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Tecnologia italiana recupera margens do Rio ltapocu com o uso de gabiões
Alexandre Bogo

Comunidade do EstradaNova
terá posto de saúde em 2004

exan re ogo

No lançamento da pedra fundamental da obra do Posto de Saúde no bairro Estrada Nova a

comunidade iniciou exames para cadastramento no �rograma 'de Saúde Familiar. Página 9

Divulgação

No começo desta semana, o 14°
Batalhão da Polícia Militar
recebeu do Governo do Estado
mais 40 coletes balísticos (à prova
de projéteis). Haverá pregão
eletrônico para aquisição de mais
20 equipamentos. . Página 10

Alegorias darão

show neste sábado
o céu de Jaraguá do Sul ficará

colorido durante a sétima edição
do Festival de Alegoria e Vôo Li

vre de Para-pente e Asa Delta, que
acontece no sábado, promovido
pelo Jaraguá Clube de Vôo Livre.

PÁGINA 12

FME avalia as

competições feitas

durante este ano
\

PÁGINA 11

Apresentação de cases

marcam abertura da

Semana da Água
PÁGINA 6

Câmara de Veredadores

aprovam LDO com

apenas seis emendas
PÁGINA 3
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DALMY GAMA - Docente da Fundação Logosófica

0,Mundo Em QueVivemos

-I
I

As loucuras são tantas, e tão grandes, que muitos se

perguntam se é tudo sonho, ou se é mesmo realidade .

. ,fara<.o�de vai o mundo? Está certo dizer que é tudo

�1()r:fii�l. para nossa época? Mas é normal também para a
,.,

:� _.;.
_

�_
J

vida? .... "-,
r-; .Ós lo, ,_

Para quem vive só porque nasceu,' 6 mundo é o que é.

Não interessa acolher pergunta .'0� inquietude. sobte os

fins'dá' '��da. N e� todos, porém;. p&rtsiam' assim. Existef -'<;.(.".' '.'

um ton'JU:�to de seres cujos esp�tii:as 'não se conformam

com a s-ituação do mundo de hoje. Perguntam, e sofrem,
.Ç

'.'
•

e esperam.. �

Mas qual mundo? Certamente que hão estamos falando

do mundo da Ciência e da Técnica. Seus avanços' são, em

si, fatos positivos. É lógico que há falhas, limitações, mas
a Ciência foi o melhor que o homem fez até hoje.
Caberia uma ressalva. Uma civilizaçãd científica só é de

todo boa quando conta com a necessária dose de

Sabedoria. Bertrand Russell também 'viu isso. Sem

Sabedoria, o homem carece de uma razoável visão sobre

os fins da vida e acaba fazendo mau uso de tudo, até

mesmo dos frutos da Ciência e da Técnica. É o caso da

energia atômica, ou da camada de ozônio ...

Por falta de Sabedoria, o homertt, perdeu de vista o sentido

da vida. Deixou-se, então, subjugar por uma quaternidade
terrena de deuses muitos poderosos: o poder, a riqueza,
a fama e o prazer.
Não estamos nos referindo, por certo, aos pobres de

espírito. Sua sina sempre foi a dos rebanhos inconscientes,
conduzidos por pastores oportunistas em todos os povos.
Falamos do homem dotado de um mínimo de liberdade

e de coragem para pensar por si mesmo, .para:e.scolhet
seu destino. Do homem sem peias e correntt;s, pata quem
Deus é a própria Ciência Universal. Por=quanto tempo a

humanidade ainda terá de sofrer, até que aprenda a pensar,
a ser livre de crendices e preconceitos? Quando será que
o homem aprenderá a levar a Ciência até seu mundo

interior?

Queira ou hão, o ser humano é responsável por sua 'própria
caminhada. A cada um foi dada uma inteligência,' uma
sensib ilidade e um espírito. Resta-lhe tão-somente o

aprendizado da Sabedoria. Resta-lhe aprender como fazer

�iêpcia em sua dimensão psicológica, moral e espiritual.
A Logosofia é peremptória ao afirmar que a solução está no

indivíduo, e não na massa. Cada ser humano deve aprender a

conhecer e resolver seus próprios problemas, colocando-se
em condições, assim, de ajudar os demais a fazerem o mesmo.

É demorado? Sim, mas é a única opção viável.

Quem conte com um pouquinho de evolução sabe que
todo outro caminho levará a um ponto morto. Não

havendo a superação do indivíduo, é utopia buscar a

superação da sociedade. Bem já se disse que dez milhões

de ignorantes não fazem um conhecimento. O século XX

conhece essa lição.I
I"

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou. pelo e-mail: redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço
ou telefone rara contato. Ojomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessarlas. .

.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal
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Agua
A água é o constituinte mais

característico da terra, ocupan
do 97% da área do globo. Esta
imensa quantidade, no entanto,
não é utilizável pelo homem e

outros organismos, pois apenas
1% de toda a água está dispo
nível sob a forma de lagos e

rios, ou como umidade presen
te no solo, na atmosfera e como

componente dos mais diversos

orgamsmos.
Esta finita e escassa água tem

sido, ao longo dos anos,

desperdiçada e utilizada de ma

neira inadequada por grande
parte da sociedade mundial. A

Organização das Nações Uni-

, das, a Onu, afirma que em 50,
,"�J)os não haverámais' ágl.\a di�� tamenté poluídos.

,

"

pónível para consumo .t?-� 'pIa> _ Q Brasil ainda é tido como
;
neta. Esse dado assustador fez.. 6'p�ís>q�e 'possui as maiores re
com que a Unesco conferisse a ..servas líq1lÍda� do,mundo, de-
2003 o título de Ano Interna�i- tém 15% de toda a água dis
anal da Água Doce, visando ponível no planeia. Mesmo as

chamar a atenção do mundo sim, existem registros de' aci
'para o problema. dentes industriais que compro-

Um' levantamento feito pela metem os seus rios: Um deles;
Onumostra que os '14 maiores. envolvendo a Indústria de Pa

rios europeus possuem nascen- pel Cataguazes, este ano, deixou .

tes com bom status,ambiental, os rios Pomba e Paraíba do Sul
mas os restantes de seus percur- seriamente cornprornetidos..
sos se encontram muito degra- Eles receberam cerca d�·�,2 bi
dados: Conforme o leyanta- lhão de litros de' efluentes con-

r
Ofuturoda

espécie humana e

demuitas outras
espécies

certamenteficará
comprometido a
menos que haja
umamelhora

significativa na
administração dos
recursoshídricos

terrestres

menta, na Ási�, todos' os rios

que cruzam as cidades estão al-

.

taminados com enxofre, .soda
e hil?0clorito de sódio. Cerca

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor- presidente:•

de 600 mil moradores de cidl
des fluminenses ficaram algum
dias sem abastecimento.

Um ponto preocupante m

se' tratando da realidade naci�

nal é que apenas 49% das cidl

des brasileiras estão dotadas di

sistema de esgoto. E a região sm

do país, onde se inclui Santl

Catarina, tida como modelo di

desenvolvimento econômico,

apresenta o índice mais baixado

país, com apenas 18% da popu
lação com sistema de tratamen

to de esgoto.
Existe hoje no mundo 1,1 Di

lhão de pessoas praticamentl
sem acesso à água doce, segun·
do estatísticas da Onu. O futuro

da espécie humana e de muit!l

outras espécies certamente ficar!

comprometido a menos que hajl
uma melhora significativa na ado

ministração dos recursos hidricos
terrestres. Assegurar a quantida·
de de água necessária não basta,

é preciso manter a qualidade. Que
a sociedade perceba que transfor·
mando rios em esgotos e lagoS
em fossas em breve padecera.
Que o mundo se conscientize e

que mude seus hábitos, que as

autoridades competentes invistaJII
em saneamento básico para que
o futuro de nossos filhos e netoS

possa ser assegurado.

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
.

Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200-

Caixa Posta119- CEP: 89251-970-JaraguádoSul-SC.
Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.

E-mails:comerclal@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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APROVADA LDO COM EMENDAS
O projeto de lei, que dispõe sobre as diretrizes para a

elaboração da lei orçamentária de 2004, foi aprovado
com nove emendas do Legislativo durante sessão

extraordinária, realizada na segunda-feira, após
o encerramento da sessão ordinária. Foram votadas

54 emendas aditivas e modificativas de autoria dos

vereadores Paulo Floriani(pP), Marcos Scarpato eJosé
pendiuk dos Santos, ambos do PT, das quais foram

aprovadas nove emendas aditivas da, bancada do PT,
ligadas as ações legislativas, para a produção de

cartilhas, informativos, Regimento Interno e Lei

Orgânica que serão' distribuídos para a população,
contribuindo para maior interação entre vereadores e

munícipes. As demais emendas aditivas emodificativas
- foram rejeitadas.

CONFORME O ESPERADO
De acordo com\ o vereador Marcos Scarpato, "já se

percebia articulação existente antes de iniciar a reunião,
di· onde a grande maioria dos vereadores, que apóiam o

Jfli governo local, deixou o plenário para abster-se de

votar as emendas, e nos corredores o bate boca entre

em vereadores era assustador, tudo só contribuiu para
:i� demonstrar que o amadurecimento político por parte
d! de alguns políticos de nosso município está muito além
UI do desejado pela população".
s�

nl! DEBATE
\UI

Estámarcado para este sábado, às 12 horas, um debate
co,

uo
entre o presidente da Câmara de Vereadores deJaraguá
do Sul, Carioni Mees Pavanello (PFL) e o DeputadolU'
Estadual Dionei Walter da Silva (P'!). O debate será

en·
transmitido pela RBN e RBN ITV. Segundo o assessor

bi
de imprensa do deputado, Maurilho de Carvalh�,

lli
"Dionei já anunciou que não estará presente no

encontro, porque não pretende participar de um bate
Jn'

boca, que é o que o presidente da câmara quer110
promover".

t!1

ari

ai! CELULAR
lU' O chefe de gabinete Silvio Celeste declarou que, "as

:os acusações que estão sendo realizadas contra a

la· administração são infundadas, Realmente o número

ita, do telefone continua com Sérgio Perón, mas o mesmo
lue está pagando suas contas desde a sua exoneração,
Jr· temos a correspondência que foi enviada para a

ps empresa telefônica comunicando a transferência".

d.

:e ENCONTRO
as O PSDB estará realizando arnanhãria comunidade
Jn Rainha da Paz, no bairro Vila Nova, ás 19h30, um
ue encontro com objetivo de congregar os filiados e

OS simpatizantes, segundo o prefeito Irineu Pasold,
"vamos impulsionar o partido para as eleições de 2004�
Vamos contar com a presença de grandes lideranças
ltlUnicipais, estaduais e federais. Também estaremos

realizando um trabalho forte de novas filiações naquela
comunidade" .

ENTRE AS·PAS _

"Moacir Bertoldi ainda não amadureceu
POliticamente ele regrediu" , afi rmação feita

�elo atual prefeito de Jaraguá do Sul lrineu
asold sobre o vive-prefeito.

encerrou a sessão e logo em
seguida convocou uma ex

traordinária, onde vários

vereadores do PP e do

PSDB, não queriam votar

as emendas da LDO (Lei
de Diretrizes Orçamentári
as), começaram a se retirar

da sessão. Se não fosse o

chefe de gabinete Silvio

Celeste apaziguar as coisas

a última sessão extraordiná
ria não teria coro para ser

realizada e todas as emen

das seriam rejeitadas.
Segundo o senhor João

Carlos de Castro, um elei

tor que assistia a sessão, "al

gumas denúncias precisam
ser realmente apuradas,mas
a formá como esses proces
sos têm sido conduzidos só

têm servido para' desgastar
a imagem de quem deveria

primar pela conduta

inquestionável, já que um de

seusmais importantes papéis
e fiscalizar, e para isso é pre
ciso ter uma conduta

inquestionável. Não se pode
negar que os fatos podem
ser considerados isolados,
envolvem apenas alguns ve
readores". (FÁBIO CLAUDINO)

POLÍTICA CORREIODOPOvo3
redacao@jornaicorreíodopovo.com.br

• DENÚNCIA: VEREADOR MARCOS SCARPATO, FAZ ACUSAÇÕES CONTRA SERGIO,PERÓN

Câmara de Vereadores aprova
Lei de Diretrizes Orçamentárias

]ARAGuA DO SUL -

Mais unia sessão conturba

da. A CâmaraMunicipal de
Jaraguá do Sul tem se tor

nado palco de grandes dis
cussões. Porém, os assuntos
em pauta não têm sido os

de interesse direto da po

pulação. Aqueles que po
dem mudar o destino da

cidade. Ou seja, novas me
didas que signifiquem o

desenvolvimento domuni

cípio; que resultem em

ações que desenvolvam um

melhor ganho para a socie

dade estão praticamente re

solvendo brigas pessoais.
Segunda-Feira foi um dia

demuitas denúncias e recla

mações dentro da câmara,
os vereadores Orlando Gil

berto Gonçalves (PP), José
Osório de Ávila (PFL) e a

vereadora Lorita Zanotti

Karsten (PMDB), deram
inicio a uma briga particular
sobre qual projeto seria o

mais conveniente, ou me

lhor, que denominação da

rua de n° 967 teria, a de

quem tivesse mais assinatu
ras ou quem entrou primei
ro com o projeto. Além da

]ARAGuA DO SUL - A

Secretaria de Estado da

Educação esclarece sobre ,a
acusação encaminhada pelo
Sindicato dos Trabalhado

res na Educação aos veícu

los de comunicação, que
não há nenhuma decisão
acerca da situação dos 5.057
funcionários das Associa

ções de Pais e Professores.

Muito menos é verdadeira
a informação de que a Se

cretaria estaria promoven
do processo de licitação
para a contratação de em

presa prestadora de servi

ços para substituir o traba
lho realizado hoje pelos fun

_

cionários das APPs, o que
implicaria em demissões.
Existe sim, uma proposta
em discussão para regulari
zar e melhorar a situação
desses empregados, que

Vicky Bartel

Seis emendas sugeridas pela bancada do PT foram aprovadas

denúncia feita pelo vereador
Marcos Scarpato, afirma
que o antigo assessor de im
prensa Sergio Pefón, da atual
administração, mesmo exo
nerado continua usufruindo
o telefone celular da prefei
tura.

A Casa de Leis, que tem
a função de legislar, agora
tem a função apenas de as

sistir às trocas de farpas
entre os vereadores. É cer

to que o corporativ:ismo

têm solicitado ao órgão
uma medida emergencial.
Em exposição de motivos

entregue ao governador, a
diretoria relaciona os pro
blemas levantados pela ca

tegoria, como salários atra

sados, não cumprimento
de direitos trabalhistas e

total instabilidade de em

prego e sugere a

contrataçãodesses trabalha
dores por firma

terceirizada. No documen
to encaminhado às reda

ções, o Sinte afirma que a

proposta do governo é

terceirizar os serviços e de
mitir os empregados. To
davia, o atual modelo de

prestação de serviços de
merendeiras e serventes das
escolas estaduais já é

terceirizado, através do re

passe de subvenção social

extremado é um problema.
No entanto, a falta de

companheírismo de alguns
vereadores tem servido

para fazer com que 'as pes
soas reflitam sobre os no

mes 'que compõem o

Legislativo. É claro tam

bém que são alguns fatos .

isolados, mas todos acabam

pagando por essas ações.
Depois de uma série de

desatinos de alguns verea

dores, o presidente da casa

as APPs. Segundo Sebasti

ão da Silva, coordenador
geral do Sinte do Vale do

Itapocu,
"
o modelo apre

senta graves problemas ad

ministrativos que poderão
inviabilizar os serviços, as

associações não tem capa
cidade para absorver os

encargos trabalhistas. O

próprio Sindicato, em di
versas ocasiões vem solici

tando uma solução para o

problema".
O Sinte tem em mãos

um documento onde a Se
cretária Regional Niura de
Marcm dos Santos garante
que os funcionários das es

colas do Vale não serão de

mitidos, além da proposta
'

feita pela secretária para a

regularização dos funcioná
rios, Nível estadual também
já existe uma proposta para

370-1414

Secretaria desmente quevai demitir funcionários dasAPPs
a regularização desses ser

viços.A proposta encontra
se sob análise do Conselho
de Política Financeira do

Estado e da Procuradoria

do Estado. Segundo o se

cretário Jacó Anderle, não
há motivo nenhum para
alardear demissões, pois
todas as ações nessa área
estão sendo discutidas com
os funcionários das APPs e

têm como objetivo melho
rar as condições de traba

lho e renda desses empre
gados.

.,4nUlfef'J.·'" wrl4'Yck/

f(dcmt/tt(�.9Y.i>�c(I.o·.q],a.Ut

, IIIr.(gs@t.rra.com.b,
.. ,"'•..••'aa'.�! .. Q.,'.I!.bl,l�d'!t .. $41) .
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Novas instalações
contam com um

espaço amplo e

exclusivo sistema de I
auto-atendimento.

CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA �7 de Novembro de 2003

BRIMADEC INOVA
Comércio de Materiais

Elétricos Ltda
conceito de loja de materiais elétricos

A Brimadec dispõe de uma

linha completa de materiais
elétricos, entre eles fios,
lâmpadas, luminárias e

ventiladores de teto. Além
de todo o material para

decoração natalina

PARABENIZAMOS A

INSTALADORA

ELÉTRICA OSVALDO

PELO M"ODERND

Sucesso nesta nova fase de transformações

essisl
Lâmpadas e Florescentes

(47) 9981·7228 :;g;;;i:
Rogeriolindner@terra.com.br

Fone/Fax: (47) 371-7842/376-3628/371-2640
Rua José Marangoni, si n' - CP 417 - Jaraguá do Sul SC
E-mail: dessis@dessis.com.br I Site: http://www.dessis.com.br
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PNEUS
Com o objetivo de proporcionar conhecimentos
de como economizar e aumentar o desempenho
dos pneus, usando-os corretamente, o Núcleo

das Transportadoras promove a palestra
Gerenciamento de Pneus em Frotas, no dia 29

de novembro (sábado), às 9 horas, no CElAS.
A palestra será proferida por Pércio Guimarães

Schneider, químico especializado em borrachas

e com 20 anos de atuação, que falará sobre a

importância dos pneus, legislação pertinente,
principais funções, estrutura, tipos e construções,
desenhos e marcações, rodas, câmaras e

protetores, razões do desgaste, como aumentar

o desempenho, armazenagem e utilização e

reforma.Entrada gratuita, com inscrições
antecipadas pelo fone (47) 2757005 ou e-mail

osni@acijs.com.br. No final do evento será

servido um coquetel.

GESTANTES
O Hospital e Maternidade São José está iniciando

novo curso para gestantes de 01 a 05 de

dezembro, das 18h às 21h. na sala de reuniões

Irmã Maria José. Den�re os assuntos estão

psicologia na gestação, nutrição, odontologia,
desenvolvimento gestacional e trabalho de parto,
desenvolvimento e estimulação de O a 1 ano,

cuidados com recém-nascido e amamentação,
além de visitação a maternidade. As inscrições
podem ser feitas na maternidade das 14h às 17

horas ou no local do curso.

CONFRATERNIZAÇÃO
A Associação dos Comerciantes de Material de

Construção de J araguá do Sul e Região -

ACOMAC - realiza para seus Associados o

tradicional Jantar Dançante no dia 6 de dezembro

(sábado), às 20 horas, no Restaurante Armalwee.

Serão distribuídos quatro ingressos, como

cortesia, para cada loja associada. Os ingressos
para os Associados podem ser retirados

diretamente com a consultora Geovana, na

ACIJS, no período da tarde.

REUNiÕES:
�.
4" Feira - 19h30 - ENSINO

--
PARTICIPE!

li

Aqueles que nunca
Ouviram falar a respeito
dEle, o verão, e os que
não tinham ouvido
falar sobre Ele, o
entenderão."

Romanos 15:21

Rua: Max Wilhelm, 289
Baepe!ldí I Jaraguá do Sul - se

Fone: (47) 370-6180
WWW.C;OlSlldeoracao.com

Rosa.
Câncer - Perceberá o quanto

te receber a ajuda
d certo no

a sua intuição

CORREIODOPOVO 5

....... ,

Alexandre Bago

Gerente Regional do Besc entrega cheque a presidente da Ama

A Ama recebeu um che

que deR$ 3mil, que foi entre

gue nas mãos da presidente
Carla Mayer. A Aadav rece

beu R$ 2mil que foi entregue
para sua coordenadora Luisa

Helena Rosa. A RFCC foi

agraciada com R$ 3 mil, mas
sua presidentenão pode com
parecer.

A Aadav é uma entidade

que há 17 anos trabalha na

prevenção e tratanàento de

as ea repercussãoque tomou",
dizAline:Mainardi.Secreciriade
Saúde do município, O assun

to tabagismo foi escolhido já
que Schroeder é referência no
assunto em SantaCatarina,

Implantadonomuniápiode
Schroeder em março de 2002,
o Programa de Saúde da Famí
lia objetiva reotganizaraatenção
à saúdee substituiromodelona

dicional, levando a saúde para
mais perto da família, prevenin
do asdoenças nas comunidades
e melhorando a qualidade de

vida

Segundoa secretáriade saú
de a capacitação dos 14 agentes

in u,�n�ia so [e o seu emprego.

Mmt5illtr�·�o lado de quem
ama. Cor: Cinzas.
E iõe - Os seus

tarão voltadas para o
,

sentir bem fazendo o

A intimidade entre

erá aumentar.

o.

pessoas com problemas au

ditivos evisuais. Segundo a co
ordenadora, de janeiro a no

vembrodesteano 12.971 aten

dimentos foram realizados.

Desde março deste ano a

Aadav faz diariamente exames

auditivos em recém-nascidos,
para constatação precoce de

alguma deficiência e tratamen
to imediato. E desde sua im-

GERAL
redacao@jornaicorrelodopovo.com.br

IASSISTECIA: TRÊS ENTlDADES BENEFICENTES RECEBEM RECURSOS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Entidades domunicípio recebem
recursos de trabalho social

Jaraguá do Sul1388 bebês, e
destes dois apresentaram al

gum tipo de deficiência. A

Aadav tem desenvolvido di

versos programas como

fonoaudiologia, fisioterapia e

terapia ocupacional. ''Nosso
trabalho atendede recém-nas
cidos a idosos", declara Luisa
Helena.

AAmaatende 17 crianças
autistas de seis a 21 anos e tem

como meta melhorar a quali
dade de vida dos portadores
desta doença. "Queremos apli
car este dinheiro na divulgação
do nosso programa de atendi

mento, porquemuitos pais têm
os filhos em casas com proble
mas de autismo e não sabem e

issoémuito triste",explicaCar1a
Mayer. Segundo a presidente da
entidadeo trabalho com autistas

tem que ser individual. 'Temos

que ficar com um profissional
para cada paciente porque é

preciso dar atenção constante
caso contrário a criança surta",

plantação até esta semana nas-
. conta Carla. (CELlCE GIRARDI)

ceram, nos dois hospitais de

Agentes de saúde passam por capacitação em Schroeder
Schroeder - Adiscussão so

bre o tabagismo toma propor
ções maiores no Primeiro En

controMicrorregional do Pro
grama Agentes Comunitários

de Saúde. O evento foi pro
movido pela Secretária de Saú
de de Schroeder e reuniu mais

de 150 profissionais da saúde
de Jaraguá do Sul, Corupá,
Massaranduba, Guaramirim,
Schroeder, São João do

Itaperiú, São Bento do Sul,
Joinville,BarraVelhaeSãoFran
cisco do Sul, superando a ex

pectativa da organização. ''Fi
camos extremamente orgulho
sos com a presença das pesso-

sidade, decidimos participar
deste evento", declara a agen
te que compareceu com mais

47 colegas deJoinville.
Apesar domuniápio ser re

ferência na questão do tabagis
mo, com atendimento e trata

mento aos dependentesdanico
tina omuniápio aindanão con
seguiu entrar no rol das cidades
querecebemmedicamentosgra
tuitamente do governo federal

'1\Jgunsmuniápiosque são refe
rência já recebem, um exemplo
éFlorianópo!is, jáentramos com
pedido para que a portaria que
concedeestebeneficionosinclua

tarnbém", adiantaAline. (CG)

edite nas suas

até encontrar

�;(�.�f5s�ii��o�: faturar.
conseguirá o que quer na

paixão. Cor: Tons escuros.

Peixes - Assuntos ligados ao

p ue envolvam
s terão tudo para
ê vai querer ficar
etir sobre o que

]ARAGuA DO SUL - A

Associação Assistencial dos

Deficientes Auditivos e Visu

ais (Aadav), a Associação
Amigos do Autista (Ama) e a

RedeFeminina deCombate ao

Câncer receberam na manhã

de terça-feira recursos prove
nientes de uma ação social rea
lizada pelo Banco do Estado

de Santa Catarina, O gerente
regional do banco Jaironei
Deretti e o gerente local Egon
Benclling estiveram entregan
do cheques às presidentes das
entidades. "Estes recursos es

tão sendo repassados através.
do Besc Club que foi criado

para promover filantropias e

estamos felizes empodercon
tribuircornestas entidades que
nos foram indicadas pela pre
feitura municipal", .declara
Bendling. "Outros repasses
como estes estão acontecen

do em todo estado através

deste programa do Besc, que
remos tornar estas doações
anuais", adiantaDeretti.

stará mais dinâmica

ergia. Mostre da
! 6timo momentoq

p nquistar o seu

espaça lacinamento. Cor:
Verde-azu ado.

Virgem - Os colegas irão
com suas idéias e o

equipe será nota

bom momento

comunitáriosdesaúdetemacon
tecido continuamente.''Ma,s O

mesmo não acontece com os

demaismunicípios quemuitas
vezes não têm condições de

fazer cursos e preparar seus
.

agentes como deveria", expli
ca Aline. Uma das participan
tes do evento é Rosângela de
Miranda Salvador. Agente co

munitária há dois anos em

Joinville aproveitou a oportuni
dadeparamelhorai seus conhe
cimentos sobre o tabagis
mo.''Nosso cronograma não

previa palestras sobre tabagis
mo e como o assunto é de

extrema importância e neces-

- Tudo o que
casa, reforma
rá chances de

ons escuros.

Capricórnio - Siga os seus

conseguirá mostrar

capaz. No romance,
cê vai se sentir

seu para
ar: Azul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6CORREIODOPOVO GERAL

.CONSCIENTIZAÇÃO: APRESENTAÇÃO DE CASES DE EMPRESAS MARCAM ABERTURA DA SEMANA

Municípios da microrregião
apresentam cases ambientais

]ARAGUA DO SUL - A
abertura da Semana Esta
dual da Água Doce,
inserida no Eco Santa
Catarina - projeto do Go
verno do Estado voltado a

preservação do meio am

biente - foi realizada nos

municípios catarinenses na
última terça-feira, dia 25,
data em que se comemora

o Dia de Santa Catarina.
Em Jaraguá do Sul, as

atividades que marcam a

Semana iniciaram na noite

de terça-feira, no Centro

Empresatial de Jaraguá do
Sul com a apresentação de
"cases" ambientais de em

presas da região.
Participaram da abertu

ra secretários dos municípi
os da região e autoridades
locais. O presidente daAcijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul), Paulo Mattos, discor
reu sobre o tema água apre
sentando índices em nível
nacional e mundial. "Estes
dias de discussão revertem-

o se do mais alto significado,
não só para a questão da

água propriamente dita,
mas para assegurar uma so
ciedade cada vez mais sa

dia", destacou.
A Secretária de Desen

volvimento Regional, Niura
Demarchi dos Santos, rela
tou a importância de traba

lhos de conscientização nas

escolas e a' necessidade de
investir em saneamento bá
sico. "Que façamos esse tra

balho em conjunto com

toda a sociedade", afirmou.
Durante a abertura foi

O município de Corupá
o

foi representado pela em

presa têxtil Lunelli que, atra-
, vés do-engenheiro civilAldo
Borges, apresentou o pro-

Fábio Cludino

Secretários dos municípios da região e outras autoridades participaram da abertura

jeto de Recuperação das

Margens do Rio Itapocu.
Após a apresentação de
um vídeo institucional, o
engenheiro responsável

o \

pelo projeto explicou
como fo� executada a

obra e a conseqüente re

novação da margem do
rio e a conscientização
dos colaboradores. Este

projeto concedeu a em

presa o Prêmio Expres
são de Ecologia "Onda

Verde", concedido pela
Revista Expressão, de

Florianópolis.
A CooperativaJuriti re

presentou o município de

Massaranduba apresenran
do o Projeto de Educação
Ambiental desenvolvido
nas escolas rurais do muni

cípio em parceria com a

, Epagri e o Departamento
Municipal de Agricultura e

Meio Ambiente. A

engenheira agrônoma da

Cooperjuriti, SheylaTontini,
também relatou as ações da

feita a apresentação de um empresa visando à preser
vídeo turístico da região, vação do meio ambiente
com os cinco municípios junto à comunidade como,
do Vale do Itapocu respei- por exemplo, o recolhi
tando a ordem alfabética:

_

menta das embalagens de

Corupá, Guaramirim, agrotóxicos, que teve gran-
Jaraguá do Sul, Massaran- de adesão este ano, com

duba e Schroeder. mais de 16 mil embalagens
recolhidas. Os alunos da 3'
série apresentaram uma pa
ródia da músicaHoje é sex

ta-feira, interpretada pelo
cantor Leonardo.

Um exemplo de gestão
ambiental aplicada à indús
tria têxtil foi o tema do
"case" apresentado pelo
analista ambiental, Cassiano
RicardoMinatti, daMalwee
Malhas de Jaraguá do Sul.

Conrado Luiz Garcia,
da Weg Química de

Guaramirim, apresentou o

projeto de educação
ambiental Guará, desenvol
vido em parceria com a

Secretaria de Educação do

município. A Federação de

Canoagem de Santa

Catarina através de seu pre
sidente, Fábio Sérgio
Persuhn, levantou alguns
problemas relacionados à

poluição do rio Itapocú
percebidos pela Federação
durante a realização de trei
nos e campeonatos. Já o

presidente da Aguapé (As
sociação Guaramirense de

Preservação Ambiental) ci
tou a falta de cuidados com

questões ambientais tanto

por parte do executivo

quanto da comunidade.
O município de

Schroeder apresentou o

número artístico sobre a

água, interpretado pelo can
tor Luciano Francisco

.Pedro.

PROGRAMAÇÃO
Hoje serão feitas atividades
escolares, visita demonstra
tiva e plantio de mata ciliar
na região da Estrada

Guamiranga, a partir das

8h30, em Guaramirim.

Já na sexta-feira haverá

em Corupá, a partir de 8

horas, limpeza do Rio Pe

dra de Amolar e às 13 ho

ras entrega de mudas de

árvores nativas aos agricul-
o

tores na reunião de com

pras da Associação de
Bananicultores de Corupá.
Em Guaramirim, às 8 ho

ras, será feita visita a um

local de extração de areia,
de propriedade da

Lauromar Extração e Co

mércio da Areia, na Estra

da Bananal do Sul e à tar

de, às 14 horas, tratamento
de raízes na propriedade
de Rudival Moreira da Sil
va Junior, no bairro Rio
Branco. EmJaraguá do Sul,
haverá limpeza do Rio

ltapocu a partir das 9 ho
ras. Em Scbroeder e em

Massaranduba, limpeza dos
rios da região durante todo
o dia.

No sábado, a partir
das 8 horas, limpeza do
Rio Novo em Corupá e

entrega de mudas de árvo
res nativas à comunidade
na praça Arthur Müller,
entre 9 e 12 horas ( pelo
Grupo Escoteiro Leon

Dehon). Em Guaramirim,
'limpeza do rio ltapo
cuzinho e ltapocu a partir
das 8h30. Em Jaraguá do'

Sul, limpeza do Rio

Jaraguá com início às 8h30.

(CAROLINA TOMASELLI)

apresentou o

projeto de

Recuperação
das Margens do
Rio Itapocu

QUINTA-FEIRA, 27 de novembro de 2003�

A Cooperativa
Juriti destacou

Projeto de

Educação
Ambiental

desenvolvido
nas escolas do

..
Um exemplo de
gestão ambiental
aplicada à
indústria têxtil
foi o tema
abordado pela
Malwee Malhas

Weg Química
Ide Guaramirim

apresentou o

projeto de

educação
ambiental

Guará

A Federação de
Canoagem de
Santa Catarina
levantou alguns
problemas
relacionados à
poluição do Rio

Itapocú

A Associação
Guaramirense

de Preservação
Ambiental

discursou sobre
a falta de

• cuidados com

questões
ambientais
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Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCiNlcAuzÉ E

CLlOAuTH�NrIQU�1,OI6V
Melho,.. Comprll 2003
em lua. Categoria •.

, :

• I

, I

.,

., .

�
veículos

CORSA - vende-se. 97.1.0. MPFI.
ar quente. película. gas .. branca.
R$9.300.00. Tratar: 376-2973 ou

990S-0180.

Tratar: 371-6069.

CORSA- pick-up. 97.1.6. MPR. prata.
alarme. couro. trava. ar quente, lona
marítima e película. R$10.500.00.
Tratar: 376-2973 ou 9909-0180.

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

MONZA -vende-se, 95. cornpl., 2º
dono. Tratar: 376-1854 cornl.

CORSA - vende-se. 99. 1.0. 4p,
60.000km. azul. tr. elétr .• rodas.
alarme. película e som. Tratar: 9117-
3464.

VECTRA - vende-se. 94. GLS.

R$12.900.00. Tratar: 9962-3664.

CORSA-vende-se. super. de parto
prata. 98. 2P. c/ ar quente, lirnp. e
des .• bem cuidado. R$10.700.00.

KADETT - vende-se. 93. SL. 1.8.
R$7.000,00 à vista ou entro

R$4.500.00 + 9x R$370.00. Tratar:
9112-6569 c/ Clóvis.

CORSA - vende-se. wagon, 16v.
01. 23.000km cornp, + a.c, R$
18.300.00. Tratar: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30) KADETT - vende-se. 96. GL. inteiro. AAT:L47-comprase.Tratar: 374-1117.

ºicave BLUMENAU
322· S800

ITAJAI
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Vale do Haja! e Lítoral Norte - sc

Consórcio Renanlt •.ê' ,�
R ve
I I I

Rede Renault, 183 Concessionárias no Brasil.

Para informações sobre preços e condições. inclusive sobre a disponibilidade de estoque. consulte a sua Concessionária 'Renault para sua regi!lo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

370-3113

. I
Vnnha confutÍt nossos �{!tVIÇO�.

(047) 376�0251
Rua Ângelo Rubíní, 900

Barra do Rio Cerro � Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001
i

c:.....rLTDA
CAMI..H........Rua: Ângelo Rubini, 780 • Barra do Rio cerro- Jaraguá do Sul· SC

VOLKSWAGEM Resta Verde G 1996
Brasilia Branca G 1980 Stratus LX Preto G 1998
Goll.6 CL Branco G 1993 Corcel Ii Branco A 1981
Goll.8 CL Branco G 1990

Resta Branco G 1995
Gol CL 1.6 Marrom A 1992
Golf Prata G 2000 PICK-UP

Parati CL 1.6 Branca G 1997 Silverado Conquest Verde D 2000

Parati 1.6 MI Verde G 1997 Courier Prata G 1998

Saveiro Gllll.8 Preta 'G 2001 F-l000S Prata D 1990
FIAT F-l000 Cabo Tropical Branco D 1995

Uno 1.6 R Brànco G 1990 0-20 Custon Azul D 1994
Uno Mille Verde G 1996 0-20 cabinada Branco D 1994
Palio 1.0 ELX Vermelho G, 1999

Pampal.6 Branca G 1991
GM

Celta a.o Branco G 2001
Silverado DLX 4.1 Branco G/GNV 1997

Vectra GLS Cinza G 1997 Portage compl. Prata D 1995

Corsa Wind 4p Branco G 2001 MOTOS

FORD ,,,, Vermelha G

QUINTA-FEIRA, 27 pe novembro de 2003

Corsa Sedan 00 Corsa 2p 'iJl
Gal MI'2p 98 Corsa 2p 00
Uno Mille 91 Vectra CD 97
Escort 1.6 93 Vectra GLS \li
Kadett 1.8 94 Ford Ka 93
Monza 4p !'6 Ford Ka 00
Versailles 2p S2 5-10 cabo Dupla 93
Escort XR3 89 Godge Dakota 00
Golf GTI 94 CG 125 92
Uno Mille 4p 00 CG 125 01
Gol CL 1.6 87

Kawasaki ZX-9 00
Gol CL 1.6 8B

Blazer DLX 93
Monza 2p es
Kombi Furgão ffi

Palio 4p 97

Jeep JPX diesel!'6 Clio 1.0 4p 01

Monza 4p S2 Besta GS 01

Parati 1.6 87 Santana 4p 00

Escort 1.6 87 Vectra CD 94

Escort 1,6 !'6 Courier 1.3 93

Corsa 2p !'6 Escort1.8! 'iJl

Fone: (47),
370-8622

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIQUINTA-FEIRA, 27 de novembro de 2003 CORREIO DO POVO 3

•

Faléon Azul

�OT05 XT225 Azul

XR200 Vérmelha 2001

-

CBX 200 Strada Roxa

XLR 125 Preta

YBR 125 E

Titan KS

Titan KS

(371-1970)
Compra Vende
Troca Financia

BizES
-

Temos todos modelos de
Dream

carretinhas para motos e jet ski Reboque madeira Cinza

Fusca 1300 Branco

Fiorino GNV Branco

CBX 200 Strada Roxa G 97 R$ 3.800,00

Tipo IE 1.6 4P Branco G 95 R$ 9.000,00

opala diplomata Bordô GNV 91 R$ 11.500,00

Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00

XL 250 Preta G 86 R$ 1.000,00

Belina Dourada A 84 R$ 3.200,00

Del Rey Cinza G 82 R$ 2.300,00

Fusca Cinza G 81 R$ 2.800,00

Marajá CL Branco G 82 R$ 2.000,00

Corcel I Vermelho G 76 R$ 1.800,00

Opala Diplomata 4p Dourado G 85 R$ 4.700,00

F-1000 - vende-se, cabine dupla, 85,
particular. Tratar: 9979-1431.

ESCORT - vende-se, GL, 84,
insufilm, c/manual. R$3.200,00 ou
R$1.500,00 entro + pare. Tratar:
273-0074.

F-1000 - vende-se, 95, bordô,
impecável, motor MWM, c/ tr.
elétr., alarme. R$28.000,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 376-2154 após
18:00.

PALIO - vende-se, 00, 2p, prata.
Valor à combinar. Tratar: 375-0561

c/Sérgio.
FIESTA-vende-se, 00, branca, 4p,
c/ a.c., ótimo estado.

R$13.700,00. Tratar: 372-0391.
UNO - vende-se, 01, 4p, preto,
compl. Tratar: 9962-9363.

RANGER - vende-se, STX,
compl., 96, c/ GNV.

R$24.000,00. Tratar: 370-5705
ou 9103-2939.

F-i000 - vende-se ou troca-se,
cabine dupla, 86, modelo Souza

Ramos, prata. Tratar: 376-0168.

COURIER - vende-se, pick-up, 01,
1.6L, branco. R$'14.000,00. Tratar:
274-8205 a noite.

F-1000 - vende-se, 94/94, prata.
Tratar: 370-4903 ou 9969-2549 c/
Edvan.

VERONA - vende-se, 92, 1.6,
motor novo, cinza grafite, rodas de
liga, ar quente e des. tr. Tratar: 276-

0397.DELREY -vende-se, 86, impecável,
pneus novos. Tratar: 273-6409.

F-i000 - vende-se, aZl,JI, MWM,
caixa grande, 95/95.
R$25.000,00. Aceita-se carro de
menor valor até R$7.000,00. Tratar:
9902-5620.

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

VERONA - vende-se, 4p, gas., 94,
2· dono. R$9.500,00. Tratar: 370-
4698 c/ Mario.

DEL REY - vende-se, guia, 89,
álcool. R$3.800,QO. Tratar: �J131-

N"ÁC> PER.C..A.1 Faça seu consOrcio em Novembro e ganhe
a 38 (,terceira) parcela inlei�amenle C3-\R.Á-rIS. •

-

60 :an.eses

C 1.0.0 Biz KS------R$ 81,29
Crypton C 10.o---.fl$ 88,25
c 1.0.0 Biz ES--.:----R$ 90,28
YRR 125 K---------R$ 95,7.0
CO 125 KS---------R$ 94,25
C 1.0.0 Biz +-------R$ 100,3.0
xrz 125 K---------B$ 123/,18
NXR 125 KS-------R$ 119,.07
XT 225----------�--.fl$ 169,74
1Wlster 25'O----"I---R$ 164,31
Tornado 25'O------R$ 179,45

60 :an.eses

RS 8.438,OO----..Jt$ 163,14
RS 9.235,00-----8$ 1.:'18,54
RS 10,927,00-----8.$ 211,26
RS 1l.<i67,00-----8.$ 225,57
RS 12.174,00-----8.$ 237,37
RS 12.781,OO;..----l{$ 247,11
RS 13.454,00-----8.$ 260,12

Dispomos de créditos ele
R$ 4.205,00 à R$ 85.898,00.

56 :an.eses

R$14.000,00-----R$ 290,00
R$ 14.412,00----R$ 298,53
R$ 15.808,00-----8$ 327,45
R$ 16.87�,00-----8$ 349,57
R41'.961,00----"R$ 372;04

•

•79 :an.eses

R$10.126,00----.fl$ 152,53
R$ 11.082�00----.fl$ 166,93
R$ 12.1l1,00-----R$ 191,55
RS 14.000,'OO-----K$ 21.0,88
RS 15.337,00;.----K$ 231,02
R$ 16.144,OO-----K$ 243,18

67 :an.eses

R$ 18.470,00-----K$ 328,04
R$ 21.853,00-----K$ 388,13
R$ 2.4.020,00-----8.$ 426,62
R$ 26.907,00-----8.$ 477,90
R$ 28.591,00---;'-8.$ 507,91
RS 30.581,00-----8.$ 543,15
RS 36.810,00-----8.$ 654,85

•

•

•

•2371-8153
•Promoção válida somente

para o Representante de Jarauuá do Sul

Consórcio

UNIAO
•

Rua: João Januário Ayroso, 80
Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do Sul

•
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4 CORREIO DO POVO
CLASSI

-

AV. WAlDEMAR GRUBA 3449
FONE 370-5999

Eseolhcr O modelo, novcr ou us"do eom

enlrodo e soldo em crlé 36X fixos.

"®�M�����
RONDA
TODOS OS MODELOS O km
-Usadas- Cor "". "A.no/Mod.

PaliQ Sundomn vermelha Okm
Palio Sundomn 50 vermelha 99/00
C 100 Dream vermelha 97/98
Crypton T 105 E vermelha 01/01
CG 125 Titan KS prata 01/01
CG 125 Titan KS vermelha 01/02
CG 125Today azul 92/92
NX 350 Sahara azul 98/98
NX4 Falcon prata 01/01
CBR450 vermelha 90/90
CB500 preta 00/00
CBX 750 cinza 89/89

..
Ciclo Free Style

.r02.0 ..

Sundown TNT Boy
aro 16

..

FUSCA-vende-se, 81, grafite met.,
impecãvel. R$2.500,00. Aceita-se
moto. Tratar: 370-9796.

GOl-vende-se, 92, 1.6, CHT, gas.,
branco. R$6.000,00. Tratar: 376-
2973 ou 9909-0180.

GOL - vende-se, sport, 02, verm.,
eompl., menos ar, 13.000km, única
dona, excelente estado.

R$20.000,00. Tratar: 9975-5167.

GOl-vende-se, CU, 1.6, 96, ótimo
estado, 2 2 dono, revisado c/ garantia.
R$10.300,00. Tratar: 276-0397.

GOL - vende-se, 90, Gl, 1.8.

R$6.000,00. Tratar: 9975-9925.

GOL - eompra-se, até ano 94, de
particular, bom estado. Paga-se à
vista. Tratar: 276-0238'c/ Raimundo.

SAVEIRO-vende-se, 1.8, 93, bordô,
impeeãvel. R$7.900,00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

SAVEIRO - vende-se, 01, gas/GNV,
GIII, cornpl., prata, c/ cd, rodas de

liga e lona marítima. Com GNV

R$22.000,00 ou sem GNV

R$19.500,00. Particular. Tratar: 370-
8563 ou 9103-3580.

VOYAGE - vende-se, 86, álcool,
prata, impeeãvel. R$3.800,00.
Tratar: 376-2973 ou 9909-0180.

VOYAGE - vende-se, 82, verm.,
álcool, 1.6. R$2.200,00. Aceita-se
Titan no negócio. Tratar: 9909-0545.

CLlO-vende-se, Hateh, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

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

CllO - vende-se, Renault, 02,
vermelho, eompl., c/ airbag, a.c.

Tratar: '370-5135 ou 370-4790.

IBIZA - vende-se, 01/01, c/
56.000km, motor 1.0, 16v, compl.
R$20.000,OO. Tratar: 9983-2124 c/
Almir.

l-200-vende-se, cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se
carro de menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 c/ Santiago.

RURAl-vende-se, 76, v.e., traçado,
4x4, reduzido e bloqueio na traseira.
R$ 8.000,00. Tratar: 372-2833 c/
Mareelina

'

1113 - compra-se, de preferéneia
financiado. Tratar: 372-0108.

CAMINHÃO-vende-se, votkswagem,
85, branco, carroceria de madeira.

Tratar: 9118-8304 ou 99738783 c/
Mareio.

GM -vende-se, euston 12.000, 95,
baú, 12 dono, ótimo estado. Tratar: -

9979-1437.

TOYOTA - vende-se, bandeirantes,
86, 4x4, motor novo, c/ ear. de mad.,
ótima. Tratar: 9979-1437 .

VENDE-SE - vaseulante, D60, 81.
R$12.00Q,00. Tratar: 273-5315.

QUI NTA-F E IRA, 27 de novembro de 2003

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

BIZ - compra-se. Paga-se à vista.
Tratar: 9975-5229.

BIZ - vende-se, 03/03, c/
2.000km, quitada. R$4.000,00.
Tratar: 9134-7015 c/ João.

CBX 450 - vende-se, DX, 88, cinza,
ótimo estado. R$3.400,00. Aeeita
se carro de menor ou maior valor na
troca. Tratar: 372-0391.

CG - vende-se, KS, Okm.

R$1.800,00 entro + 26x R$182,00.
Tratar: 371-3040 c/ Salvador.

COMPRA-5E':'moto modelo, honda
Biz / Sundowh / Seooter em bom
estado. Tratar: 370-1801 c/ Sandro
após 18hs.

YAMAHA - vende-se, YBR, 01, c/
parto elétr. R$3.500,00. Tratar: 373-
4673.

RD 350 - vende-se, 90. Tratar:
9905-3644.

SUNDOWN - vende-se, preta, c/
capacete, pneus novos, 97.

R$1.509,00. Tratar: 372-1274.

ESCAPAMENTOS - vende-se,
esportivo, eoyote p/CB500 ou outras.
R$100,OO. Tratar: 275-1204 ou

9132-1405 c/ Ricardo.

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

Você ainda vai ler esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www.usagas.com.br

Homologada pelo

IINMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos nomundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em inieção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUIA DE SERVI

t
.

. Atacado c Varejo

AqUA. 'Ag"" Mineral

,)tA
· Bebedouros

"Suportes

--� '-..
.

,..::::;::;;...-' ÁGUAMINERAL

I
Tele Entrega

U{)(Iirí(/ Atendlmemo: SÍlb. das 9hs às .I3h$,
Seg." S�. dll;';. Rbs as 12hs e dus Bbs ês 18hs.

Rua Jorge Czemiewicz, 400

1l00Jléd.gcm, em canis ecológicos, ár.. dr lazer
pm tomar sol, cavar buracos. fazc.r amigos e se

""cilar com personal dog, ao 1i••1 do di. uo\o
mattida noite de bonrscne.
R,stIV, .gou hOlped".m pm O Na�1 e

R"cillon do seu do.

Dispomos de: tari dog, daycare/wash
Vendo lindo, filhotes de diversas uças e

bnunhos com pedigree e/ou centrato de

pranti .. Compre .gou ou faço encomeod. de
seu animalzinho, Faça�nos uma visita,
atend,mos de Kgund. 1 domingo com har>
muad1.

(47) 3iO·85!>3 ! 9103·3580
.·mail: barulhodagua@ibest.com.br

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· Regularização de medidas
• ProJeto e execução
(residencial. comercial. erc.]
· Reformas em geral
· Palsoglsmo
370-7611 /9113-1663

j8RT&-REQUINTE-l
1 Convites e Cartões
i OLsanlt!ltto � 8a,tlzadc,> � J,5 anos

I
I'Coou.lhão· Nascimento de bebés
An/u<T$árfo c IodaS U$ 0C.1S1(ie:o

�(�Z452 �9118-Q_�05.. J

r
'-

.'_.'--'-"-""._'-"""._'-_.'-j
! Anuncie aqui!!.

'--�:�� _j

I.��PI::I
! FOTOCOPlADOIMS - IMPRESSOIMS
! - MATERIAIS DE CONSUMO

Rua José Narloch, 2647 - São I - ASSIS1fNCIA TECNICA
e-mail: jp@brwnetcom.br '

,
, , , i276-34171

���.�!!IIIte,III�.III!.J""d.IiII.1CJ

371-1063

Fax: 273-64

CeI.: 9902-5979

Anuncie aqui!!!
371-1919

IlCONMAC
Conmaq Cowwcill LiGa

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras
Lava-Jato

Anuncie aqui!!!
371·1919

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

------.
--�-'-'_ .....

_'-'-,._,._'_.jAnuncie aqui!!!
, 371·1919 «�.J.v

\..J>-
TRABALH

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

,tio Vargas, 594
Centro - Jaraguá áo Suf

Ter.: 370-3612

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

---I
Anuncie aqui!!! II371-1919

I
I

i '

I I
I Venha Conhecer a I
I Moda que um Doce! I
, I

I Preços especiais I
I de inauguraçãOII Modinha I
i tam. 01 a 16

Moda Adulto
I

I Fone: 371-5810 I
�el. Procopio Gomes, 1263 ,

Anuncie aqui!!!
371-1919

-------:jAnuncie aqui!!
371-1919

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

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

,

An�ncie aQU1371·1919

Tratar: 274-8456

9902-7575

f1I Anuncie aqui!!
I 371·1919
L , , , , , , :::::: , .. , , .

.. Saneas
... Meia Cana
.. Rebaixo.
.. Forro
.. Acabamentos de gesso
.. Consertos
.. Orçamento sem compromisso

(47)
9991-8567

�ua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - SC

CORREIO DO POVO 5

Anuncie aqui!!!
371-1919

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

"

Anuncie aqui!!!
371-1919

:
,... ._ ••....

]

·1 Anu�cie aqui!!l'

371·1919
i
.. ..... __ ._ .....__ .. __ ........ .. _ ....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VfVotorantim I Finanças

Pick-up Corsa 1.6

�'b't�ac'1�\�"á''r��ií ��
Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
5-10 compl.
Ka
Courier Clx
Gol 1.0 cornpt,
Corsa Sedan, Gl, 1.6
Blazer 2.2
Mondeo compl.
Palio EX

§:,i'8rt Hobby
Chevelte Dl
Saveiro 1.6
F-400
Moto Tenere 600
MB60a carroceria
MB 1513 caçamba
F-l000 carroceria
MB 1113 truck
Fusca relíquia

01
01
01
01
00
00
00
99
9B
97
97
97
97
96
96
96
91
90
90
89
82
79
78
75
73

branco G'
branco G
vermelha G
prata G
cinza G
branco D
prata G
prata G
vermelho G
branco G
branco G
branco G
cinza. G
laranja G
azul G
verde G
branco G
azul G
cinza O
azul G
vermelho D
amarelo O
prata D
azul D
azul G

gÕ�TtA\...9NC;{ KIT MAIS

ASTRA GLS, COMPL.
OMEGA CD
OMEGA GLS, COMPL. + TETO
KADm SL/E
KADmSL
KADEIT SL/E

UNO MILLE 4P
PALIO EX, 4P, COMPL.
TEMPRA SX , COMPL.
TIPO IE, 4P
UNO MILLE

KA GL 1.0'
KA GL 1.0
VERONA GL 16V, 4P
ESCORT HOBBY 1.6
ESCORT l

CHEVROLET

VOlKSWAGEM

95

93

PassatAlemão, compl.+ Au!.. 95
Goll.0 93
Parati CL rodas 90
GolCL 90
Gol CL, álcool 92

Golcompl.-arGl1I4p 02
Gol Special 01
Corsa pick-up 96
Corsa d.h., v.e.,!.e. 00

Santana4p,d.h. 98

Corsa2p 98
Corsa d.h. 98
Besta GS compl. 99

Toyota, pickup dupla 00

FlAT

BRANCO 2002
VERDE 1999
VERMELHO 1995
AZUL 1994
CINZA 1993
PRATA 1993
AZUL 1992
BRANCO 1990

BRANCO 2003
BRANCO 2000
PRETO 1997
CINZA 1995
CINZA 1991

2000
2000
1998
1994
1988

.:.0.0'
.. :.:':

A�, PREF. WAUiEMARGRIi!IBA'; 3809
VIEIRAS· JAIIAGÜÁ DO.SUL·

Celta
Corsa Hatch
Corsa Sedam
Corsa Sedam
Astra Gl 2p
Astra Gl 2p
Corsa Super 4p
Corsa Super 2p
Corsa Gl 1.6 4p
Corsa Wind MPFI
Monza Gl c/ trio
Chevette Dl

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones
Gol Power compl.
Fusca

vw

GM

FORD

Prata
Bordô
Cinza
Branco

R$ 8.800,00
R$ 6.700,00
R$ 7.800,00
R$15.900,00
R$ 6.600,00
R$ 6.200,00
R$ 5.000,00
R$ 6.800,00
R$ 19.500,00
R$11.500,00
R$10.500,00
R$12.500,00
R$1�.800,00
R$10.800,00
R$11.000,00
R$ 34.000,00
R$ 45.000,00

Uno Mille Fire

Escort Gl

GM
Vermelho
Branco
Branco
Azul
Verde
Vermelho
Prata
Bordô
Verde
Cinza
Azul
Prata

VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
Branco
FIAT

Cinza
FORD

Cinza

03
03
01
01
01
99
98
96
97
97
94
93

02
02
99
95
95
03
83

02

90

Scenie RXE 2.0
Veetra GLS 2.2
Gol G1I14p, 16v
Goll.0 el a.c.
Astra GL eompl.
PàlioED2p
Fiesta 1.0 4p
F-l000 eab. Dupla
Gol GIII cl a.c., d.h. 4p
Clio RN 1.0 16vel a.c.
Celta el kit
Uno ELX4p
Gol CL1.6

Parati
F·250
Twister
KaGl
Astra
Kadett
Gol1.6CLI
S·10deluxe
Tempra
MorizaGlS
BelinaGLX
F-l000
GolG11I
GolGTS
Unomille
t.ogus
D·20
Pampa1.6
Gol

. Parati
Biz
Gol
Gol
Gol

Branco
Vermelho rnet.
Vermelho
Branco
Bordô
Prata
Branco
Verde
Verde

Prata
Cinza

99
03
02
00
99
97
96
96
93
92
89
89
01
94
91
94
95
93
04
94
02
03
91
94

cinza
branco
branca
preto
cinza
bordô
branco
preto
bordô
branco
bege
branco
branco
vermelho
bege
azul
preto
prata
branco

373-0806
373-1881

verde 99
verde 00
branco 00
vermelho 96
azul 99

vermelho 97

vermelho 98

cinza 89

verde 01

branco 01

preto 02

azul 94

bege 91

vermelho 94

4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00
c/ partida, 2' dono R$ 7.300.00
motor zetec, R$12.800,00
2.0completoR$ 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
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h .. 1.6 R$ 4.700,00
carroc. madeira R$18.500,00
c/ opcionais, 4p R$14.000,00
compl. R$10.500,00
1.0 R$ 5.700,00
Gl compl. R$ 9.500,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700.00
R$ 14.000,00 + pare.
1.6, c/ opc. R$ 8.400,00
único dono. R$ 3.400.00
2p, 2.000km. R$14.500,00
ci. 1.6 R$ 6.500,00
1.0 R$ 6.700,00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço! vw

LD veíeulos 373-4047'

FIAT

BR 280 KM 60, 329 � Guaramirim (em frente a FAMEG)

R$ 8.500,00

FORD

GM

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

Prelo'

Tempra ouro compl. 4p Bordô

UnoSmart4pU.,d.t. Verde

Escort GL Prelo

EscortHobby 2p Praia

EscortGL 1.6 Bege
Ka, 1.1., d.t,v.e. I Praia

Escort SW compl.+ leio Bordô

EscortSWcompl.-v.e. Azul

S-l O lurbo diesel4p Bordô

Monza SLE Cinza

Van furgão 1.6, gas. Branco

Fusca 1.6 Branco

Goll.0U.,d.t,a.q. Bordô

GoICLll.6,d.h.,l.t Praia

Parali CL 1.6 Praia

94

Azul mel.
RS 7.800,00
9

94

01

94

94

88

97

97

97

98

86

99

86

95

96

88

R$ 9.500,00
R$11.900.00
R$ 8.900,00
R$ 7.300,00
R$ 4.700,00
R$10.800,00
R$14.300,00
R$13.600.00
R$39.700,00
R$ 4.500,00
R$13.500,00
R$ 3.500,00
R$ 9.500,00
R$10.500.00
R$ 5.300,00

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

Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c.
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q,
Uno 1.51.t.
Palio 1.0 fire 4p. I.t .. d.t.

��: rlh�v�p compl.

Gol 1.0 16v 4p
Gal MI
Saveiro 1.6
Gol S 1.8, álcool
Voyage Cl 1.6, álcool

5-102.8 turbo. 4P. diesel
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e .. t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 Gl compl. GNV
Corsa Gl 1.4 v.e .. t.e .. I.t .• d.t. a.q.
Cheyy 500

FIAr

VW

GM

FORD

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99

Veetra GL, eompl., 2.0, gasolina 98
Monza SLE, álcool 96

Elba Weekend 1.5 IE 4p, el a.c., gasolina 93
Gol CL 1.6, gasolina 92

Monza SLE, 1.8, eompl., 2p, gasolina 87

Chevette SL, 1.6, gasolina 87

Fusca 1300 78

OpalaComodoro 4p 6ee 89

Pampa 1.8 álcool 89
Fiorino furgão 1.3 álcool 89
Chevette DL 1.6 93

97

vw Gol 16v4p Verde

Goll.82p Verde

Gol1.62p Branco

Logus 1.8GL 2p Cinza

Bugy 1.5 Amarelo

Tempra 16v4p Azul
Uno 1.61urbo 2p Preto

EscortHobbyl.0,2p Azul
EscortHobby 1.6 2p Azul
Escort GLX 1.8L 2p Preto
Escort Hobby 1.6 Branco
Escort Hobby 1.0, 2p Azul

Blaser2.24p Cinza
CorsaGL 1.62p Cinza
CheveUe 1.6 2p Cinza
XLR 125 Prela
TiJan 125KSE Vermelha
TiJan 12&KSE Praia

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

99
97
91
01

99
99
98
97
95
85
88

01
99
99
99
98
95
89

branco
prata
azul
azul

branco
verde
vermelho
branco
vermelha
bege
branco

g�:��o
branco
bordô
branco
cinza
prata

prata
azul met.
bordô

FIAT

FORD

GM

HONDA

branco

cinza

vermelho

verde musgo
prata met.

dourado

prata
branco

prata
prata
branco

verde musgo

1998
1994
1993
1993
1986
1996
1994
1994
1993

I
1995
1993
'1995
1996
1997
1983
2001
2003
2002

cinza

azul
branca

azul

bordô
verde

azul

branca

bege
cinza

amarelo

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

Apolo CL 2p
Santana GL� 4P
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

Unofire
GolG1I1 plus, gasolina, 4p
HOcab. Estendida, 6cil., GNV

�ampa
f.l000 dupla tropical, 4p
�ampa álcool

l·200 diesel
UnoCS 1.3, gas.
�ampagasolina
Escort GL, ãlcool
f.l000
fusca 1500

Corsa Sedam 4p
HOGNV
�20custom S
Uno 2p
Kadet c/ trio, a.c.
adett lite

Gol 16v4p
Resta 4p
POinter compt. 4p
CGtitan
TOday
CBX 200
CBX 200
8il (c/ capacete de brinde)811 (c/ capacete de brinde)

fR't VEíCULOS
� 370-7516

Branco
Azul
Prata

Branco
Marrom
Prata

Amarelo
Azul

Azul meto
Amarela
Azul

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

00
96
91
96
96
94
98
99
94
02
91
95
98
01
02

branco R$ 14.900,00
cinza R$ 17.500,00
branca R$ 17.500,00
verde R$ 7.900,00
bordô R$ 10.500,00
preto R$ 8.500,00
prata R$ 13.500,00
prata R$ 11.500,00
grafite R$ 9.500,00
Promoção cl capacete brinde

vermelha R$ 2.000,00
roxa R$ 3.600,00
vermelhà R$ 4.200,00
preta R$ 3.700,00
azul R$ 3.900,00

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neqocms
neste espaço!

01

98
96
95

95
93

91
90

88
86
74

WILLIAM veíCUlOS
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 • Centro - Schroeder 9975-0117

Preto
Bordô
Branco
"Branco
Prata
Grafite
Laranja
Bordô
Branco
Cinza
Vermelha
Prata
Amarela
Vermelha
Verde

91
93
97
78
91
98
78
93
02
87
98
01

R$ 5.900,00
R$ 8.000,00
R$ 8.900,00
R$ 1.800,00
R$ 7.500,00
R$ 21.000.00
R$ 2.000,00
R$ 7.900,00
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$ 1.600,00
R$ 3.000,00
R$ 7.500,00
R$ 14.000.00
R$ 18.000,00
R$ 34.500,00
R$ 12.900.00
R$ 19.500,00

Escort l 1.6
Saveiro 1.8, trio
Uno 1.0
Chevelte
Saveiro Cl, 1.6
Vectra GlS 2.0 4p
Passat
Saveiro 1.8
Gol Special
Belina l 1.6
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
Gaiola motor AP 1.8
CG 125
Brasltia
Honda CG 125 Titan
Gol LO

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 - 9973·3034 • centro/Coru á

cinza 01
branco 01
branco 00
branco 99
preto 99
cinza 00

prata 99
branco 97

prata 97
cinza 96

oco/preto 96
verde 95
azul 95
vermelho 97

prata 94
branco 93
branco 92
vermelho 93
douráda 91

preto �8
prata 93
branco 91

Gol16v Plus compl. 4p
Gol1.0Ml2p
Courier 1.6l
Dueato Furgão 2.8 diesel
GoIMI1.0
Gol 16v4p
Corsa 1.04p
Pampa1.6l
RangerCS 4cc compl.
Corsa 1.0 cl a.c.
Corsal.0
Omega GlS 4.1 compl.
Escort Hobby 1.0
UnoSX1.04P
Go1Cl1.6
GolCll.8
Go1Cl1.6
Kadet SlE 1.8
Ipanema si 1.8
Saveiro Cl 1.6
Escort l 1.6 (europeu)
Saveiro CD diesel

.
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Vf Voh!nrantim I finanças

Mercedes conversível 450, 6eil

Veetra GLS eompl.
Corsa Wind Super
Verona GLX 4p
D-20dupla, eompl., -couro, til, cd, turbo
D-20eab. Simples
Voyage CLll.8
GoICL1.6

Eseort Hobby
Fiesta CLX, 4p, 1.0

Uno EX el ope.
Logus GLS eompl.
Chevette Blm 1.6

Feroza 1.616v, 4x4, eompl.

amarela

branco

preto
branco

branca

bordô

prata

preto
dourado

branco

branco

azul

prata
verde

72

98

95

94

86/92
85/94
95

94

94

98

99

94

93

95

311-0802
311-8281

GNV

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

G

G

Compra " .. F.i..�a.n.�..

ia
lia iaR.!r ��rqu����JJ8�Q f�.�Ir� �.9 .RI� .,.,C!lh� � .�a��g�� ..��·�.�bJº:

Azul 02

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sul

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0164G
G
G
D
G
G
G
G
'G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
D

Corsa Sedan - modo novo

Gol Power cf trio +ar

Celta 2p
Resta Sedan

Palio Weekend Stile

Golf 1.6 compl. Air bag
Palio ELX compl.

.

Clio 4p cf ar
Astra GLS 2p compl.
Honda Civic LX

Ka cf ar, trio, som
Resta cf ar + d.h., 4p
Omega GLS

......... :;f

{t�
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguâ do sul

R$ 14.000,00 R$ 13.000,00
R$ 7.800,00 R$ 7.200,00
R$ 2.000,00 R$ 1.700,00

Prata

Cinza}
Vermelho
Prata

Cinza
Vermelho
Branco

Azul

Azul
Prata
Azul

Vermelho
Branco

97/97

03

02
02

02
01

01

01
00

00
98

98

96

96

93/93

78/78

R$ 3.500,00 R$ 3.100,00
R$ 2.500,00 R$ 2.200,00

87/87

2002

83/83

78/78

R$ 3.800,00 R$ 3.500,00
R$ 27.000,00 R$ 26.000,0099/99

R$ 13.000,00 R$ 12.500,00
R$ 7.800,00 R$ 7.500,00.94/94

88/88 H$ 4.500,00 R$ 4.200,00

2001

R$ 9.000,00 R$ 8.500,0095/95

Pam a 1.6 Prata
M.Benz 1113 Azul'

R$ 16.500,00 R$ 15.500,00
R$ 15.000,00 R$ 14.000,00
R$ 5.500,00 R$ 5.200,00
R$ 23.000,00 R$ 22.000,00

88/89

88/89
69/83

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO CLASSI

arrebentada, quebrada. Paga-se à
'vista. Tratar: 9979-0605.

PEDALEIRA - vende-se, Zoom, GFX

707, cl pouco uso + com fonte. R$
440,00. Tratar: 9131-5111 ou 275-
3949.

PRECISA-5E - de acompanhante pI
.. ajudar a dividir aluguel. Tratar: 371-

7424 cl Priscila;

PRENSA - compra-se, térmica. Tratar:
371'2115.

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

VENDE-5E - moto cl bateria, pI criança.
R$400,OO. Tratar: 371-0036.

I

VENDE-5E - caixa selada, cl 2 auto-
falantes de 400w cada um, um módulo

de 450 e 1 toca fita. R$120,OO. Tratar:
370-2505 cl Dina ou Jorge.

VENDE-5E - 2 placas luminosas, uma
de parede e outra dupla face. Tratar:
9905-9595.

VIDEOGAME - vende-se, Dreamcast,
c/2 contr. e 3 jogos. R$350,OO. Tratar:
376-2206.

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

de garantia. R$350,OO. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
2, totalmente destravado, cl 3 jogos.
R$750,OO. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo 64,
cl 1 controle, 2 jogos e adaptador de
fitas. R$ 340,00. Tratar: 275-3949 ou

9131-5111.

• PLAYSTATION 2
'XBOX
• PLAYSTATION ONE

'DIIE)\MCAliT
• NINTENDO 64
• GAME. BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUSE

. -- .

ImovelS

ÁGUA VERDE - vende-se, sobrado em
construção, cl 390m2, ter. cl 675m2,
Rua Pe. Mirandinha. R$125.000,OO.
Tratar; 371-5512. Creci 8054.

ALUGA-5E - qtos mobiliados. Tratar:
370-3561 cl proprietária.

ANA PAULA II - vende-se, mad., cl
100m2, cl 3 qtos, ter. cl 370m2.
R$25.000,OO. Tratar: 371-5512. CreciI.!!!::":'::':'::'::":'::.::.!:::.l.:="::;::':':"':'::;:.i:::':':":'::-=':':':'::�=:;;;,e=========.i
8054.

RIO DOS CEDROS

Tratar: (47)386-1279 cf Ademir

ANA PAULA 11- vende-se, cl 72m2,

Vende-se
Disque água, excelente
volume de venda, cf 4
linhas telefônicas, 1
kombi a gás, cf 1500
galões de 20 litros.

Tratar: 372-0593 ou
9129-2246.

terreno com 420m2• R$ 45.000,00
aceita-se proposta.Tratar: 273-0530.
(proprietário)

BARRA - vende-se, cl 7 .500m2 + casa
de alv., cl 100m2, na Rua Bertha

Weege, 1945. R$140.000,OO à vista
ou entro R$60.000,OO +30x

R$4.000,OO. Tratar: 376-2601,. \

BARRA - vende-se, alv., cl 120m2,
bom estado, próx. Salão 25 de Julho.

R$40.000,OO. Aceita-se carro até

R$10.000,OO. Tratar; 376-2470.

CHICO DE PAULA - vende-se,alv., cl
256m2. R$95.000,OO. Tratar: 371-368:3
cl Claudia.

CZERNIEWICZ-vende-se, na Rua lido
. Formigari, 197, cl 03 quartos, em

alvenaria. R$ 45.000,00. Tratar: 09997-
2020. Creci7402

PROCURA-5E - pi alugar na praia de

Enseada, Barra Velha ou Barra do Sul.

VENDAS/LOCAÇÕES

QUINTA-FEIRA, 27 de novembro de 2003

VOCÊ JÁ IMAGI80U SUA IMPRESA
NA MILHOR LOtALlZAÇÃO

DI JARAGUÁ?

ROY�

ÁGUA VERDE - vende-se, à 1.500m
......--......

----p-.-·-L-l-A-·.-····-.N-.-·-.-E-·-'y-.-,-o·-G-/-,A-..

�·-\-
..

-:--:--:-.,

�o�:���O��\)�%�o�r��edl:j:i�t�tocsi
telefone, coz., lav. e garagem, próx.

.. VENOAS ·LOCAÇÃO * CONSERTOS E� GERA� da Igreja São Judas. R$30.000,OO +

40x· R$400,OO. Aceita-se carro no

VENDEMOS E ALUGAMOS negócio. Tratar: 371-6069.
TODA A LINHA. DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonseces972- Centro

FONE: (4.1)275-3070

Lojas e Salas Comerciais
(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTR.L �
"Inovando Conceitos de Vida" 5

Tratar: 372-2724.

RIO CERRO - vende-se. R$21.000,OO.
Tratar: 376-1118 clWalter.

RIO MOLHA - vende-se, mista, cl
79m2, ter. cl 450m2• Próx. a Gruta.
Aceita-se veículo acima do ano 90 no

nego R$18.500,OO. Tratar: 370-8975
cl Claudio.

RIO MOLHA - aluga-se. R$250,OO.
Tratar: 9132-3906.

VENDE-SE
Casa em R�rra do Sul [
cf 30m2 em alvenaria:
!pinos, qto, sala, cozo i
Terreno cl 228m'
murada, piso em'
cerâmica quitada, i
próx. a lagoa. R$ i
25.000,00. Não aceita'
carro.

Mude seu conceito de viver
brf

Garden.�fi
RESIDE

Lazer: Prédio:

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

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

Churrasqueira na sacada,
OPÇãO 2 vaga� de garagem, Dep. Privativo,
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança,

ocqlização do Prédio: Rua Leopoldo lvfahnke,
Perto do Clube Beirá Rio.

'

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 en.trada

saldo direto c/a Cons tru tora

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

R. Marechal. Deodoro da Fonseca, 972
ROylllBllrg Ceuier - Jllmgwí do Sul- SC

'CONSTRU.
"Inovando Conceitos de Vída''

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se, cf
140m2 de laje, pronta. R$22.000,OO.
Tratar: 276-2070. (proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
alvenaria, toda murada, 3 quartos e

demais dep. R$ 26.000,00. Tratar:
9997-2020. Creci7402

VENDE-5E-grande, cl 3 qtos e demais
dep. Na Rua Fritz Hasse próx. da
Verdureira da Raquel. Tratar; 371-5320
manhã ou'275-0585 à noite.

VENDE-5E - distante 300m da praia do

Erwino, boa casa cl 3 qtos, banh., sala,
coz., e garagem pI 3 carros. Escriturada.
R$14.000,OO + 12x R$500,OO. Aceita
se carro. Tratar: 9137-5573.

VILA RAU - vende-se, nos fundos da

faculdade, alv., nova, cl forro de laje,
assoalhos de piso, 2 anos de uso, cf
3 qtos, banh., lav., sala de visita,
copa, COZo e varanda. R$25.000,OO+
40x R$300,Oú. Parcelado cf
proprietário. Aceita-se carro ou moto.

Tratar: 371-6069.

Vendo terreno com área de 415.600m2

na região do rio Bonito, divisa com

Jaraguá do Sul, com riacho,

cachoeira, mata nativa, eucalipto, etc.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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plano de

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

\, Consórcio BaftlsfelIa
QUEM CONHECE, CONFIA.

Representante!
autorizado: �.m"1��

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

ÁGUA VERDE - aluga-se, cj 2 qtos,.
Tratar: 372-3558 cj Beti.

ALUGA-SE - quitinete, cj 4 peças.
R$280,00. Adiantamento de 1 mês.
Tratar: 371-0462.

ALUGA-5E - quitinete na 'Vila Lalau.
Tratar: 274-8398,

ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas.
Tratar: 370-3561 cj proprietária.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tratar: 372-3192.

CENTRO-vende-se, cj 1 dorm., próx.
das Casas da Água. Tratar: 372-1395.

CENTRO - aluga-se quitinete na Rua
CeI. Procópio Gomes, 1.149 em frente
a Verdureira da Raquel. Tratar: 371-
5320 manhã ou 275-0585 à noite,

CENTRO- aluga-se, cj 3 qtos, demais
dep. e garagens. Tratar: 371-5320
manhã ou 275-0585 à noite.

CENTRO - vende-se, apto. Ou troca
se por apto de menor valor. Tratar:
376-{)164. Creci 9832

CENTRO - vende-se prédio cj 3 aptos.
R$130.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 37Õ-8097 ou 9104-5468 cj
TIna. Creci 9839

PROCURA-5E - moças pj dividir apto
no centro. Tratar: 275-2650.

SCHROEDER - vende-se, centro,
cOmerciai e residencial, valor a

cOmbinar. Tratar: 9133-3476, Creci
3476

VENDE-5E - no Ed. Royal Barg, cj 3
dorm. sendo 1 suíte, sacada cj chur.,

CASA PRÓPRIA· REAUZE SEU SONHO
FUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!
Compre, construa, reforme e amplie sue i!TlÓ\iflL

11.245,00 R$9S,SO
21.130,73 R$ 185,65
30.850,87 __

o

_R$ 271,05
12.261,17 R$ 371,30
61.180,83 R$ 537,53
BS.nJ,07 ---R$ n6,43
103.923,07 R$ 913,06

POSSUlMOS OUTR.OSVAl.ORES E OUTROS PRAZOS
SPONCHIAOO

��=:e��:��:�e��. Conflral
Informa -

: 47 336 0506 - 9124-1409

COZo mob. Entrada + parco em 50 meses·
direto cj proprietário. Tratar: 275-
3070. Creci 8950,

VENDE-SE - novo, cj 3 qtos, banh.,
cornpl., cozo sob medida. Motivo

mudança. Tratar: 371-8279.
I

VENDE-SE - novo, cj 3 dorm., próx.
Kohlbach. R$65.000,00 ou entro + parco
direto.Tratar: 9977-5408.

VENDE-SE - no Jardim das Mercedes.

R$21.000,00 + pare, Tratar: 370-7698.

VENDE-SE - próx. do centro, ótimo
apto, no 12 andar, cj 3 qtos, 2 banh.,
sala, copa, coz., lav. e garagem.
R$65.000,00. Tratar: 9137-5573.

VENDE-SE - apto com 2 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia e garagem.
Rua Hermann Schulz, 169. Tratar: 370-
7443 ou 9125-2058.

ÁGUA VERDE - vende-se, cj 375m2,
próx. Chopp Club. R$24.500,00.
Tratar: 371-5512. Creci 8054,

ÁGUA VERDE - vende-se, próx. Igreja
São Judas, rua Paulo Kramer, cj 371
m2 (15x26,40). R$ 25.000,00. Tratar:
372-3922j91224198 (Walter - Creci

9238)

ANA PAULA 11- vende-se, cj 325m2•
R$13.000,00. Tratar: 371-5512. Creci
8054

BAEPENDI- vende-se, 420m2, fundos
da Rodoviária, 12x35m. R$ 40.000,00.
Tratar: 372-3922j91224198 (Walter)

BARRA - vende-se, cj aprox. 380m2,
próx. Malwee. R$16,000,00, Tratar:
276-3333 à tarde.

CORTICEIRA - vende-se, 15x25.

R$3.200,00. Aceita-se troca pormoto.

Tratar: 373-3989 cj José.

GUARAMIRIM - vende-se, cj 875m2,
no bairro Nova Esperança. Tratar: 373-
;1695 cj Josiane ou Tereza.

(proprietário)

GUARAMIRIM - vende-se, cj 25x35,
no Bairro Nova Esperança, Rua Maria

Zastrow, lateral do Boliche 28. Tratar
no local.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cj
375m2, próx. Colégio Waldemar
Schmidt. R$25.500,00. Tratar: 371-

• t

PARA COMPRAR CAMINHÃO, CARROE IMÓVEL· CAS4, TERRENO, APT� GALPÃO

_R$ 15.000,00 R$ 167,00__
--R$ 25.000,00 R$ 277,00__
_R$ 40.000;00 R$ 443,00__
-R$ 55.000,00 R$ 609,00__
_R$ 70.000,00 R$ 775,00__
_R$100,000,00 R$1139,0�

lelllos outros valores - Com autoriza -o do Banco Central
.. � . . .

. .. .. �

5512. Creci 8054.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, Lot.

Divinópolis, cj 395m2 (15x26,34), ótimo
local rua 912. R$ 20.000,00. Tratar:
3723922j91224198 (Walter - CRECI

9238)

PROCURA-5E- em Guaramirim, cj mais
de 360m2, cj escritura. Tratar: 9117-
2447.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar· 3 Dormitórios + Dep. Suite· Garagem
R$220,000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) • Garagem • 2 Sacadas • Novo

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

Garagens - Situado noCentro - R$90.000,00

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

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

(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, próx. Colégio
Miguel Couto, cj 784m2• Valor à.
combinar. Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 370-2617.

SCHROEDER - vende-se, Oalvenaria,
cj 110m2, rua Don Pedro, bairro Rio

Hem, 3 qtos grandes, 2 salas e

demais dep., em terreno de 562m2

(esquina de fronte ao colégio). Tratar
372-3922j91224198 (Walter - Creci

9238)

TIFA MARTINS - vende-se, área de

14.000m, ótima localização.
R$100.000,00 negociáveis. Tratar:
370-8097 ou 9104-5468. Creci 9839

TRÊS RIOS DO SUL - vende-se, cj
420m2, na Rua Pref. José Bauer.

R$15.000,00. Tratar: 9134-7639 ou

371-9686 cj Janice.

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

VENDE-SE- arrozeiras em Santa Luzia.

Tratar: 370-6624. Creci 8844

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

VENDE-SE - cj 527m2, na Rua da

Faculdade, cj água, luz, esgoto e

escritura. Tratar: 372-1359 dia ou 274-
8050 à noite.

VENDE-SE-cj 2 casas em alv., 12 cj
115m2, laje, 3 qtos ,: dep. a 2" cj
65m2, 2 qtos + dep. R$79.000,00.
Água Verde. Aceita-se troca pj casa
em Joinville. Tratar: 370-1416 ou 426-
8264.

VENDE-SE - cj 360m2, cj casa de

madeira, à 20m da Uner], R$25.000,00.
Tratar: 370-0674,

VENDE-SE- no res, Firenzi, cj 400m2,
cj escritura, pronto pj construir.
R$18.500,00 pare, R$4.700,00 entro
+ 56x R$280,00, Tratar: 371-6069.

VILA LALAU - vende-se lote, murado.
Rua de calçamento. R$28.000,00.
Tratar: 9967-4027.

VILA RAU - vende-se, de esquina, cj
425,00 m2, plano com escritura, livre
de enchente.R$ 23.000,00. Tratar:
9997-2020. Creci7402

VENDE-SE - loja de confecções, cj
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. Tratar: 371-5512. (propri(ltário)
VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto já
formado, cj mercadorias e mobiliário.
Defronte pj Marechal. Trátar: 275-
3070. Creci 8950.

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas

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

ZELlO BURATTO Rua 500 - o' 400 CRECI296
www.melim.com.br/·buratto 47 9983·5920· 47 367·1993

VENDE-SE - bar cj jogos, inclusive cj
cancha de bocha, clientela formada,
no bairro Vila Nova. Aceita-se carro,
moto ou outras propostas no negócio.
Tratar: 370-0548 cj Amauri.

VENDE-SE - disk água, excelente
volume de vendas, cj 4 linhas

telefônicas, 1 kombi à gas., cj 1.500
galões de 20L Tratar: 372-0593 ou

9129-2246.

GANHOS DIÁRIOS

empregos
RECEPCIONISTA- hotel Est. Ribeirão

Grande, precisa de recepcionista.
Tratar: 275-1995 cj Juarez ou Nunes.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de
vendedores externos com experiência
na área de consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE-MARKETING - precisa-se cj
experiência na área de consórcio, cj
telefone em casa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão, Tratar: 371-
8153 - Consórcio União.

HOTEL EST. RIBEIRÃO GRANDE -

precisa de recepcionista, cozinheiro e

motorista. Tratar: 275-1995 cj Juarez
ou Nunes.

VENDEDOR - precisa-se cj prática, pj
contrato temporário cj experiéncia em

confecção masculina, Tratar: 371-
1668.

PRECISA-SE - empregada doméstica,
mensalista. Tratar: 376-1903 cj
Jeferson prôx. Barra,

VENDE-SE - padaria, na Rua 28 de

Agosto, em Guaramirim, em frente a

Estofaria Zen. R$14.000,00. Tratar no
local.

VENDE-SE- ponto comi., no calçadão.
R$25.000,00 nego Tratar: 371-9477.

VERDUREIRA - vende-se, cj
mercearia. R$22.000,00. Tratar: 9132-
3906.

Precisa-se de Professores
habilitados e com experiência
profissional comprovada para
trabalharem na Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino
Médio. Interessantes deverão
enviar curriculum vitae para a

Caixa Postal 1343 - CEP 89251-
971- Jaraguá do Sul- SC, até dia
12 de dezembro de 2003.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

diarista. Tratar: 376-1158.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como
entregador ou cobrador. Possuo moto.
Tratar: 99759925 ou 376-3655.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

diarista, meio .perlodo. Tratar: 275-
2452 recado pj Mira.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar,
experiência como colorimetrista, aux.
laboratório, laboratorista, aux.

tecelagem, possuo curso de Desenho

Técnico e Auto Cad R14. Tratar: 275-
6292 cj Anderson.

PROCURA-SE -estáglo como técnico
têxtil. Tratar: 371-5640.

PROCURA-SE - estágio na área
administrativa. Tratar: 9953-2157 cj Kelly

PROCURA-SE - trabalho como revisora,
distribuidora, coordenadora de conf.
e acabamento ou operadora de tear

retilínio. Tratar: 371-7733.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

C.H,: 15h # Perlodo: 01 a 05/12/03 # Horário: 19h �s 22h # Invest.: 130,00

VANTAGENS

*Prepara o participante para falar em público com segurança; *Desenvolve as qualidades de liderança,

persuasão, auto-confiança, poder de sTntese e motivação; *Aprenderá sobre a postura do lider; " Fará uso dos

recursos visuais e audiovisuais; ·Fará treino constante.

CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES

C.H.: 25h # Período: a definir # Horário: 19h às 22h # Invest.: 160,00

VANTAGENS

*Aprenderã as noções gerais de contabilidade; *Entenderã os procedimentos de contabilidade básico; 'Fará a

elaboração de demonstrações de contabilidade.

PALESTRA: ALEITAMENTO MATERNO

C.H.: 15h # Período: 11 e 12/12/03 # Horário: 8h às 16:30h # Sem adesão

VANTAGENS

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

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

"Esse evento é para profissionais na ãrea da Saúde,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



eLA
12 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 27 de novembro de 2003' (

SAUDEBcI

Tratamento

ORMA

DENGUE

Transmissão

A transmissão da doença ocorre a partir da picada da fêmea do

mosquito. De 8 a 12 dias após ter sugado sangue de pessoa
contaminada, o mosquito está apto a \transmiti r a doença. Não há
transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções para
uma pessoa sadia, nem através da áqua ou alimento.

Em 45 dias de vida, um único mosquito pode contaminar até 300
pessoas.

A pessoa com dengue deve ficar em repouso, beber muito líquido 'e só usar

medicamento para aliviar as dores e a febre, sempre com indicação do médico.
Para quem já teve dengue uma vez) o cuidado deve ser redobrado. Em uma segunda
contaminação, as chances são maiores de a doença evoluir para a forma

hemorrágica" que pode ser mortal.
A pessoa com dengue não pode tomar remédios à base de ácido acetll sallclllce, como
por exernpla..asplrina, AAS, Melhorai, Doril, Sonrisal, Alka-Seltzer, Engov,
Clbalena, Doloxene e Buferln. Eles podem facilitar o sangramento.
Como a doença causa muita dor no corpo, em geral, ·as pessoas procuram

. analgésicos. É importante para o doente evitar antiinflamatórios, pois facilitam o

sangramento.

Como previnir-se:
A única maneira de evitar a dengue é não deixar o mosquito nascer. Para isso, é necessário acabar com os "criadouros" (lugares de nascimento e

desenvolvimento do mosquito), Portanto, não deixe a áqua, mesmo Hrnpa, ficar parada em qualquer tipo de recipiente.

Pneus 'vemos silo um dos

Iugares preferidos do mosquito

�r
..,..� [láce C(5(}rp&�

oe Distrlbulcl.ora -de Cosmét.ico.,

'It'rfta""tk-c� "8allUliIfJJ

Não deixe acumular água em

pratos de vasos. Substitua a .

água dos vasos por areia grossa
umedecida.

Mantenha as caixas d "

água, poços,
latões e filtros bem fechados.

®
Dr. Luciano Maiochi

Pereira

Esvazie lIS garrafas e coloque-as
de cabeça para baixo

rRAc�COCOs����l·. r---13.1�'}\'�CICLOS d'RACCO .� AWEe
DMAf·agenGslibrãsml/l(u�res. S'd B l(-EI.ASTASE.Qlivasíll!esede�Q�inmo!6geoo aia e e e eza

PENTACARE
�
Fi!CoüEl· du lo hldraraçiio

Medicamentos em geral
Mimipu/açâo de .fÓrml1laSlllédic3S'

FIsIoterápicos e
COsméticosmanipuladOS

Fone; 371-8298

Shampoos, cosméticos,
sucos naturais de Babes

(Aloe vera)
Oftalmologista
371-7801/370-0409
Ru� Guilherme Weege, 327

fone: 275-1450
Av, Har. Dco<!ol'O da Fonseca, 491
.ala ().1 • Centro . la,ragu<Í Jo Sul

Comércio de Produtos

rl� ," L'
"

['r/./ I

Ortopédicos
e Hospitalares

Fone/F8K: (47) 372-0461
I:Bario dt 8101111,*353 ·IU ·elllll8·lVIIidlSll
.maU: malochl@terra.com.br • cei; 9919-0941

*
BELA VIDA
".hlfUI''#1 ("(:!m'� vo":'�

Cenlro de apolo aos distribuidores
371-5176

Rua: Av. Getúlio Vargas. nO 49 • Sala 105
Ed. Herter I defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Unibanc.ol
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A!exandre Bogo

Certo e Errado (detalhe): Para evitar a proliferação
oe roedores, deve-se deixar d lixo sempre suspenso

Secretaria de Saúde lança
campanha contra leptospirose
}ARAGUÁ DO SUL -

Com o objetivo de con

ter os avanços da

leptospirose em Jaraguá
do Sul, a Secretaria Mu
nicipal de Saúde e aVigi
lância Epidemológica,
iançaram campanha de
controle de ratos durante
a reuniãoAcijs/Aprevi da
última segunda-feira. A
leptospirose é uma doen

ça transmitida através da
urina dos roedores, que
são apenas os hospedei
ros do vírus, mas que
podem levar a morte os

infectados.
Com o crescente au

mento de reclamações na
Duvidoria da Prefeitura

Municipal a recém criada

vigilância epidemológica,
preparou uma campanha,
Com distribuição de 35
mil cartazes, cartilhas e

folders que explicam aos.

moradores como se li
Vrar de roedores. O Mé
dico veterinário e

supervisor de Controle
deZoonoses do municí
pio, José Humberto de
�OUza, os bacíolos da do
ença, podem resistir por
até 180 dias.
De 1995 a 1998 hou

veum acréscimo nos ca

sos registrados em

Jataguá do Sul chegando
a 27 casos. Neste ano,
2003, já foram 31 casos

com 1 óbito. Este au-

1't\ento real é conseqüên
cia da qualidade do teste

implantado este ano, e

também da falta de inves
timentos na prevenção.
"Os ratos tem um plane
jamento familiar exem

plar, quando tem comida
e abrigo ele se reproduz
com mais facilidade, e

nós, seres humanos, for
necemos as condiçõesI

ideais para a proliferação
destes animais", explica
Souza.

A leptospirose tam

bém gera problemas eco
nômicos. Dos 31 conta

minados este ano 81%
eram homens e a média

de idade dos infectados
ficou entre 25 e 35 anos.

Exatamente a idade pro
dutiva, onde as pessoas
acabam afastando-se do
trabalho e ficam, em 70%
dos casos, internadas no

hospital, em média 5,5
dias. Jaraguá do Sul é res

ponsável por 14% de to
das as notificações de

leptospirose no Estado.
A prevenção da doen

ça pode ser feio de ma

neira simples. É preciso
manter os ambientes lim

pos e evitar acumular li

xos e restos de comida.

Outra medida importan
te é deixar o lixo

suspenso, assim os ratos

não conseguem comida.
(MÁRCIA BENTO)

.
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Lunelli

como a da Lunelli: "As

margens
estavam

bem degra
dadas por
causa das

cheias e da

correnteza.

Toda a po
pulação, in
clusive de

Jaraguá 'do
Sul qu e é

abastecida

pelo rio, foi beneficiada
com a obra". Para o di

retor da revista Expres
são, Jorge Géirgen, a re
cuperação de rios como

o Itapocu é possível. "O
prêmio é importante por
que mostra bons exem

plos. A Lunelli prova que
não é preciso ficar só no
debate, podemos todos
fazer algo real."

O projeto de recupe�
ração do
Rio Itapocu
teve início
em 1992

1996 começaram as

obras, que foram con

cluídas um ano mais tar
de por uma empresaita
liana. "O mais importan
te é a disseminação da
consciência ecológica
que foi promovida pela
realização deste impor
tante projeto", afirmou
Viviane Lunelli, diretora
administra
tiva da Lu
nelli Têxtil.
Para o pre
feito de

Corupá,
Luiz Car

los Tarna

nini, a pre
miação
tem reflexo
da consci

ência em

presarial da Lunelli, não
só no desenvolvimento
econômico do nosso

município, mas, princi
palmente no crescimen

to sustentável, dando
uma demonstração cla
ra da sua responsabilida
de com o futuro de nos
sos recursos hídricos.
A preocupação e o

investimento da Lunelli
em educação ecológica
rendeu outro prêmio a

empresa este ano. Com

• LUNELLI: PROJETO RECUPERA TOTALMENTE AS MARGENS DO RIO ITAPOCU NO MUNICfplO DE CORUPÁ

• A·

conquista premio
Sul brasileiro de ecologia
JOINVILLE - Na

última terça-feira, 25,
a revista Expressão
realizou, em Joinville,
11 a edição do prêmio
Expressão de Ecolo

gia, comemorando o

Ano Internacional da

Água Doce. A maio

ria dos 75 cases apre
sentados era sobre a

preservação e o uso

racional dos recursos

hídricos. Segundo o

�epresentante do mi

nistério do Meio Am

biente, João Bosco

Senra, este é conside

rado o prêmio ecoló-
. .. \

glcO mars importante
do Sul do

país.
O Prê

mio Ex

pressão de

Ecologia,
surgiu lo

go após a

Rio-92, a

Conferên

cia Mundi
al do Meio
Ambiente.

Nestes 11 anos foram.
inscritos 750 cases de

preservação ambiental.
A Região do Vale do

Itapocu foi muito bem

representada pela Lunelli
Têxtil, de Corupá, que
foi premiada na catego
ria "Recuperação deÁre
as degradadas" com o

case "Recuperação das

margens do Rio

Itapôcu". O ambienta
lista e co-

ordenador

e um dos
idealizadores

do con

curso, An
tônio Odi
lon Mace

do, ressal
tou a im

portância
de ações

o projeto "Preservar é

amar", recebeu um dos
maiores reconhecimento

de nível estadual. A
Mensão Honrosa Fritz

Müller promovido pela
Fatma (Fundação Esta

dual do Meio Ambiente)
órgão do governo Esta

dual que fiscaliza a pre
servação do meio ambi

ente. No

próximo
dia 28 a

Lunelli re

cebe o prê
mio CNI/
FIESC
2 O O 3

(Confede
ração Na

cional das

Indústrias
e Federa

ção das Indústrias do Es
tado de Santa Catarina), a
solenidade de entrega será

realizada na sede da Fiesc,
em Florianópolis. Segun
do a gerente de Recursos
Humanos da Lunelli,
Adenilda Sievers, estes prê
mios são conseqüência de
uma filosofia de trabalho
realizado em conjunto
pela direção e colabora

dores, visando o bemestar
de toda uma comunida

de. (MÁRCIA BENTO)

Horst 8aümle

Viviane Lunelli recebe Prêmio de Ecologia das mãos de Sérgio Grando presidente da Fatma

com uma

extensa pes
quisa de tec
nologia, pa
ra recupera
ção definiti
va das mar

gens. Em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.NOVIDADE: EMISSORA DE JARAGUA DO SUL PRETENDE AUMENTAR O NÚMERO DE PROGRAMAS
I

Mulheres discutem seus

pedem proteçãodireitos e

}ARAGuA DO SUL - fez

manifestações na terça-feirano
Dia Internacional da Não-vi

olência Contra aMulher. Du

rante o dia equipes do Sindi

cato da Indústria do Vestuá

rio estiveram em diversas em

presas de Jaraguá do Sul e re

gião para distribuir folderes e

cartilhas explicativas sobre as

diversas formas de violência.

Segundo Rosane Sasse,Vice

presidente do Sindicato dos

Trabalhadores da Indústriade

Vestuário, Fiação de Jaraguá
do Sul eRegião é preciso abrir
os olhos das mulheres para
que não se intimidem diante

da violência e denunciem.

''Estamos nos mobilizando e

precisamos falar sobre o as

sunto e desmistificar esse tabu

que é falardestas agressões que
acont,ecem mas ninguém
fala", declara Rosane.

Em todo o estado fo
ram desenvolvidas atividades

de conscientização e debate.

N� dia 23 em Meia Praia,

Divulgação
Luci Choinacki participou do evento do Dia da Não-Violência

ltapema, aconteceu o 5° En

contro Estadual da Mulher

Trabalhadora, na Escola de

Formação Sindical da Fetiesc
(Federação dos Trabalhado
res nas Iná'ústrias desq, com
a presença de 389 mulheres

representantes de todas as re

giões de Santa Catarina O

Encontro foi promovido

pelo Departamento da Mu
lher da Fetiesc e teve como

tema "a violência contra a

mulher" e contou com as

presenças dos deputados es

tadual Paulo Eccel, e federal
Luci Choinacki, além do pre
sidente da Fundacentro/SC,
José Adelino·Alves. ''A vio
lência contra amulher diz res-

peito a toda a sociedade,
porque estápresente em nos

so cotidiano, ressaltando
também, que este trabalho

que vem sendo realizado

pelo Departamento da Mu

lher da Fetiesc é pioneiro no
meio sindical, pois nos esta

dos em que trabalha esta

questão, não vê o movimen
to sindical abrir espaço de
discussão da violência de gê
nero com tanta ênfase com é

feito aqui na Fetiesc", diz a

palestrante Maria Amélia de
Almeida Teles, lembrando
que é preciso uma mudança
de comportamento, de rela

ções interpessoais, para se co

meçar a resolver' o proble
ma. Na solenidade a deputa
da Federal Luci Choinacki,
autora do Projeto de Emen

daConstitucional (pEq que
institui aposentadoria para
donas de casa, recebeu das
mãos das representantes de
cada entidade sindical assina
turas em apoio ao PEC.

Uma visita ao passado no Museu Emílio Silva
}ARAGuA DO SUL - O

aposentado Fernando Raul

Ramos Alegre veio fazer

uma visita a Jaraguá do Sul

depois de 60 anos sem vol

tar a terra que lhe acolheu,

Fernandomorou emJaraguá
.do Sul nos anos de 1934 a

1937 e trabalhou no Jornal
Correio do Povo como ti

pógrafo. ''Trabalhava com

mais três amigos,meu irmão
inclusive era impressor. Eu
compunha as letras, umapor
urna para formar as palavras
do jornal.Mas tive que ir em
bora deJaraguá do Sul quan
do meu pai morreu e acabei

largando amigos, trabalho e

escola", lembra-se. Fernando
acabou passando por mui
tos lugares durante sua vida,
sempre batalhando pela so

brevivência. Ainda trabalhou

como tipógrafo em Curitiba,
foi correspondente de uma

agência de veículos em
.

Paranaguá, dirigiu caminhão
transportando erva mate e

Divulgação

Alegre e a esposa visitaram museu Emílio Silva

,

madeira de Ponta' Grossa a

Paranaguá, chegou a ser ge
rente de uma madeireira de

São Francisco do Sul e se

cretário da prefeitura de São

José dos Pinhais. Enquanto
trabalhou como motorista

de caminhão virou uma es

pécie de correspondente, es
crevendo cartas para os fa-

miliares dos amigos cami

nhoneiros que não sabiam

escrever. Fernando ainda

prestou concurso público e

trabalhou como técnico de
economia popular em um

banco. Depois permaneceu
por longo tempo na empre
sa Sasse onde acabou indo

para Brasília e conheceu sua

esposa Thaís de Alegre
Allarcon e tiveram uma filha.

Em 1979, o ex-tipógrafo
Fernando, aposentou-se e

foram morar em Jundiaí,
onde a filha, já casada mora

com o marido.

Na visita aJaraguá do Sul,
Fernando foi ao museu

Emilio Silva e ficou maravi
lhado com o arquivo guarda
do a respeito da cidade. "Es

távamos perto daqui e pedi
para passarmos em Jaraguá
do Sul, fiquei impressionado
com a beleza da cidade e não

a reconheci mais. Está muito
diferente da década de 30,
passei no museu e pude rever
cenários da época. E atémes

mo o jornalmudou, tanto de

proprietário como o forma

to e a periodicidade. Fiquei
muito feliz em saber que o

jornal continua firme e bem

tão bem conceituado como

na época em que trabalhei",
declara o ex-funcionário do
Correio do Povo. (CG)
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Exposição revela traços da história da escola

Exposição revela 100 anos E

de atividades de escola G

}ARAGUADOSUL-AEs- conhecerahistóriaeaevoluçio
coladeEducaçãoBásica ''Pro- _

do educandário, através de CI

fessorJoãoRomátioMoreira"
está apresentando urna mos

tra centenária da presença da

escola na comunidade do Rio

Cerro TI, no Museu Histórico
Emílio da Silva. A exposição
iniciou dia 12 e permanecerá
até 28 de fevereiro de 2004 e

pode ser conferida no andar

superior do Museu, na sala

Amadeus Mahfud

A exposição temporária
integra o cronograma de even
tos que foram organizados para
comemorar a programação
do centenário do estabeleci
mento público, no Rio Cerro,
emJarnguá do Sul. Ao visitar a

exposição, o público poderá

maquetes, indumentárias, acer·
vo fotográfico, depoimento de
história oral, material pedagó
gico de professores e alunos,
bem como documentos
valiosíssimos do início do sécu·

lo:xx. Todo esse acervo mOI

tra a organização da Comuni

dade Escolar do Rio Cerro R
anterioranacio�do�
sino, na década de 30.

Neste ano letivo, a Escoh
"Professor João Romário

Moreira", através da direção,
professores,Associaçãode Pais

e Professores (APP),
direcionaram todas as ações e

trabalhos visando comemotar

a passagem do centenário.

Inscrições abertas para
cursos de informática

Conselho Estadual de EduCll

ção - além do credenciamento
, �

feito pelo MEc. Como pre-

requisito para fazer a inscrição
é necessário o participante ter

completado ou estar cursan

do o ensino médio. Inaugura
do em 20 de dezembro de

2002 o Centro Politécnico, I

conta com cerca de 170 alu-

nosmatriculadosnos cursos da

instituição e émantido pelaAs
sociaçãoPolitécnica deJaraguá
doSul (Apolitec), formadapor
diversas entidades. .As inscri�
pam os cursos podem ser fei�

nasecretu:iadoCentro ]JoIitéali<P
GeraldoWeminghaus lOcaliza-o
do na rua dos Imigrantes, n

500 ao lado da Unerj. OutraS
informações podem ser obti
das através do telefones 273-

5267,273-1033 ou via e-!1J2ÍI
eentropalitro1im@unerj.bt:

}ARAGuA DO SUL - O

Centro Politécnico Geraldo

Werninghaus mantém até

amanhã, as inscrições abertas

para o processo seletivo nos

cursos de técnico em

informática, com habilitação
em Sistemas de Informação;
técnico em eletrônica, habilita-

� do emAcionamentos; e técni
co em construção civil, para
atuar com Edificações.No to
mi. são 180 vagas disponíveis
nosperíodosmatutino,vesper
tino enoturno,dependendodo
curso. O diretor da instituição,
AlfeuHermenegildo, destacaa
preocupação em oferecer

aprendizagem em áreas

identificadas com o perfil de
Jarnguá do Sul e região. Com
duração média de 2 anos, os

cursos têm autorização para
funcionamento - emitida pelo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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go Ale�andre Bago

Pais, professores e alunos discutem a educaçao

� Educação para os próximos
1 dez anos é tema de discussão

GUARAMIRIM - A Se

cretaria Estadual de Educa

Ião através da Gerei reali

wu na tarde de terça-feira,
no auditório da Fameg,
uma plenária regional para
o Plano Estadual de Edu

cação. As instituições de en
sino promoveram seminá-

rios com elaboração de pro
postas das necessidades dos

educandos para os próxi
mos dez anos. A partir des
tes serninários'acontecerarn

plenárias municipais onde

foram eleito,s delegados
s

para representar o municí

pio no encontro regional e
estadual. Segundo a direto
ra de ensino da Gerei, Ma-
ria Lucia da Silva Richard a

partir destes encontros iso
lados os estudos foram

ampliados que culminou na
plenária de terça-feira. Es
tiveram presentes diversas

entidades que trabalham

Com a educação como

I Apae, Ama, Aadav; Sindi
catos dos Trabalhadores da

Educação Pública (Sinte),
Sindicatos das Escolas Par
ticulares (Sinep), Unerj,Dce
da Unerj, Fameg, Senai,
Centro Educacional de

Tecnologia Federal (Cefet)
onde cada um deles trouxe
suas propostas que foram

compiladas e analisadas
Urna a uma. "Desta reunião

estaremos elegendo os de

legados, que podem ser

pais, professores e alunos
que representarão oVale do

ERRATA

Itapocu no encontro esta

dual que acontece nos dias

15 e 16 de dezembro em

Blumenau", explica Maria

Lucia.

No encontro os assuntos

foram divididos em eixos

para que nenhum segmento
ficasse de fora. "Separamos
em educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio,
superior, profissionalizante,
educação especial para que

pudéssemos discutir e verifi
car as melhorar que podem
serproduzidas nos próximos
dez anos", diz a diretora da

Gerei.

De acordo com a

integradora de ensino daGe
rei, laídes Wassmansdorf, a

plenária regional possibilita
também uma integração
onde possam ser ouvidas as

necessidades dos pais, dos
alunos, dos professores e dos
sindicatos. ''Esse encontro é

de extrema importância por
que mostra a participação de

toda a sociedade numa ques

.tão tão relevante que é a edu

cação do presente e do futu

ro", avalia a integradora.
O documento final, que

reunirá todas essas propos
tas e conterá as diretrizes na

áreaeducacionalpara os pró
ximos dez anos, será sistema

tizado no período de 15 de

dezembro a 10 de março de

2004, transformado em pro

.jeto de lei e encaminhado à

Assembléia Legislativa apar.;
tir de março: (CG)

Na edição de quinta-feira, dia 20, o Jornal
Correio do Povo errou o nome do gerente da

loja Ravelli, na matéria da Ajadefi. Trata-se de

Alírio de Souza, gerente da loja Ravelli, e não

dIretor como havíamos ublicado.

GERAL CORREIODOPOVO 9
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I SAÚDE: A PARTIR DE MARÇO DE 2004 MORADORES DA ESTRADA NOVA TERÃO POSTO DE SAÚDE

Lançada pedra fundamental do
Posto de Saúde no EstradaNova

Vicky Bartel

Luz: Reivindicação atendida depois de pesquisa realizada entre a comunidade

quadrados e um custo de

R$ 88.991,27 pagos pelo
município a manutenção e

pagamento de funcionári

os será de competência do
governo federal através do

Ministério da Saúde. O pra
zo para conclusão da obra

é março de 2004. "Com a

instalação deste posto de

saúde que terá o programa
saúde da família, não só os

moradores do bairro po
derão ser atendidos mas

também os da Tifa

Paraná, Três Rios do Sul,
Água Verde e parte do

Chico de Paula", explica

Justino. No Posto estarão

a disposição duas enfer

meiras, um clínico geral, um
dentista e um agente comu
nitário de saúde que juntos
farão visitação às famílias

para um levantamento das

patologias e controle da saú

de da comunidade. (CG)

Projeto deTurismo apresentado emGuaramirim naAciag
GUARAMIRÍM - A Pre

feitura de Guaramirim

através da Secretaria de

Industria, Comércio e Tu

rismo realizou na terça-fei
ra, no auditório da Aciag,
apresentação da II Mostra

do Projeto de Turismo

"Embarque Nessa" para

empresários, autoridades,'
representantes de setores

de turismo, Santur, setor
de turismo do prefeitura
municipal.

O projeto está sendo

desenvolvido desde o ano

passado nas escolasmuni

cipais, estaduais e particu
lares com passeios a pon
tos turísticos, entrevistas
com pessoas da comuni

dade para um resgate da

história. De acordo com

a responsável do setor de

turismo da prefeitura de

Guaramirim, Elvira

Radwanski, o objetivo do

projeto é sensibilizar pro-

por dia e pode ser lucrati

vo se a cidade estiver

preparada.i'Se conseguís
semos atrair 10% dos via

jantes para o município
teremos um crescimento

econômico muito bom,
mas para isso temos que
estar todos preparados
para atender e atender

bem", destaca Elvira.

Os alunos das escolas

fizeram ainda apresenta
ção de quatro peças tea

trais, exposição de traba

lhos de divulgação do

município e premiação
das escolas participantes.
Foram sorteadas duas

TV's 20", dois vídeos,
duas máquinas fotográfi
cas, para as escolas e foi

entregue uma bicicleta

para a aluna Elaine Kátia

Kniss, vencedora do con

curso de slogans com o

título" Guaramirim um

paraíso ecológico". (CG)

]ARAGuAoo SUL-Au
toridades municipais e líde

res comunitários estiveram

presentes no lançamento da

pedra fundamental para

construção do Posto de saú
de no bairro Estrada N(DVa.

A construção é uma reivin

dicação antiga da comuni

dade que solicitou a prefei
tura para inserção no orça
mento do município. "Cer
ca de 96% dos 950 mora

dores do bairro. responde
ram em pesquisa realizada

em 2001 que o bairro ne

cessita de um posto de saú

de, que finalmente agora ini
ciará'a construção que tanto

esperamos", declara Justino
Luz, presidente da Associa

ção de Moradores do bair

ro Estrada Nova. Sem uma

referência na área da saúde

os moradores tinham que
se deslocar para os postos
dós bairros próximos
como Vila Rau eVila Lenzi.

A obra terá 140 metros

IVU ga

Crianças apresentaram peça sobre turismo' na Aciag

fessores e alunos para a

importância do turismo

no município e fazer com

que eles se tornem

multiplicadores desta idéia
e melhorar a auto-estima

do povo, recuperando o

valor do povo

guaramirense. "É impor
tante que eles aprendam a

respeitar a natureza por

que no futuro poderão ex

plorar corretamente a na

tureza", explica. Outro
ponto discutido durante a

reunião foi a valorização
do turismo como fator

econômico já que o fluxo

de veículos na BR 280

gira em torno de 20 mil
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• SEGURANÇA: EQUIPAMENTO EVITA A PERFURAÇÃO DE PROJÉTEIS DISPARADOS POR PISTOI,.AS 9 MM

Polícia recebeu 40 coletes
20.balísticos

]ARAGuA DO SUL -,
Mais segurança aos polici
ais. No começo desta se

mana, o 14° Batalhão da
Polícia Militar recebeu do
Governo do Estado mais
40 coletes balísticos (à pro
va de projéteis), que serão

distribuídos conforme as

necessidades das guarni
ções das cidades de

Corupá, Guaramirim,
Schroeder, Massaranduba,
São Bento do Sul, Rio
Negrinho e Jaraguá do Sul.

Confeccionados com ma

terial mais leves, alguns co
letes contam com bolsos

apropriados para guardar
carregadores, rádio, equipa
mentos imprescindíveis na

atuação do policial, de for
ma que ele possa estar com
as mãos livres.

- Esses coletes con

tam com placas maleáveis

feitas com fibras de
Aramida entrelaçadas com

e solicita

Alexandre Boga

Major Boldoni resalta que a polícia está bem equipada

capacidade de barrar'

disparos de pistolas 9 milí

metros, independente da

distância" Se atingido, o
policial pode sofrer o he

matoma, mas não há per
furação do material. Não

queremos que os policiais
se exponham sem o cole

te", explica o major
Reinaldo Boldori, enfati
zando que todos aqueles
que estiverem de serviço
têm de contar com todos

•

mais
os equipamentos necessári
os. Além desses, o major.
destaca que no próximo
mês será efetuado outro

pregão eletrônico para a

aquisição de pelo menos

mais 20 coletes para que
hajamaterial disponível caso
acontece uma ocorrência de
emergência, necessitando
de mais homens.

Além dos coletes, a PM
vai receber mais quatro vi
aturas para a área de trânsi
to. "O policiamento no

trânsito tem de ser intensi

ficado devido a elevada in
cidência de acidentes. Ape
nas este ano, até o mês de
outubro foram computa
das 24 mortes no trânsito,
fora as quatro ocorridas
até esta semana. Precisa
mos conscientizar a co

munidade com campa
nhas educativas 'e notificar
os infratores", destaca.
(FABIANE RIBAS)

OperaçãoViagem Segura visa evitar a incidência de furtos
]ARAGuADOSUL-Fim

de ano, festas, férias, tudo
programado para o descan
so desta temporada. Neste
período, muitos costumam

viajar e deixar as residências
fechadas, tornando-Se urn

chamariz aos arrombadores,
Para evitar a incidência de
furtos no Município, a Polí
cia Militar dispõe da Ope
ração Viagem Segura, que
visa evitar esse problema. A
partir do dia 1 de dezem

bro, as pessoas que deseja
rem uma atenção maior em
suas residências podem
comparecer ao 14° Batalhão
da Polícia Militar, no Bairro
Vila Lenzi, munidos de do
cumentos como carteira de
identidade.

Na ficha, constam os

dados pessoais do requeren
te e o período que estará

fora deJaraguá do Sul. Nes
ses dias, as viaturas que esti
verem efetuando ronda pela
localidade atribuirão atenção
maior às casas registradas,
embora não estejam autori-

.

Alexandre Boga
Tenente orienta as pessoas a efetuar o cadastro

zados a entrar nas residên
cias. "Eles vão analisar se

está tudo certo e vão deixar
um comprovante de que
estiveram no local, poden
do passar pela mesma casa

uma média de cinco vezes

por dia, em todos os perío
dos, manhã, tarde e noite",

. explica a tenente Arlene

Villela. No ano passado, de
todas as residências cadas-

,

tradas, nenhuma obteve

problemas. "Em apenas um

caso, os arrombadores es

tavam tentando entrarquan
do os policiais chegaram no

local e os pararam imedia

tamente", lembra, enfati
zando que apesar do servi-

ço oferecido, os policiais não
são responsáveis pelos acon
tecimentos. "O que preten
demos é efetuar uma pre
venção", salienta.

Arlene orienta a comu

nidade a efetuar o cadastro
informando a polícia o pe
ríodo que está fora da cida

de, mas acrescenta que todo
cuidado é mínimo na ques
tão da segurança. "Pedimos

que tranquem bem a casa

antes de sair, que avisem um

visinho ou urn parente para
que possa dar urna olhada
no local, eventualmente,
além demanter as luzes apa
gadas e solicitar a transferên
cia de endereços de corres

pondências para que não

haja acúmulo de cartas, jor
nais em frente à casa", acon
selha.

Os interessados, podem
comparecer ao quartel da
PM, das 13 às 19 horas, a
partir de dezembro. A ope
ração tem irúcio dia 15 do

próximo mês e é gratuita .

(FABIANE RIBAS)

Faleceu às 1:20 horas de 22/11 o Senhor
Osvaldo Murara com idade de 65 anos, dei
xando enlutados a esposa, filhos, netos

. ,

genros, noras e demais parentes e ami-

gos. O sepultamento foi realizado em 22/
11 às 16:00 horas, saindo o féretro da

Capela Mortuária de Nereu Ramos seguin
do para o Cemitério Municipal de Nereu
Ramos.

Faleceu às 23:30 horas de 24/11 o Se

nhor Nicolete Spézia com idade de 82 anos,
deixando enlutados a esposa, 4 filhos, 2

noras, 1 genro, netos, bisnetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi re

alizado em 25/11 às 17:30, saindo o fé

retro da sua residência seguindo para o

Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 08:00 horas de 24/11 a Se

nhora Vitalina Daros com idade de 77 anos,

deixando enlutados 9 filhos, 27 netos e

12 bisnetos. O sepultamento foi realizado

em 25/11 às 09:00 horas, saindo o fére

tro da Capela Mortuária de Corupá seguin
do para o Cemitério da Capela São Pedro e

São Paulo em Isabel Alt:o.

\

Faleceu às 12:45 horas de 24/11 o se-

nhor Leonardo Dias, deixando enlutados a

esposa, noras e netos. O sepultamento foi

realizado em 25/11 às 16:00 horas, sain

do o féretro da sua residência em Nereu

Ramos seguindo para o Cemitério de Nereu

Ramos.

Faleceu às 06:00 horas de 25/11 a Se

nhora Hilma Geisler Gari com idad de 89

anos, deixando enlutados 1 filho, 2 noras,

8 netos e bisnetos. O sepultamento foi re

alizado em 25/11 às ;8:00, saindo o fé

retro do Pavilhão da Igreja Trindade em

Schroeder seguindo para o Cemitério Bom

Jesus de Schroeder.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 51 7

07 - 08 - 28 - 32 - 38 - 51

Quina
concurso: 1229

30 - 35 - 40 - 50 - 67

Loteria Federal
concurso 03788

l° - Prêmio: 44,898
2° - Prêmio: 00,907
3° - Prêmio: 49,216
4° - Prêmio: 29,583
5° - Prêmio: 09.716

, Lotomania
concurso: 371
02 - 07 - 08 - 15 -

23 - 37 - 41 - 45 -

48 - 50 - 52 - 53 -

58 - 59 - 62 - 66 -

67 - 78 - 87 - 90 .
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IREUNIÃO: ENTIDADE ESPORTIVA VAI REUNIR-SE COM OS PROFESSORES PARA DISCUTIR MUDANÇASNotas�--
HANDEBOL' EM COMPETiÇÃO
As equipes feminina e masculina de handebol daADH/Vê
Mais/Pasold Lab/FME disputam a partir de hoje até"
domingo a Taça Santa Catarina Mirim (até 13 anos) da

modalidade. Os jogos serão realizados na cidade de Laguna,
envolvendo 14 times; sendo sete no feminino e sete no

masculino. Como os atletas desta categoria alteram todos os

anos, o coordenador Marcelo Dias, diz que não há como

saberou prever qual equipe é forte ao título.No ano passado,
Jaraguá do Sul ficou em segundo lugar nomasculino e quarto
no feminino. Os técnicos que vão acompanhar os jogadores
são Evertosn Sales e Ademir de Oliveira, no masculino, e

Roselete de Souza e Emerson César, no feminino.

FINAL DO INFANTO DE VÔLEI
A equipe masculina de vôlei que defende o Município em

competições dentro e fora do Estado está na briga pelo titulo
do Campeonato Catarinense Vôlei Infanto. A final da disputa
estámarcada para as 18h30 de hoje, na cidade de Blumenau.

Ao todo, quatro times estão competindo nos jogos.

CAMPEONATO DOS COMERCIÁRIOS
O Sesc de Jaraguá do Sul realizou na semana passada as

semifinal e final do Campeonato dos Comerciários, disputado
no ginásio de esportes Arthur Muller. O títufo ficou com o

time da Ponto Piso Acabamentos, seguido de Mannes

Mangueiras e Vedações, e PostoMime Ltda.A artilharia ficou
dividida entre os atletasJurinei Carraro eEloi Bassegio, ambos
da equipeMannesMangueiras e Vedações, somando 15 gols.
A defesa menos vazada foi do goleiro Jones .

Fodi da equipe
do Ponto Piso Acabamentos. A competição contou com a

pr�sença de público de aproximadamente 500 pessoas.

FME e técnicos [avaliaram as

competições disputadas em 2003
]ARAGuA DO SUL -

A FME (Fundação, Mu
nicipal de Esportes) pro
moveu este ano 16 com

petições escolares e cinco

campeonatos abertos. Até
o final deste mês, a dire

tora de Promoções e

Eventos da entidade es

portiva, Cleide Mosca, vai
entrar em contato com

todos os coordenadores

das oito modalidades -

- atletismo, basquete, futsal,
handebol, vôlei, tênis de

mesa, xadrez e natação
- para analisar as ativ,i-·
dades desenvolvidas no

decorrer desse ano. "Va

mos avaliar a organização
dos campeonatos, perce
ber o que está funcionan
do bem e o que deve ser

melhorado nas próximas
edições, além de rever

mos algumas questões do
regulamento, em termos

Alexandre Bago

Cleide destaca o ,engajatnentô de mais equipes e .alunos nas competições deste ano

técnicos", menciona.
Ela explica que os téc

nicos podem auxiliar

apontando determinados

pontos do regulamento
dos jogos que podem não

estar atingindo os objeti
vos, que devem então ser

reajustados. Após con

versar com todos os téc

nicos, Cleide destaca que
essas informações serão

repassadas para todos os

professores de educação
física das instituições de
ensino do Município
(uma média de 150 pes-

soas). "Nós pretendemos
repassar a eles as possí
veis mudanças para que
eles tenham oportunida
de de discutir o assunto

junto conosco", salienta.
Em relação aos cam

peonatos escolares, a di
retora acredita que o nú

mero de competições or

ganizadas está apropriado,
avaliando que o calendá

rio não comporta mais

disputas. "Não podemos
promover a mais porque
ausentaria demais aos pro
fessores e não é isso que

queremos. O ponto posi
tivo das atividades que ofe
recemos é que a cada ano'
o número de equipes e alu
nos tem aumentado", ex

plica, enfatizando a impor
tância da prática esportiva
para o crescimento das cri

anças. "Os benefícios são

diversos, o estudante tor

na-se mais disciplinado,
aprende a conviver em

grupo, a ganhar e a per
der, além de desenvolver
o lado psíquico, motor e

emocional", destaca.
(FABIANE RIBAS)

CivaljTintas Neumann vence no Futsal
Massaranduba -

A equipe da Cival/
Tintas Neumann asse

gurou o título de cam

peã do 'Campeonato
Municipal de Futsal

Sub-21 de Ma s s ar an

duba. Os jogos das fi

nais foram realizados

neste final de semana,
na quadra do Ginásio

.Po lies por tivo Alfredo

J acobowski. O vence

d o r e s enfrentaram o

time do Juventude, e

garantiram o troféu
marcado 8 a 6 nos ad
versários. A torcida do

Juventude do 1 � Bra

'ç o ficou descontente

com o resultado, ar

rombou 'os portões e

invadiu a quadra ale-

gando que a arbitra c

gem estava favorecen
do a outra equipe. Na
preliminar, o Cachoei
ra garantiu" vitória
contra o Vasco da

Gama, por 8 a 2.

A artilharia da com

petição ficou com o

atleta Renato Deretti,
do Juventude, com 17

gols marcados, e a de
fesa menos vazada foi

do goleiro Píer Berri,
da Cival/Tin tas N eu

mann, com 13 gols to

mados.

ADULTO - O Cam

peonato Municipal de
Futsal Adulto prosse
gue este final de sema

na com os seguintes
confrontos: Landeti

entra em quadra contra

o Nosso Ponto Super
mercado, a pardr das
17 horas, e Plásticos
Zanotti pega o Dipil,
às 18 horas. No sába
do passado, os resulta
dos foram os seguintes:
Landeti 3 x 3 Glória, e

Dipil 2 x 6 Butuca/
Osiléia.

VETERANOS

Pelo Municipal de
Futsal Veteranos, e l�
equipe do Patrimônio 111
goleou o Butuca, por
10 a 1, na rodada de

terça-feira. O Avem/
Dipil perdeu para o

Campo Scabur i', por 4

a 3, e o Glória venceu

o Clube dos 30, por 5

ai O. (FABIANE RIBAS)
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• ORIGINALIDADE: FESTIVAL DE ALEGORIAS VAI REUNIR MAIS DE 300 PILOTOS NESTE FINAL DE SEMANA,

Um show de criatividade e

de Jaraguá do Sul
./

cor no ceu
]ARAGUÁ DO SU.L -

Muita criatividade em

pauta neste final de se

mana. O céu de Jaraguá
do Sul ficará colorido

durante aI sétima edição
do Festival de Alegoria e

Vôo Livre de Para-pen
te e Asa Delta, que acon

tece no sábado. Promo
vido pelo Jaraguá Clube

de Vôo Livre, com

apoio da Prefeitura, o

evento vai atrair aproxi
madamente 300 pilotos
do Estado, além do Rio

Grande do Sul, Paraná,
São Paulo, Rio de Janei
ro, Minas Gerais e

Rondônia. A intenção é

oportunizar integração e

confraternização entre os

adeptos de vôo livre, que
costuma se encontrar

apenas em competições.
O festival é considera

do um das maiores ativi

dades do gênero em todo

o País. Na oportunidade,
os pilotos colocam à pro
va a imaginação, vestem
uma fantasia e preparam
uma alegoria para deco

lar e pousar com para
pente ou' asa delta. "Será

Arquivo
Muita criatividade no festival do ano passado, garantindo a diversão da comunidade

uma festa enorme na ci
dade. Nem os campeona
tos brasileiros conseguem
reunir tantos pilotos. Cer
tamente será um momen

to de descontração, de
muita beleza, que vai des
pertar a curiosidade de

todos", considera o pre
sidente do clube, Cleiton
Wagenknecht. Ele enfatiza
que haverá uma comissão

julgadora que irá avaliar os
melhores conjuntos (pilo
to/alegoria), tendo como

critério a beleza, a origi
nalidade, criatividade, qua
lidade, dificuldade, segu
rança, entre outros quesi
tos.

Os vencedores serão

premiados com equipa
mentos de vôo, troféus e

dinheiro. Também serão

realizadas provas de Dis
tância e Permanência/Pou
so de precisão.

O local de decolagem
será no Morro da Antena,
mas a comunidade não

terá acesso devido à estru

tura ser comportar mui
tas pessoas. Mas quem
não quiser perder o shaw,
pode acompanhar o pou
so dos pilotos na Escola
Waldemar Schmitz, no
Bairro Ilha da Figueira,
onde haverá serviço de
bar e cozinha. No domin

go, dia 30, os pilotos te

rão a oportunidade de sal
tar do ponto de decola

gem do Pico da Malwee.
(FABIANE RIBAS)

SDR/JarnguádoSulpromovetomeiodebasquetededuplasindoor
]ARAGUÁ DO SUL -

A gerência de Organiza
ção do Lazer da Secre

taria de Estado do De

senvolvimento Regional,
pólo Jaraguá do Sul, vai
promover o pnmeuo
Torneio Microrregional
de Basquete de Duplas
Indoor. O evento acon

tece na próxima sexta

feira nas instalações do

Colégio Marista São

Luís e deve contar com

a participação de apro
ximadamente 300 atle

tas. "Acreditamos numa

participação maciça dos

jovens denossa região",
relata o gerente de Or

ganização do Lazer e

.professor de educação
física, Jorge Luiz da Sil-

va Souza, que já repre
sentou o Brasil em vári

as competições de nível

mundial.

O Torneio Microrre-

gionaJ de Basquete de

Duplas Indoor será dis

putado nas categorias
Mini-mirim, atê 10 anos,

Mirim, até 12 anos e In

fantil, até 14 anos, no '

masculino e feminino.
As inscrições para o tor

neio são gratuitas e po- ,

dem ser efetuadas na

sede da Secretaria de
Estado do Desenvolvi
mento Regional, Rua

Tufie Mahfud, 155, cen-

tro, nos fundos do Gi

násio Arthur Müller,
com o gerente de Orga
nização .do Lazer, pro
fessor Jorge, entre 13 e

19 horas. Serão premia
das com medalhas as

três primeiras duplas de
cada categoria, masculi
no e feminino. Esta ação
é uma iniciativa da SDR
com apoio da Fesporte
(Federação Catarinense
de Desporto),

QUINTA-FEIRA, 27 de novembro de 2003
._

Próximos Jogos
Brasileiro Série A

29/11

Vasco da Gama x Figueirense

Juventude x Adético-MG

Adético-PR x Guarani

Fluminense x São Caetano

Internacional x Flamengo

30/11

Cruzeiro x Paysandu
Goiás x Santos

Criciúma x Grêmio
-

I Vitória x Coritiba

Corinthians x Bahia

Fortaleza x Paraná

Ponte Preta x São Paulo

FME AVALIA EVENTOS ESCOLARES

A Fundação Municipal de Esportes realiza a reunião de

avaliação dos campeonatos escolares promovidos este

ano, a partir das 8 horas do dia 3 de dezembro, no

auditório da Escola Wizard Idiomas. Destinado a

professores e profissionais das unidades escolares das

redes municipal, estadual e particular de ensino, o encontro

tem como objetivo discutir sugestões aos regulamentos
destas competições para 2004. A diretora de Promoções
de Eventos/FME, Cleide Mosca, lembra que estas

avaliações acontecem anualmente, apresentando-se como

ótima oportunidade a quem deseja propor mudanças e

apresentar novas idéias.

FérifJSSimlll
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Matrículas Abertas

www.divina.g12.br
Telefone: 371-0779
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