, e não apenas a al

guns de seus membros.

O valor dos benefícios pa
gos a cada família será, em mé

dia, triplicado e a integração
com outros programas SOCla1S

desenvolvidos por estados e

municípios criará portas de saí

da da situação de exclusão de

exclusão social na qual se encon
tram milhares de brasileiros. A

meta do governo federal é atin
gir, até o final de 2006, um total

de 11,4 milhões de famílias.

O Governo Federal vê a in

clusão social como fator funda
mental .para o desenvolvimen

to do País. 'Por isso, além de au

mentar os, benefícios concedi-
, dos às famílias atendidas com o

desenvolvimento de seus inte

grantes e do seu futuro. Issopor-

Compromisso
r Como o próprio'

nome diz, o novo
programa

visa dar proteção
integral a todo o

grupo familiar, e

não apenas a

alguns de seus

membros ...J

que, para continuar a receber o

benefício, a família terá que
manter em dia a caderneta de

vacinação dos filhos, compro
var sua presença na escola, fre

qüentar os postos de saúde da

rede pública e, também, partici
par de atividades de orientação
alimentar e nutricional, progra
mas de alfabetização, cursos
profissionalizantes, entre outros,
quando oferecidos.

Na solenidade de lançamen
to do programa, mês passado, o
presidente Luiz Inácio Lula da

Silva disse que a intenção é fa

zer com que "as pessoas apren
dam a pescar, pesquem seus

-

peixes e possam comer sem pre
cisar depender do governo, pelo
resto da vida".

Esses compromissos repre-

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor- presidente: Eugênio V. S�hmõckel

sentam direitos que, a médio

longo prazos, aumentam a au

tonomia das famílias e sua pos
sibilidade de integração ao mer

cado de trabalho, ampliam a ca

pacidade de renda para seu

membros e, dessa forma, con

tribuem para o combate estru

tural da pobreza e para
melhoria das condições de vici'

do grupo familiar.

Embora muitos segmento
da sociedade brasileira tenh
criticado ferozmente as açõe
sociais do governo Lula, é ne

cessário salientar que as med
das adotadas estão recebend

apoio inclusive de organizaçõ
internacionais, que percebem
compromisso do governo e

iniciar um processo que visa re

solver o problema crônico d

País, que é a desigualdade soei

al, que tem minado as possibili
dades de crescimento do Bra

Pela primeira vez na Hist'
ria do Brasil, um governante de

monstra, através de ações atére

volucionárias, real preocupaçã
com as camadas mais pobres

.

sociedade brasileira e tem a OU

sadia de alterar as prioridade,
colocando em primeiro lugar �

necessidades da maioria.
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o magisteno municipal de Massaranduba está

mobilizado na estruturação dos Planos Político

pedagógico e de Cargo e Salários dos Servidores.

Durante Q 10 Fórum de Educação, realizado
recentemente, os professores foram eleitos para os

Conselhos que elaborar e estruturar os dois Planos.

SALÁRIO
A diretoria do Sinsep ( Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais de Jaraguá do Sul e Região)
reclama que o prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurk,
tem se esquivado de todas as investidas feitas pelo
Sinsep na tentativa de conquistar reajuste salarial ou,

pelo menos, um percentual de abono salarial aos

servidores. Há mais de quatro anos os servidores

públicos municipais de Schroeder estão sem receber

um centavo de reajuste e a defasagem salarial chega a

mais de 40%.

ÉTICA
O presidente do conselho de ética do PSDB, contato

publicitário Denílson dos Santos se diz satisfeito com

o cargo e avisa que ética é algo para ser praticado por
todos, independente de sigla. Denilson esclarece ainda
que o conselho vai atuar de forma democrática e

interferir sempre que considerar necessário. Denilson

foi eleito presidente do Conselho de Ética do PSDB

em eleição ocorrido no início do mês de outubro.

SCHROEDER
O PT de Schroeder, em reunião realizada no sábado,
no Bairro Schroeder 1" definiu que o micro

empresário do setor de construção civil, José da Cruz,
mais conhecido como Zeca da Laje, será o candidato
à candidato ao cargo de vice-prefeito na chapa
encabeçada pelo lider comunitário e presidente do

diretório municipal, João dos Reis Filho. Na mesma

oportunidade, os petistas que compareceram ao

encontro confirmaram o nome de João Reis Filho

como candidato ao cargo de prefeito e também

formaram uma nominata com cerca de 20 integrantes, ,

que devem disputar uma vaga no Legislativo. Na
avaliação do presidente municipal do partido, o PT,
com ou sem coligação, está pronto para as eleições
municipais do ano que ,vem.

REUNIÃO
Amanhã, integrantes da CEI ( Comissão Especial de
Inquérito) que investiga as denúncias de irregularidades
nos Hospitais São José e Jaraguá, além de

representantes da Associação Médica de Jaraguá do
Sul e outros interessados reúnem-se com a secretária
da Secretaria de Desenvolvimento Regional e com a

secretária-adjunta de Saúde do Estado, Carmem
Canuto. O objetivo é esclarecer qual a participação
do Estado na manutenção dos hospitais da região.

ENTRE ASPAS
"Com ou sem coligações, o PT de Schroeder
está pronto". A afirmação é do presidente do
diretório municipal do partido, João dos Reis

Filho, ao falar sobre as eleições municipais do

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IINDEFINIÇÃO: PEEMEDEBISTAS DE JARAGuA DO SUL CONTINUAM SEM DIRETÓRIO MUNICIPAL

Vereador Pedro.Garcia quer
a reorganização do - partido

JARAGuA DO SUL - Os

peemedebistas de Jaraguá
do Sul continuam sem

diretório municipal e aguar
dando decisão judicial. De
acordo com o secretário

geral do diretório estadual

do PMDB, Adélcio Macha
do dos Santos, o diretório

estadual tem que aguardar
o encerramento do proces
so para somente depois de
liberar sobre a formação de

uma Comissão Provisória.
Outra alternativa, segun

doMachados dos Santos, é
,

o entendimento entre as par
tes, ou seja, entre o grupo
liderado pelo vereador

Pedro Garcia, que pediu a

intervenção da justiça para
a não realização da conven

ção estadual, que estava

marcada para acontecer no

dia 26 de outubro, mas que
foi suspensapor lirrllnar con
cedida pelo juizMárcio René
da Rocha, e a do grupo li-

Vereador quer reestruturação do partido
Cesar Junkes

derado pelo ex-deputado
estadual Ivo Konell.

Na avaliação deMacha
dos dos Santos, a situação
está sendo administrada da

melhor maneira possível
pelo diretório estadual, mas
salienta que, por enquanto,

nada se pode fazer além de

esperar a decisão da justiça,
que tem prazo de 30 dias

contados a partir da data da
intervenção - para dar o

processo por encerrado.
De acordo com o vere

ador Pedro Garcia, a o que

Vicky Bartel

Palestrantes apresentaram vários aspectos do mesmo tema

realizado na região do

Itapocu, reuniu especialistas
em informática de vários

estados brasileiros. O depu
tado Dionei Walter da Silva

,

abriu o seminário apresen
tado o projeto, de sua au

toria e dos deputados do

PT Wilson Vieira e Volnei

Morastoni, que instituiu o

software livre na adminis

tração pública de Santa
Catarina. O projeto foi

Seminário sobre software livre reúne especialistas
JARAGuADO SUL - Cer

ca de uma centena de pesso
as, entre profissionais da área
de informática e interessados
no assunto, compareceram

,
ao seminário sobre software

livre, promovido no sábado
último pelo deputado esta

dual do PT,DioneiWalterda

Silva, em conjunto com o

Núcleo de Informática da

Acijs e Grupo de Usuários
LinuxdaUnerj.Oevento, de
acordo com o assessor par
lamentar do deputado em

- Jaraguá do Sul, jornalista
Maurílio de Carvalho, foi
bastante satisfatório, servin
do para esclarecer os usuári
os dos benefícios do siste

ma, que dispensao pagamen
to de licenciamento, possibi
lita a readequação do
software à realidade do usu

ário e evita a dependência
tecnológica ao fabricante.

Com o slogan ''A liber
dade é uma opção que po
demos escolher", o seminá

rio, primeiro do gênero a ser

apresentado na Assembléia

Legislativa-em maio do ano

passado e aprovado' recen
temente pela, Comissão de

Constituição e Justiça da

Casa, recebendo parecer fa
vorável do Centro de

Informática e Automação
do Estado de Santa
Catarina. Atualmente, segun
do Dionei, a proposta está
na Comissão de Economia,
Ciência e Tecnologia.

os peemdebistas querem a

reestruturação do partido e

a nomeação dos integrantes
da Comissão Provisória.

Garcia ressalta que somente

depois da formação dessa

Comissão será possível de
cidir alguma coisa sobre a

atuação do PMDB de

Jaraguá do Sul. "Depois de

nomeada a Comissão, a

mesma tem prazo de até 90

dias para convocar nova elei

ção para o diretório", assi
nala o vereador.

Os peemedebistas de

Jiraguá do Sul, independen
te se a favor ou não das par
tes em litígio, estão preocu
pados com a atuação do

partido nas eleições do ano

que vem. Desgastado com

,

esse episódio, muitos acre

ditam que o PMDB acabou

prejudicado e sem cacife

para disputar como cabeça
de-chapa. (MARIA HELENA DE

MORAES)

O secretário de Coope
ração Internacional da Pre
feitura de Campinas (SP)
Djalma Valois Filho falou
sobre ''A liberdade com o

software livre"; o coordena
dor de informática da As

sembléia Legislativa, Jean
Carlos Sestrem abordou o

tema "O software livre na

administração pública" e

Cleber Pizzato, da Patimus,
falou sobre ''A experiência
da rede Angeloni com o

software livre".

Na parte da tarde as pa
lestras ficaram por conta da

Openoffice e Instituto de

Tecnologia de Informação
e Previdência Social do Rio

de Janeiro: (MHM)

.JftIIlCUool!?"dlnie,·

f({omfutAw//to.t'Y"D' .'!U'UAlil,

mr.igs@fetra.com.llr i
_,�!�.1!_,,,.!.,-4!��md!,���_�,!,_j
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IATUAUZAÇÃO� REPRESENTANTE DA FAMPESC ,FALA AOS EMPRESÁRIOS DE JARAGUÁ DO SUL
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Empresários' são informados
sobre .legislação do SIMPLES
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}ARAGUÁ DO SUL .,......::"

o se cre tário geral do
Movimento Nacional

da Micro e Pequena
Empresa e Presidente

do Conselho '

De li b er a tivo da :

Famp e s c ( Federação
das As s o c ia

ç

õ

e s das

Micro e Pequenas Em

presas de Santà

\;, Catarina) Luiz Carlqs
�Floriani, participou on
,

�tem da reunião semanal

da Acijs ( Associação
Comercial e Industrial

, de Jaraguá do Sul).
Ele falou sobre o

projeto de atualização luiz Carlos Floriani falou ontem sobre as inovações do SIMPLES

do SIMPLES de Santa

Catarina e as mudanças
previstas e o andamen

to e previsão da apro
vação final, além de dis

correr sobre o perfil
p r o f i s s i o g r

á

f i c o

previdenciário ( últimas
determinações e enca

minhamentos) e tam

bém sobre a Reforma

-Tr ibutár ia, que, segun
do ele, pode ser a causa

do fechamento de mui

tas emp�esas tanto em

Santa Catarina como

em outros estados brà
sileiros.

Floriani salientou que

Santa Catarina é o úni

co Estado a propor al

terações no SIMPLES e

o único a solicitar que
o teto máximo, que hoje
ainda é de R$ 1,2 mi

lhão, passe para R$ 1,8
milhão. De acordo com

ele, a proposta sugere

que a correção seja fei

ta anualmente, a partir
da inclusão de um
indexador, que iria cor

rigir a tabela de forma

automática.

Além da alteração
do teto, o presidente do

Conselho Deliberativo

da Fampesc também
citou outras sugestões
contidas no projeto de

atualização do SIM
PLES estadual, como as

mudanças no tratarnen

to de mercadorias em

trânsito e sobre a cor
reção do item que im

pede que várias pesso
as de uma mesma famí
lia possam optar pelo
Simples, mesmo tendo
atividades distintas.

O representante da

Fampesc anunciou ain

da que os empréstimos
! do Fundo Pró-Ernpre-

Renalda Baita

go estarão à disposição
a partir de abril ou maio
do ano que vem, mas

salientou que o projeto
já foi aprovado e que
estabelece nova linha de
crédito para os empre
sários vinculados ao

SIMPLES de Santa

Catarina, sendo que os

convênios serão feitos
através do Besc e do
Badesc. São R$ 50 mi

lhões disponíveis, pagá
veis I

em 24 vezes com

taxa mensal de juro de

2% ao mês.

MP-SceMPFajufzamação�reduzircobrnnçadeenetg1aelétrica
JA.RAGu'Á DO SUL - O

reajuste de energia elétrica

em Santa Catarina deve al

cançar um índice máximo

de 15,42%. O aumento de

25,25% instituído em

agosto é <considerado
inconstitucional, ilegal e

abusivo, o que levou o

Ministéfio Público de San

ta Catarina (MP-SC) e Mi

nistério Público Federal

(MPF) a propor ação civil

pública contra a Centrais

Elétricas de Santa Catarina

(Celesc) e a gência Nacio
nal de Energia Elétrica

(Aneel), ajuizada dia 3 de

novembro.
A ação tem pedido de

liminar para forçar a redu-
'

ção do índice, a devolução
dos valores cobrados
indevidamente nas faturas

subseqüentes e também

para impedir a cobrança
da Recomposição Tarifária
Extraordinária (RTE), pre
vista para começar em ja
neiro de 2004. A RTE foi

fixada em 2,9% para con

sumidores residenciais e

em 7,9% para comércio e

indústria, percentuais que
seriam acrescidos ao au

mento de 25,25%. Tam
bém é solicitado à Justiça
que proíba a Aneel de pu
nir a Celesc na hipótese de

-

cumprimento da liminar, e

que a Agência fique impe
dida de efetivar aumento

superior a 15,42%.'
A ação civil pública é

resultado de investigações
instauradas pelo MP-Se e

MPF assim que os índices

foram definidos pela
Celesc e autorizados pela
Aneel, no início de agosto.
A petição é assinada pela
Promotora de Justiça
Analú Librelato Longo, da
Promotoria de Defesa do
Consumidor na Capital, e

pelo Procurador da Repú-
,

blica Carlos Augusto de,
Amorim Dutra, que atua

na Defesa dos Direitos do
-- ,

Consumidor no MPF.

o entendimento é que a

correção dos valores feita

pela Celesc e Aneel através
do Índice Geral .de Preços
da Fundação Getúlio

Vargas (IGP-M) não traduz
a real inflação do período
agosto de 2002 a julho de

2003, ao qual' o aumento se

refere. MP-SC e MPF pro
põem como indicador para
o reajuste o Índice de Pre

ços ao ConsumidorAmplo
(IPC-A), que neste período
registrou alta de 15,42%.
�'O IPC-A se apresenta
como o indicadormais ade- '

quado por refletir a inflação
de forma mais realista",
apontam os autores da ação.

INFORME
" '

A operadora Brasil Telecom está lançando o TVFone,
um serviço pioneiro no �etcado brasileiro, que; conecta
TV e telefone por mei�·d�:.tecnologiaADSL deacesso]
internet em alta velocidade. :Com o tvfone, um cliente
em Brasília pode ver a mãe que mora em Curitiba pela
televisão, enquanto conversam pelo telefone. Pode tam

bém mostrar para ela o vídeo d�quelll. viagem tão espe
cial, ao mesmo tempo em que cprin{�� os detalhes. Para
ter acesso a tudo isso, basta um 'telefone convencional,
um aparelho de televisão, um acesso banda larga homo

logado peláBrasil Telecom e uma câmera especial, alugada
pela operadora. Para usar o cliente disca o "asterisco" e o

número desejado, que também deve estar habilitado para
o serviço. A câmera acoplada à TV capta as·ipi�ens.dos
interlocutores, que podem, então, se ver péi::i-_:teh�-J.i�ão,
enquanto conversam pelo telefone.Não é necessário ter

computador para usar o tvfone, mas, se o dente quiser,
pode aproveitarseu acesso banda larga para conectar seu
computador e navegar pela internet em alta velocidade.
A partir deste 'mês de novembro, o rvfone estará dispo
nível em toda aárea de atuação da Brasil Telecom. Na

promoção de lançamento, a instalação, que custaria R$
60,00, é grátis para o cliente que Indicar um amigo este

adquirir o serviço. A mensalidade fica em R$ 69,90 e o

aluguel da câmara, R$ 29,90. Os requisitos são, além do

aparelho de telefone convencional, um acesso banda lar

ga homologado pela Brasil Telecom com velocidade de

conexão mínima de 600 kbps, um modem ADSL con

figurado como ''bridge'' e um aparelho de TV com en

tradas de áudio e vídeo modelo RCA.

Propaganda
A empresária Christiane Hufenüssler, que integra a dire

toria da Abap ( Associação Brasileira das Agências de

Publicidade) anuncia estratégia para mostrar o que boa

parte do mundo já sabe: o mercado publicitário nacional
está entre os melhores do planeta. Liderado pelo presi
dente.da entidade, Dalton Pastore, o meio publicitário
iniciou campanha para explicar aos diversos segmentos
da sociedade brasileira que o setor não apenas faz cam

panhas memoráveis, mas também tem um papel imo
portante na construção e no desenvolvimento econômi
co doPaís. O Brasil é a 12° economia do mundo, mas

figura entre os melhores mercados publicitários do pla
neta, não só em termos de criatividade, concentrando
cerca de 4 mil agências publicitárias e movimentando re

cursos da ordem de R$ 13,5 bilhões. Desse total, R$ 9,6
bilhões são aplicados na mídia e R$ 3,9 bilhões ,na pro
dução. Segundo a ABAP, o impacto dessa produção che

ga a 95% da população brasileira através dos meios de

comunicação de massa, Boje, mais de 32 mil pessoas
trabalham nas agências do País e mais 126mil alunos nos

cursos de comunicação visual. A mídia brasileira conta

com 374 emissoras de Tv, 3.47 rádios, 1.194 revistas e

cersa de 500 jornais diários. Esses meios cobrem aproxi
madamente 87% das residências.

Compra
.2,8799
2,8800
2,8000

Venda

2,8807
2,9500
2,9200
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CONFRATERNIZAÇÃO
Como forma de integrar os diversos ramos de

atividades empresariais, os 19 núcleos setoriais

vinculados a Acijs e Apevi organizam, no dia 22

de novembro (sábado), um jantar dançante de

encerramento das atividades do ano. Programado
para às 21 horas, o evento será realizado nas.
dependências da Sede Esportiva e Recreativa
Marisol e vai reunir aproximada�ente 350

participantes. O ingresso individual custa R$ 13,00
e o valor para casal é de R$ 25,00, exceto a bebida

em ambos os casos. Haverá o sorteio de brindes

aos participantes. O evento será animado pela banda
4" Redenção. Mais informações pelo telefone 275-

7020, ou diretamente no Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul (Cejas).

WEAR BRAZIL
O Consórcio de Competitividade do setor de

confecção de Jaraguá do Sul - Consórcio de

Exporração Wear Brazil - com o objetivo de

fortalecer o grupo e abrir novas perspectivas às

empresas de Jaraguá do Sul e região, está buscando
empresas que queiram participar do grupo. O

Consórcio está localizado na Avenida Marechal

Deodoro da Fonseca, 429, sala 105, 10 andar

Edifício Florença. Interessados podem acessar o

site do consórcio no www.wearbraZil.com.br ou
no fone 371-0763 com Dirce Hanauer.

"O povo que conhece
ao seu Deus se

tornará forte
f' .. .

"
e . ara proeza.s

Daniellh32

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe

II
REUNiões:

.
" í 'y ," "

.

3° feira: 19:30h � oração
4° 'feira: 19:3011 - eÓ$ioo
Oomll)gos: 19:00h • 'famOlo

Rua: MaxWllhelm, 289 • Baependl
Centro Jora uó da Sul. :Fone: 370-6180

tário, ajardinamento, cria
ção de espaços para aten

dimento e aquisição de

colposcópio, auto-clave,
bisturi elétrico, cautério,
maca, balcões, armários,
sala de esterilização, entre
outros. Um dos últimos

projetos encabeçados por
ela, por S.caramello, e pelo
núcleo de cabeleireiros foi

a campanha das perucas

grisalhas. "Raquel tinha
muitos planos de trabalho,
e muitos desses ela ainda

não tinha nem nos conta

do", lembra Elisabeth.
Como Raquel havia sido

reeleita há pouco mais de

um mês muitos projetos
ainda não tinham sido co

locados no papel. Mas a

vice-presidente assegurou
que os projetos continua

rão sendo tocados adian
te. "Sabemos que uma das

vontades dela era de insta

lar um bazar aqui na enti

dade para angariar fundos .

para nossos projetos, a

exemplo do que já acon

tece em Blumenau e São

Francisco do Sul. Dentro

em breve queremos pôr
em prática esta idéia. Va
mos apenas nos readequar,
porque a' ausência da Ra

quel deixou uma lacuna

muito grande na Rede Fe

minina de Combate ao

Câncer. Mas com certeza

vamos continuar com o

bom trabalho e o exem

plo que essa mulher repre
sentou e continuará repre
sentando para nós", finali- .

za emocionada Elisabeth.
(CELlCE GIRARDI)

'GERAL 'TAr:
, .,_______corumIDJilllOY.!Ll

reda'êao@jornalcorreiodopo\(o.com])';;----
ILUTO: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER PERDE SUA PRESIDENTE NO ÚLTIMO SÁBADO

.laraguá do Sul perde um

exemplo de luta social
]ARAGuA DO SUL - A

Rede Feminina de Comba

te ao Câncer de Jaraguá do
Sul amanheceu ontem tris

te, perdida. Sua administra
dora, Marli Raquel Vieira
Garcia, faleceu na manhã

de Sábado, vítima de pa
rada cardio-respiratória.
No dia 2 de outubro, Ra
quel foi submetida a uma

cirurgia de retirada de hér

nia de hiato e redução do

estômago. Cinco dias de

pois retornou ao hospital
apresentando complica- .

ções pós cirúrgicas onde

voltou a ficar internada,
indo para 'a UTI, onde
apresentou problemas res
piratórios. Na Sexta-feira

)
foi reanimada depois de

duas paradas cardíacas,
mas não agüentou a tercei

ra, ocorrida na manhã de

sábado.

Raquel havia sido
reeleita no mês de setem

bro para mais dois anos de
mandato. A presidente foi
descri ta pelos colegas
como uma pessoa extre

mamente batalhadora. ''A

perda dela é irreparável,
porque a Raquel era uma

pessoa muito dinâmica e

de uma coragem muito

grande. Ela não media es

forços para conseguir
apoio e ajuda para os pro
jetos da Rede", conta

Elisabeth Dematté, vice
presidente da.RFCC.

Amanhã os membros

da RFCC irão se reunir

para decidir quem deverá
ficar a frente da entidade.

Segundo o estatuto a vice-

UNERJ
O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica
do Rio Irapocu realizará a inauguração da sala onde

passará a funcionar sua sede própria no Bloco G

do Campus da Unerj. Na ocasião será lançado
oficialmente o Cadastro Básico de Usuários e

Levantamento Preliminar da Bacia do Rio Itapocu.
A solenidide está marcada para o dia 13, às 15h30;
no auditório da Unerj.

grande
orém, tome

ou uma mudança,
deíxor pra outro

om gato poderá
ser abalado. Cor: Cinza.

bolho, verá o seu

r. Um segredo
a poderá ser

lar o romance.
'

e ho.

se a sua

e ficará em

uidado com o clima
ão no serviço. Altos

e orxo marcar a vida a

dois, Cor: orrorn.

Virgem - Não sonhe alto
d re a realidade,
E dependência de

s. Problemas no

abalar o romance,

-azulado.

Raquel: exemplo de dinamismo dentro da RFCC

presidente deverá assumir,
mas ela prefere ouvir o aval
da diretoria. "Prefiro que
a reunião aconteça para que

possamos estudar o futu

ro da RFCC", declara re

ticente Elisabeth. Para o

médico patologista, J\ntô
nio Carlos Scaramello, di
-rctor de educação da

RFCC, a morte da amiga
foi uma perda imensa. "A

perda da Raquel represen
ta uma falta muito grande
não só para a entidade

como para Jaraguá do sul,
porque ela sempre foi
muito ativa e estimulava o

grupo a batalhar junto",
declara o médico.

Raquel Vieira Garcia,'
tinha 52 anos, e trabalhava

como voluntária da RFCC
há quase oito anos. Nasci

da no Rio de Janeiro, veio
para Jaraguá do Sul em

i revistos

P�f(fª,9Tr,ymlr. O clima estará

tgnsb�'cbm"-�tto. Cor:
Amarelo.
E

agosto de 1988 com o

marido, o engenheiro quí-.
rruco Dejair Ramos

Garcia. Formada em ad

ministração de empresa,
assumiu 'a presidência da

RFCC em setémbro de

2001. Dentre seus projetos
estão a contratação de dois

médicos para acompanha
mento e tratamento aos

pacientes de câncer; trata
mento masculino de pre
venção ao HPV; forneci-

.

mento de cestas básicas a

22 famílias cadastradas que
tem portadores de câncer

entre seus membros e rea

lizou desde então 55 pales
tras com o médico Antô

nio Carlos Scaramello, Na
entidade providenciou re

forma e pintura das insta

lações internas e externas,
reforma do estacionamen

to, da rede de esgoto sani-

ontrole a sua

a

Capricórnio - Respeite os

no trabalho. Faça o

I'

elacionamento
c s em alta.

CUJ4iQI1tl.. AI?"
não gostar além

d��!i"ê�ção a fofocas!
Seu coração vai estar
insatisfeito. Cor: Vermelho.
Peixes - A sorte estará seu

I -

o se acomode,
em no trabalho.
goos do passado
ar o seu coração.
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IANIVERSÁRIO: MUNicípIO DO VALE DO IrAPOCU COMEMORA SEUS 42 ANOS DE EMANCIPAÇÃO

Massaranduba completa hoje
42 anos de

MASSARANDUBA - o

município de Massa

randuba comemora hoje 42

anos de emancipação políti
co-administrativa. Sua histó
ria começou a se� construída
na época de 1870, com a

chegadas dos primeiros imi
grantes alemães na região de

C�pinha ePatrimônio. Em

1908, chegaram os italianos,
poloneses e, mais tarde, os.

imigrantes açorianos. Na dé
cada de 20, o local foi

credenciado como distrito de

Blumenau, e a emancipação
do município aconteceu em

11 de novembro de 1961.

O primeiro prefeito, Ricardo
Witte, nominou omunicípio
de Massaranduba, em fun

ção de uma árvore de cor

rósea, abundante na região.
A economia de Massa

randuba é essencialmente
J

agrícola, aproximadamente
63% de uma população de

12 mil habitantes vive na

zona rur�J e produz na sua

maioria arroz, fazendo com

que o município seja conhe
cido como Capital
Catarinense do Arroz, com
aproximadamente oito mil

produtores. Além do arroz,
omunicípio produz também

• I""J

ernancrpaçao

, César un es

A economia do município é essencialmente agrícola com destaque para produção de arroz

banana, palmeira real e de
outros produtos, que são ex

portados para diversos esta

dos brasileiros e para os paí
ses do Mercosul. Além da

agricultura, a instalação de in
dústrias nos mais variados

segmentos, tem'gerado em

prego e consequentemente
movimento da economia.

Massaranduba tem 250

prestadoras de serviço, 144
indústrias, 172 comércios e

19 associações. Cachoeiras,
trilhas-ecológicas, pesque-pa
gue, hotel fazenda, igrejás e

casas enxaimel embelezam a

cidade, tomando o municí

pio agradável de se viver.

As festividades come

morativas ao aniversário do

município iniciam hoje às 9

horas da manhã com apre
sentação da Banda Marcial

M. Pedro Aleixo, às 1 ° ho
ras acontecem apresentações
culturais, e a Segunda Feira

Municipal de Artesanato e

Cultura, com visitaçào aos

estandes. A tarde haverá

apresentação da História de

Massaranduba com o jorna
lista e escritor Luiz Saulo

Adame e às 14h30 inicia a

tarde dançante com a dupla
Eder e Jane.

Mas as comemorações
continuam durante a semana

com apresentações de retreta
na Praça da Prefeitura, às 19

horas, das etnias Polonesa,
Alemã e Italiana. Na Sexta

feira acontece o FestivalDan

çaBrasil a partir das 19 horas.
E no final de semana, 15 e

16; será realizada pelo Círcu

lo Italiano a primeiraFestaIta
liana de Massaranduba, que
tem o apoio da Prefeitura

Municipal e da Associação
Bellunesi de Jaraguá do Sul.
O evento que será realizado
no Centro Esportivo Muni
cipal contará com uma vasta

programação, onde mais de
210 pessoas e grupos se apre
sentarão nos dois dias de fes-
ta. (CG)

Curso para empresários vai abordar situações de emergência
]ARAGuA DO SUL;'

}OINVIILE - Desenvolver o

espírito de liderança e de so

lidariedade, valorizar a auto
estima, coragem e determi

nação, praticando o convívio
harmonioso com a nature

za, além de executar tarefas

possíveis de ser utilizadas

numa situação de emergên
cia e ampliando a experiên
cia pessoal.

Estes são alguns dos ob
jetivos do Estágio de

Capacitação Empresarial do
Nosso Batalhão (ECENB),
promovido pelo 62:'Batalhão
de Infantaria (BI), deJoinville,
que acontece entre os dias 14
e 16 de oovembro. O curso,

destinado a empresários da

região, principalmente de

Jaraguá do Sul,Joinville, São
Bento do Sul eRioNegrinho,
de ambos sexos e maiores de

21 anos.

Durante o estágio, os par
ticipantes vão receber instru
ções sobre os princípios de

sobrevivência, obtenção de

água e do' fogo, orientações
sobre nós e amarrações,
rapel, transposição de cur

sos d'água, conhecimentos
de alimentos de origem ani

mal e vegetal e construção
de abrigos improvisados. O
estágio será desenvolvido

através de' sessões de instru

ção, seguidas de demonstra
ção e prática voluntária, indi
vidual ou em grupo. Todas
as atividades serão acompa
nhadas permanentemente

por oficiais e sargentos ins

trutores, prestando, desta for
ma, assistência médica e

odontológica necessária. A

atividade vai contar com, no

mínimo, 40 empresários.Vi
sando atender principalmen
te a classe empresarial, os
organizadores do estágio
afirmam que algumas adap
tações foram realizadas na

execução de determinadas

oficinas, com a finalidade de

proporcionar melhor

aprendizado aos empresa
rios participantes. No even

to, será oferecida toda infra

estrutura adequada e seguran
ça total na execução dos tra
balhos. O local de apresenta
ção dos participantes será no

Auditório do 62° BI, em

Joinville,na sexta-feira, dia 14.
As inscrições para o está

gio de capacitação podem ser

feitas na Seção de Comuni

cação Social do 62° Batalhão

de Infantaria, através do tele
fone 433-2399, ramal209, na
Associação Comercial e In

dustrial de Joinville (Adi),
Jaraguá do Sul, (Acijs), São

.
Bento do Sul·(Acisbs) e Rio

Negrinho, ou então na sede

da Associação de Joinville e

Região da Pequena Empre
sa (Ajorpeme), em Joinville.
Para participar desta ativida
de, o investimento é de R$
250,00, valor que pode ser

dividido em até duas vezes.

Mais informações nos tele

fones (47) 433-0338 e 433-
2399 ramal 209.

TERÇA-FEIRA, 11 de novembro de 200J
-

Sescpromovemaisumaedição
do Brincando nas Férias

}ARAGuA DO SUL -

O Sesc J araguá do Súl -

Serviço Social do Co

mércio, está com inscri

ções abertas para o

"Brincando nas Férias".

O tema desta etapa será:

O Mundo Mágico do

versidade", em Guara.
mirim/Se. O Sesc já está
com inscrições abertas.
As crianças serão todo o

tempo acompanhadas
por monitores especia],
zados em todos os mo.

mentos.

Circo. O· evento aconte- Preço da Inscrição
ce de 15 a '19 de dezem-

.
R$ 48,00 para depeno

Educação Marista

bro de 2003, para crian

ças de 06 a 12 anos. Su

cesso todos os' anos, o

Brincando nas Férias

'tem duas edições, uma
no inverno e outra no

verão. As atividades
acontecem durante toda

a semana' do evento.

Nesta etapa, na 2" 4" e

6" feira, as atividades se

rão no Colégio São Luís

das 13:30 às 17:30 ho

ras. Na 3" feira, dia 16/
12, será realizado um

passeio ao "Resort de

Lazer e Convenções
Águas de Palmas" em

Governador Celso Ra

mos/SC, com saída às 6

horas e retorno previs
to às 20 horas, em fren

te ao SESC, e na 5" feira

, dia 18/12, um novo

passeio, agora ao "Insti

tuto Rã-bugio para Con

servação da Biodi-

o mundo passa por
uma mudança de

paradigmas, por um

novo modo de conce

ber e de interpretar a

realidade, cuja ponte é

a revolução tecnoló

gica.
Mas o conhecimen

to tácito, ofuscado pe
los deslumbres da

tecnologia, também

compõem a realidade e

deve ser estudado com

a mente aberta. Afinal,
para que serve todo o

nosso saber se ele não

se traduzir em ética e

compromisso?
O Marista quer for

mar o educando desde
a mais tenra idade para,
mais tarde, diplomar
vestibulandos com ex-

dentes de comerciários
e alunos do Colégio São

Luís, R$ 58,00 para de.

pendentes de c onve

niado e empresário e RI
70,OD para cornunida

de em geral. No valor

da inscrição está incluo
íd o: uma camiseta do

evento, uma pochete,
os passeios, seguro de

viagem, lanche to dos

os dias, exceto dia 16/
12. Na terça-feira so

mente está incluído o

almoço no Resort em

Governador Celso Ra·

mos. O local possui
lanchonete e res tauran

te. Inscrição feita pela
mesma pessoa, de 3 cri

anças ou mais, o SESC
dará 10% de desconto

no total do valor. As

inscrições já estão aber

tas e as vagas são lirni
tadas.

celências acadêmicas,
mas ao mesmo tempo
sustentados por uma

base sólida, exigida
pelo mundo de hoje"
onde os valores pos
sam ser os gl.!-ias nor

teadores.

A realidade exige
pessoas bem formadas,
orientadas e autôno

mas, conscientes e ilu

minadas por um senti
do profundo da vida,

pois não basta apren
der, o fundamental é

aprender o que fazer

com o aprendido.
Venha você também

fazer parte deste mun

do.

Inscrições abertaS
.

para 2004
.

Informações 3710313
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com o Prefeito Dávio Leu
CP - Quais as principais realizações da atual Administração
Municipal?
Dávio - Um dos maiores desafios da nossa administração foi a

recomposição da frota municipal, que estava totalmente
sucateada quando assumimos. Foram totalmente retormados-z
tratores de esteira, 5 ônibus escolares, 3 tratores agrícolas, 7

caminhões basculantes, 2 caminhões tanque, 2

retroescavadelras Case, 2 patrolas' Allis-Chalmers, 2

carregadeiras e 6 automóveis. Também foram adquiridos 3

novos caminhões volkswagen, sendo 2 para adaptação com

caçamba e 1 para instalação de compactado r para coleta de

lixo, 1 caminhonete para uso dÇJ Departamento de Obras e um

tanque novo para irrigação de ruas.

Hoje com a frota 100% em funcionamento, a
Administração Municipal está atendendo
todas as necessidades da comunidade. Foram

adquiridos, em 2002, mais 2 Fiat Uno, 1 Van

Besta, 1 automóvel Zafira, 1 microonibus, e 2

ônibus semi-novos. Para aumentar a força de
trabalho foram adquiridas, ainda, 1 roçadeira
mecânica e i escavadeira hidráulica, equi
pamentos essenciais para todos os serviços.
Foram executadas, ainda, obras e serviços na

área urbana e rural, construção e reforma de

prédios públicos e aquisição de equipamentos
médicos.

CP - Quais as maiores carências do Município?
Dávio - A exemplo de todos os municípios brasileiros, temos carências na área
da saúde em função de uma política equivocada do governo, falta-nos receita

para atender as necessidades básicas de infra-estrutura viária e urbana,
precisamos ampliar os equipamentos da patrulha agrícola para melhorar a

prestação de serviços ao produtor rural, necessitamos da ampliação dos

empreendimentos nos setores secundário e terciário visando a geração de

emprego e renda.
Certamente as nossas dificuldades serão mi.nimizadas com a conclusão das
obras da SC-474 (Massaranduba BR-I01/ Barra Velha) e posteriormente com

o asfaltamento da SC-413 (Massaranduba/Luis Alves), o que transformará
nosso município num grande entroncamento rodoviário.

CP - Que aspectos foram priorizados nesta
Gestão?
Dávio - En:] vista das dificuldades porque
passava o município e da caótica situação
encontrada, agravada pela decisão das

proprietárias do Hospital Sagrado Coração de
Jesus pelo encerramento das suas atividades,
todo o planejamento das ações de governo tiveram que ser

alteradas e adequadas às reais necessidades de buscar a

recuperação da força de trabalho, da reestruturação
administrativa, da redução do custo de manutenção e operação
da máquina pública, da necessária retomada do crescimento
econômico e da conseqüente prestação de serviços a população
com mais eficiência e qualidade, o que nos fez priorizar as ações
nas áreas da saúde e assistência social, educação, esporte e

lazer, agricultura e meio ambiente e infra-estrutura e

transportes.
O modelo administrativo que implantamos provou a sua eficácia
e com muita dedicação e trabalho os resultados estão

aparecendo, fazendo com que o cenário e o conceito do

município de Massaranduba seja inegavelmente positivo e

altamente promissor.

Rod. Guilherme Jensen - Km 14

(47) 379-1341- Massaranduba

42ANOS
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CP - Quais os Projetos da Prefeitura para 2004?
Dávio - Daremos continuidade a execução das

ações de governo que foram planejadas, e dentro
da disponibilidade financeira ampliaremos as

obras de infra-estrutura, a reurbanização do
centro da cidade, a reforma, ampliação e melhoria
dos equipamentos públicos, além da ação definida
como prioridade representada pelo inicio da:
obras de construção da Casa de Saúde do povo

rnassarandubense.

CP - Há possibilidade de candidatar-se a

reeleição?
Dávio - As candidaturas pertencem aos partidos,

.

cabendo-lhes a prerrogativa de escolha dos seus

candidatos através da convenção. Se o partido ao

qual estou fi I iado (P FU entender que eu deva ser

candidato a reeleição e fundamentar esta escolha
ouvindo a opinião pública, certamente irei .avaliar
com muito carinho e responsabilidade essa nova

convocação.

CP - Na sua opinião, o assistencialismo ainda é uma das melhores formas de
conquistar o eleitor?
Dávio - Entendo que a conquista do eleitor -ocorre em função das ações de

governo que estão sendo realizadas e que estão alavancando o prcqresso do

município, propiciando boa assistência e qualidade de vida ao cidadão.
Se o município vai bem, o povo também vai bem, podendo colher os resultados e

usufruir as oportunidades e os serviços oferecidos, fazendo com que o

assistencialismo seja praticado em sequndo plano e em casos de real

necessidade, o que justifica a ação. Seriedade, competência, honestidade,
trabalho e humildade conquistam o eleitor.

,

CP - Mensagem para os Massarandubenses:
Dávio - Quero dizer aos massarandubenses que estamos cumprindo com o nosso

dever em administrar de forma digna, competenté, honesta e transparente,
promovendo o progresso, a assistência e o bem-estar do nosso povo, resultado do
trabalho de equipe que envolve todos os servidores municipais. Apesar das
dificuldades financeiras impostas aos municípios brasileiros, estamos

mantendo todos os nossos programas de trabalho, os cronogramas de execução
das obras, estamos rigorosamente "em dia" ccrn-as finanças públicas e com a

amortização das dívidas herdadas das administrações anteriores, e para coroar
o 3° ano da nossa 3a gestão, além das inúmeras obras e serviços realizados neste

período, implantamos recentemente o Programa de Saúde Familiar PSF,
gerando 40 novos empregos e levando o profissional da saúde na casa de todas
as famílias mas-sarandubenses, propiciando mais saúde e qualidade de vida ao

cidadão. A positividade das nossas ações de governo certamente nos credenciam
a continuar pregando a união do povo massarandubense e a merecer o seu apoio.
Juntos, construiremosuma Massaranduba cada vez maior e melhor!!!
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MONITORAME�TO PREVÊ ADIMINUIÇÃO
do mal da siqatnka nas laveurasde banana

Combater uma das principais doenças que ataca e principal, os produtores recebem informação sobre o

destrói lavouras de banana no município é o objetivo do número exato de manchas do fungo nas plantações
projeto de Monitoramento da S igatoka Amarela, im- indicando quando devem pulverizar sua lavoura. \\ É um

plantado em outubro e coordenado pelo Departamento método que vai favorecer o produtor, que aplicará o

deAgriculturae Meio Ambiente de Massaranduba. produto recomendado na hora certa", explica a

A sigatoka amarela é provocada pelo fungo coordenadora do projeto, a engenheira agrônoma Lilian

Mycosphaerella musicola e a principal doença da Fernanda Sfendrych.
bananeira.no Brasil, onde existe há mais de 40 anos; O técnico agrícola da Aprobam (Associação dos
causando cerca de 50% de perda na produção. Emtodo Produtores de Banana de Massaranduba), Wilhiam Rudi
o país são produzidos por ano seis mi Ihões de toneladas Erdnann, ressalta que os produtores devem estar

de banana. <' associados, para o bom andamento do monitoramento,
Em Massaranduba, a banana é cultivada por ,que depende da participação de todos os bananicultores

aproximadamente 250 dos produtores agrícolas, que devido à facilidade de propagação do fungo. Atualmente,
exportam o produto para Argentina, Uruguai, Paraná apenas 5Q dos 250 produtores de banana são associados
e outros estados brasileiros. O monitoramento ría ao Aprobarn .. "

siqatoka amarela é feito em campo, onde umaequipe Massaranduba é o terceiro município do estado a

técnica formada por profissionais da prefeltura.realiza implantar 'o 'rflOhitoramento da sigatoka amarela, se-

leituras semanais nos chamados pontos de precisão, / quldo de Sçhroeder 'é Luís Alves, onde a queda na pro
que são seis locais fixos espalhados pelo mu�iCípio., dução de banana baixou de 30% para 10%, aumen

Através de uma placa informativa colocada na'estrada ,tÇl,ndo de 1,2 caixas de banana por cacho para 1,9 caixas.
, -r

'I" :''A. J ""

Departamento ;apóia nrcdutores
locais com serviços e programas

O Diretor do Departamento de Agricultura e

Meio ambiente, o engenheiro agrônomo
Amantino Dali' agnol, acrescenta que além do
monitoramento da sigatoka amarela, é
realizado o programa de controle do perceveja
da-arroz conhecido por "bicudo" e do inseto
borrachudo e maruim.

O Departamento também tem prestado
assistência técnica ao pequeno produtor rural
com serviços da patrulha agrícola mecanizada
como aração, roçagem, drenaqern e preparo
para terraplanagem, entre outros.

Na pecuária, foi criado o serviço de

inspeção municipal para "verificar a qual idade
dos produtos de origem vegetal e animal",
explica o agrônomo.

Na área ambiental, três convênios foram

fi rmados com a Fatma e o Ibama

autorizando a liberação e. fiscalização de
'

corte de árvores maduras, licenciamento de

supressão da vegetação para fins

agropecuários e o licenciamento ambiental

junto à pequenas indústrias.
Estas mudanças começaram a partir de

2001, quando o departamento contratou

dois engenheiros agrônomos, médico

veterinário, técnico agrícola e uma equipe
de campo, com lnserninadores e operadores
de máquinas, num total de 13 funcionários.
"Temos um projeto de ampliação do corpo
técnico e aquisição de novas máquinas
agrícolas se permanecermos na

administração municipal .na próxima
gestão", comenta Amantino.

Jornalista responsável: Carolina Tomaselli - Fotos: Cesar Junkes/Cj; Vick Bartel/Cj; Arquivo CP e Arquivo Prefeitura de Massaranduba - Paginação Eletrônica: Vinicius Schane
CORREIO DO POVO Opto. Comercial: 371-1919/comercial@jornalcorreiodopovo.com.br - Fotolito: Cromoarte Criação e' Fotolitos - 376-0816 - Impressão: Gráfica e Editora CP - 370-7919
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EDUCAÇÃO É PRIORIZADA COM
.

- .

reformas nas escolas e capacitação profissional
Uma série de medidas voltadas à

educação em Massaranduba tem sido
adotadas pela atual administração
municipal através do Departamento de

Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A começar pelo 10 Fórum Municipal
de Educação, realizado dia 15 de
outubro no Pavi I hão B do Centro
Esportivo Erich Rode. Cento e trinta

profissionais da rede municipal
participaram do evento que teve tomo

propósitos a cr iação do sistema

municipal de educação, de um projeto
político-pedagógico e do plano de cargos
e salários.

De aco rdo com o d i reto r do

Departamente, Vilson Eichstadt, o

encontro culminou na formação de

comissões, que já. começaram a

trabalhar as questões pertinentes ao

Fórum.
Desde 2001, o Departamento também

promove a capacitação dos professores,
através de cu rs o s de fo rmação

.

continuada. E o incentivo à graduação do

corpo docente é feito em parcerias com

as universidades Unerj e a Udesc. Dos
120 professores da rede municipal de

ensin0, 90% completam a graduação até
o final do ano e recebem um salário

.ulnke
rzm :,mm, f5hj
(047)371-8637 - e-mail: dumkep@neluno.com.br

Av. Pref. Waldemar Grubba. 1583
S••pendi - Jaragua do Sul - se ��� 379-1560

médio de R$ 890,00 por jornada de 40

horas semanais.
No aspecto estrutural, sete escolas do

município ganharam reformas e

ampliações. A Escola Ministro Pedro

Aleixo, por exemplo, teve uma quadra de

esportes e uma creche anexa cons

truídas. Já a Escola Maria Machado

I<reutzfeld, além. das reformas, ganhou a

Praça Expedicionário H ilário Manoel de

Souza, recém construída em frente ao

estabe I ec imenta.

O Departamento de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer também con

tratou um nutricionista, um psicólogo e

um fonoaudiólogo para atuar junto às
escolas tanto da.rede municipal quanto
estadual.

Além disso, o Departamento passou

por uma reestruturação interna, desde

que Vilson Eichstadt assumiu a di reteria,
há três meses.

Atualmente, as 15 escolas, os dois
centros de educação infantil e as 12 pré
escolas da 'rede municipal de, Mas
saranduba atendem 840 alunos do ensino
fundamental e 470 da educação infantil.
Todos os alunos, desde o pré-escolar até o

ensino médio, recebem transporte
escolar gratuito da prefeit_ura.

Massaranduba 42 anos

Funcionários do Departamento de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Todos os alunos da rede de ensino recebem transporte escolar gratuito

MASSA'RANDUBA

f6AlIlIl
C'PMPELARjA
- material de escritório e papelaria -

IUJJ3Jl..1IG
Rod.Gullh,rme Jansen - se 413
KM 13 - Massaranduba - se

(47)379-1000
Rua II de Novembro, 2376

Centro - Massaranduba - �c
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'FESTIVAL DANÇA BRASIL
Será uma das atrações no município

Apresentação do grupo folclórico germânico Gustav Bach
no Festival de Dança

Show de Talentos

o Festival Dança B rasi I, que será real izado nos

dias 12, 13 e 14 no Centro Esportivo Municipal,
. promete ser uma das' grandes atrações da

programação do aniversário de 42 anos de

emancipação po I íti co-adm i n istrativa de

Massaranduba.
Criado pelo Departamento de Educação,

Cultura, Esporte e Lazer, o Festival envolve mais de
70 grupos de todos os estabelecimentos de ensino do

município, segundo a coordenadora de cultura do

Departamento, Rosi Fauth Schultz. "O objetivo é

proporcionar a integração entre as escolas e

despertar na comunidade o gosto pela dança",
afirma Rosl.

já no dia 19, acontece o Shaw de Talentos, projeto criado pelo Departamento de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer envolvendo alunos do pré-escolar e do ensino fundamental das redes municipal e estadual.
O projeto inicia na sala de aula, onde o professor trabalha a música, dança ou teatro com seus alunos,
estimulando a sensibilidade, criatividade, percepção e imàginação. Cada escola, por sua vez, irá
selecionar três trabalhos artísticos culturais para apresentação coletiva ou individual.

Após esta etapa, todos os alunos participantes serão reunidos por região, apresentando-se em alguma das

escolas, previamente definidas.
.

Os objetivos são criar um espaço alternativo para mostra de talentos artísticos culturais do município,
incentivar os participantes e proporcionar o lazer artístico e cultural entre escola e comunidade, ,segundo
a coordenadora do Departamento, Rosi Fauth Schultz.

/

PARABENS MASSARANDUBA
PELOS 42 ANOS DE PROGRESSO!

UMA HOMENAGEM:
SULARROZ INDUSTRIAL LTDA

[ Há 40 anosparticipando do
desenvolvimento da nossa cidade.

t�!!!!I!!�
labomass@netuno.com.br

(47) 379·1392
, Rua 11 de Novembro
Centro· Massaranduba
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la FESTA ITALIANA
entra no calendário das festividades
Nos dias 15 e 16 de novembro, o Círculo Italiano de

Massaranduba, com o apoio da Prefeitura Municipal e da

Associação Bellunesi de Jaraguá do Sul, realizará a P

Festa Italiana.
O presidente do Círculo Italiano, José Osnlr Ronchi,
explica que a idéia de fazer a festa surgiu da necessidade

de despertar a italianidade na comunidade de

Massaranduba, onde cerca de 35% da população é desta

origem. "Procuramos a prefeitura para envolver o evento

no circuito das festividades de aniversário, o que

prontamente foi atendido", comenta Ronchi.

O evento que será realizado no Centro Esportivo
Municipal (Pavilhão da Fecarroz) contará com uma vasta

programação, onde mais de 210 pessoas de grupos
folclóricos e corais se apresentarão nos dois dias de festa.
Ronchi destaca o Torneio de Mora, jogo de duplas
praticado com os dedos difundido nas prisões da Idade

Média na Itália. Haverá participação de campeões
estaduais de diversos municípios catarinenses como Rio do

Sul, Ascurra, Nova Trento, Laurentino, entre outros, além
de premiação para as seis primeiras duplas.
Outra atração especial da festa serão as apresentações
folclóricas, com corais de Joinville e Guaramirim, e

grupos folclóricos de Ascurra, Guaramirim e

Círculo
Italiano

Massaranduba.
A banda Vecchio Scarpone também promete atrair os

apreciadores da música italiana. O grupo que realizou nove

shows no mês de julho na Itália e oriundos da região de
Rodeio animará o baile da la Festa Italiana, que começa no

sábado.
Já a turma da Porchetta, responsável pela Festa da Porchetta

que aconteceu em Guaràmirim no mês de 15:ªosto, estará
trazendo um dos principais pratos típicos da cozinha italiana,
que será servido no domingo. Segundo Ronchi, esta é uma

tradição do norte da Itália, onde o porco assado é degustado
na Festa de São Simão, Igreja da Comunidade de Vallada

Agordina, província de Belluno.
. Outro prato típico ital iano, a polenta, também será servido

durante a festa. A comunidade do 10 Braço do Norte,
responsável pela Festa da Polenta real izada anualmente

naquela localidade trará, em parceria com o círculo italiano,
a Polenta Cansada, receita com temperos e especiarias
marcantes da cozinha italiana.
O evento conta, ainda, com o apoio da comunidade locar,
principalmente das famílias de descentes italianos que estão

colaborando, inclusive, com incentivos financeiros. "Acredito

que vamos superar o número de três mi I visitantes nesta

primeira edição", afirma Ronchi.

15/11
18h

18h30
20h
22h30

24h

Abertura Oficial da 1 a Festa Italiana

Apresentação Cultural
Início do JantarTípico Italiano
Baile com a banda Vecchio Scarpone
Início dos preparativos da Turma da Porchetta da Associação de Ital ianos

de Guaramirim e Associa ão 8ellunesi Nel Mundo de,Jaraguá do Suf

Presidente do Círculo Italiano, José Osnir Ronchi 16/11

A organização da la Festa Italiana começou logo após a fundação oficial do Círculo, em julho
deste ano, criado para resgatar a história das primeiras famílias italianas que chegaram no

município. "Queremos montar um acervo de pesquisa através de fotografias para verificar o

comportamento e os costumes dos imigrantes e compará-los com a realidade atual", destaca.

Outros projetos também serão desenvolvidos pelo recém-criado Círculo Ital iano. "Em convênio
com o consulado italiano vamos real izar aulas para difundi r a língua", comenta o presidente.

Ronchi afirma que os organizadores da la Festa Italiana, em contato com outros círculos

italianos, pretendem estipular um calendário festivo da região com o ci rcuito das festas ital ianas.

08h
10h30

11h

llh30
12h

17h
l8h

a garra de um povomarca
a vitória da terra onde vive

Parabéns, Massaranduba!!!

RONCHI
Massaranduba: Rua 11 de Novembro, 3.092 - Centro -

(47)· 379-1324 - e-mail: ronchicontabilidade@netuno.com.br
Blumenau: Dr. Pedro Zimmermann, 8800 - Itoupava Central
(47) 337-1899 - e-mail joronchi@terra.com.brAcessorla Empresarial e Contabilidade

Início Torneio de mora, truco e bocha Pavilhãoda Fecarroz

Desfile pela cidade em Alvorada Festiva com Círculo Italiano e Turma da

Porchetta

Apresentações culturais no Parque da Fecarroz

Apresentação do Grupo de Música I Primi Tempi Joinville
Início do Almoço Típico Italiano com a participação da Turma da Porchetta

Entrega de prêmios aos vencedores dos jogos de bocha, truco e mora

Encerramento da 1 a Festa Ital iana
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PREVENÇÃO É O CARRO CHEFE
dn Departamento de Saúde

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, através
do Departamento de Saúde e Assistência Social,
implantou no mês de outubro o PSF (Programa Saúde
da Família).

Através do programa, três equipes compostas por
médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e dez
agentes comunitários cada, passam a atuar nos

bairros do município prestando atendimento médico e

orientando às 'famílias sobre a prevenção de doenças.
De acordo com a diretora do Departamento de

Saúde e Assistência Social, Suzane Elisa Froehlich
Reinke, 100% da população está sendo atendida pelas
três equipes do programa, com sede instalada nos

postos de saúde do 10 Braço do Norte, Benjamin
Constante Massarandubinha.

Suzane afirma que a prefeitura cobre 65% das.
despesas com o PS F, enquanto que o governo fornece
os 35% restantes. \\É um investimento muito
grande. Estamos apostando no programa", declara
adiretora.

Os 30 agentes comunitários contratados foram
selecionados de acordo com os requisitos estipulados
pelo governo federal, como o de ter no mínimo 18
anos e morar há pelo menos dois anos nomunicípio,
passando também por treinamentos especial izados.

Suzane considera prematuro falar em redução do
número de pacientes devido à política de prevenção
do programa, mas acredita que os 590 atendimentos
realizados todos os meses pelo pronto-atendimento
diminuam consideravelmente.

Equipe do PSF do l' Braço do Norte

PARABÉNS,
MASSARANDVBA

Para nós, é uma honra compartilhar
dessa data tão marcante.

Parabéns, Massaranduba!

MASSARANDUBA,
42 anos de orgulho

.

para todo estado!

riIDTTI)] POSTO TEXACO

eP1NGUIM
(47) 379·1183

Cival·
Confecções e Calçados

Rod. SR-280 - KM 60 - n098 - Guaramirirn - se
e-mail: eggert@terra.com.br - (47) 373-03 t 7

Matriz: Rua II de Novembro, 2669
Massariinduba - Fone: (47) 379-1310 R: 11 de Novembro, 383 - Massaranduba

.

Massaranduba com+ Saúde "i-i.
n Saúdo da F:.mlUn

Atuação em prol da vida
Além de uma unidade sanitária para pronto-atendimento e

três postos de saúde, o departamento de saúde disponibiliza à
comunidade cinco gabinetes odontológicos, uma UTI Móvel, uma
besta para transporte de 12 pacientes, duas ambulâncias e dois
veículos, A prefeitura também adquiriu um aparelho de ultra
sonografia, instalado na unidade sanitária para a realização
semanal de exames, e um eletrocardiógrafo, utilizado no pronto
atendimento somente em casos emergenciais.

Outros projetos como o Programa Saúde da Mulher, o curso

para gestantes, testes de pezinho, campanhas de vacinação,
campanha sobre tabagismo e saúde bucal nas escolas, também
estão sendo desenvolvidos pelo Departamento.
já o trabalho de Assistência Social está beneficiando 96

crianças com o Programa de Bolsa Alimentação, 148 com a

Bolsa Escola e cinco gestantes, que recebem um auxílio do
governo estadual de R$ 15,00 por mês.

Para o ano que vem, o Departamento pretende fazer a

ampliação da unidade sanitária e a implantação de um posto de
saúde na comunidade Sagrada Família.

Em 2002, o pronto-atendimento realizou mais de 75 mil procedimentos médicos

Na endênciaI
o município de Massaranduba pode ganhai' um novo hospital
municipal, segundo afirmação do Prefeito Dávio Leu, que
declarou sei' positiva a decisão do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais em doar um terreno de aproximadamente 5 mil metros
quadrados para a execução de projeto, que será apresentado em

2004. O prefeito também espera o apoio das igrejas para
buscar doações de equipamentos com a criação de uma

fundação municipal. .

��----��---------------------------------
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Que o futuro seja grandioso
e pleno de paz e prosperidade
pa�a nossa cidade e nossa gente!

OFICINA MECÂNICA PICU
� C�:;_7 tmliJB ® ,q",,J�l> -

eom .....Ç.. d.....no24hn�
(47) 9902-0494

Rua Campinas s/na - Centro - Massaranduba

R: lide novembro, 2785 - Centro
Massaranduba - se - (47) 379-1151

SESSENTAMIL METROS QUADRADOS
de estradas devem ser pavimentadas até 2004

O murucrpro de Massaranduba conta com

uma população de 12.545 habitantes,
distribuídos em aproximadamente 375

quilômetros quadrados de território.
A característica eminentemente agrícola, que

representa cerca de 60% da economia local,
necessita de urna- infra-estrutu ra adequada para

't Ó escoamento.da pro'Qução. Da mesma maneira,
, ,

o comércio, as 'indústrias e moradores da zona

,'ürbâha 'e"ruraf "carecem �de estradas

'cpa�ime�t�das, -iIMminação pública, pontos de

Ôribus/entre'óu��p,s;
, Néssé séntiqQ� ,'desde 2001 a administração
municipal ve'm desenvolvendo o Plano de Ação
G cvernamental. Com o objetivo real izar ações
visando fortalecer a economia e proporcionar
qualidade de vida a seus habitantes.

A prefeitura de Massaranduba, através do

Departamento de Obras e Serviços Urbanos,'
investiu até o mês passado, mais de R$ 1 milhão
em drenagem pluvial e pavimentação asfáltica.
Em pavimentação com lajotas foram R$ 100

mil.
Além disso, o Departamento realizou a

retificação e macadamização da Rodovia M BA-

020, no l° Braço do Norte e o alargamento e

macadamização da Rodovia 'M BA-492, no

Braço Seco.

Em saneamento básico, 37 residências
foram atendidas com a implantação de

.ststemas de tratamento de esgoto
sanitário e abastecimento de água.
Também foi feita a recuperação das praças
públicas Wilhelm Leu, Dr. Rudolfo

Oropeza e Expedicionário H ilário Manoel
de Souza, além da recuperação e

construção de pontes, prédios públicos e

urbanização de áreas.
Entre as obras em execução está a

pavimentação da Rua Patrimônio, que
deve ser concluída até dezembro, num

total de lJ quilômetros. "Era .urna
reivindicação antiga da comunidade",
explica o assessor de planejamento da

prefeitura, Roberto Leu.
De acordo ele, outras obras ainda

devem ser realizadas em 2004, como o

trabalho de urbanização do centro.

"Oueremos fazer alteração do tráfego,
colocar sinal izações e implantar o

calçadão", ressalta Leu. O assessor

acrescenta que até o final do mandato, a

prefeitura pretende pavimentar 60 mil
metros quadrados, número que não foi

atingido pelas administrações anteriores
nos últimos oito anos.

"

�--�������

�8im é .Mas;arrmduCa
nestes 42 IJJWS de sucessoll!

CONZATI
CONFEC ÕES

(47) 379-0552
RUA ALTO GUARANI AÇU ,GUARANI AÇU· MASSARANOUBA· se

Indústria, Comércio
e serviços de facção em geral

Rod. Guilherme Junsen, 65 319-2348
Centro - !lassaranduba/SC 319-2393

,

MASSARANDUBA
'2 an�� deiita�sf�r�,i!,çõ

'

" " es

;&
�

(47) 379-1134/379-1441
Estr. Benjamin Constant - Massaranduba
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ESPORTE

PROG
,"

Pela primeira vez na história de Massaranduba, crianças e jovens estão tendo
a oportunidade de participar de escolinhas gratuitas, através do programa
Esporte para Todos, desenvolvido pelo Departamento de Esportes da Prefeitura.

Cerca de 400 meninos e meninas participam das escolinhas nas modalidades
de voleibol, futsal e futebol de campo. De acordo com a coordenadora de esporte,
Mi riane J acobowski, algumas equipes são preparadas para disputar os Joguinhos
Abertos e a Olesc (Olimpíadas Escolares). Os alunos também participam de outras
competições, como a Copa Jangada, de futsal, real izada em outubro.

O resultado da isenção de mensal idade pode ser verificado no número de
inscritos nas competições da Fesporte (Fundação Catarinense de Desportos), por
exemplo. Em 2000, 20 alunos do município disputaram eventos da Fundação,
enquanto que em 2001 quando as escollnhas passaram a ser gratuitas 100
atletas massarandubenses se inscreveram. "É uma possibi I idade que todos têm de
partlclpar", comenta Miriane.

Além de disputar, os alunos também têm se destacado nas competições. Nos
Jogos Abertos deste ano, o futsal de Massaranduba ganhou a fase microrregional,
sagrando-se bicampeão na modalidade. "Este fato é inédito no município",
ressalta Mi riane.

Para que os atletas possam competir em outras cidades, o transporte é
disponibi I izado pela prefeitura e os uniformes são adqui ridos através de
patrncínios." É gratificante, porque a gente vê as crianças conhecendo lugares e

pessoas novas. É muito compensador", afirma a coordenadora.
O Departamento de Esportes também tem realizado eventos locais para

incentivar a prática esportiva, não só entre jovens, mas com a participação dos
.adultos. Em abril foi realizado o campeonato de futebol de areia e para este mês
está sendo organizado o torneio de voleibol de areia em duplas.

INCENTIVA

Treino de futsal masculino da Escolinha

crianças a praticar esportes

Novo Ginásio de Esportes

Solenidade de inauguração do Ginásio Poliesportivo Alfredo Jacobowski

!...-----------------------�

A partir de setembro, a comunidade de
Massaranduba ganhou um ginásio de esportes
totalmente modificado. Inaugurado no dia sete de
setembro, o Ginásio Poliesportivo Alfredo
Jacobowski teve sua estrutura reformada e

ampliada pela prefeitura municipal.
A quadra passou a contar com 'as medidas oficiais
para jogos e um placar eletrônico, assim como o

vestiário, que ganhou chuveiros com água quente,
além de piso e pintura novos. A sala de

coordenação também foi ampJ iada. Para a estréia,
foi feita uma disputa de futsal entre o time
municipal e a Malwee.
Já em outubro o Ginásio sediou o Campeonato
Municipal de Futsal. Oito equipes da categoria sub
21 e 12 equipes adulto participaram do evento,
que termina em dezembro. "Estamos conseguindo
trazer a comunidade para as disputas", comenta
Miriane.

Participamos e compartilhamos o

Sucesso e a Qualidade de Vida
de Massaranduba nestes 42 anoS

Parabéns! ! !

®�rttl
(47) 379-1Uo

COOPERATIVA JURITI
Rua: 11 de Novembro, 665 • Massaranduba· se

www.juri!i.com.br
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ANA PAULA - vende-se, cj 1
suíte e 2 qtos. Tratar: 9145-
7719 ou 273-6455.

(proprietário)

ALUGA-SE - cj 9 peças, alv.

R$200,"oO. Tratar: 276-0605.

(proprietário)

. ."",. .

ImOVelS

ÁGUA VERDE - vende-se, à
1.500m do centro, alv., cj forro
de laje, 3 qtos, 2 banho cj boxe,
sala de visita cj telefone, coz.,
lav. e garagem, próx. da Igreja
São Judas. R$25.000,00 + 40x

R$215,00. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 371-6069.

ALUGA-SE - alv., cj 8 peças,
na R. José Mech, Bairro Souza.

R$180,00. Tratar: 276-0605.
(proprietário)

*Vende-se linha
telefônica prefixo 371.
Tratar 371-337� após
19h,(Alexandre) -

R$ 300,00ANA PAULA II - vende-se, cj
72m2, terreno com 420m2• R$
45.000,00 aceita-se

proposta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)

*Vende-se HP Jornada
548 - R$ 1.200,00 -

Tratar 371-3375

(Alexandre)

ALUGA-SE - qtos mobil.iados.
Tratar: 370-3561 cj
proprietária. BARRA VELHA - vende-se, 2

Pesquisa de sattstaç ão
QUATRO RODAs

SCÉNICALIZÉ E

CLJOAUTHENnQUE 1.0 16V

Melhores Compras 2003
em su.. CategonlS.

BLUMENAU
322·8800

ITAJAI
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370�6006 I Consórcio Renatllt

Para informações sobre preçose condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária. Renaul! para sua região.
,

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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��NO.� NU�

"MAIS!
�

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,.

salas comerciais e
reformas de imóveis

Plano de Opçõo na

Contemplaçõo

RS 40.000,00

Consórcio 8aHIsfeIla
QUEM CONHECE, CONFIA.

Representante
autorIZado: MAftIMA.R

IMOVEI$

Mandarino: 275·3731 / 275-0051
www.consorciobatistella.com.br

casas. Tratar: 370-7312.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se.
Tratar: 371-9311. (proprietário)

NOVA BRASíLIA - vende-se, na

R. Tomaz Feo. De Goez.
R$68.000,00 neg, Tratar: 370-
6526 ou 9953-2627.
(proprietário)

RIO MOLHA - aluga-se quarto e

cozinha mobiliados, na Rua
Artur Aldrovandi, à 500m da
prefeitura. Tratar: 370-7698.

.

(proprietário)

RAU - vende-se, mista, c/
105m2, murada, c/ brita e

garagem. Ao lado do Brasão.
R$26.000,00. Tratar: 370-
9294. (proprietário)

\

VENDE-SE - à 300m da praia,
mista, nova, pintada à óleo, c/
3 qtos, banh., sala de vlstta,
copa, coz , e garagem. p/ 4
carros, R$20.000,00. Aceita-se
carro no negócio. Tratar: 370-
6069.

VENDE-SE - 2 casas de alv., na

Vila Rau. R$27.000,00. Tratar:
275-1559.

VENDE-SE - alv., c/72m2, ter.
c/420m2• R$40.000,00,
Tratar: 273-0530.

VENDE-SE - no bairro São Luís,
2 casas de alv, c/140m2. Valor
à combinar. Tratar: 273-6537.

(proprietário)

VENDE-SE - pf retirar do local,

de mad., já desmontada, 7x9m.
R$1.100,00. Tratar: 372-
0391. (proprietário)

VENDE-SE - de alv., na Rua João
Planinsheek, c/ 3 qtos e demais

dependências. R$55.000,00.
Tratar: 370-8097 c/ Tina. Creei
9839.

VENDE-SE - de mad., c/70m2,
no Bairro Santo Antônio.
R$10.000,00. Valor 34x de um

salário mínimo. Tratar: 273-
6246 ou 9101-3688 pela
manhã c/ Gertrudes.

VILA LENZI - vende-se, alv., c/ 3
qtos, sala, coz., banh., na Rua João
André dos Reis, 338.
R$27.000,00. Aeeita-se carro até

R$12.000,00. Tratar: 371-2656.

. VILA NOVA - aluga-se. Tratar:
371-9311. (proprietário)

VILA RAU - vende-se, próx.
Colégio Júlio Karsten, alv., nova,
c/ forro de laje, assoalho de

piso, 3 qtos, sala de visita c/
telefone, copa, eoz., lav. e gar.
R$23.000,00 + 32x R$500,00
negociável. Aceita-se carro.

Tratar: 9137-5573.

TERÇA-FEIRA, 11 de novembro de 2�,

Casa em Barra do Sul
c,l 30mJ em alvenaria
,Ipi nos, qto, sa la, coz.
Terreno c/ 228m2
murada, piso em

cerâmica quitada,
próx, a lagoa. R$
25.000,00. Não aceita

11.245,00 R$ 98,80
21.130,73 R$ 185,65
30,850,87 R$ 271,05

$ 42,261,47 ---R$ 371,30
R$ 61.180,83 ---R$ 537,53

88.923,07 R$ nS,43
103,923,07 R$ 913,06

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas, Tratar: 370-3561
c/ proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratub a.
Tratar: 372-3192.

BARBADA - vende-se, novo, c/
3 qtos, banho compl. coz. sob
medida. Negociável, Motivo
mudança. Tratar: 371-8279.

CENTRO - vende-se, c/ 2 dorrn.

R$50,000,00. Tratar: 372-
1395.

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR. LOCALIZAÇÃO

DE JARAGUÁ1

ROY�

LOCALIZACÃO;
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972� Centro

FONE: (41)275-3070

VENDAS/LOCAÇÕES! :

Lojas e Salas Comerciah
(Com diversos metragens)

(

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuSI
"Inovando Conceitos de Vldt

sacada c/ ehur., coz. m

Entrada + pare, em 50 m

direto c/ proprietário, Tr
275-3070. Creei 8950.

AMIZADE - vende-se, ao Ia
da soe, Amizade, ótimo terr

c/400m2, bem Iocaltza
R$16,000,00, Aceita-se Co.

até R$8.000,00. Trat
9137-5573,

ANA PAULA III - vende-se,
662m2, à 500m do Po;
Mime. R$22,000,00, Trat·
275-3658.

BARRA - vende-se, c/ 7,50�

CENTRO - vende-se, c/ 1 dorm.

R$26.000,00, Tratar: 372-
1395,

CENTRO - vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130,000,00. Aeeita
se proposta. Tratar: 370-8097
ou 9104-5468 c/ Tina. Creei
9839

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

VENDE-SE - grande, em São
Paulo, Aceita-se troca por 2

. apto pequenos em Santa
Catarina. Tratar: 370-0783 c/
Marlene.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
c/ 3 dorm, sendo 1 suHe,

Mude seu conceito de viver
brf

Gatden.�}[o

Lazer: P'rédio:
Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna c/ambiente de descanso,

Salão de festas cjchurrasq. e bar, Home Theater,
Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

,-c.

�
,tj

C

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

Loea.iznçtfo do Prédio: Rua Leopr:l_ldo Mnlmkc,
Perto do Clube Beirá Rio,

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/a Cone tru tora

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

R Marechnl Deodoro da Eonsecn, 972
Royal Barg Ceuter -IllfllglUi do S1Il- SC

CONSTRUa
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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+ casa de alv. cj
R$140.000,00
$60.000;00
$5.000,00.

2601.

100m2•
ou

entr. + 24x

Tratar: 376-

GUARAMIRIM - vende-se, cj
r 25x35, no bairro Nova
I� Esperança. Valor à combinar.
a. Tratar: 373-1695 cj Teresa
tí após 18:00.

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

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

ED JARDIM DAS MERCEDES - Vila Nova - Apto(Om 02 dorm. Entrada 23.500 + 48 parcelas.

CLASSI

Valorizando
seu ambiente!

pj, construir, cj 608m2, rio
centro. R$8.000,00. Tratar:
374-5587.

por carro em bom estado.
Tratar: 276-0605.

TlFA MARTINS - vende-se, área
de 14.000m, ótima localização.
R$100.000,00 negociáveis.
Tratar: 370-8097 ou 9104-
5468. Creci 9839

VENDE-�E - área de 30.000m2,
próx. Malwee. R$35.000,00.
Aceita-se carro. Tratar: 370-
8097 ou 9104-5468. Creci
9839

VENDE-SE - de esquina, cj
TROCA-SE - terreno de 240m2 450m2, próx. Escola Giardini

-R$ 15.000,00 __ R$ 300,00__
-R$ .30.000,00 __ R$ 600,00__
_R$ 50.000,00 __ R$1000,OQ.__
_ R$ 70.000,00 __ R$ -

_R$100.000,OO__ R$ -

R$167,OO__
R$333,OO__
R$554,OO__
R$755,OO__
R$1150,Oo._:_

Temos outros valores - Com autorização do Banco Central

CORREIO DO POVO 3

Lenzi. Tratar: 371-6418 ou

9973-5212.

VENDE-SE - na Rua José Mech.

R$8.000,00 sendo

R$4.000,00 entro +

R$4.000,00 parco Tratar: 276-
0605.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, cj 3.900m2,
totalmente aproveitáveis ..
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, cj
640m2, cj meia água nos

fundos. Na Rua Alberto Santos
Dumont. R$55.000,00. Tratar:
370-1787.

ALUGA-SE - situadas na Av. Mal.
Deodoro da Fonseca. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

VENDE-SE - loja de acessórios
da moda, no calçadão da

Marechal. Ótimo preço. Tratar:
372-0052 ou 9133-0803.

VENDE-SE - loja no centro, em

pleno funcionamento. Tratar:
9123-7355.

VENDE-SE - mercearia na Tifa

Martins, Ana Paula IV.

R$18.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 376-1188.

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

ponto, aluguel acessível. Tratar:
371-5512. (proprietário)

REF 196 - Barra do Rio Molha - (asa c/ 90m2 e

terreno (I 323m2, contende 2 dorm., e demais dep.
R$55.000,00

VENDE-SE .. PRAIA eAMBORIU:',
Apartamento - Frente ao Mar - 3 Donnitórios + Dep. Suite - Garagem
R$220.000,OO
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Ç>aragem - 2 Sacadas - Novo

R$ 75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) + Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado no Centro - R$ 90.000,00

ZELlO BURATTO Rua 500 - n" 400 CRECI296 ""

www.mellm.com.br/�buratto 47 9983-5920· 47 367-1993

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e Jantar,'
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Saia Intima;
• 1 Suíte Simples;
• 1. Suíte cf Close!;
• 1 Suíte Master cf Closet e
Banhêira;

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

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento'da obra

Av, Mal. Deodoro da Fon_a, 97,
Ed.Di_, sobreloja· Jaraguá do Sul

REF 17 - Czerniewcz - (asa contendo 01 suite + .02
dorm. R$55.000,00

REF 168 - Centro - (asa com 274m2. (ontendo 01
suite + 02 dorm. R$170.000,00

ED MORADA DO SOL - Vila Nova - Apto com 01 suite' ALUGA- (asa comercial no centro de Jaraguó do Sul. Rua
+ 02 dorm. Sacada com churrasqueiro.R$95.000,00 Domingos da Nova. Atual SPl

REF 188 - Ana Pallla 11/- Sobrado constendo 230m2.
Sendop 01 suite + 02 d�rm. R$95.000,OQ

REF 11O -= Lot. Satler -Barra do Rio Cerro -

lotes com entrada + parcelamento ou R$21.000,00 a

vista
'

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

REF 111 - Três Rios do Norte - (asa em alvenaria
contendo 03 dorm., sala, copa, (OI., bwc, garagem.
R$48.000,OO

REF 193 - Jllventus - (asa contendo 01 suite + 02
dorm, sola, garagem pi 03 autmóveis, 205m2 ôren
construída. R$90.000,00

REF 161 - FRANCISCO DE PAULA -msn em alvenaria
c/3 dorm., sala, copa, coz., bwc, garagem, salão de festas
e piscina, terreno cl 843m2• RS 75.000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Defronte p/ Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, c/
mercadorias e mobiliãrio.

VENDE-SE - vídeo locadora, no
bairro Água Verde. Aceita-se
carro ou casa em Barra do Sul
no negócio. Tratar: 371-
2525.

�mp.regos
� �

:!;

.20.1 " .

" ,," '"

referência e ótima disposição p/
o trabalho. Tratar: 376-3990 c/
Anderson.

BABÁ - precisa-se que resida na

Vila Rau. Tratar: 9136-4090.

PRECISA-SE - de empregada
doméstica que resida na Vila
Rau e que tenha aptidão p/
cuidar de crianças. Tratar:
9136-4090.CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se

de vendedores externos com

experiência na' área de

consórcios, salãrio fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE-MARKETING - precisa-se
c/ experiência na áre a de
consórcio, c/ telefone em

casa (trabalho dorniclllar},
salãrio fixo + comissão.
Tratar: 371-8153 - Consórcio
União.

PRECISA-SE - de rapazes p/
trabalhar na área de carga e

descarga de caminhões, c/ boa

••
CENTRO DE I,."EGilAçÁ'O EMPRESA-ESCOLA

372·2032 <'

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

ReqUisitos: Domínio em Word, Windows e Intemet .

Setor do Estágio: Administrativo
Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de
Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

ADMITE-SE

EMPRESA DE TECNOLOGIA NECESSITA PARA

ADMISSÃO IMEDIATA DE PROFISSIONAL

PARA MANUTENÇÃO EM

MICROCOMPUTADORES

(WINDOWS, OFFICE E REDE).

TRATAR: 9136-4090.

PRECISA-SE
URGENTE

Professor para
área de montagem
e manutenção de

computadores com

experiência, para o
.

período diurno.

Comparecer com
currículo na rua:

Jorge Czerniewicz

nº 665.

, & "
" ss

20� .

I • ':
� "'�' � �

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
, como diarista. Tratar: 9903-
9383.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista. Tratar: 370-
6719.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista, meio período.
Tratar: 275-2452 recado p/
Mira.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar,

TERÇA-FEIRA, 11 de novembro de 20�,

GANHOS DIÁRIOS

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos
Representa ntes.
(12) 3933-1408.

P.redsa aedelJlOÇ8S
paratraJwlharde
... iI••...."

eecuttvoeoferece
semondla.TIatar:

(4ll9141-3Bl
c/Nego

experiência como

colorimetrista, aux. laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tratar:
275-6292 c/ Anderson.

PROCURA-SE -estáglo como

técnico têxtil. Tratar: 371-
5640.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

acabamento ou operadora de
tear retilínio. Tratar: 371-7733.

veículos

ASTRA - vende-se, GLS, sedan,
99, cornpl., top de linha. Aceita
se carro de menor valor. Tratar:
9101-1310.

CHEVETTE - vende-se, 89, turbo,
álcoot, c/ tr., alarme, todo
reformado. R$5.500,00.' Tratar:
372-0582 c/ Maicon.

CHEVETTE - vende-se, 89,
álcool. R$1.500,00 entro + 24x
R$212,00 fixas. Tratar: 9114-

, 9849 c/ Djalma.

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

Tratar: 9117-3464.

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

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

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km cornp, + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

CORSA - vende-se, wind, branco,
96. R$9.500,00 negociãveis.
Tratar: 9134-3557.

CORSA - vende-se, pick-up, 97,

excelente estado. R$9.000,00.
Tratar: 997.5-0133,

CORSA - vende-se, wind, 98,
prata. R$8.500,00 + l1x

R$275,00. Tratar: 9981-4378.

CORSA - vende-se, pick-up, 96,
alarme, c/ tr. elétr., rodas,
capota marítima + protetor.
Tratar: 9123-7355 ou 370-
3574.

CORSA - vende-se, 4p, 01,
Aceita-se troca menor valor.
Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

CORSA - vende-se, 97/97,
prata, 2p, c/ tr. elétr. Tratar:
376-0168.

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, 1.0, único dono.
Aceita-se troca por astra, 00/
01, 2p. Tratar: 372-2907.

KADETT - vende-se, SL,
financiado. Entr. R$3.800,00 +

parco Tratar: 371-7035.

KADETT - vende-se, GL, 1.8, 94,
álcool. R$8.000,00. Tratar:
370-8592.

MONZA - vende-se, 85, prata,
ótimo estado de conservação.
R$4.000,00. Tratar: 376-4420
ou 9997-5193.

ÔMEGA - vende-se, CD, 94,
câmbio automãtico, teto solar,
compl., bordô. R$12.800,OO.

Recruta e seleciona para admissão imediata a� seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 03/11/2003

oVENDEDOR EXTERNO (5903 A) com experiência em telefonia e celular.
oVENDEDOR (5897 A) com experiência em vendas de materiais de
construção
oVENDEDOR (5893 A) com experiência em vendas de automóveis.
oVENDEDOR TÉCNICO (5875 A) curso superior em engenharia química
ou de alimentos, habilidade em marketing de relacionamento, técnicas de
atendimento ao cliente e vendas, possuir experiência em indústria
alimentícia.
oASSISTENTE DE MARKETING (5889 EL) curso superior em Marketing
cursando ou completo, conhecimento em informática, possuirexperiência
na função.
oVENDEDOR INTERNO (5900 EL) segundo grau completo, experiência
em vendas.
oELETRICISTA p/VElcULOSAUTOMOTORES (5885 EL) experiência
com veículos automotores (carros de passeio, caminhonetes, caminhões)
e conhecimento em instalações de travas e alarmes de veículos.
oENGENHEIRO MECÂNICO (5884 EL) curso superior completo em

Engenharia Mecânica, conhecimentoem informática, experiência na função
e ter facilidade de comunicação na escrita e fala nos seguintes idiomas:

Italiano/Inglês e Espanhol.
oAUXlUAR DE PESSOAL (5867 A) segundo graucompleto, conhecimento
em informática e ãrea trabalhista, ter experiência na função
oGERENTE ADMINISTRATIVO (5841 EL) terceiro grau, experiência na

função, conhecimento escrita fiscal, setor pessoal e financeiro.
oAUXIUAR PESSOAL (5842 EL) segundo grau completo, conhecimento
em informãtica, experiência na função.
oCOMPRADOR/VENDEDOR (5851 A) segundo grau completo,
conhecimento em informãtica, falar fluente língua alemã, experiência na

ãrea de compras e vendas.
oVENDEDORA (5854 A) segundo grau completo, possir conhecimento
em informática, falar fluente a língua alemã, experiência em vendas.

oAçoUGUElRO (5850 A) segundo grau completo, experiência em vendas
e açougue, falar língua alemã.
o ENCANADOR INDUSTRIAL (5818 EL) primeiro grau completo,
conhecimento em interpretação de desenho, solda e montagem.
oSERRALHEIRO (5819 EL) primeiro grau completo, conhecimento em

interpretação de desenho, solda emontagem.
oFERRAMENTEIRO (5860 A) segundo grau, experiência demaisde 3
anos na função.
oMECÂNICO MONtADOR (5820 EL) - primeiro grau completo,
conhecimento em interpretação de desenho, solda e montagem.
oCALDEIREIRO (5821 EL) primeiro grau completo, conhecimento em

interpretação de desenho, solda e montagem.
o ENGENHEIRO ELETROELETRÔNICO (5787 EL) experiência na função
com conhecimento em projetos e montagem de equipamentos e

disponibilidade para viagens.
oTÉCNICO ELETROELETRÔNICO (5788 EL) experiência na função,
possuirCursoTécnicoem 8etroeletrônica, com habilitação e disponibilidade
para viagem.
o ESTAMPADOR (5774) primeiro grau completo, com experiência na

função.
oREPRESENTANTE COMERCIAL (5775 EL) segundo grau completo,
conhecimento em informãtica, possuir veículo próprio e celular, com
experiênciana área grãfica.
oREPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo grau completo,
atuar no seguimento de grãfica, papelaria e embalagem, possuir registro
no CORE e nota fiscal, se possível ter cateira de clientes formada, atuar
nas regiões de Blumenau, Aorianópolis e Rio do Sul.
olNSTRUTOR DE INFORMÁTICA (5843 A) segundo grau completo, ter
conhecimento em informática: hardwere,Webdesigner, Corei Draw e Photo

Shop.
oOPERADOR DE CAIXA (5845/5846 EL) segundo grau completo ou

cursando.
oAUXIUAR DECAIXA (5844/5847 EL) primeiro grau completo, acima
de 16 anos.
oCOSTUREIRA (5783 EL) experiência de 1 ano na função em mãquina
overloc, cobertura e reta, residir na cidade de Guaramirim.
oMARCENEIRO/MONTADOR DE MÓVEIS - primeiro grau completo,
experiência na função.
oMOTORISTA DE VAN (5868 EL) segundo grau, possuir Curso de

Segurança Defensiva, terdisponibilidade para viajar, conhecer os estadoS
de São Paulo, Paranã e Rio Grande do Sul.
oOPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produçâo do

ramometalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo
masculino.

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

Fone (47) 371-431 f Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.eom.br www.humana.eom.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 370-0251

S:

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

C.H.: 24h # Período: 10 a 20/11/03 # Horário: 19h às 22h # Invest.: 160,00

VANTAGENS

=onmna o tempo; "Melhora o liede-time de entrega; "Alavanca o aumento da produtividade; '" Evita erros,

elimina desperdícios com a cronometragern correta (rnàtertas e tempos); • Aumenta a satisfação d.o cliente

entregando mais rápido.
,

ETIQUETA PROFISSIONAL E SOCIAL

C.H.: 21h # Período: 10 a 18/11/03 # Horário: 19h às 22h # Invest.: 160,00

VANTAGENS

'Prepara para eventos profissionais e sociais; "Ensina a maneira correta de se portar frente aos convidados

(mesa e postura); 'Corrige as gafes à mesa e faz a prática.

o Senac reserve-se o .diretto de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

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

,,,
Microlins

Primeiros Passos
da Infonnática

Operador de telemarketing_
Telefonista e Recepçlonista
Inglês - New Generation

Bannan I

INFO
CaJl3l;itaçãjl Profissionàl em

RotinasAdminí�s
Càpacitaçiío Profissional

. em�

. Webc!esigner

Montagem e Manutençãode1;omputadores
GarçomTurismo e Hotelaria

Centro de l'onJloçio PnJfIsskmaI III'--
.

R�a Exp. Cb, Harry Hadlich, 35 - Centro Telefones: 372-3575/372-1299
........1IYoViJ11�]lr Mais de 500 franquias em Iodo o Brasil.

...............L'

CORREIO DO POVO 5

IMPERDíVEL!!!
..CURSO •

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇÕES
o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de

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

. �r()gréll!li:l:.. .

....� w_ ..��.· .. ,�!�E���92.P�9�.�.�.�g ..�g��!�.��\'g.���.�9Il.�.�g.�w�!�Y9.ªg.�.i\'n.: .

2. Durabilidade de materiais e componentes das edificações .

.........

'3','
.'

Õrigen·s·a·ãj5�ito[õglã:·
. .._. . _......... ......�..

································4: Problémas patol6gicos em:
. ,-

······························_·_·�···'··'·Flú1daçoe·s
__ ,......... .. . � .

Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

Manifestaçõ�s:
Umidade
Corrosão

Desagregação
Destacamento

5.

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

Fissuras e trincas
......................

····6·�
.

prócédfme"nto""cJe"-"reijár(is
� .

Informações: 275�8200 � Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

JJ�_t;BJ5uI Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

Tratar: 376-1903.

TEMPRA • vende-se, 2.0, 95,
azul compl. R$9.500,OO. Tratar:
9101-1310.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.

R$12.900,00. Tratar: 9962-
3664.

FIORINO· vende-se, 1.6, LX, 94,
gasolina. R$7.000,00. Tratar:
370-7880.

.

FIORINO - vende-se, furgão, 97.
Tratar: 370-4509.

FIORINO - vende-se, working,
97, rodas, protetor e capota
marítima. R$8.900,00.
Financiada .. Tratar: 9123-7355
ou 370-3574,

FIORINO - vende-se, 95, branca,
ótimo estado. R$8.500,00.
Tratar: 274-8538 ou 9955-
2964:

UNO - vende-se, EX, 00, 2p,
básico, c/ Cd e alarme, dcto em

dia. R$9.850,00. Tratar: 9963-
9596.

UNO - vende-se, mille, EP, 95/
96, tr. e vidro elétr., cinza, 4p.
R$8:500,00. Tratar: 371-8684
ou 372-4637.

UNO - vende-se, 01, 4p, preto,

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - VIla Lalau

BELlNA - vende-se, 81, ótimo
estado. R$1.800,OO. Tratar:
273-6242 ou 9134-0488.

ESCORT • vende-se, GL, 86,
original, impecável, branco.

R$3.600,OO. Tratar; 370-3574
ou 9123-7355.

ESCORT - vende-se, Europa, 94.
R$8.800,00. Tratar: 9952-
2420.

FIESTA - vende-se, 00, 4p,
branco, motor Zetec Rocan, a.c.,

'

ótimo estado. R$14.000,00.
Aceita-se troca por menor valor.

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pick-up Corsa 1.6

�':,'t�ac'lh��'T��n �.�
Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon

.

MB 710 turbinado
S-10 compl.
Ka
Courier Clx
Gol 1.0 compl.
Corsa Sedan, Gl., 1.6
Blazer 2.2
Mandeo compl.
Palio EX
Escort Hobby
�10
Chevette Dl
Saveiro 1.6
F-400
Moto Tenere 600
MB60S carroceria
MB 1513 caçamba
F-lODO carroceria
MB 1113 truck
Fusca relíquia

01
01
01
01
00
00
00
99
98
97
97
97
97
96
96
96
91
90
90
89
82
79
78
75
73

cinza
azul
vermelho
amarelo
prata
azul
azul

�� 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

CG 125 KS
UNO 1.0
CH TlTAN KSE
CELTA 1.0 C/ KIT MAIS
CBX STRADA
PALIO EX
ESCORT GLX, COMPLETO
KA 1.0
CRI Occ
CO D
GOL 1.0,4P

�8t �llJ C/ D.H.

VERONA Gl 16V 4P
TEMPRA SX, COMPL.
ASTRA GlS
ESCORT HOBBY

.

825"ETh,c2pM66Jp�R)
TIPO IE •

GOL 1.0
SUZUKI GS 500cc
ESCORT HOBBY 1.6
GOL 1.0 _

FIORINO FURGAO
OMEGA GlS 2.0 COMPL. + TETO
KADETT Sl/E
GOL Cl
SANTANA CS

PRATA
BRANCO
VERDE
BRANCO
PRETA
BRANCO
PRETO
PRETO
VERMELHO
VERDE
BRANCO
BRANCO
BRANCO
VERDE
PRETO
VERMELHO
CINZA
AZUL
CINZA
CINZA
BRANCO
ROXA •.'.
CINZA
BRANCO
BRANCO
CINZA
BRANCO
PRATA
BRANCO

97

91

89

Escort Hobby 95

PassatAlemão, compl.+ Aut.. 95
Goll.0 93
Parati CL rodas 90
GolCL 90
GolGL 91

Corsa pick-up 96

Corsa 98

Ccirsa4p, compl. 99

Santana4p, d.h. 98

FORD
Vermelho

Cinza

Prata

Cinza

Branco

vw

GM

Branco
Marrom

Bordõ

Azul

Branco

Besta GS compl. 99

Toyota, pickup dupla 00

Prata

Cinza

2003
2003
2003
2002
2001
2000
2000
2000
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1997
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1994
1994
1993
1990
1988
1986

R$ 8.800.00
R$ . 5.500,00
R$ 4.900,00
.R$ 6.700,00
R$15.900,OO
R$ 6.600,00
R$ 6.200,00
R$ 5.000,00
R$ 6.800,00
R$10.500,OO

_ R$ 9.800,00
R$15.500,OO
R$13.800,OO

R$ 34.000,00
R$45.000,OO

Clio RN Sedan 1.6
Fiesta GL
Palio Elx 1.3
Celta
Palio Weekend compl.
Parati cornpl. GNV
Kadett GLS compl.
Escort SW
Gol NI
Palio ED

Logus CU 1.8
Vectra GLS
Astra GLS
Vectra GLS
Mercedes C-180
GolCL

Prata
Prata
Amarelo
Branco
Cinza
Prata
Branco
Azul
Cinza
Cinza
Branco
Verde
Vermelho
Azul
Cinza
Azul

2001
2001
2001
2001
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1996
1997
1995
1995
1995
1989

R$ 23.500,00
R$ 12,500,00
R$ 21.000,00
R$ 13.500,00
R$ 17.500,00
R$ 16.500,00
R$ 13.000,00
R$ 13.800,00
R$ 11.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.500,00
R$ 17.800,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 36.000,00
R$ 6.000,00

,Y.-:O:o"·
.

Celta
Astra Milenium Sedan
Corsa 1.6 c/ a.c. 4p
Astra Gl 2p
S-10 c. Dupla c/ kit GNV
Astra Gl 2p
Vectra GlS compl. C/ air bag
Corsa Wind 4p
Corsa Wind MPFI
Chevette Dl
Chevette Dl

GM
Vermelho
Prata
Branco
Verde
Prata
Vermelho
Branco
Cinza
Cinza
Prata
Cinza
VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
FORD

Cinza
Verde
FIAT

Cinza
Preta

03
01
01
01
01
99
98
98
97
93
91

02
02
99
95
95

90
98

02
96

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones

Escort Gl
Fiesta 4p

Uno Mille Rre
BMW 328i automática

275-3711
'Temos mais opções'

VEicULOS

GM Celta 01
Corsa Wind 01
Kadett GL 93
Monza SLE compl. 91
S-10 MPFI 97
Astra Sedam GLS compl. 00
Omega CD 4.1 GNV 96
Gol Special 02
GoIMI8v4p 99
Uno fire 02
Palio Weekend 97
Palio ED 4p 98
Uno Mille EP 4p compl. 96
Tempra HLX 16v cornpl, 97
Escort Hobby 95
Ford Ka 00
Versailles 1.8 4p GL 96
Ranger XL 4p diesel 01
Escort 1. 6 G L 94
Biz ES 01
CG Titan KS 01

vw

FIAT

FORD

Parati
F-250
Twister
KaGl
Astra
Kadett
Gol1.6CLI
S-10deluxe
Tempra
Omega
MonzaGlS
D-20 gabinada
BelinaGlX
F-l000
GolG11I
GolGTS
Blazer
Unamille
Palio
logus
0-20
Pampal.6
Corsa
F/esta

99
03
02
00
99
97
96
96
93
93
92
89
89
89
01
94
97
91
01
94
95
93
99
01

cinza
branco
branca
preto
grafite
cinza
bordô
bordô
branco
preto
bordô
cinza
branco
grafite
bege
branco
branco
prata
cinza

4p,1.0,16v, R$15.500,OO
R$ 73.000,00
c/ partida, 2' dono R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,00
2.0 completoR$ 23.000,00
c/ opc. R$10. 700,00
c/ opc. R$10. 700,00
cabo est., GNV, compl. R$ 22.500
compl. R$ 8.700,00
GNV R$16.000,OO
compl. R$ 8.700,00
compl. R$19.200,OO
álc., d.h .. 1.6 R$ 4.700,00
carroc. madeira R$ 18.500,00
c/ opcionais, 4p R$14.000,OO
compl. R$10.500,OO
4p, compl., Gas. R$24.000,OO
1.0 R$ 5.700,00
4p, único donoR$13.800,OO
Gl compl. R$ 9.500,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
R$11.000,OO
4p, a.c., t.e.1.0, R$15.500,OO

MOTO

.LD veíeulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Tipo IE 2p (- a.c.)
Tempra ouro 16v

Tempra ouro compl. 4p
EscortGL Preto

Preto 94

93

96

94

94

88

97

98

86

99

85

86

95

96

88

95

01

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 8.900,00
R$ 7.300,00
R$ 4.700,00
R$10.800,OO
R$39.700,OO
R$ 4.500,00

R$13.500,OO
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
R$ 9.500,00
R$10.500,OO
R$ 5.300,00
R$10.500,OO
R$ 5.500,00

FORD

EscortHobby 2p
EscortGll.6

Ka,l.t.,d.t.,v.e.

Prata

Prata

GM S-1 O turbo diesel4p Bordô

Monza SLE Cinza

Van furgão 1.6, gas. Branco

ParatiCl 1.6 Branco

Fusca 1.6 Branco

Goll.01.t.,d.t.,a.q.
Gol CLlt6, d.h.,I.t. Prata

Parali CL 1.6 'Prata

Kagiva Ducate 750 Branco

CB 200 Strada

vw

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

....

> ..•.. .
.

•.••.
Financia

uaWalter Marqllard,,:11!�.1i "Barra do 11IoMciliui �.Jaraguá.ífg:Siil:i se;
Azul 0299

97
91
95

99
85
97
01
88

99
00
98
97
99
99
98
89
88
98

nofire
01 GIl! plus, gasolina, 4p
.ioceo. Estendida, 6cil.,
scort GL 1.8

iorino FurgãQ
·1000 dupla tropical, 4p

GNV

Branco

Azul

Azul

Branco

Branco
Marrom

Branca

Amarelo

Azul

Amarela

Azul

372-0676

01

98

96

96

95
95

94

91

90

86

74

cinza

azul

brancO

azul

bordô
verde

azul

brancO

bege
cinza

amarela

�onda Civic LX automát. 00/00avelrO ct, 1.8, d.h. 00/01�012p MI1.6 97/97scon HObby 96/96
�n�OEX4X4 cabo Simples 99/99
F .trío 95/95
G����u�1300 .

77 !77
Gol MI1616v 4p, a.c., tno 98/98
Go

v 00/00Go: �IU� MI 8v compl. 97/98
GOl � 8

Ll1.6, a.c., d.h. 96/96
M

v 98/98
K��za Classic 86/86
Vect;� g6E, d.h. e trio 93/93
Escon H

ABS, air bag 98/99
Clio Obby 1.6 93/93
VoYa��'2'Ln, compl. (-<l.h.) 01/01'
8-1 1.6 92/92
Para�nuLe CS . trio 98/98
Che ' a.c. 93/93
Cor;ette SL 2p 88/88
Ford ���dan GlS 1.6 16v 97/97. O CD tropical 00/00

branco
branco
branco
'prata
prata
cinza
branco
prata
branco
vermelho
branco
branco
prata
branco
prata
prata
branco
verde
azul
bordô
branco
cinza
branca

FIAT
Palio EX 1.0 l.t., d.t .. a.c.
Uno Mille SX, 2p, I.t .. d.t., a.q,
Uno 1.5 I.t.
Tempra 2.0 compl.

Gal MI LO, 2p, compl.
Gol S 1.8, álcool
Gol MI 1.6 a.q., desemb.
Gol Plus 1.0 4p alarme, trava, I.t., d.t.
Voyage CC 1.6, álcool

Corsa Sedan, LO, a.q., d.t., v.e .. t.e.
Corsa Hatch 1.0 4p a.c., l.t .. d.t.

��?r����e2.'b"mpl.
Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q.
Corsa Wind
Vectra 2.0 Gl compl. GNV
Chevy 500
Monza SlE 2.0
Vectra GlS 2.0

VW

GM

branco
prata
azul
branco

branco
bege
branco
azul met.
branco

branco
branco

cinza.
verde
branco
branco
prata
verde
prata

branco

branco

cinza

branco

prata
verde

branco

2000
1998
1998
1995
1993
1988
1996

Corsa Sedam 4pS·lO GNV
[).20custom S
Monza SLE
Uno 2p
Fiat eletr. 2pKadet c/ trio, a.c.Corsa Sedan
Tornado
XT 225
CBX 200
CBX 200
Biz
Biz
TOday
MK l C/ freio a disco
adett lite

Kadett
FUsca
TUister

00
96
91
89
96
94
96
02
02
00
95
98
98
01
91
88
94
92
76
02

branco
cinza
branca
prata
verde
verde
bordô
grafite
Branco
prata
roxa
vermelha
verde
preto
vermelha
vermelha
preto
cinza
branco
vermelha

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

R$ 14.900,00
R$ 17.500,00
R$ 19.000,00
R$ 5.500,00
R$ 8.600,00
R$ 6.500,00
R$ 10.500,00
R$ 16.500,00
R$ 7.000,00
R$ 4.600,00
R$ 3.500,00
R$ 4.200,00
R$ 2.900,00
R$ 3.700,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 1.900,00
R$ 6.900,00

G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
G
G
G
D

R$ 32.500,00
R$ 19.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.500,00
R$ 32,500,00
R$ 9.500,00
R$ 2.700,00
R$ 15.300,00
R$ 16.800,00
R$ 14.800,00
R$ 11.800,00
R$ 11.500,00
R$ 5.500,00
R$ 8.500,00
R$ 27.500,00
R$ 7.500,00
R$ 21.500,00
R$ 7.800,00
R$ 28.500,00
R$ 9.800,00
R$ 4.500,00
R$ 17 .500,00
R$ 75.000,00

ÉCA AUTOMÓVEIIS
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenârio - Jaraguâ dOr 2

__7_�__-.;;3;...5__0_7__I

FORD

1994
1994
1993
1995
1996
1987
2001
2003
2001
1994

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina
Vectra GL, cornpl., 2.0, gasolina
Vectra CD 2.0, cornpl., c/ teto, gasolina
Kadett 1.B, álcool
Elba wsekend 1.5 IE 4p, c/ a.c., gasolina
Gol CL 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Chevette SL, 1.6, gasolina
Brasilia toda original
Fusca 1300

99

98

96

93

93

92

87

87

80

78

FIAT

Gol8v4p Branco G
Gol16v 4p Verde G
Goll.0 2p Cinza G

Go�2.04p Cinza G

Logus 1.8 GL 2p Cinza G
Pick up Horino 2p Cinza A

Tempra 16v4p Azul G

Unol.6turb02pPreto G 1994
Verona 2.0, 4p Vermelha G
Esoort l 1.6, 2p Azul G

EscortHobbyl.62p Azul A

Rangerl.02p Branca G
Blaser 2.2 4p. Cinza G
Del Rey 1.6, 2p Marrom A
XLR 125 Preta G
Titan 125 KSE Vermelha G
Tilan 125 KSE Vermelha G
Titan 125 Azul G

Barraca para camping completa 1994

FORD

HONOA

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno EU< 4p
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1,500

Fusca

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

FIINAla_
VIVotGran.tinli I Fin.anç:íl'S

,- .'-- ""

. Corsa Sedan Super·
;K�GL 2p

. amarela

branco

preto
branco

branca

bordô

prata
preto
dourado

branco

branco

azul

prata

72

98

95

94

86/92
85/94
95

94

94

98

99

94

93

Mercedes conversível 450, 6cil

Vectra GLS cornpl.
CorsaWind Super
Verona GLX 4p
D-20 dupla, cornpl., -couro, tv, cd, turbo
D-20 cabo Simples
Voyage CLll.8
Gol CL1.6

Escort Hobby
Fiesta CLX, 4p, 1.0

Uno EX c/ opc.
Logus GLS compl.
Chevette Blm 1.6

GNV

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

G

'!!.!:�!�,�, :����:l��
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

Preto
Branco
Branco
Prata
Grafite
Bordo
Branco
Branco
Cinza
Vermelha

91
97
78
91
98
96
96
02
87
98
01

R$ 5.900,00
R$ 8.900,00
R$ 1.800,00
R$ 7.500,00
R$ 21.000,00
R$ 7.500,00
R$ 9.900,00
R$ 12.500,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700,00
R$ . 3.400,00
R$ 4.000,00
R$ 1.700,00
R$ 3:200,00
R$ 3.000,00
R$ 7.500,00
R$ 14.000,00
R$ 18.000,00
R$ 35.000,00
R$ 12.900,00
R$ 10.900,00

Escort l 1.6
Uno 1.0
Chevette
Saveiro Cl 1.6
Vectra GlS 2.0 4p
Uno 1.0 2p
Gol1.6
Gol Special
Belina l 1.6
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
Gaiola malar AP 1.8
CG 125
Fusca
Honda CG 125 Titan

.

Gol LO
Corsa Millenium 4p
Gol1.6 compl.
Cherokee Laredo
Vectra GlS 2.0
Ka

Prata
Amarela

Vermelha
Branco
Verde
Branco
Prata
Vermelho

Azul'
Azul

<f#WL

BONDA IIJMotos ijJj�reft
AUTOJlnOVEIS

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
1999/2000
1987/1987
1995/1995
1997/1997
1997/1998
1998/1998
1998/1998
1995/1996
2000/2001
2001/2001
2001/2001
2001/2002
2001/2002
2000/2000
2001/2001
2003/2003
2003/2003
2001/2002

PRETA
PRETA
VERMELHA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
VERMELHA
PRATA I

VERMELHA
PRATA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL

BIZ ES
CG 125
TITAN
mAN
TITAN
TITAN
TITAN
NX 350 SAHARA
TITAN KS
TlTAN KS
TlTAN KS
TlTAN KS
TITAN KS
TITAN ES
TITAN ES

.

BROS ESD

.
NXR 150 EGD
TWISTER

03
02

01

01

01

01

01

00

00
98

98
98

96

Corsa Sedan - modo novo

Gol Power c/ trio +ar

Celta c/ opc.
Scenic RT 1.6 compl.
Golf 1.6 compl. Air bag
Palio ELX compl.
Clio Sean RT, top de linha

Cliô 4p c/ ar
Astra GLS 2p compl.
Honda Civic LX

Uno SX 4p c/ trio
Ka c/ ar, trio, som
Resta c/ ar + d.h., 4p

Prata

Cinza

Branco

Cinza

Vermelho

Branco

Vermelho
Azul

Azul

Prata
Vermelho

Azul
Vermelho

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasília - Tel.:370-0164Gol16v Plus compl. 4p
Goll.0Ml2p
Courier 1.6L
Oucato Furgão 2.8 diesel
Gol MI1.0
Gol 16v'4p
Corsa 1.04p
Pampa 1.6l
Ranger CS 4cc compl.
Corsa 1.0 c/ a.c.
Corsal.0

Omega GlS 4.1 compl.
Escort Hobby 1.0
Uno SX 1.04P
Gol Cl 1.6
'Gol Cl1.8
Gol Cl1.6
Kadet SlE 1.8
Ipanema st, 1.8
Saveiro Cl 1.6
Escort l 1.6 (europeu)
Saveiro CO diesel

01
01
00
99
99
00
99
97
97
96
96
95
95
97
94
93
92
93
91
88
93
91

G
G
G
D
G
G
G'
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
D

cinza
branco

branpo ,

branco

preto
cinza
prata
branco

prata
cinza

bcc/preto
verde
azul
vermelho

prata
branco
branco
vermelho

.

dourada
preto
prata
branco

R$ 14.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.500,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3.800,00
R$ 27.000,00
R$ 8.800,00
R$ 13.000,00
R$ 4.300,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 5.000,00
R$ 1.500,00

Verde G

Bege G
Preta A
Branca G

Branca G

Branca A
Branca G

Vemnelho G
Verde G
Azul G
Preto A'

Vemnelha 'G
Azul G

Bege G
, Verde G

97/97
78/78
83/83
74/74
78/78
83/83
87/87
99/99
92/93
01/02
88/88
95/95
94/95
91/91
76/76

Quantum cornpl.
Brasilia
Parati lS
Fusca 1300 '

Fusca 1300
Voyage lS
Kombi Furgão
Astra GlS Sedan
Monza SlE EFI
Uno Mille Fire 4p
Uno CS

Tipo 1.6 IE

Tempra IE 4p
Pick-up fiat
Corcel I

Branca
Branca
Verde
Azul

G 01/01 R$ 15.500,00
A 88/89 R$ 5.500,00
G 01/01 R$1.300,OO + 15x159,16
D 69/84 R$ 23.000,00

Courier 1.6l

Pampa 1.6
Biz 100cc
Mercedes Benz 1113

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 9965-88T5.

FlORINO - vende-se, furgão, 94.
Aceita-se troca. Tratar: 370-
1161.

F-l000 - vende-se, azul, 95/95,
a.c., d.h., motor MWM, caixa

grande. R$26.000,00. Aceita
se carro até R$7.000,00.
Tratar: 9902-5620.

F-l000 - vende-se, modelo
Souza Ramos, 86, prata, compl.
T rata r: 376-0168. ��,_�r.e!el�()Y>'a!c!�'n.�r_!l_����I!, ���J�rIIÇ_uii d,,_S.!'![�:Il1I!II:II<!'J!I4!rt.�lIo.I,"()II1-,�1j

KA vende-se, 98.

R$10.500,00. Tratar: 9962-
3664.

PAMPA - vende-se, 91, azul

metálica, álcool. R$5.500,00.
Tratar: 274-8538 ou 9955-
2964.

RANGER - vende-se, 97, cabine
simples. R$3.000,00 entro +

36x R$481,00 fixas. Tratar:
9114-9849 c/ Ojalma.

VERONA - vende-se, 1.6, 92,
gas., motor novo, rodas esp.
R$6.200,00. Tratar: 276-
0397.

VERONA - vende-se, 94, 4p,
azul, 2º dono, ótimo estado de

conservação. R$9.500,-OO.
Tratar: 370-4698 c/ Mário ou

Maria.

VERONA - vende-se,. GlX, 1.8,
90, 5 peneus novos, aro liga
leve, insufilme, placa final 9,
dcto em dia. R$6.800,00.
Aceita-se troca por carro de
menor' valor. Tratar: 374-5133

.após 18:00 ..

FUSCA - vende-se, 81, ótimo
estado. R$2.700,OO. Aceita-se

troca. Tratar: 273-6242 ou

9134-0488.

FUSCA: vende-se, 84, ótimo
estado. R$3.200,00. Aceita-se
troca. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498.

FUSCA - vende-se, 72, bom
estado. R$2.000,00. Tratar:
9905-5390.

FUSCA - vende-se, 75. Valor à
combinar. Tratar: 9133-7581.

FUSCA vende-se, ,77.

R$1.800,00. Tratar: 9905-
3644.

GOL - vende-se, 1.000,' MI, 4p,
03, 14.000km, kit compl.,
alarme. R$17.600,00. Tratar:
273-0808.

GOL - vende-se, 98, 16v, 1000,
gas., 2º dono, motor novo, 415,
dcto em dia. R$,.;l..2.000,00.
Tratar;· 9973-0512.

GOL - vende-se, MI, 98.

R$2.500,00 entro + 36x

R$284,60 fixos. Tratar: 9978-
8012' c/ Vilson.

GOL - vende-se, 1000, 93,
branco. R$6.700,00: Tratar:
370-3574.

GOL - vende-se, 81, motor novo,

dcto em dia. R$2.000,00.
Tratar: 370·2217.

GOL - vende-se, CU, 96, bola,
nunca foi batido, segundo dono.
Aceita-se troca por menor valor,

R$10.300,00. Tratar: 276-
0397.

GOL - vende-se, 95, 1.0.
R$4.500,00 + 32x R$185,00,
Tratar: 274-8364,

GOL - vende-se, 89, star, gas.,
ar quente, lirnp. e des. traseiro,
película, 2º dono. Valor à
combinar. Tratar: 376·1702 c/
Jean ou Salete.

KOMBI vende-se, 93,
envidraçada, ótima.
R$6,700,00. Financia-se.
Tratar: 370-3574 ou 9123·
7355.

PARATI - vende-se, 83, álcool,
preta c/ rodas. R$3.500,00.
Tratar: 3.500,00, Tratar: 9101-
1310.

PARATI - vende-se, Cl, 90,
rodas, bem conservada .

R$6.300,00, Financia-se.
Tratar: 370-3574.

QUANTUM - vende-se, 4p, verde,
.

c/ ar, direção, rodas,

R$14.000,00, Tratar: 9981-
4378,

Você ainda vai ter esta marca no seu (arro!!!

Mudamos: R. Barõo do Rio Bronco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777
Site: www.usagas.com.br

Homologada pelo

�/NMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em inieção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

SAVEIRO - vende-se, 91,
impecável. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

VOYAGE - vende-se, 82, verrn.,
1.6, álcool. R$2,200,00. Troca
se por Titan. Aceita-se proposta.
Tratar: 9909-0545.

VOYAGE - vende-se, 88. Aceita
se troca por carro 1000 de
maior valor, Tratar: 370-1161,

TERÇA-FEIRA, 11 de novembro de 200J

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cf cheque Pré. Também
financiamos veículos, Rua João

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

9991-6366.

Fone: 370-2764
CeI.: 9104-2070/9957-6099

VOYAGE-vende-se, ci. 1.6, 90, Tratar: 276-0031 ou 276-
bom estado, R$5.800,00. 0544.
Tratar: 376-0625.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108,

BESTA - vende-se, GS, 99,
compl., 12 lugares, revisada,
ótima conservação, particular.
R$29.900,00. Tratar: 370-
3574 ou 9112-1172.

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

som, t.e. 5p, trava p/ crianças,
.

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

COMPRA-SE - corsa ou palio,
entre 96/97. Tratar: 376-2743

c/ Sr. Zenir após 20:00 ou finais
de semana,

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30,OÓO,00,
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tratar: (47) 9102-
0009 c/ Santiago.

RURAL - vende-se, wllys, motor

4.1, d.h. caixa F-1000, aro 15,
mecânica e lataria impecável.

MB 608 - vende-se, 81,
carroceria, ótima estado,
calotas, sofá, pára-choque arg.,
pneus ótimos. Tratar: 9979-
1437.

BIZ - vende-se, 02, financiada.
Entr. R$1.800,00 + pare,
Tratar: 371-7035,

BIZ vende-se, 99.
R$2.800,00. Tratar: 274·8497
ou 9113-4086 c/ Sandro.VENDE-SE - Mercedes-benz,

sprinter, 3120, curta, bca, 01/
01, diesel, c/ vidro Elétr., d.h.,
ar quente, estado de ok, emplac.
até novembro de 2004, c/ todas
as notas fiscais. R$40.000,00 .

Tratar: 9997-5561 - 371-5561
ou 275-0369 cf Marcelo.

BIZ - vende-se, 02. R$1,500,OO
entr. e assumir 11 parco de

R$224,00. Tratar: 371-3040.

BIZ - vende-se, 00, c/ par\"
preta, Tratar: 9962-9363.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 11 denovembro de 2003

BIZ - compra-se, acima do ano

2001. Paga-se à vista. Tratar:

376.0114 até às 17:00.

CBX 200 - vende-se, 97, ótimo

estado. R$3.800,00. Tratar:

273.6504 ou 9111-0293 cl
Rodrigo.

CG - vende-se, titan, KSE, 03.

R$1.200,00 e assumir 26x

R$180,00. Tratar: 370-2385.

CG - vende-se, 89, perfeito
estado. R$1.900,00. Tratar:

9905-5390.

COMPRA-SE - RD 350. Ofereço
como parte do pagto, DT 200,
92. Tratar: 9134-0498 ou 273-

6242.

COMPRA-SE - moto no valor até

R$2.000,00. Á vista. Tratar:

276·0460 após 14:00.

COMPRA-SE - moto XR-200, ano
94 até 97. Paga-se à vista.
Tratar: 9975-4623.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Sundown I Scooter
em bom estado. Tratar: 370-
1801 cl Sandro após 18hs.

FALCON - vende-se, 02, preta.
R$7.000,00 + 27x R$118,00.
Tratar: 370-8070 ou 9993-
1522.

LD 350 - vende-se, 80, azul e

branca, Tratar: 9905-3644.

SCOOTER - vende-se, 98.

R$1.400,00. Tratar: 273-6242
ou 9134-0488.

CADEIRINHA-vende-se, de bebê,
pI carro, marca Lenox.

R$100,00. Tratar: 370-8882
ou 9993-7857 el Salete.YAMAHA - vende-se, YBR, 01,

el' parto elétr., prata.
R$3.600,00. Tratar: 373-
4673.

SOM - troca-se, de CD, pI carro,
novo por um mini system.
R$450,00. Tratar: 276-2073.

SOM - vende-se, pI carro, cd,
Aiwa, el 6 meses de uso.

R$280,00. Tratar: 275-1208.

diversos
ASSINATURA - vende-se, da CACHORRO -vende-se, filhote de
Direet TV. Tratar: 370-6188. Pitbull mestiço com Sharpeei.

Tratar: 9111-5630 el Dioner.
BANHEIRA - vende-se, cl
suporte. R$20,00. Tratar: 370- CACHORRO - vende-se, filhote de
8882 ou 9993-7857 el Salete. rotweiller. Tratar: 275-2949

após 19:00.
BATEDEIRA vende-se,
planetária 12. R$800,00.
Tratar: 370-2086 ou 370-

. 6244 - 9102-3124 el Norberto
ou 9134-6576 el Volnei.

CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente. Tratar: 370-
4509.

CELULAR - vende-se, Nokia
8260. R$300,00. Tratar:
9962-9260 cl Rosângela.

BICICLETA vende-se,
feminina, nova, aro 24.

R$120,00. Tratar: 370-9134.
CENTRíFUGA - troca-se, de

CACHORRO - troca-se cadela' alimentos por uma batedeira.

Dog Alemã por filhote de Fila Tratar: 370-7312.
ou Dobermann. Tratar: 9117-
8501 cl Leandro. CILINDRO - vende-se, micro MS

telefonia e segurança

CORREIO DO POVO 9
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R$99,00 f
I!
!t

.IA_AGUÁ DO SUL'

Fone: 371·7007
Amelhor opção para sua-empresa,

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

eletrônica e automação de condomínios.

,Cent,ais telefônicas Intelbras

Klt Portão Eletrônico + Intelfone KltMonitor 6'� + Câ_ra (CFTV)

çÃo
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

'créditos
habilitados no

plano, Pronto e

3mesesde

garantia por:

o

li
E
::I .

TELEFONIA
(Instalação e AssistênCia Técnics)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automátlcos
Espera telefônica personalizada'
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas aux.iliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pj telefones

REDES DE INFORMATICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)

.

Racks. Fechado 19"
Patch Panel20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas ,e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores Infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência técrüce)
Porteiro eletrônico coíetívo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletívo
Monitoramento de. imagens

'"

I
J
.�

'u:

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se I ema;': makete/@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini
fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.
Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais 250
produtos, dependendo da quantia que você pode investir, variando
de R$60,OO a R$3.000,OO de investimento.
Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope
em branco, 2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo p/
CORPO 1010-Cx P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/SC,
que lhe enviaremos todas as instruções gratuitamente.

50. R$800,OO. Tratar: 370- Volnei.
2086 ou 370-6244 - 9102-
3124 c/ Norberto e 9134-
6576 c/ Volnei.

FREEZER - vende-se, 230L.
R$600,OO. Tratar: 370-7156.

DISCOS - vende-se, 150 de
vinil. Tratar: 370-7312.

GELADEIRA vende-se,
Brastemp, marrom. R$250,OO.
Tratar: 273-0779. Tratar: 273-
0779.ÉGUA - vende-se, crioula chilena,

6 anos, sem cela. R$700,OO.
Tratar: 372-1354. GELADEIRA - vende-se. Tratar:

376-1595.
EXPOSITOR - vende-se, dois, p/
loja de roupa. R$50,OO cada.
Tratar: 370-7156.

GELADEIRA vende-se,
Prosdóscimo, usada.
R$200,OO. Tratar: 275-2949

após 19:00.FILMADORA vende-se,
Panasonic, pequena, c/ bateria,
semi-nova. Ótimo preço. Tratar:
376-0168. GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

'. *Venda * Locação *Consertos *Montagens .FOGÃO - vende-se: c/ 6 bocas.

R$180,OO. Tratar: 273-0779.

FORNO - vende-se, lenha/gás
08, bandejas 220 tecpan.
R$4.700,OO. Tratar: 370-2086
ou 370-6244 - 9102-3124 c/
Norberto e 9134-6576 c/

-

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

GUINCHO - troca-se, de

contrução por 100m de piso.
Tratar: 370-7312.

LIXADEIRA - vende-se, circular,
tupia, c/ 5 fresas, todas com

motor. R$3.500,OO. Tratar:
371-4042.

MÁQUINA - vende-se, reta,
cobertura, overloque. Valor à
combinar. Aceita-se troca por
carro. Tratar: 371-7149.

MÁQUINA - vende-se, de tricô,
Eugin Brother, c/ estoque de
fio de verão. R$1.200,OO.
Tratar: 9104-5581.

MÁQUINA - compra-se, de
costura, usada. Tratar: 376-
2936.

MÁQUINA - vende-se, reta,
overloque e p/ jeans. Tratar:
370-3561.

MÁQUINA - compra-se, de
costura, catraca, base cilindrica

275-0316/371-9421
9133-6136 /9952-1838

Anuncie aqui!
371-1919 I���I19905-18261

• __ • __ ••__�__••• •. _w.__, .••__'-__._.__...__---' I���":'��� �� ��II

PREVINA·SE
Use Camisinha

Só para MULHERES
]ctr4gUá do Sul I

Precisa-se

TERÇA-FEIRA, 11 de novembro de 2003

ou plana, 4 agulhas ou mais.

Paga-se à vista. Tratar: 371-
3830.

MODELADORA - vende-se, 400,
220V. R$3.800,OO. Tratar: 370-
2086 ou 370-6244 - 9102-
3124 c/ Norberto ou 9134-
6576 c/ Volnei.

MÓVEIS - vende-se, p/ loja,
balcões, araras, manequim.
Tratar: 370-3561.

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

PROCURA-SE - vocalista p/
banda de punk rock, banda toda
formada. Tratar: 370-5219 ou

9902-2825 c/ Délcio.

SOFÁ - vende-se, cama, ótimo
estado. R$150,OO. Tratar: 370-
8592.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, c/ MP3, c/ controle,
novo, na caixa. R$505,OO.
Tratar: 376-2206 c/
Alexsandro.

TACÓGRAFO - compra-se, p/
caminhão wolkswagem e

Mercedes. Tratar: 9902-0184.

TELEFONE - vende-se, comercial.
Tratar: 371-7636.

TV - compra-se, 29". Tratar:
9902-0184.

'rmáqulnas Indústria
• Comérolo Ltda. - ME

I Trobalhamos com vendas e consertos:
I - Motores Estacionários - Motoserra
i - lava Joto . Roçadeira • Assistência 24 hs
I . Aspiródor . Motobombas www.innaquinas.cjb.net
i - Compressor . Entre oufras... irmaqulnas@uol.com.br

[���5�1� �rC)��piCl (;Clllllts. �e OliveirC), 1651 - Centro -. Jluoguá do .Sull

MÊS DO ALARME
,.'

Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

i comerciais e residenciais

VENDE-SE· jogo de quarto, c/
colchão. R$400,OO. Tratar: 273-
0779.

VENDE·SE - estoque de calçados.
Tratar: 371-7636.

VIDEOCASSETE· vende-se, 4

cabeças. R$200,OO. Tratar:
275-0345.

VIDEOGAME vende-se,
Dinivision, c/ 274 jogos.
R$100,OO. Tratar: 273-1521.

VIDEOGAME vende-se,
Nintendo 64, c/ 2 contr.

R$180,OO. Tratar: 9132-9290.

VIDEOGAME vende-se,
Dreamcast, c/ 2 contr. e 3

jogos. R$350,OO. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles,
memory card, 1 transformador,
2 jogos, c/ 6 meses de

garantia. R$320,OO. Tratar:
376-2206.

'Sou taurino, tenho 29
anos, se você está só,
escreva-me: Rua

Tohmaz F. de Goe1?, 720
ou ligue373-2501, dou
preferênciaparamoças
de 20 a 35 anos. Aome
escrever peço que me

dê o número do seu
telefone para contato

VIDEOGAME • vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, c/ 3 jogos.
R$750,OO. Tratar: 376-
2206.

PLANETGAME
*' VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GE.RAL

• PLAVSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
·OREAMCAST

.

• NINTENOO f;4
• GAME BOY COLOR
• GAME' BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

Realizando seu sonho

COD 658 - RIO DE JANEIRO -

SOBRADO 01 suíte, 02

quartos, sala TV, sala jantar,
cozinha mobiliada, 02 banheiros,
lavanderia, garagem, área de
festas - Valor R$ 180.000,00
aceita-se casa em Jaraguá do
Sul

FONE/FAX (047) 275-2990
E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br
CRECI001770-J - DEFRONTE AO FÓRUM

�ARAGUÁ DO SUL - SC

'BELAS, E
SAPECAS

de moças
maiores de 18 anos. i

Tratar:

!�!t��_��:�.��.�.J
Llnáas i

Meninas!

A�U;;�9�q9U i !
; Ji_�8ilEij .'-J_�_1�_9_9_�1_�_86_S�_8___=____,

Atendimento 24 horas.
(Após os 22:00hs com hora marcada)

A�fUw,
�etC�
cie4p��
�et
�er�

I COIII l'/dt!o erótico e (wl!ssáriIJ!í·1
IAtende • mó/eis, resitlêncius e tenW.f local. !

rml')EfZfJ ,..t1

, i

!Luiz só pi mulheres [
I de 48 a 68 anos. I
! i

t9l�1-�_5Z_�_j ,·· .....·.".. · ....·.· .......... ,,··.�_.......·,,· .. · .....w .. · ........ • ...... •· .. · .... · ....····w .... ·•· ... • .... • .. ·,

IARTHURi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
Tele Entrega
l'ü5[11$1

,

Horário :\U,'IHlinre"h>;' Sib. �Itls 9h:rs: li$: '13hs...
Seg. a Scx d3� Shs às 12hs (! das 131\1> àS I Shs.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

Hosp"bgem, em canis ecolôgicos, ire. de lazer
pm toaur sol, cavar buracos" fazer amigos e se

",reitar com personal dog, .0 final do di. uma
moredda noite de bom sono.

Reserve ji .pm o seu animalsinbo paCOl�' de

hospedagem para fin.1 de ano, natal e reveillon.

Dispomos de: taxi dog, dayc.re/wash
Vendo lindo. filhot" de diversas ra,JS e

umanh05 com pedigree e/ou contrato de
garantia, Compre .gora ou f.ç. encomenda de
seu uíma,lúnho. Paça-nos uma, visita,
atendemos de "gund. a domingo coro hora
maroda.

(47) 370-8563/9957-2527 ! 9973.0064
e-mail, barulhodagua@;bcst.çom.br

& Arquitetura
Topografia

Rafaela Hass
Arquiteta e Urbanista
creo-sc 63.864·5

370-7611

I. Sancas
• Meia Cana
* Rebaixo
* FOrro
* Acabamentos de gesso* Consertos
*

Orçamento sem compromisso

/CORREIO DO POVO 11

E SERVI

IlCONM.AC
Conmaq C�I.I LW.

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras
Lava-Jato

!!.... !!":+: J..,t:W�,I,,_�

R: João Januário Ayroso, 2609

Te!.: 371-00
',:, '\;

Fax: 273-644
CeI.: 9902-5979

Anuncie aqui!!!
371·1919Rua José Narloch, 2647 - São L

e-mail: jp@brwnet.com.br

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

..................................................................................................................... ,

Anuncie aqUi!!!!
I

371·1919
(47) 276-3429
9975-5659

i

Venha Conhecer a
l

.

!Moda que é um Docet
I ,

I Preç,os especlala
: de mauguraçaoi

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
. Centro - Jaraguá doSul- se

I
I

.
i

IAnuncie aqui!!! I
I 371·1919 I

C4!Uintento • Batludo k IS atlo.t j
l' ComunhãO -Nascimento d.-.

I .1'
.

Anlven;.árlo ft Iodas as ocasiões !

372-2�52 e 9118-0205 J IL J

Fone: 371-5810 '

I Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 [� .. _�-_ _ � ,_..__ .....•� ..•.• _ .. ,._ .. �� �.� ".-� �.�.�.�•. _--)

fART &-REQUiNTBI Convites e Cartões

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

I

Anuncie aqui!!!1
, 371·1919

l············_·············,····,·,·,·······,····························,·,······,,····'·'··'1Anuncie aqui!!!I
371·1919 j

_. .. _. __ ......:...,___ .M._._�_ .. .!.J

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000 Baú.

.,

(47)
9991-8567

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!I
·371·1919 Tratar: 274-8456

9902-7575
tua Mal. Castelo Branco, 4893

Centro . Schroeder - SC

r :

I Anuncie aqunn
I 371·1919

' .

I

Anuncie aqui!!!
371·1919

r···················
... -- ... ······,·····················,·,··... ·,···,.. ·········· ..

,,······_·1

I Anuncie aqui!!�
I 371·1919 I
. IL .

tIt::;} y,IDRAÇAR IALIlI· Arte Vidros
Vidros, Espelhos. Bisotê, lapidação e Polimento.
)ateamento, Plotter de Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CICLOS d'RACCO
DMAf • age nas fibras mUI<vlare�
(·ElASTASE • oliva linl.se de elallina e mlágenG
PfNTACARE • efeilo tensor sobre 0\ mor(1II de expressão

- GINECOLOGIA �

(jalaJ,i
cl1M/se 1242· TIlGO 030fl9

SOBRAClL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

I·······�t���;�···
I � ALOBe>

I Saúde e Beleza

i Shampoos, cosméticos,
! sucos naturais de Babosa

l

(Aloe vera)

Fone: 275-1450
Av..Ma.r. Deodoro ,la Fousc<.'u, 4 1
s"l" 01. • Centro - Ja.Tagll,í ,I" 11

�J
\. ,C}úce <6orpO'

e Distribuidora de Cosméticos:

"''Il'lMtk, c:"f(.()M& "'3amallOc'

,.,.,

PROTEÇAOSOLAR

@HlRnALlfE.
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar

Energia - Controle de peso
Cuidados pessoais

Ortopédicos
e Hospitalares

fOnelF8K: (47) 372-0461
I: 8atãodD Iit 1IIICo.:IU ,su·CIIInI·J;uádISll
emall: malochl@tlrrUIII.lÍr • Clt: 8919·8911

Centro Auditivo
Audio ((�j)) ZOOlll

I-> Aparelhos Auditivos
... Micro·Canal cl Volume Aulomáflco

_, Audiômelrós e Impedantiômelro
... Moldes e Pilhas

... Cabine Atúslica
... Próteses e Drenos

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

n

C

)1.. 'Via-Farma.farmácia de manipulação, trabalha com uma ampla variedade deprotetores solares,
esfoliantes e hidratantes, além de cremes anti-radicais livres e anti-enoelhecimento. o/enlia nos

jazerumavisita e conhecernossosprodutos.
L'MOS DO BRASIL

RAN·YU
Menos: Stress

Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496/9952-3578
Reinoldo Rau, 340 - SI 03 - Centro

Jara uá do Sul - SC

Dr. Luciano Maiochi
Pereira BELA VIDA

Natur.al rofnO: �.ç�

Contro do apolo aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Vargas, nO 49 - Sala 105
Ed. Herter / defronte a Igreía Evangélica

.

(Em cima do Unibanco)

Fone: 371-6110
9905-2653

Manipu/dç30 de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

. Oftalmologista
371-7801/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



20� G 7ER('�.iI1B�, 11 d,e novembro__,d_e_2_O_O,_3___ ERAL CORREIODOPOVO '

� ·-----fe"éfacao@jornaicorrelodopovo.com]5r-------'----

IREIVINDICAÇÃO: CORRESPONDENTE BANCÁRIO ATENDERÁ MAIS DE 8 MIL PESSOAS DOS BAIRROS

Vicky Bartel
Ida Niemeyer: desde 1976 no Clube de Blumenau

ncontro de radioamadores

eúne aficionados no assunto

]ARAGUÁ DO SUL -

adiomad,ores de to

os os estados brasilei

os participaram do 9°
ncontro Estadual de

adiomadóres, realiza
o pela primeira vez

m Jaraguá do Sul, du
ante o último final de

mana, no Pavilhão A
o Parque Municipal
e Eventos. De acordo
om o integrante do \

lube de Radiomado
es de Jaraguá do, Sul,
Osni José Rosa, o

vento foi "altamente
ositivo e atingiu todos
s objetivos p ro p o s-
os". Osni Rosa infor
a que a participação
o público foi expres
iva e que aproximada
ente 400 r a d i om a

ores, dos mais diver
os estados, estiverem
resentes. "Inclusive ti

,

emos a' presença de

olegas do Chile Mé-
.

,

ico e Venezuela. Pes-
oas que a gente só co

hecia através do rádio ,

, Com o evento tive
mos a oportunid�de de
conhecer pessoalmen
te"

, exemplifica Rosa.
Ainda .d e acordo

Com Osni Rosa o Clu-,

be de Radiomadores
de J arag_uá do Sul con

ta com, aproximada
mente 40 integrantes,
mas menos da metade

participa ativamente.

Ele argúmenta que a

atividade permite tra

var conhecimentos
com pessoas do mun

do todo, além de de

senvolver trabalhos

junto á c omun i d ad e ,

sempre de forma vo

luntária. Cita como

exempio de participa
ção voluntária do Clu

be as campanhas de va

cinação, eleições, cala
midades públicas e ou

tras catástrofes e cam

panhas, sempre que fo

rem solicitados.

Osni Rosa comenta

que há muito tempo o

Clube de J araguá do

SuJ oogita a idéia de

promover o encontro

estadual aqui na cida

de. Segundo ele, a cada

edição o evento é rea

lizado em uma cidade

diferente, sendo que o

próximo foi a/genda�
do para acontecer

em Balneário Cam

boriú. (MARIA HELENA

DE MORAES)

Moradores tem reivindicação
atendida em Nova Brasília

]ARAGUÁ DO SUL - A

Associação de moradores do

bairroNovaBrasília estãogra
tos ao Gerente Geral da Cai

xa Econômica Federal,
Adriano Milton Priesler por
atender .a reivindicação do

bairro apresentada a comu�
nidade e descrita pelo Jornal
CORREIO 00 POVO, do dia

21 de agosto. Os moradores
solicitaram a instalação de um
correspondente bancário, que
permitirá que mais de oitomil
pessoas, dos bairrosVilaLenzi

eNovaBrasília, tenham apos
sibilidade de pagar suas con
tas bancárias, como água, luz,
telefone, bem como receber

aposentadoria, sem que se te
nha que deslocar para a agên
cia do centro da cidade.

Segundo o presidente da

Associação Dirson Wuerz, o

correspondente bancário de
verá ser instalado até primeira
quinzena de dezembro,noSu
permercado Lenzi. ''A esco-

Cesar Junkes

Usuários pedem colocação de tachões para maior segurança

lha do local se deu por causa

do grande fluxo de pessoas.
Emesmo que não tenha sido

instalada ainda, queremos
agradecer porque essa era

uma necessidade dos mora

dores", explicaWuerz. O ge
rente geral da Caixa confir

rna a necessidade. "Temos o

maior interesse em levar mais

facilidades para os usuários

que com este corresponden
te bancário poderá fazer seus
pagamentos sem Ter que se

deslocar ao centro da cidade",
declara Priesler.

Esta era uma das reivin

dicações dos moradores sa

nada através da Caixa,mas de
acordo com Wurz há ainda

algumas solicitações que a

associação vem fazendo jun
to a prefeitura no setor de

trânsito. A colocação de uma

cobertura no ponto de ôni

bus nos fundos da WEG I,
tem sido pedido constante; já
quemuitas pessoas ficam sob
o tempo, seja de soloude chu
va, sem ter urna: proteção. A
outra solicitação diz respeito
a instalação de tachões no

cruzamento da rua José
Emmendôerfer com a Rua

Antônio Carlos Ferreira,
onde o fluxo de veículos é

bastante intenso, onde inclu
sive, recentemente, uma
Kornbi e um Escort se

chocaram. "É um perigo,
porque os veículos passam
em alta velocidade, é preci-:
so ter um redutor de velo

cidade ali. Estamos reivin
dicando e esperamos con

seguir, pela segurança de

motoristas e pedestres",
, avalia. (CG)

Almoço das Nações aconteçeu com sucesso no domingo
]ARAGUÁ DO SUL - O

almoço oferecido pelo
Rotary Club Jaraguá do Sul
no Domingo foi considera
do extremamente positivo.
Segundo informações da di
retoria do Rotary, foram ven
didos 132 pratos espanhóis
(paella), 79 pratos árabes

(Quibe cru e tabule) e 175

pratos chineses (Frango xa

drez), num total de 386 al

moços. "Nossa venda foi

superior a este número, mas
muitos, por motivos alheios
acabaram não comparecen
do. Mas o que nos surpreen
deu foi a quantidade de pes
soas que compraram o car-

tão no dia", declara Hélio
-

com o presidente em funçào
Murara Garcia, presidentedo' das doações recebidas, como
Rotary Club. De acordo o prato árabe confecciona-

Vicky Ba-tel

Lucro do almoço será enviado a Campanha Polio Plus

do e doado pelo Supermer
cado Breithaupt, e o arroz

pela empresa Urbano, con-

tribuíram para que o lucro

pudesse ser maior. "Deve
mos ficar com um lucro pró
ximo aos R$ 3 mil. Não te

mos ainda os números exa

tos, temos que fazer um le

vantamento preciso,mas par
cialmente os números são

estes", explica Garcia.
Os recursos arrecadados

na Quinta edição do Almo

ço das Nações serão reverti
dos para a Campanha Polio
Plus, doRotary Internacional,
que destinará vacinas Sabin,
para erradicação da
Poliomelite nomundo e pre
venção contra a reintrodução
da doença nos países que já
conseguiram extirpar o vírus.
No mundo dez países ainda
têm o vírus da polio. (CG)

Você pode sugerir algo diferente!
Traga suas amigas, sua mãe, tia, traga todos mundo para.

conferir a loja VIVIAN VICK selecionamos uma linha excelente
em moda feminina e acessórios. Sugerimos atgo novo à você!

Confira nossos produtos
ISIIIItOSISP/RANDOSUA IIISITA

llua811100ldo8au,2U- S101-CIIOII'IJ - lamuuádoSul
FDOII:31D�12a8-II-mail: llilliaollick@hOlDJaiLcom

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR FRANCIENE FAGUNDES
TERÇA-FEIRA, 11 de novembro de 20

AGRADECIMENTO
A Diretoria do INSTITUTO
HISTÓRICO E GEOGRÁ
FICO DE SANTA CATARI
NA congratula-se com a

V. S. pe I a passagem da
data de seu aniversário.
Penhorado agradeço. •

Eugênio Victor Schmockel.

PARABÉNS
Adilson Adriano Carvalho
Pacheco aniversariou dia
10. Homenagem de sua es

posa Eliz, os sogros Ademir
e Adelaide e o cunhado
Carlos.

FAUSTÃO
Haverá uma excursão para
o R ia de Janei ro, Projac,
Rede G lobo, onde partici
parão do programa do
Faustão. Saída: dia 5/12 e

chegada dia: 7/12. Além
disso, irá acontecer visitas
em alguns pontos turísti
cos, como Corcovado, Pão
de-açúcar e Maracanã.

Informações: 371-8772/
276-3508/9953-2790 com

Tânia.

Acontece hoje em Massa

randuba, em comemoração
dos 42 anos da cidade, no

centro Esportivo Municipal a
2a Feira Municipal de Arte
sanato e Cultura, serão mui
tas atrações, como solenida
de de Abertura com apresen
tação' da Banda Marcial M.
Pedro Aleixo, apresentações
culturais, visitação aos

estandes, almoço, apresenta
ção histórica da cidade, tar
de dançante com a dupla
Éder e Jane.

Nos dias 12,13 e 14 no Cen
tro Esportivo Municipal,
em Massaranduba aconte-

.. ce o Festival Dança B rasi I.

laFESTAlTAUANA
Tambem em comemoração
do aniversário de Massa
randuba, nos dias 15 e 16,
no Centro Esportivo Muni

cipal, acontece ala Festa

Italiana, com muitas atra

ções: apresentações cultu
rais, danças folclóricas,
apresentação de coral, jan
tar típico italiano, desfiles,
almoço típico, entrega de
prêmios e bailes.

CENTER

II
Cd's· OVO's· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av. MaL Deodoro,406 -Centro 371-2847

Shopping Breithaupt· Centro 275-2005

Marcos
Cobalchini e

Thalita Leite
noivaram no

dia 8.
Felicidades!

A Banda Demo
Via, apresenta-se
dia 20 no Public
do Big Bowlling a

partir das 23h30.
Haverá sorteio de
CD da Banda. As
primeiras dez
pessoas que
passarem aqui no
Jornal Correio do
Povo ganharão
convite para o

show

Ivo Riegel
aniversariou dia
31/10.
Felicidades de
todos os seus

amigos do
Jornal Correio
do Povo

Má (2a sentada E para D), comemora IS
anos de empresa no dia 16. Parabéns!
Quem deseja são as amigas Tatiane,
Laura, Karina, Márcia, Ana, Kátia, Vivi e

Denise da Modas Albert

Mathias Foto e Filmagens

cerimônia
foi na Igreja
Bom Pastor,
Rio Cerro II,

Juvino
Formigari
está de
aniversário

'. hoje.
Parabéns
da sua

esposa
Susana e

seus filhos
: Juliano e

Jéssica.
"Amamos
muito
você"

Festa ventos em Gerar

Repo�sa6iMaie I
comyetência

Q!4aMaie
I Criativiáade

--

Oh! Que bela

aparência tem a

falsidade!
(SCHAI<ESPEARE, DRAMATU RGO E

POETA, 1564 -1616)

Notre, que
aconteceu no dia
1. Na foto, os
amigos da
professora

.

Lucimara Moser e

a professora
. Juliana Simon

PENSAMENTO r.�
Neste último sábado, dia 8,
Guilherme A. Klinkoski fez
sua Ia Eucaristia. Esta é uma

homenagem com carinho de
seu tio Flávio Klinkoski e

Zênite Felippi
agpromoter@yahoo.com.br

A",{réia 1411 313-0155/9111·1334
&

Gradis ��35/9102-O411

F avia Herrmann
Elmo Klabunde
Eduarda H ufenussler
Décio Tadeu Pereira Lima
Irmã Bublitz
Sandro Montibeller
Afonso Kasrnierski

10L11
Ana Karina aa Si va
Renata Fraga
José Fernando Pradi
Mayane Gaspar
Antenor Gaivão
Max Marcos Cerutti
Iverson Domingos Gasda
André Luís Borchardt
Rodrigo José Postai
Douglas Ciconeti Kuhn

11L11
Joyce G. Barl:íi
Silvério I<uszkowski
Dr. Cezar Roberto Schroeder
Rosane Mohr
Izabella G. Schroeder
Diego Rosa

.

Anicia Lamela Gracioli
Rafaela de Albuquerque Ribeiro
Helio Schinke
lido Pereira
Osvaldo Wintrich
Denmise Ribeiro

.

Herivelto José Silva
Juvino Formigari
Luciana Leite Kath
Caroline Pacheco
Erciede José Postai

elmut BecKer
Fernanda Fraga
Ricardo Feldens
I<ange I i ca G randbe rg
Glades Hanemann
Gerold Méier
Daiane Mohr
Hugo Celso Mohr
Carlos Benedito de Souza
Miriam de Almeida Zapella
Otília Eichinger
Debora Altine
Zenira Ferrza

Ângela Cristina Priebe
Schaiane F. Marquardt
Iliane Kruqer
Ricardo Schmidt
Juarez Antônio Demarchi
Dr. Fernando Arthur Springm

Glacia Mayer
Arsanjo Paul Colaço
Marlise Muller
Oswaldo Steilen
Ademilso da silva
Maiara Krauss
Dionei Walter da Silva
Rosiris Elí Schmitz Stortz
Nathan Rother Correa
Angací Welker

'

Rosane S chutze
Glaucia Mayer
Edgar H ornburg

��e�rt�o�WO�o�lf;:========�==
Alexandra Piazera
Thomas Henry Grandberg
Cristina Colle
Ivan Marlon Nickel
Eloísa Steffens
Milane Puchalski
Murilo da Silva
Paulo Sérgio Schiochet
Alexandre F. Ruysam
Roberta Pereira Volkmann
Nadir Klein da Luz

Gustayo Luis Bussolaro
Juliane L. Ribeiro Satassun
Lais Pickler
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nacionais e importados
levendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117

E-mail: bia.·s@terra.com.br

enha
",

conhecer ...

H ISTÓiUA ..:: . CORREIODOPOVO 9
' ..

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

Barão do Itapocu seu tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA

redacao@jornalcorreJodopovo.com.lw
. ". 'I.

Santa Catarina está em festa. São

festas "típicas" de cidades, segundo
o? ·grupos que as colonizaram. A

princípio parece algo positivo. Mas,
. se anal izarrnos a questão um pouco

mais a fundo, percebemos que a

herança cultural corre sério risco .. É
que, nestas festas, a cultura vira

mercadoria. E quando isto acontece,
a tendência é que a cultura seja

deturpada, atendendo às
nescessidades dos atrativos comerci

ais que precisa ostentar. A foto lem
bra um desfile de atiradores na Av.

Marechal Deodoro da Fonseca,
datado, provavelmente, da dácada

de 1960.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEl

."'.' .

No ano 2000, a co'luna Reminiscências abordava aspectos da

região de Garibaldi, do município de Jaraguá do Sul que, pela
sua composição fortemente habitada por descendentes

húngaros, era apelidado de Distrito de Veszprém, que fazia

referências ao ano de 1867, quando a união da Austria e da

Hungria estabelecia uma monarquia dual, o Império Austro

húngaro. Numa manhã de novembro/98, vou ao Museu

"Emílio da Silva", que saía da estação velha da Estrada de Ferro,
para se abrigar na EStação Nova, defronte da Praça do

Expedicionário, me parecia em piores condições do que a

primeira, pelo abandono completo de suas instalações,
precariamente ia servindo até que alguma coisa acontecesse,

como aconteceU. Mas naquele dia reinava a paz. Na sala da

administração estavam as senhoras Alcioni Macedo Canuto e

Cláudia Maria Costa Correa, dedicadas funcionárias de nossa

memória, cumprimentando-as com um sonoro bom dia. Noto
.

a presença de um séáhor de cabeiosbraneos e reconheci o·Hilário

Scheuer, amigo de gloriosas jornadas. Alcioni se adianta e

pergunta se conheço que se apresenta como Boglár, ao que
retruco que conhecia por uma foto um Dr. Lajos Boglár, que
era cônsul-geral da Hungria, que um dia visitou nossa cidade,
nos anos 40. Pois é, diz o apresentado "eu sou o filho daquele
cônsul, que nasceu em São Paulo e que voltou com o pai para
Budapeste. foi bom reconhecer o senhor e gostaria de fazer

uma entrevista, com gravações em fita e filmagens, porque tenho
muitas publicações que me foram enviadas, em que Sr. fala

sobre húngaros de Garibaldi". A entrevista aconteceu e

firmamos um excelente relacionamento que perdura até hoje,
r alh itria,

horário de atendimento das
8:30 ao 1.2:00 e das
14:00 às 18:30t o público
pode conferir o' que há
de mais fino em bijuterias e

. acessórios

Há 15 anos Há 3 anos
I

Em 1988, eram inauguradas obras de ampliação do sistema

de água. Em rápida solenidade, na presença de autoridades

municipais da Fundação SESP e convidados, foram

inauguradas obras do sistema de abastecimento de água do

Samae de Jaraguá do Sul. Eram elas a estação de tratamento de

água, tipo clarificador de contato (filtroI russo), que elevou a

capacidade de produção de 74 para 112litros/segundo; a nova
adutora de 1.500 m para abastecimento da área do lado

esquerdo do rio Itapocu e o reservatório apoiado de 1.000 m3

(um milhão de água), com um investimento total de Cz$
20.199.492,22, dos quais Cz$ 16.367.344,19 pagos pela
Prefeitura e Cz$ 4.432.148,03 recursos do Samae. O Dr.

Huberto Leodoro da Silva, Coordenador do Núcleo de

Recursos Humanos, que respondia pela Diretoria Geral da

Fundação SESP em Curitiba afirmava durante. os atos

inaugurais, que o saneamento é imprescindível e que a água é

questão básica, vendo nas obras inauguradas' mais do que
uma simples obra de engenharia, mas algo essencial à saúde

da população. A expansão e melhorias no sistema de

abastecimento de água da cidade, segundo o prefeito Durval
Vasel, sempre foi preocupação do governo municipal, onde
os investimentos eram altos e não chegavam a ser cobertos

pelas tarifas cobradas dos usuários. As melhorias introduzidas,
dizia Durval Vasel, garantem um tranqüilo abast�cimento para
os próximos cinco anos, mas já e�comendara projetos à

Fundação do SESP que deveriam estar concluídos até i,lgosto,
prevendo ampliações que-supram o consumo para os

próximos 20 anos, quando ce:tamente Jaraguá do Sul já terá
ares cosmo olitas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IASSALTO: TRÊS HOMENS SEQÜESTRARAM FUNCIONÁRIO DA ADV AURORA 'NA TARDE DE ONTEM

POLÍCIA

Polícia Militar efetua ronda
em busca de seqüestradores

empresa, aguardando a

saída da vÚima. Ele saiu'
do trabalho dirigindo
um Fiesta quando foi

abordado pelos melian

tes, que estavam numa

Parati, placa LYF-5978,
de Elorianópolis.

Após pegarem a ví

tima, os assaltantes fu

giram em direção ao

Bairro Alto Garibaldi,
onde o carro foi en-

<'

contrado abandonado.

Até o fechamento des

ta edição, a polícia
persistia nas rondas,
mas não havia infor-

mações sobre o para
deiro dos fugitivos,
nem de Gaya. "Vamos
continuar procurando
até quando conseguir
mos os localizar. Acre-

para que possamos
correr atrás dos res

ponsáveis pelo assalto.

Até aonde sabemos,
um dos três está arma

do e parece que eles

estão de posse de um

veículo Uno", relata'
um dos policiais de

plantão. (FABIANE RIBAS)

]ARAGUÁ DO SUL -

O grupo de investiga
dores das polícias Mi

litar e Civil está traba

lhando em conjunto
para localizar os três

assaltantes que seqües
traram o funcionário
da empresa ADV Au

rora, Ademir Gaya, na
tarde de ontem. Segun
do relato da PM, o trio
tinha conhecimento

queGaya efetuava t�a�
balho financeiro no lo

cal, que ontem seria dia

de pagamento e que Vicky Bartel

estaria com dinheiro
. Policiais localizaram o veículo dos assaltantes abandonado no Alto Garibaldi

em mãos. Os três esta-

vam sentados num bar

localizado em frente à

ditamos que a vítima

será liberada em algum
ponto, de onde entra

rá em contato conosco

Homem foi assassinado com três tiros à queima roupa
GUARAMIRIM - Um

homicídio foi registra
do neste final de sema

na. N a madrugada de

, domingo, por volta das

4h 15 da manhã, Gil
berto Franzen, 26 anos,

residente em Schroeder

I� em Schroeder, foi
encontrado morto no

pátio da Igreja Sagrado
Coração de Jesus, no
Bairro Arn iz a de , em

Guaramirim. Após o

encerramento da festa

daquela comunidade,
os organizadores do

evento escutaram os

disparos, viram a víti

ma agonizado' e acio

nararn a polícia, além

dos socorristas do Cor

po de Bombeiros Vo

luntários da cidade.
Em seguida, a Polícia

civil foi chamada, jun
tamente com o IML

(Instituto Médico Le

gal).
Franzen foi vítima

d e, tr ê s di spa r o s d e

arma de fogo, sendo
encontrados no local

três cápsulas de calibre

32. Um projétil atingiu
a testa, outro na man

díbula e na região do

peito. Segundo infor

mações do relatório da

Polícia Civil, ao lado

do corpo da vítima foi

encontrado um revól

ver calibre 32, conten
do seis cápsulas intac

tas no tambor.

O caso está sendo

investigado pela delega
da Jurema Wulf. Ela to

mou depoimentos de

algumas pessoas que es

tavam na festa e diz que
existem suspeitas sobre

o autor do crime.

Franzen havia recém sa

ído do Presídio Regio
nal de Jaraguá do Sul,
onde cumpriu pena por
tráfico de cocaína, e es

tava em liberdade pro
visória. (FABIANE RIBAS)

LOTERIAS
Megasena
concurso: 51 2

04 - 08· - 3l - 40 - 53 - 58

04 - 09 - 1 1 " 1 6 - 21' -

Lotomania 22 - 24 -

concurso: 366 49 - 51
69 - 71

29 ,. 42 - 44 -

55 - 65 - 67
75 - 82 - 93

Quina
concurso: 1222
26 - 33 - 46 - 58 - 79

Loteria 1°_ Prêmio: 68.774

Federal' 2° - Prêmio: 63.597

concurso
3° - Prêmio: 14.648

o 03784 4° - Prêmio: 14.503
5° - Prêmio: 15.527

FALECIM ENTOS
Faleceu às 14:00 horas de 05/11 o Senhor Valde
Alves Pereira com idade de 67 anos, deixando enlutéld
filhos, 2 genros, 2 netos e demais parentes e amigos.
sepultamento foi realizado em 06/11 às 15:00 ho
saindo o féretro da sua residência no bairro Czemie'
seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 14:00 horas de 06/11.0 Senhor Ro
.

Santana com idade de 25 anos, deixando enlutados
esposa, 1 filho, seus pais, sogro, sogra, irmãos, cunh
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi reali
em 07/11 às 17:00 horas, saindo o féretro da Ca
Santos Anjos de Guaramirim seguindo para o Cem"
Guaramirim.

Faleceu às 13:00 horas de 06/11 a Senhora Giane Ki
com idade de 23 anos, deixando enlutados os seus p'
avós, 1 irmão, 4 irmãs, tios, tias e demais parentes r

amigos. O sepultamento foi realizado em 07/11 às 16: r

horas, saindo o féretro da sua residência na Barra do e

Cerro para o Cemitério Rio da Luz I.

Faleceu às 07:30 horas de 07/110 Senhor Dornirgos
com idade de 80 anos, deixando enlutados a esposa r

filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais parent a

amigos. O sepultamento foi realizado em 08/11 às 09:(

horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila L

seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 16:00 horas de 08/11 o Senhor Ortan
Pereira com idade de 22 anos, deixando enlutados a es
seus pais, irmãos, sobrinhos e demais parentes e amig
O sepultamento foi realizado em 09/11 às 17:00 ho f
saindo o féretro da sua residência no Rio Cerro II segui
para o Cemitério Vila Lenzi. eg

Faleceu às 11:55 horas de 08/11 a Senhora Marli Raq s

Garcia com idade de 52 anos, deixando enlutados o es
3 filhos, 1 neta e demais parentes e amigos. O sepultarne 3
foi realizado em 09/11 às 15:00 horas, saindo o fére
da Rede Feminina de Combate ao Câncer seguindo paro

n

cemitério da Vila Lenzi. e

Faleceu às 16:30 horas de 09/11 a Senhora Rita Mo e

Tomio com idade de 76 anos, deixando enlutados 3 fil
3 filhas, 3 noras, 3 genros, netos, bisnetos, irmão e dem

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 1

11 às 17:00 horas, saindo o féretro da sua residência e 2

Massaranduba seguindo para o Cemitério Braço Campin

Faleceu às 10:05 horas de 09/110 Senhor Ingo Gae
com idade de 45 anos, deixando enlutados a esposa,
filho, 2 enteados, seus pais, irmãos, cunhada, tios e dem

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 1
,

11 às 10:00 horas, saindo o féretro da sua residência
bairro Amizade para o Cemitério Três Rios do Norte.

�----------------------------------�l
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PA�A 'N;
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO SINDICAI

ru

SÉRGIO LUÍs FERRARI - Presidente

o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias QuímiC UI

Plásticas, Borrachas, Papelão e Isopor dos municípi t<

de Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Massarandul ec
e Schroeder, com sede social à Rua José Errmendôer'

r
..240 Bairro Nova Brasília - Jaraguá do Sul - SC, ne

ato representado por seu Presidente, com base no Esta! e:

Social, convoca todos os trabalhadores sindicalizadoí e

quites com suas obrigações sociais, para participare, :

da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 1
ti

(quatorze) de novembro de 2003 (dois mil e três), às 1

(dezessete) horas, em primeira convocação, tendo por lo

a sede social da Entidade,no endereço acima menciona�
para deliberarem a seguinte ordem do dia: Discussão
deliberação a cerca do Art. 11 letra "g" do EstalU
Social, que prevê a proposta orçamentária para
exercício seguinte. Não havendo "quorum" em primei
convocação, a assembléia será realizada no mesmo dia
local retro indicado, trinta minutos após, com qualquí
número de trabalhadores sindicalizados presentes.

Jaraguá do Sul - SC., 11 de novembro de 2003.
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• ACIDENTES:. PISO DO AUTÓDROMO NÃO ESTAVA COMPACTADO, OCASIONANDO 15 CAPOTAMENTOSadadores da Ajinc
reparam-separacompetiçães Pilotos jaraguaenscs no pódio

do catarinense automobilismo
]ARAGuA DO SUL �

pós a excelente participa-
o nos Jasc, onde a nata-

o feminina conquistou 11

edalhas (três ouro, sete

ata, um bronze), dois re
rdes (Talita Hermann:

.,

Om livre-2'08"00 e 400

etroS livre-4'30"01), asse
rando assim a Jaraguá
Sul o terceiro lugar no.
ral feminino, a equipe
raguaense entra nova

ente na água para dispu
r o Campeonato Estadu
de Natação, As provas
rão realizadas entre os

as 13 e 16 de novembro,
piscina olímpica (50

etros) da UFSC (Univer
dade Federal de Santa

tarina).
Os nadadores patroci
dos pela Arroz Urbano

r f'ME disputarão nas ca

egorias de Infanil 1 (13
os) a Júnior 1 (17 anos).
s jaraguaenses que parti

I parão são: na Infantil 1
3 anos), Mayara Martins,

1
n Doubrawa, Rodrigo
emarchi e Willian Maul;
a Infantil2 (14 anos), Ali�
e Franzner, Bárbara

ermann, Thainara Dias,
duard.o Junkes e Janos
anzner da Silva; Juvenil
(15 anos), Camyla

chmitz, Luana Martins,
duardo Marcatto, Gus-

tavo ROZZ;l eJair Franzner;
Juvenil 2 (16 anos), Talita
Hermann e Thiago Baur;
eJúnior 1 (17 anos),Marina
Fructuozo.

- As competições que
Talita Hermann e Eduar

do Marcatto aturam até

agora serviram para pre
para-los para o Campeo
nato Brasileiro Juvenil que
acontece na próxima sema

na, em Vitória; ES. Da

mesma forma serve de

avaliação para a equipe In
fantil que participará nos

dias 4 a 7 de dezembro do

Campeonato Brasileiro In
fantil, em Porto Alegre, RS
-, destaca o técnico

Ronaldo Fructuozo.

Além dos Jasc, 21 na

dadores participaram no'

sábado passado do Festi

val Rogério Romero de

Natação, em Curitiba. A

competição aconteceu na

Escola de Natação Amaral
e contou com aproxima
damente 300 nadadores de

Santa Catarina e Paraná. O

Festival tem como objeti
vo a incentivo e intercâm

bio entre nadadores tanto

federados como não

federados e aproveitar as

dicas do medalhista de

ouro nos Jogos Pana

mericanos, Rogério Ro

mero.

]ARAGuA DO SUL - O

piloto jaraguaense Raulino

Kreis Junior conseguiu ga
rantir a vice-liderança do

Campeonato Catarinense-de
Automobilismo, na catego
ria Marcas A, neste final de

semana, quando foi realiza

da a última etapa, no autó-
.

drama de Ascurra. A prova
foi considerada catastrófica

pelos pilotos, que nunca vi

ram tantas capotagens num
evento. Como o autódromo

daquela cidade é novo, a pis
ta. ainda não está bem

compactada, gerando mui

tos buracos e poeira, o que.

prejudicou muito o desem

penho dos participantes, con
forme opina Kreis Junior.

Nos testes das si

ficatórios, o vice-campeão
ficou em quarto lugar, fican
do atrás de Luis Carlos

Frantz, de São Bento do Sul
- que fez poli e venceu a

prova -, Dirceu Rausis e

Juliano Diener, de São Ben
to do Sul. "Foi uma corrida

.

catastrófica porque aconte

ceram 15 capota-mentes,
sendo que pelo menos oito

carros ficaram totalmente

:Kreis Junió� chegou.em sexto lugar, mas garantiu a vice-liderança

destruídds. A, estrutura do
autódromo é, boa; mas a

.

,- ,- ',<
•

pista realmente ainda não

está condições de sedia
eventos desse gênero. A sor

te é que nenhum piloto se

machucou", diz. Devido à

precária condição do traje
to, as baterias da Stock Car

foram canceladas. As pro
vas das categorias MarcasA
e B foram separadas, sendo
nove competidores em uma

e 16 na outra, respectiva
mente.

- Durante a prova, no

domingo, Leomar-

Bastos, de São Bento do Sul,
liderou na Marcas N� fez a

poli e venceu a prova e, no

próximo ano, passa para a ca
tegoria Marcas A.

Os representantes da

Fauesc (Federação de

Automobilismo do Esta

do de Santa Catarina)
vão 'se reunir este mês

para efetuar uma análise

geral da temporada des

te ano, traçar o calendá

rio de 2004 e definir os

autódromos que têm

condições de sediar as

provas. (FABIANE RIBAS)

Fendrisch capotou, Michel
Giuste teve quebra da cai

xa e Dirceu Rausis também

capotou. Depois furou

pneu de meu carro, pensei
em abandonar a prova,
mas me arrastei sem pnéu
até .0 Box, troquei e voltei à
prova, ficando em sexto

lugar -, relata.
Na classificação geral,

Michel Giuste ficaou em pri
meiro, com 67 pontos, segui
do de Kreis Junior, com 64

pontos, eDirceuRausis, com
59.

. Na Marcas N, Afonso

Jaraguá do Sul vaicompetir no Catarininha de Futsal
·OTA - conta comos seguintes atletas:

BismarkMachado dos Santos,
Carlos Bastos Filho, Carlos
Eduardo Martins, Cleber
Lino

.

Becker, Diego Mayer
de Almeida, Douglas Alves

de Lima, Gilson Jader
Steilein, Jader Mader, Leo
nardo Lunelli Arnecke, Luis
Fernando Holler, Maikon
Roberto Pedri, Ricardo

Rodrigues de Campos
e Valdemar Victor Mit

telstadt.

cidades do Estado: Cha

pecó, Concórdia, Flo

rianópolis, Fraiburgo,
Itajaí, lbirama, São Miguel
do Oeste; Tubarão e Ca

çador, além de Jaraguá do
Sul e do município anfi

trião.

Comandada pelo téc

nico Maurício Berti, a

equipe jaraguaense femi

nina é integrada pelas jo
gadoras Adélia Pimentel,
Adivandra Rodrigues da

I·
.

Silva, Chaiane Francine

Arndt, Eline Daiane

Junckes, Gisleine Cristina

Roux, Joice Sperandio,
Luciane Aparecida
lachinski, Patricia Junckc:s,
Priscila Baader, Samantha

Soraya Mohr, Susane

Correa Palhano e Vanessa

Márcia Oleksy. Já o time

masculino, coordenado pelo
treinador Renato Antunes

Vieira (com o auxilio técni

co de Augustinho Ferrari),

]ARAGuA DO SUL =: O

município jaraguaense está

representado com equipes
masculina e feminina no

Campeonato Catarinense

Escolar de Futsal -

"Catarininha", que começa
hoje e prossegue até sába

do, em Joaçaba. Destinado
a atletas com idade de Olesc

(até 15 atias), o eventq conta
com a participação de 1 i.._
equipes - oito no mascu

lino e feminino - de 11'

ME AVALIA EVENTOS ESCOLARES

Fundação Municipal de Esportes realiza a reunião de

, valiação dos campeonatos escolares promovidos este

no, a partir das 8 horas do dia 3 de dezembro, no
uditório da Escola Wizard Idiomas. Destinado a

rofessores e profissionais das unidades escolares das
edesmunicipal, estadual e particular de ensino, o encontro
m como objetivo discutir sugestões aos regulamentos
estas cómpetições para 2004. A diretora de Promoções
e Eventos/FME, Cleide Mosca, lembra que estas

�liações acontecem anualmente, apresentando-se como
ama oportunidade a quem deseja propor mudanças e

resentar novas idéias.

Dia '5 de No"embro, "amos todos
pedalarpor uma grande causal

Realização

Diá 15 de Novembro, Sábado a partir das 8h, leve sua bicicleta e Participe, Trugtl todo fcutl'ília!
1 kg DE ALIMENTO NÃO PEREC[VEL até a Praça Ângelo Piazera.
Vai ter sdrteio de duas Bicicletas, camisetas, bonés, brincadeiras, apolo

atividades tisica e muito maísl Chegada: Parqué Malwee.

ROTARyeLUB
JARAGuA DO SUL

PERO� INDUSTRIALCORREIO DO POVO

l Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIODOPOVO

I JASC: ATLETAS DE 16 ANOS SUPERARAM ADVERSÁRIOS DO ADULTO E GARANTIRAM EXCELENTES RESULTADOS

Jaraguá do Sul fica em quinto
lugar nos JogosAbertos de se

]ARAGuA DO SUL -

A anfitriã Blumenau

desbancou Florianópolis
e conquistou seu 350 tí

tulo geral dos Jogos
Abertos de Santa

Catarina, realizados de

30 de outubro a 8 de

novembro por mais de

sete mil atletas de 100

municípios. Blumenau

somou pontos em todas

as 25 modalidades e dos

42 troféus em disputa
ficou com 12. Este ano

os J a s c foram "in

memoriam" em home

nagem ao Professor
Múrillo Barreto de Aze

vedo. Em sua 43a edi-
,

ção, Blumenau somou

307, ficando a frente de

Florianópolis que fez

253,]oinvllle 15,3,.Itajaí
152 e J araguá 'do Sul

57.

o superintendente
de esportes da FME

(Fundação Municipal
de Esportes), Luderitz
Gonçalves Filho, desta
ca que J araguá do Sul

superou as expectativas
na competição, já que a

previsão era ficar com
sétima ou, oitava colo

cação. "Nós sabemos

que contamos com atle

tas de alto nível, mas

muitos são novos, com

idade inferior a dos ad

versários, fator que fe

lizmente não os preju
dicou, pois superaram
muitos adultos", en-

Cesar Junkes

Talita Hermann trouxe cinco medalhas para Jaraguá do Sul, sendo três de ouro

fatiza. O Município le

vou o bolão 16 e xa

drez no feminino e o
.'

futsal masculino. "Mas

somamos pontos com

o excelente desempe
nho dos atletas nas mo

dalidades de tiro, han

debol e a natação",
menciona. Gonçalves
Filho ressalta a excelen

te atuação individual de

integrantes das equipes
de tiro, natação e atle

tismo: atirador Samuel

Leandro Lopes, meda

lha de ouro na prova de

carabina deitado; Sally
Mayara Sierwildt, ouro
e prata nos 100, e 200

metros rasos, respecti
vamente; Miriely Cris

tina dos Santos, bronze

nos 100 metros com

barreiras e no salto em

altura; Kamila e Priscila,
que ao lado de Sally e

Miriely, formaram a

equipe que levou o

bronze no reveza

mento 4 x 100 metros;

Talita Hermarin ,
ouro

nos 200, 400 e 800

metros livres e prata nos

200 metros medley;
Marina Fructuoso, pra
ta nos 100 metros cos

tas e nos 200 metros,
100 e 50 metros livres;
Luana Martins, bronze
nos 100 metros livres;
Camila, bronze nos

revezamentos 4 x 200

metros e, 4 x 100

me tro s , juntamente
,com Marina, Luana e

Talita.

Pela primeira vez na

história a competição
será realizada em três

cidades de forma si

multânea, como ficou

estabelecido em vota

ção do Conselho Esta

dual de Desportos.
Timbó, Pomerode e

lndaial receberão em

breve vistoria da

Fesporte (Federação
Catarinense do Des

porto) que analisará se

os municípios têm con

dições de sediar o

evento. Em caso de

aprovação, ficará fal

tando somente a ho

mologação do Gover

nador Luiz Henrique.
(FABIANE RIBAS)

Basquete masculino conquistou o bronze nos Jasc
]ARAGuA DO SUL -

Uma vitória da supera
ção, da raça e do amor

à camisa. Desacreditada

por muitos e até mesmo

ridicularizada por al

guns, a equipe Ajab/
FME partiu para a dis

puta dos Jogos Abertos
de Santa Catarina sob

grande desconfiança.
Com um elenco reduzi

do e sem um grande pa-

trocinador, a equlpe

jaraguaense se viu obri

gada a investir em atle

tas da categoria Juvenil
para a temporada 2003,
mesclados com apenas

quatro jogadores adul

tos.

Depois de todas as

dificuldades enfren ta

das no decorrer do ano,

a recompensa veio na

tarde de sábado com a

conquista da medalha

de bronze dos J asco A

campanha da equipe
jaraguaense beirou a

perfeição, com quatro
vitórias e apenas uma

derrota - na semifinal

para Joinville - 390

pontos marcados e 338

sofridos.

Fizeram parte do

elenco terceiro coloca

do nos JASC os atletas

Joel (armador), Chitos
(ala), Olav� (ala/pivô),
Alessandro (ala/pivô) e

João (pivô), Teta (ar
mador), Mateus (ala),
Duda (ala), Jorge
(pivô), Egon (pivô),
Ricardo (ala) e Paulo

Vitor (Ala), treinados

por Milton Mateus,
com o auxílio de

Manoel Vieira e Airton

Schiochet.

TER A-FEIRA 11 de novembro de 2

C lassificaçãu Brasileiro

CoI. Time PG J V E D

1 Cruzeiro 88 42 27 7 8

2 Santos í)2 42 24 10 8

3 São Paulo 71 42 20 11 11

4 Coritiba 68 42 20 8 14

5 In ternacional 68 42 19 9 14

6 São Caetano 68 42 17 14 11

7 Atlético-MG 63 42 16 15 11

8 Goiás 62 42 17 11 14

9 Paraná 61 42 17 10 15

10 Flamen o 59 42 16 11 15

11 Guarani 58 42 16 10 16

12 Criciúma 57 42 16 9 17

13 Figueirense 56 42 14 14 14

14 Corinthians 55 42 14 11

15 Atlético-PR 53 42 15 8

16 Vitória 53 42 14 11 17

17 Vasco 49 42 12 13 17

18 Juventude 47 42 10 14 18

19 Fluminense 4ô 42 11. 11 20

20 Pa sandu 45 42 14 11 17

21 Fortaleza 45 42 11 12 19

22 Ponte Preta 45 42 10 16 16

23 Bahia 43 42 11 10 21
24 Grêmio 40 42 10 10 22

NOTA
PARANÁ VENCE O CRICIÚMA DE VIRADA

De virada, o Paraná venceu o Criciúma por 2 a 1,
sábado à noite, pela 42a rodada do Campeom
Brasileiro, no estádio da Ressacada, em Florianópolis,
resultado deixa o time paranaense muito próximo
uma vaga na Copa Sul-Americana em 2004. Com a vitá

o Paraná abriu quatro pontos de vantagem para
Criciúma, um adversário direto na disputa por um lu

no torneio continental. O tricolor paranaense soma ag
61 pontos, contra 57 do Criciúma. O jogo ainda encer

uma maratona do Paraná longe de Curitiba. Como

punido com a perda do mando de campo em d

partidas, o time paranista não atuou na capital paranae
nas últimas cinco rodadas. No próximo final de sem

o Paraná volta a jogar em casa, recebendo o líder Cruze'

Enquanto o Paraná mantém a boa fase, invicto há no

jogos, o Criciúma segue caindo de produção. O
'

catarinense, que cumpriu punição de perda de rnan

de campo, não vence há cinco rodadas, tendo perdi
três e empatado duas,
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