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Passeata reúne mil pessoas
em prol ao combate à doença

o Hospital e Maternidade Jaraguá
promove nos dias 11 e 12 deste

mês o Segundo Encontro de lncen-,
tivo ao Aleitamento Materno com

, profissionais da área da saúde

de várias regiões. Página 7

Empresários integram
fórum permap,ente

Quatro empresários deJaraguá
do Sul foram escolhidos pelos 'as
sinantes da Gazeta Mercantil para
integrar em caráter permanente o

Fórum de Líderes Sociais do Bra

sil.
PÁGINA4

Senador Leonel Pavan
faz criticas ao presidente
Luiz Inácio Lula da Silva
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Setenta famílias são

contempladas com

casas no Jaraguá 84
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Vicky Bartel

A passeata em pro} ao Dia Mundial da Luta Contra a Aids, realizada ontem pela manhã, contou com a

participação de mais de mil pessoas, envolvendo desde estudantes até grupos da terceira idade. Página 5

Festival de Alegorias coloriu
o 'céu neste final de semana
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Vicky Bartel

Jaraguá do Sul recebeu aproximadamente 160 pilotos vindos de todo o País, neste final de semana. Eles coloriram o

céu da cidade e divertiram ao público que prestigiou a sétima edição do Festival de Alegoria de Vôo Livre. Página 11
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2 CORREIODOPOVO

Um trabalho "excepcional"
, ]UANA E. G. BORCHARDT - Extencionista da EPAGRI,
Massaranduba

':
,

Tantas vezes diante de inúmeras atividades profissionais
: e; afazeres cotidianas desanimados e em alguns momentos

,

,até cheg�mos a perder a esperança em dias melhores. Mas

felizmente sempre há experiências admiráveis a nos mostrar

que todo trabalho realizado com. dedicação, amor e respon

sabilida��'!tra.zem bons frutos a quem ús faz ea quem de
uma maneira ou outra se beneficia dele. Estamos falando da
bela lição, experiência, trabalho' que os' alunos da 'Escola
Especial "AnjÇ> Gabriel" - APAE deMassaranduba n�s dão
'atra;vés\da ap,Utação do Projeto Horta Escolar do qual tive a

.oportunidàdeea'honra de participar 'como êolaboradora na

pir't� técnica-prestando orientação do preparo de canteiros e

jnstalação da .horta, Realmente um trabalho "excepcional".
Este pr<?jeto tem a coordenação da Professora Tânia Maria

,R�ngYíe_ttíiSasse com seus alunos "especiais", que são a Ana
Vilma Ronchi, o Diomar G. Mondini, a Rosani da Silva e o

Silvio da Silva. Contou com apoio da Diretora Maria de
Lourdes Dal Passo, da Assistente Social Marli Cardoso Baehr,
da extensionista da Epagri Juana Borchardt e as professoras
da APAE de Massaranduba. Além do trabalho prático de
senvolvido na horta com plantio das mudas de hortaliças, a
coordenadora do Projeto, a Professora Tânia trabalhou em

sala de aula com temas sobre nutrição, técnicas de plantio de

hortaliças, a utilidade de alguns chás e também receitas à

base dos produtos colhidos na horta. Mas não parou por aí,
para todo este trabalho ficar registrado, junto com alunos
confeccionaram um pequeno livreto intitulado "Conhecen
do as hortaliças. Suas Vitaminas e Contribuições ao nosso

Organismo...
" Temos que reconhecer este belo trabalho rea

lizado por pessoas que tem dificuldade de se expressar, falar
a andar, mas que são dotados de uma enorme capacidade de

amar, de acarinhar e realizar belos projetos. Parabéns Profes
sora Tânia, Parabéns pais, Parabéns alunos - vocês real
mente são "exepcionais-fabulosos", enfim Parabéns APAE
de Massaranduba. Vocês nos dão uma bela lição de vida, de
que com esforço, vontade e trabalho se consegue realizar pro
jetos maravilhosos como este.

Para comemorar este belo trabalho fomos convidados a

saborear um delicioso chá com pratos feitos à base de verdu
ras provindas da horta. Estava uma delicia e os alunos esta

vam radiantes em mostrar seu trabalho. Isto aconteceu no

dia 12 de novembro, às 15 horas nas dependências da APAE
de Massaranduba. Diga-se de passagem, que todo o trablho

prático da horta foi realizado com apenas uma enxada, mas
com a ajuda do comércio local, Micart=-Materiais de Cons
trução, Mia Materiais de Construção, Agroamazon e Lili Fiori

conseguimos equipamentos para no próximo ano realizar este
trablho com mais vontade ainda. Nosso muito obrigado às

doações.
Mais uma vez Parabéns a todos. São exemplos como

estes que nos dão ânimo para acreditar num futuro me

lhor para todos.

Artigos para Carta do Leitor deven: ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,Centro, ou pelo e-mail: redacao@JornalcorrelOdopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou
telefone para conta,t�. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
gramaticais neçessarlas.
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Ação
r o Programa Fome

Zero parte de

propostas mais
gerais,

estruturantes,para
reduzir o foco até as
ações de caráter

local, passando pelas
políticas específicas
que agem sobre a

quantidade e a

forma de consumo de
alimentos

Incluído entre as propostas
da campanha presidencial de
2002, o Programa Fome Zero

foi anunciado como prioridade
de governo no primeiro discur-
'so do presidente eleito Luiz

Inácio Lula da Silva, na manhã
seguinte à eleição. O Programa
Fome Zero partiu do diagnós
tico de que não existe uma po
litica integrada de combate à

fome no Brasil. Nos últimos

anos, os três níveis de governo
e a sociedade colocaram em

marcha algumas iniciativas iso
ladas, com um nível de organi
zação muito reduzido. As poli-

,

ticas públicas se pautaram por
uma alta dispersão de esforços
e de recursos. Em determina

dos casos, havia duplicação de

benefícios e, em outros, total

ausência de apoio às famílias

em situação de risco.

Do lado da sociedade civil,
não tem sido muito diferente:
a população brasileira se mobi

liza em determinados momen

tos, como nas épocas de seca

no Nordeste, mas não há ações
institucionalizadas ocorrendo
de forma constante.

, Levando-se em canta o fato
.de que existem realidades dis-

tintas nas áreas rurais, n,as áre

as metropolitanas e nas peque
nas e médias cidades, o Fome

Zero propõe uma integração
das politicas demelhoria de ren
da e de combate à fome. Evi

dentemente, essas ações devem
vir acompanhadas por mudan
ças mais gerais na }?olitica eco

nômica que visem o crescimen

to, a geração de empregos e a

distribuição de renda.
O Programa Fome Zero parte
de propostas mais gerais,
estruturantes, para reduzir o

,foco até as ações de caráter lo

cal, passando pelas políticas
espeêí'fiça� que agem! sobre a

quantidade e' a forma de con

sumo de alimentos. Em todos "

esses níveis, há a possibilidade
de atuação das empresas e de

organizações privadas em geral.
Em algumas cidades como

"

]oinville, por exemplo, o pro

grama já possui mais de 10 pro

jetos de trabalho e renda como,

por exemplo, a cooperativa for
mada por 38 famílias que pro).,
duzern vassouras com a"

reciclagem de garrafas de plás
tico dos refrigerantes. Outro
projeto é a construção de blo-
cos de concreto para constru- 'ç�

ção de casas. O Comitê de

]oinville foi fundado com 60

entidades, e atualmente esse

número já passa de 100.

Guaramirim também está se

mobilizand� criando sua comis-

são provisória do Fome Zero. ,f
Em ]araguá do Sul, represen
tantes de entidades se reuniram

este final de semana para tor-

nar possível o programa para ' ,,�

inserção social das famílias de '

baixa renda.Uma idéia que pre
cisa conta� com o apoio de toda
sociedade para que juntos pos
sam oferecer uma melhor qua
lidade de vida aos cidadãos

)araguaenses.
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SEGURANÇA
o projeto que cria aComissão de Saúde do ServidorPúblico, de
autoria do deputado Dionei Walter da Silva (PT), é tema de

audiêncianaComissão deConstituição eJustiça hoje, às 11 horas.

Estão convidados todos os sindicatos e organizações que

representam os servidores públicos do Estado para discutir o

projeto, que propõe a criação de uma comissão em cada órgão
público estadual.A atuação dessas comissões tecicaráterpreventivo,
para garantir as condições apropriadas ao trabalho do servidor,
bem como local e normas de trabalho seguros e higiênicos ..

REELEiÇÃO
Em seu décimo-primeiro mês de governo, o presidente Luiz

t Inácio .Lula da Silva já admite ser candidato à reeleição em 2006.

Lula deixou claro, porém, que só vai lutar pela permanência no
cargo caso acredite, ao final dos seus quatro anos degoverno, que
possa fazer um segundo mandato melhor que o primeiro. Em
entrevista ao programa "Cariai�vre", exibido na noite de ontem
(30j 11) pela Rede Bandeirantes de televisão, Lula disse que não
quer se "afundar" ao ser reeleito, como aconteceu, na opinião dele,
com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. "Eu posso
decidir ou não pela reeleição.Aminha tese é a seguinte: alguém só

pode ser candidato à reeleição seperceberqueno segundomandato
pode fazer mais queno primeiro. Porque se ele tiver confiança'de
que não pode, não seja louco, não seja candidato, porque vai

afundar. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Fernando

Henrique Cardoso", enfatizou.

LAZER
Acontece hoje, das 9 às 16 horas, no auditório da FAMEG, em
Guararnirim, a Reunião de Priorização do Lazer, que tem com

objetivo esclarecer a aplicação de umametodologia inovadora de
avaliação das questões ligadas a cultura, esporte e turismo.'O
resultado destametodologia será uma escalade prioridades para a
nova política do lazer em Santa Catarina. O evento é promovido
pelaSecretaria deEstado daOrganização doLazer, pelaSecretaria
deEstado doDesenvolvimentoRegional e aempresaRuschmann
Consultores de Turismo. Estarão presentes o secretário de Estado
daOrganização do Lazer, deputadoGilmarKnaesel, a secretária
NiuraSandraDemarchi dos Santos,prefeitos da região, autoridades
e pessoas ligadas a áreada lazer na região.

FPE
A reunião daFPE (FrenteParlamentarEvangéIica), presididapelo
deputado federal Adelor Vieira (pMDBjSq, contou com a

presença de cerca de 30 juízes de Paz do Instituto de Integração
Nacional dosJuízes de Paz no Brasil- IINJP-Br. O objetivo da

visita foi sensibilizar os parlamentares a respeito da regulamentação
do Art. 98 - Inciso II, que institui. a Justiça de Paz no Brasil. A

Justiça de Paz seria responsável por celebrar casamentos, verificar
processode habilitação, exerceratribuições conciliatórias, proceder

IC-' diligências por determinação dasVaras de Famíliaou daCriança e
Adolescente com o fim de conciliação e de desenvolvimento de

uma cultura de paz e da família; desenvolver, em conjunto com os

poderes públicos e a iniciativa privada, ações que identifiquem as

necessidades sociais e criem possibilidades de soluções, e,' em

conseqüência, sejam implementados projetos voltados paramelhor
qualidade de vida, crescimento cultural e educacional que resultem
na promoção humana, no fortalecimento dos vínculos familiares
como esforço, também, para se alcançar a redução da violência, da
criminalidade,pelo respeito àvida; pugnarporaçães preservacionistas
domeio ambiente; e, incentivar a coletividadepara a importânciada
solidariedade e aconvivênciapaáfica.Outro objetivo foi a instituira
realização deConferências de PaznoBrasil.

ENTRE ASPAS
"Existem três coisas que a gente só faz uma vez na

vida: nascer, morrer e votar no PT". A frase é o vice-
.

\

presidente do PSDB e Senador Leonel Pavan, durante
� encontro do partido, em Guaramirim.

!4t�--�-----------------___,
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IENCONTRO: PFL E PP SE REÚNEM PARA IMPULSIONAR OS PARTIDOS PARA AS ELEiÇÕES

Colombo afirma que atual

gestão ·é referência para o PFL
GUARAMIRIM - Mais

de 700 filiados do Partido

da Frente Liberal (PFL) e

do Partido Progressista
(PP) que formam no mu

nicípio a aliança Acerta

Guaramirim, participaram
no sábado' do encontro

municipal que aconteceu

no Salão da Igreja Evan

gélica Luterana, no centro.
O evento realizado com

objetivo de congregar os

filiados e simpatizantes' e
impulsionar os partidos
para o próximo pleito elei

toral, contou com as pre
senças dos deputados fe

deraisJoão Pizzolatti (PP),
Paulo Bauer (PFL) e do

prefeito de Lages,
Raimundo Colombo, pre
sidente estadual do PFL.

O diretório estadual do PP

foi representado pelo ex

deputado federal, Eni

Voltolini. Durante o even

to as duas agremiações re
ceberam dezenas de novas

filiações.
O presidente do PFL,

Valério Verbinem, infor
ma que o partido agora
conta com 627 filiados e a

meta é cheg�r a 825

filiações até maio de 2004.

Com as novas adesões o

PP chegou a marca de 455

filiados. Em seu pronun
ciamento o presidente do

PP, Luís Antônio Chiodini
disse que a coligação entre

os dois partidos, "deu

Presidente do PFl, Raimundo Colombo, faz críticas ao governo lula

certo" e que precisa con

tiriuar. "Somos como

uma família q�e comunga
dos mesmos pensamentos
e objetivos e essa união é

responsável pelo sucesso

alcançado pela administra
ção", afirmou.

O prefeito Mário Sér

gio Peixer relatou ações da
gestão 2001/2004, agra
deceu o apoio de todos e

fez uma saudação especial
aos novos filiados, jovens
e as mulheres que estão en

grossando as fileiras do

PFL. "Praticamente já re
alizamos tudo o que esta

va previsto em nosso pro
grama de governo, mas

precisamos pensar no fu
turo e é neste sentido que
estamos conduzindo nos

sa administração. Quem

demonstrou capacidade e

fez, fará muito mais, por
isso tenho certeza que 2004
será um ano de muitas vi

tórias", declarou. Apresen
tado como virtual candida
to ao governo do Estado

em 2006, o presidente es

tadual do PFL, Raimundo
Colombo, enalteceu a boa

condução da administração
municipal. "Por onde ando
tenho ouvido falar da ad

ministração de

Guaramirim que para nós

se tornou uma referência".

Eaproveitou para destacar
o papel fiscalizador do

PFL em relação aos gover
nos estadual e federal.

"Não podemos nos omi

tir em relação às incoerên

cias, mentiras e propostas
inadequadas do' governo.

O PT quando oposlçao
prejudicou muito o Brasil

porque não deixou que as

reformas necessárias fos

sem feitas naquelemomen
to e hoje no governo mu

dou o discurso. Com o

governo do estado é a

mesma coisa. Quando o

governador anuncia a

descentralização ele traz

uma proposta inteligente
para a sociedade, mas

quando ele implanta as se

cretarias ele cria um meca

nismo de empreguismo
sem benefícios para a so

ciedade, jogando dinheiro

público fora. É um gover
no apagado e : sem

criatividade", disparou. O
encontro encerrou com

um almoço de confrater

nização.

Senador Leonel Pavan critica Lula e imprensa nacional
,

GUARAMIRIM o

Senador Leonel Pavan

participou do encontro do

PSDIr,realizado sábado, às 11
horas, na Câmara de
Vereadores de Guaramirim,
com o objetivo de fortalecer
opartido paraas eleições 2004.

Iniciando seu discurso,
Pavanafirmouque a imprensa
nacional tem mostrado fatos
inveridicos para a população
brasileira. "Quem assiste a

Globopensaqueestáhavendo
umBrasildiferentedaqueleque

é na realidade. Pensa que está

havendo um país avançado,
crescendo. Pensa que está

vendo um presidente da

República cumprindo aquilo
que prometeu. Digo isso

porque grande parte da

imprensa nacional está

comprometida com o

Governo. A Globo, por
exemplo, está pegando seis

bilhões de dólares do

BNDS", denunciou
O Senador, eleito dia 21

vice-presidente nacional do

PSDB, comparou a atuação
do governo petista com o

partido dos tucanos,
afirmando que o PI' elegeu
governadores em três

estados, que corresponde a

três milhões de eleitores,
enquanto oPSDB elegeuoito
governadores, que repre
sentammais de 60milhões de
eleitores. "O PSDB que
perdeu governa quase 60%
do PIB doBrasil e o Lula que
venceugoverna apenas 3%do

PIB", afirmou. Pavan

finalizou seu discurso
incentivando os jovens do

município a ingressarem na

carreira política, basta haver

organização. (CAROLINA
TOMASELLI)

,
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IRECONHECIMENTO: LEITORES DA GAZETA MERCANTIL DESTACARAM EMPRESÁRIOS LOCAIS

.Iaraguenses integram .forum
de Líderes Sociais do Brasil

]ARAGUÁDO SUL-In
dicados pelos assinantes do
Jornal Gazeta Mercantil
em todo o país e pelo Con-:

selho do Mérito Social do

Fórum de Líderes Sociais
do Brasil, o diretor presi
dente da Malwee Malhas,
Wander Weege, o superin
tendente da Duas Rodas

Industrial, Leonardo

Fausto Zipf, o presidente
do Conselho de Adminis

tração daWeg, EggonJoão
da Silva, o presidente exe

cutivo da Weg, Décio da

Silva e o diretor presidente
da MarisolMalhas, Vicente
Donini, tiveram seus no

mes homologados e pas
sam a integrar em caráter

permanente o Fórum de

Líderes Sociais do Brasil,
A solenidade de

premiação será realizada

hoje no Credicard Hall, em
São Paulo. O empresário
Leonardo Fausto Zipf,
além da premiação como

Líder Social, estará rece

bendo o prêmio Imagem
Empresarial, conferido às

organizações que revelam

em sua imagem valores

pertinentes a empresa so

cialmente responsável, tais
como: modernização das

relações, capital-trabalho,
preservação do meio am

biente, ação objetiva nas

questões SOCla1S,

integração com a comuni

dade e, inovação
tecnológica.

O processo de escolha
se desenvolveu em duas

etapas: primeiro, foi feita
uma ampla consulta naci
onal aos leitores da Gaze
ta Mercantil e aos associa

dos do Instituto Ethos e da

Ashoka Empreendedores
Sociais. Depois, os votados
tiveram os seus nomes e

trabalhos cuidadosamente
examinados pelo Conselho
do Mérito Social, para in

dicação final e soberana
dos líderes a serem home

nageados neste ano,

O Fórum resultou de
uma iniciativa em 2001 do

Wand-ér Weege, presidente da
Malwee Malhas

Eggon João da Silva, presidente do
Conselho de Administração da Weg

Arquivo

Vicente D'pnil'1i, diretor presidente
dá Marisol Malhas

Leonardo Fausto Zipf, superintendente
da Duas Rodas Industrial

Divulgação

Décio da Silva, presidente executivo da

Weg

Paulo Mattos, presidente da Acijs
destacou o reconhecimento

Fórum de Líderes Empre
sariais da Gazeta Mercan

til, da Ashoka Empreende
dores Sociais e do Instituto
Ethos Empresas e Respon
sabilidade Social. Entre ou

tros objetivos, o Fór� é

um meio de interlocução
com empresários e autori

dades'governamentais para

que tais projetos se multi-
I

pliquem e contribuam para
o crescimento dos brasilei

ros e do Brasil.
, O presidente da Acijs

(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul), Paulo Mattos, desta
cou a importância de em

presários jaraguaenses re-

ceberem o mérito. "Este

prêmio representa o reco

nhecimento pela dedicação,
empenho, seriedade e, prin
cipalmente, pelo compro
misso não só de alavancar

seus empreendimentos,
mas sua visão e comprome
timento social". (CAROLINA
TOMASELLI)

INFORME CP
EMPRÉSTIMO
O Banco do Brasil aplicou em dois meses R$ 64 milhões

na linha de crédito BB Crédito Material Construção. Os
recursos são do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalha

dor) e se destinam a clientes interessados em construir ou

reformar imóveis residenciais urbanos.
O empréstimo facilita a aquisição de material básico;
hidráulico, eléttico, dentre outros, para construção, reforma
ou ampliação de imóvel residencial urbano. Até agora, 26

mil clientes pediram o financiamento e o valor médio de
cada operação é de R$ 2.500.
O Banco oferece até R$ 10 mil por cliente, de acordo
com o limite de crédito pré-aprovado, para pagamento
em até 24 meses, com taxa de juros' de 1,98% ao mês e ,

alíquota zero de IOF (Imposto sobre Operação
Financeira). O cliente dispõe de até 59 dias para o

pagamento da primeira parcela do financiamento.

SUCESSÃO
O presidente do Conselho de Administração da Souza
Cruz S.A.,Antonio Monteiro de Castro Filho, anunciou a

indicação de Nicandro Durante como presidente da em

presa, a partir de 10 de janeiro de 2004, em substituição
ao atual presidente, Flavio de Andrade.
Presidente da Souzi Cruz desde janeiro de 1996, Flavio
de Andrade irá assumir a diretoria regional da América
Latina e do Catibe, da British American Tobacco (BAT),
hoje exercida por Antonio Monteiro de Castro, que pas
sará a "Chief Operating Officer" da BAT.
Nicandro Durante entrou para a Souza Cruz em 1982 e

desempenhou várias' funções na área financeira, tendo,
inclusive, atuado como diretor de empresas do grupo à ..
época da diversificação. Em 1996, foi transferido para a

.

matriz da British American Tobacco, em Londres, como
Corporate Controller e, de 1997 a 2000, baseado emHong
Kong, foi diretor de Finanças, Estratégia e Informática

para a região Ásia Pacífico (China, Hong Kong, Macau e

Taiwan). Retornou à Souza Cruz em 2000 para assumir o

cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investi
dores.

VISITA
De 4 a 7 de dezembro,Jaraguá do Sul e região receberão
28 participantes do Programa TEMBA (fransnational
ExecutiveMBA) da Califórnia State University, Hayward
(EUA). Os executivos americanos participarão de uma

série de eventos internacionais organizados pelo Centro
Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj). O grupo de visi
tantes contará com a pres,ença da presidente da universi
dade norte-americana, Norma Rees. Durante a visita, os •
alunos do TEMBA participarão de seminários sobre

Negócios no Mercosul, ministrados pelos professores
Fernando Seabra (UFSC), Luis Francheschini (Unisinos),
Pedro G. Kraus (Unerj) eMartin Desmaras (Unerj). Tam
bém participarão de um exercício de simulação de nego
ciação internacional junto a executivos catarinenses. As

atividades serão realizadas nas dependências do Hotel
Parthernon Century de Jaraguá do Sul.

•

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

COlDpro
2,9333
2,9200
2,8700
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CEKAT
A Cekat AgêncÍa de Modelos está convidando a

todos e aos modelos atuais e antigos alunos para
uma festa muito especial no dia 09 de dezembro

às 21 horas no Big Bowling. A festa é em

comemoração aos 15 anos de trabalho. Para

comemorar haverá um desfile de formatura dos
alunos Cekat de 2003 que apresentarão a coleção
Nakisska, com maquiagem O Boticário e brinde

comemorativo. Convites podem ser adquiridos na

Cekat, na Reinoldo Rau, 366.

NATAL
Guaramirim fará o acendimento das luzes de natal

na próxima sexta-feira, dia 05 a partir das 20 horas.

O local será a estação rodoferroviária. Na

programação estão previstas apresentações de

corais, ligação das luzes natalinas e chegada do Papai
Noel vasques. E no dia 23 de dezembro, terça-feira,
também as 20 horas no ginásio de esportes
acontecerão apresentações natalina infantil, de.
músicas, sorteio da raspadinha do comércio e

chegada do papai Noel vasques.

'* APEVI
A APEVI encerra hoje, às 19 horas, na Igreja
Evangélica Luterana de Nereu Ramos, o Ciclo de

Palestras d� 2003 nos bairros, onde leva a

informação e orientação para empreendedores,
ampliando a base de conhecimentos. "Simplificando
o Marketing para Aumentar seus Lucros" será o

tema da palestra com Márcio Manoel da Silveira.

O evento tem por objetivo, também, facilitar o

entendimento e a utilização integrada do marketing
e demonstrar corno as micro e pequenas empresas

podem utilizar os conceitos de marketing. A palestra
é gratuita e tem o patrocínio da Radimaq Indústria
de Máquinas e Rede Mime.As vagas são limitadas,
mas há necessidade de confirmação prévia pelos
fones (47) 275 7025 e 275 7003, com Rosiana ou

Silvia.

II

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

REUNiÕES:
�.iilB}1lUE"1I
48 Feira - 19h30 • ENSINO

r•••l••••
PAIHICIPE!

Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi / Jarllguá do Sul - se

Fone: (47) 370-6180
www.casadeoracao.com

�'tt . �.A;�esar de estar

cT rry;\ i' iasfa cabeça, ares
negati

'

adem pintar. Afaste
o pessi mo! Não sonhe alto
demais s coisas do coração.
Cor: Creme.
T u r o - Organize suas

ades Irá se perder nesse
do. No amor,
cuidado redobrado
hos. Cor: Tons

G:êm.e.os·�,;;.JI Troque idéias com

que.�.tem�'"
s mesmos ideais que

você mas' ão dependa de
. �, .

.

ntng· m . ra conseguir o que
qqer....AStro :PJ;Irado na conquista.
Cor: Rosa.
Câncer - Mudanças no seu

jeito t.çq!?"alhar serão bem-
6"pr<kure não assumir
... des demais.

j'

rival no amor.

azulados.

GERAL
redacao@jornaleorreiodopovo.com.br

IAIDS: 56% DOS QUE FIZERAM O EXAME DE HIV ATÉ OUTUBRO. ASSUMEM NUNCA TEREM USADO PRESERVATIVO

Passos para a conscientização
e o combate ao preconceito

JARAGuA DO SUL -

A passeata em prol ao
Dia Mundial da Luta

Contra a Aids, ·realiza
da ontem pela manhã,
contou com a partici
pação de mais de mil

pessoas, envolvendo
deste os estudantes até

grupos da terceira ida

de. Todos vestiram a

camiseta "Fique na boa,
use camisinha", usaram
fitinha vermelha q�e
simboliza solidariedade

e amor, além de levan

tarem balões brancos e

vermelhos. Pelas prin
cipais ruas de Jaraguá
do Sul, carregaram fai

xas que expressaram

mensagens para com

bater o preconceito,
estimular realização do

teste e a utilização do

preconceito.
- A i n te n

ç
ão é

alertar a comunidade

sobre o perigo da do

ença porque a grande
maioria não está dando

a devida importância à

campanha. Tem gente
que não acredita que

possa contrair Aids.

Apesar de tantas cam

panhas, tem muitas pes
soas que não levam a

sério o assunto", criti
ca o coordenador do

programa DST /Aids,
Dalton Fernando
Fischer. Desde a sema

na passada, 12 ou

tdoors foram instala

dos em diversos pon
tos do Município e de

verão permancer até a

Terá vontade de fazer
ntes, mas nem tudo

s tí' I. O dia será
a

'
ocê corre o risco de

sacri ice' ,paixão. Atenção!
Cor: La;ãnja.
Virgem - Pense bem antes de

ois o dia poderá
co confuso. Seu
star a fim de novas

Alexandre Buço

Passeata contou com estudantes e grupos da terceira idade

próxima semana.

No Shopping Cen

ter Breithaupt, houve

uma exposição alusiva

ao tema, onde foram

apresentados dados

sobre a Aids. Dentre as

informações repassa-

das, o público foi co

municado que 56% das

pessoas que efetuaram

exame de HIV até o

mês de outubro deste

ano assumem nunca te

rem utilizado preserva
tivo. Desde o começo
do ano até o mês pas
sado, a Secretaria de

Saúde realizou 2.955

exames DST Aids,
sendo que 49 pessoas
receberam a má notí

cia. Num plano geral,
desde 1991 até outu

bro deste ano, a re

gião do Vale do l ta

p o cu realizou cerca de

15 mil exames e regis
tra 394 infectados. O

coordenador do Pro

grama DST /Aids in

forma que as pessoas

que desejam fazer o

exame podem com

parecer ao posto de

saúde localizado na

Rua Reinoldo Rau,
das 7h 15 às 16 horas.

O teste é gratuito.
{FABIANE RIBAS}

Por que a luta foi registrada no dia 1 de dezembro?

O Dia Mundial de Luta Con

tra a Aids, 1 de dezembro, foi ins
tituído em 1988 pela OMS (Or
ganização Mundial de Saúde)
como uma data simbólica de

conscientização para todos os

povos sobre a pandemia de Aids.

As atividades desenvolvidas nes

se dia visam divulgar mensagens
de esperança, solidariedade, pre
venção e incentivar novos com

promissos com essa luta. A ini-

ciativa foi referendada pelo Sistema

das Nações Unidas, por meio da As

sembléia Mundial de Saúde, e tem o

apoio dos governos e organizações
da sociedade civil de todos os paí
ses. A cada ano, a OMS elege a po

pulação/grupo social que registra o

maior crescimento da incidência de

casos de HIV/aids e define estraté

gias para uma campanha com ações
de impacto e sensibilização sobre a

questão. {FR}

ocê va i se mostra r

dente com relação
clima de família

estaoÁ2�aglta.p. Mal-entendidos
pf!:llerão'marc�r o romance.

Cor: Vinho.
E

SagitárL?&""", Ganhe mais

espaço nó trab�lho e mostre o

seu�t�e.��O...

A

� tões ligadas a

dinhelib u ciú e talvez

atrqpglhe u lance com o

gN.Cor: Azul.
Capricórnio - Você estará

nos estudas ou em

que exijam pesquisa.
de precisar de
jam discussões

o. Cor: Azul.

p
e

a

serviço, pois ele estará
vista num papo
o gato. Só assim

entendidos. Cor:

AI.J,u.:tti9'\:-: '\lê início a novos

p�di�of."<Í;;gh�guirá ver

'êm está do seu

éJentirá à vontade

para liberar seus sentimentos.

Cor: Bege.
Peixes - Se as coisas não

deseja, saberá
Tudo azul com os

amor, conflitos não

artadas. Cor:
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IHABITAÇÃO: FAMíLIAS DE BAIXA RENDA NO JARAGUÁ 84 RECEBEM CHAVES DE SUAS CASAS

Setenta famílias recebem as

chaves de suas novas casas
]ARAGUÁ DO SUL - A

prefeitura municipal de
Jaraguá do Sul entregou na
sexta-feira as chaves das
casas para 70 moradores
das unidades habitacionais
construídas através do Pro

grama de' Subsídio à Ha

bitação de Interesse Social

promovido pelo governo
federal. As 88 casas, sendo
64 geminadas lado a lado

e 24 geminadas duas a

duas, possuem dois quar
tos, sala e cozinha

conjugadas e um banhei

ro, somando 38,66 m2. De
acordo com a diretora de
loteamentos irregulares e

coordenadora do Frohab

Fundo Rotativo

Habitacional, Alfa Alano

Pamplona, os moradores

pagarão suas prestações
diretamente na Caixa Eco

nômica Federal, agente fi

nanceira deste projeto. O
valor estipulado da pres
tação é de 20% da renda.
É o caso do pedreiro Adão
Martins da Silva, que ga
nha R$ 200,00 por mês.
Com a aquisição da sua

casa própria o pedreiro
pagará 72 prestações de R$

Vicky Bartel

Famílias de baixa renda contempladas com Programa de Subsídio à Habitação Social

40,00 à Caixa, num total de

R$ 2.880,00. Uma

contrapartida existente

ameniza o valor que seria

de R'$ 5.688,98. "Esta

contrapartida aumenta

conforme o grau de neces

sidade da família", explica
Alfa. Este programa se

destina às famílias com ren

da de zero a um salário

mínimo, que não sejam
proprietárias de imóvel

residencial em qualquer lu
gar do país, que não pos-

suam qualquer tipo de fi

nanciamento imobiliário, e
.

que não tenham recebido

benefício deste tipo vindos
do orçamento da união.

O arquiteto responsá
vel pela obra e diretor do

programa de habitação da

prefeitura, Wilson Araújo
Meira, explica que as casas

.são pré-moldadas em pla
cas de concreto e que fo

ram confeccionadas numa

parceria com Secretaria de

Segurança Pública, através

da mão de obra dos

apenados.
Além destas casas fo-

.

ram entregues este ano

outras 39 unidades em al

venaria sendo que 11 delas

foram de famílias

remanejadas. A construção
aconteceu pelo Programa
Habitar Brasil BID, e con
tou também com amplia
ção do ginásio, reforma de

escola e creche, pavimen
tação e tratamento de es

goto. (CG)

Grupos da terceira idade terão atividades para férias

]ARAGUÁ DO SUL - As
atividades dos grupos de
terceira idade encerraram

dia 27. Mas alguns eventos
estão sendo desenvolvidos

pela prefeitura municipal
em comemoração ao Na
tal para os 29 grupos de
terceira idade e clube de
mães. As atividades inicia
ram ontem prosseguem até

amanhã, no Centro de

Convivência da Terceira
Idade no Pavilhão Muni

cipal de Eventos. As ativi

dades iniciam às 14 horas
com oração, seguido de

teatro, apresentação do
Coral da Terceira Idade e

baile de confraternização
com banda musical da Ter
ceira Idade. No dia 04
acontece uma Festa de

Natal no Clube de Mães.
E a Secretaria de De

senvolvimento Social e

Habitação também está

promovendo atividades

relacionadas a terceira ida
de. É a Colônia de Férias/
2004, destinada a pessoas
com mais de 60 anos resi

dentes em Jaraguá do Sul
- inclusive aqueles que não
integram um dos 29 gru
pos de idosos do municí

pio. As inscrições são gra
tuitas e podem ser realiza

das até 17 de dezembro,
das 7h30 às 13h30, no Cen
tro de Convivência da Ter

ceira Idade (CCTI). O

evento acontecerá de 3 a

20 de fevereiro de 2004,
no parque aquático do

STIV, onde haverá ativida-

des como dança, ginástica,
jogos de mesa, recreação,
trabalhos artesanais, con
fecção de fantasias e pas
seios, além de banhos de

piscina, encerrando com

baile de carnaval.

De acordo com os coor

denadores do evento, a

Prefeitura disponibilizará
ônibus para o deslocamen
to ao parque aquático, ten
do como ponto de parti
da a sede do CCTI. A su

perintendente de Assuntos

Sociais, Natália Petry, acres
centa que também serão

servidas frutas e água aos

idosos durante todas as ati

vidades. "O objetivo da

colônia é proporcionar
.

aos idosos alternativas de

lazer, entretenimento e so-

cialização", finaliza.
ATIVIDADES - Du

rante o ano o grupo rea

lizou diversos proj etos
com acompanhamento
de uma equipe técnica

multidisciplinar. O Cen

tro de Convivência é um

espaço alternativo onde
os idosos têm opção de
desenvolver atividades
diversificadas resgatando
seus talentos e auto-esti

ma. Dentre as atividades

estavam curso de dança
de salão, atividades físi

cas, banda musical, coral
da 3° idade, oficina de

artes, oficina da coziriha

experimental, que neste

ano está editando seu 3°

livro com Patrocínio' da

ADV Aurora.

•
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Estão abertas matrículas

para redemunicipalde ensino
]ARAGUÁ DO SUL -

Estão abertas as matrícu

las nas unidades de ensi

no da rede municipal.
Para efetuar matrículas na

rede de Educação de J0-
vens e Adultos (EJA),
podem ser feitas entre os

dias 8 e 12, nas seguintes
escolas: Albano Kanzler,
Antônio Estanislau Ay
roso e Vitor Meirelles (to
dos com 7" série); Erich
Blosfeld (8" série); Maria
Nilda Salai Stahellin (7a e

8" séries). No mesmo pe
ríodo, haverá cadastra

mento em outros dois

pólos, objetivando à for

mação de turma de 6"

série na Marcos Emílio

Max Schubert.

J á no ensino funda

mental e pré-escolar das
escolas municipais, a re
novação de matrícula

deve ser realizada entre

os dias 8 a 10 (confor
me organização de cada

unidade de ensino), en
quanto que os hovos alu

nos devem efetuar suas l
matrículas nos dias 11 e

12
,
de acordo com o

zoneamento - no esta

belecimento escolar

mais próximo de sua re

sidência. Em todos estes

casos - EJA, Emef e

pré-escolar - o atendi

mento acontece no ho

rário normal de cada

Verbinnen e de T' série na instituição.

Encontros de Formação no
Marista São Luís

Durante 2003 realizou- contras aconteceram nas

se semanalmente com os dependências do Colégio
alunos do Colégio Marista Marista São Luís, com ati-

São Luís os encontros de vidades variadas. Teve mo-

formação. Nestes ericon- mentos de animação,
tros foram desenvolvidos interação, atividades no la-

vários projetos. boratório de informática e

No primeiro semestre lanche coletivo.

os projetos foram voltados Todos estes momentos

para a importância da co- foram de muita alegria, no- •
letividade, de!1tro disso, a vas amizades e respeito mú- .

contribuição individual e a tua, conforme destacaram

construção da cidadania, os próprios alunos.

fundamentada nos valores ParaMateus, aluno da 2a

humanos e espirituais. série, o encontro foi bom

No segundo semestre, porque conheceu novas cri-

realizamos projetos de so- anças e pode brincar com

lidariedade, junto as creches elas; já Giovanna destacou a
da cidade, com alunos de importância das novas ami-

5" série ao 3° ano do Ensi- zades.
no Médio. O Colégio Marista São

Os alunos de 1 a a 4a sé- Luís agradece a escola
rie do Ensino Fundamen- Valdete L Piazera Zindars,
tal viven-ciaram o Projeto pela disponibilidade em re-

Solidariedade e formação, alizar conjuntamente este

juntamente com os alunos projeto que veio a enrique-
da Escola Básica VaÍdete I. cer a vida dos educandos
Piazera Zindars. Estes en- envolvidos. ,\))
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ÁGUA VERDE - vende-se, sobrado
em construção, c/390m2, ter. c/
675m2, Rua Pe. Mirandinha.

R$125.000,OO. Tratar: 371-5512.
Creei 8054.

de visita c/ telefone, eoz., lav. e
garagem, próx. da Igreja São Judas.
R$30.000,OO + 40x R$400,OO.
Aceita-se carro no negócio. Tratar:
371-6069.

10m do centro. Rio Molha próx. da
escola, p/ casal sem filhos ou no

máximo 3 pessoas. R$600,OO + luz,
sem avalista, c/ 1 mês de calção.
Tratar: 9103-3580 ou 370-8563.

ANA PAULA 11- vende-se, c/72m2,
terreno com 420m2• R$ 45.000,00
aceita-se proposta.Tratar: 273-
0530. (proprietário)

BARRA - vende-se, c/ 7.500m2 +

casa de alv., c/100m2, na Rua
Bertha Weege, 1945.
H$140.000,OO à vista ou entro

R$60.000,OO +30x R$4.000,OO.
Tratar: 376,2601.ÁGUA VERDE - vende-se, à

1.500m do centro, alv., c/ forro de

laje, 3 qtos, 2 banho c/ boxe, sala

ALUGA-SE - c/90m2, lindo ehalê

suiço, c/ 1 suíte jr., 1 qto, wc

social, sala, eoz., varo e sae., gar.
c/ área de festa, escr., canil, pátio
todo cercado e gramado, c/
ealçadas,jardim em relevo, ao lado
do riacho, c/ ônibus no portão, à

ALUGA-SE - qtos mobiliados. Tratar:
370-3561 c/ proprietária.

ANA PAULA 11- vende-se, mad., c/
100m2, c/ 3 qtos, ter. c/370m2•
R$25.000,OO. Tratar: 371-5512.
Creei 8054. BARRA - vende-se, alv., c/120m2,

SCÉNICAuzÉ E

CLIO AuTHENrlQUE 1.0 16V

Melhore. Compra. 2003
em suas Categorias.

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAI
.348·8460

JOINVILLE
435· 3700'

JARAGuA DO SUL
370 ·6006 I Consórcio Renanlt

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

bom estado, próx. Salão 25 de Julho.
R$40.000,OO. Aceita-se carro até

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

BARRA VELHA - vence-se; mad.,
c/40m2, toda mobiliada, boa

localização. R$11.000,OO. A�eita
se carro até R$·6.000,.00 no

, negócio. Aceita-se proposta. Tratar:
371-6238.

CHICO DE PAULA - vende-se, alv.,
c/256m2• R$95,OOO,OO. Tratar:
371-3683 c/ Claudia.

'

CZERNIEWICZ - vende-se, na Rua
Ilda Forrnigari, 197, c/ 03 quartos,
em alvenaria. R$ 45.000,00. Tratar:
9997-2020. Creei7402

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
próx, Igreja N. S. Aparecida, de alv.,
c/ forro de lage, 2 qtos, bwe, lav.,
sala, eoz., garagem, terreno murado
c/ brita. R$ 20.000,00 parcelado.
Tratar: Beta Canarinho na barbearia
do Posto Mareolla

ITAPEMA - Aluga-se na meia praia.
Até dia 23 de Dezembro'e após dia
10 de Janeiro. Tratar; 371-1970.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
na Rua Horácio Pradi, 330.
R$60.000,OO negociáveis. Tratar:
370-8515. ,

PENSÃO - aluga-se quarto
mobilhado na Rua ArthurAndrovandi.
Tratar: 370-7698.

POMERODE - vende-se, no centro.
Tratar: 371-4464 c/ Odirlei.

PROCURA-SE - p/ alugar na praia
de Enseada, Barra Velha ou Barra
do Sul. Tratar: 372-2724.

I

RIO CERRO vende-se.

R$21.000,OO. Tratar: 376-1118 c/
Walter.

RIO MOLHA - vende-se, mista, c/
79m2, ter. c/450m2• Próx. a Gruta.
Aceita-se veículo acima do ano 90
no nego R$18.500,OO. Tratar: 370-
8975 c/ Claudio.

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

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
c/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-SE - grande, c/ 3 qtos e

demais dep. Na Rua Fritz Hasse próx.
da Verdureira da Raquel. Tratar: 371-
5320 manhã ou 275-0585 à noite.

VENDE-SE - distante 300m da praia
do Erwino, boa casa c/ 3qtos, banh.,
sala, coz., e garagem p/ 3 carros.

Escriturada. R$14.000,OO + 12x
R$500,OO. Aceita-se carro. Tratar:
9137-5573.

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

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

VILA LENZI - vende-se, alv., c/ 3
qtos, sala, eoz., banh., na Rua João
André dos Reis, 338.

R$27.000,OO. Aceita-se carro até,
R$12.000,OO. Tratar: 371-2656.

VILA RAU - vende-se, nos fundos
da faculdade, alv., nova, c/ forro de

laje; assoalhos de piso, 2 anos de
uso, c/ 3 qtos, banh., lav., sala de

visita, copa, eoz. e varanda.
R$25.000,OO + 40x R$300,OO.
Parcelado c/ proprietário. Aeeita-se
carro ou moto. Tratar: 371-6069.

ÁGUA VER6E - aluga-se, c/ 2 qtos.,
Tratar: 372-3558 c/ Beti.

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.
Tratar: 370-5290

_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,OO R$1139,0n__

Temos outros valores - Com autoriza ão do Banco Central
.. . . .:

Rua Ex . Gumercindo da Silva, 161 - Centro

ALUGA-SE - quitinete, e/4 peças.
R$280,OO. Adiantamento de 1 mês.
Tratar: 371-0462.

ALUGA-SE - quitinete na Vila Lalau.
Tratar: 274-8398.

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

ALUGA-SE - no Cond. Residencial
Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tratar: 372-3192.

CENTRO - vende-se, c/ 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.Q585 à
noite.

CENTRO - aluga-se, c/ 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:
376-0164. Creei 9832

CENTRO - vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130.000,OO. Aceita
se proposta. Tratar: 370-8097
ou 9104-5468 c/ Tina. Creei
9839

PROCURA-SE - moças p/ dividir
apto no centro. Tratar: 275-2650.

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

combinar. Tratar: 9133-3476. Creei
3476

TROCA'SE - em Crieiuma, apto c/
3 qtos, 3 banh., próx. Campo
Criciuma por apto em Jaraguá. Tratar:
371-8279.

'

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, e/3
dorm. sendo 1 suíte, sacada c/ éhur.,
eoz. mob. Entrada + pare. em 5'0
meses direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - novo, c/ 3 qtos, banh., '

eompl., eoz. sob medida. Motivo
mudança. Tratar: 371-8279.

VENDE-SE - novo, c/ 3 dorm., próx,
Kohlbaeh. R$65.000,OO ou entro +

pare. direto. Tratar: 9977-5408.

Valorizando
seu ambiente!

37,0679

TERÇA-FEIRA, 2 de dezembro de 2003

VENDE-SE - no Jardim das
Mercedes. R$21.000,OO + pare.
Tratar: 370-7698.

VENDE-SE - próx, do centro, ótimo
apto, no 1Q andar, c/ 3 qtos, 2

banh., sala, copa, coz., lav. e

garagem. R$65.000,OO. Tratar:
9137-5573.

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

ÁGUA VERDE - vende-se, c/
375m2, próx. Chopp Club.
R$24.5üO,OO. Tratar: 371-5512.
Creei 8054.

ÁGUA VERDE - vende-se, próx. Igreja
São Judas, rua Paulo Kramer, c/ 371
m2 (15x26,40). R$ 25.000,00.
Tratar: 372-3922/91224198
(Walter - Creei 9238)

ANA PAULA II - vende-se, c/
325m2• R$13.000,OO. Tratar: 371-
5512. Creei 8054

BAEPENDI - vende-se,,420m2,
fundos da Rodoviária, 12x35m. R$
40.000,00. Tratar: 372-3922/
91224198 (Walter)

BARRA - vende-se, c/ aprox.
380m2, próx. Malwee.

R$16.000,OO. Tratar: 276-3333 à
tarde.

CORTICEIRA - vende-se, 15x25.
R$3.200,OO. Aceita-se troca por
moto. Tratar: 373-3989 c/ José.

GUARAMIRIM - vende-se, c/
875m2, no bairro Nova Esperança.
Tratar: 373-1695 c/ Josiane 0\.1
Tereza. (proprietário)

GUARAMIRIM - vel;1de-se, c/
25x35, no Bairro Nova Esperança,
Rua Maria Zastrow, lateral do Boliche
28. Tratar no tocal.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, c/
375m2, próx. Colégio Waldemar
Sehmidt. R$25.500,OO. Tratar:
371-5512. Creei 8054. I

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, Lot. I'Divinópolis, c/395m2 (15x26,34),
ótimo local rua 912. R$ 20.000,00.

-ITratar: 3723922/91224198
(Walter - CRECI 9238) I

I
!

o Melhor consórcio de
terrenes, cosas;
apartamentosl

salas comerciais e

reformas de imóveis

PiÇARRAS - vende-se, c/ 12x22m,
de esquina, parcialmente murado, à
600m da praia. R$8.790,00. Tratar:
9145-3323.

PROCURA-SE - em Guaramlrlrn, c/
mais de 360m2, c/ escritura. Tratar:
9117-2447.

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

R$150.000,OO. Aceita-se casa ou

apto no negócio. Tratar: 9112-5501'.
(proprietária)

·SCHROEDER - vende-se, próx.
Colégio Miguel Couto, c/784m2•
Valor à combinar. Acelta-secarro no
negócio. Tratar: 370-2617.

Consórclo Botílstello
QUEM CONHECE, CONFIA_

Representantej.
autorizado: �,m'1��

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

SCHROEDER - vende-se" na Rua
15 de Novembro, próx, Marisol, c/,

18x31. R$10.00Ó,OO. Aceita-se
carro ou moto no nego Tratar: 370-
9922.

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

'VENDE-SE - arrozeiras em Santa
Luzia. Tratar: 370-6624. Creci 8844SCHROEDER - vende-se, alvenaria,

c/110m2, rua Don Pedro, bairro Rio

Hern, 3 qtos grandes, 2 salas e

demais dep., em terreno de' 562m2
(esquina de fronte ao colégio). Tratar
372-3922/91224198 (Walter -

Creei 9238)

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

VENDE-SE - c/527m2, na Rua da

Faculdade, c/ água, luz, esgoto e

escritura.Tratar: 372-1359 dia ou

274-8050 à noite.

TIFA MARTINS - vende-se, área de
14.000m, ótima localização.
R$100.000,OO negociáveis. Tratar:
370-8097 ou 9104-5468. Creci
9839 VENDE-SE - c/ 2 casas em alv., 1"

c/115m2, laje, 3 qtos + dep. a 2"
c/, 65m2, 2 qtos ,: dep.
R$79.000,OO. Água Verde. Aeeita
se troca p/ casa em Joinville. Tratar:
370-1416 ou 426-8264.

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

R$15.000,OO. Tratar: 9134-7639
ou 371-9686 c/ Janiee.

Apartamento - Frente ao fV1ar - 3 Dormitórios + Dep. Suite - Garagem
R$ 220.000,00
Apartamento - 2 Dormítórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo

R$ 75.QOO,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) + Dep, Empregada - 2'Saeadas - 2

Garaqens- Situado noCéntro- R$ 90.000,00

Residência em

Alvenaria, !l0va.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

11"-
- '" -- - -

--,
• Escritório de Engenharia-]

A•• Mal. D_oro da Fonseca,97,
Ed. Dlener. sobreloJa. Jaraguã do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aluga: Casa

alvenaria, 3 darmo e

emais de . Rua Luís

Spézia, 80 (próx. Acaraí).

Vende: Casa mista (3 dorm.), cf áre
70m2, em terreno de 540 m2. (Barn
Rio Molha). Preço: R$ 38.000,00

Aluga: Casa em alvenaria (3
dorm., e demais dep) Rua Angelo
schiochet, próx. Clube Beira Rio

Aluguel: R$ 600,00

Aluga: Casa de madeira (3 dorm.
e demais dep.). Rua alwin enke,

73 (Próx. Tecnosol
Unerj)Aluguel: R$ 360,00

CORREIO DO POVO 3

INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

RESIDENCIAL
MARINA

Apartamentos novos,
contendo 03 dormitórios

(sendo 1 suíte), sala,
cozinha, lavanderia,
banheiro social, sacada
cf churrasqueira e

garagem. Rua Marina
Frutuoso esquina cfRua
Paulo Schiochet - Centro

(Próx. Angeloni)

-+ Excelente loteamento legalizado, terrenos com área de aproximadamente
360m2• Rua Otto Georg (Próx. Malwee). Preço à vista: R$ 13.000,00 (entrada
e saldo parcelado em até 24 vezes)

Fone:
311-2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CASA PRÓPRiA - REAUZE SEU SONHO
FUlA DO ALUGUELUSANDO SEU FGTS!

Compre; construa, reforme e amplie sue imóvel.

11:245,00 R$ 98,80
$ 21.130,73 R$ 185,65
$ 30.850,87 ---R$ 271,05
.42.261,47 R$ 371,30
61.l80,83 R$ 537,53

$ 88.923,07 R$ 776,43
$10).923,07 R$ 913,06

VENDE-SE - c/360m2, c/ casa de

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

"

VEN.DE-SE - no res. Firenzi, c/
400m2, c/ escritura, pronto p/
construir. R$18.500,00 parco
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 LALAU - vende-se, na Rua
Alberto S. Dumont, 729, c/640m2•
R$55.000,00. Aceita-se carro até
R$12.000,00. Tratar: 370-1787.

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

VENDE-5E -loja de confecções, c/
estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-5E -loja Royal Barg, ponto
já formado, c/ mercadorias e

mobiliário. Defronte p/ Marechal.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

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

VENDE-5E - padaria, na Rua 28 de

Agosto, em Guaramirim, em frente

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DECURSOS
'SENAC2003

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

VANTAGENS
I

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

persuasão, auto-confiança, poder de síntese 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

·Aprenderá as noções gerais de contabilidade;. 'Entenderá 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
•Esse evento é para profissionais na área da Saúde.

o Senac reserve-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
www.sc.senac.br- E-mail: ·arauadosul@sc.senac.br

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

VENDE-SE - ponto comi., no

calçadão. R$25.000,00 nego Tratar:
371-9477.

VENDE-5E - disk água, excelente
volume de vendas, c/ 4 linhas
telefônicas, 1 kombi à gas., c/
1.500 galões de 20L. Tratar: .372-
0593 ou 9129-2246.

.

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

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precise-se de
vendedores extemos com experiéncia
na área de consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

HOTEL EST. RIBEIRÃO GRANDE -

precisa de recepcionista cozinheiro e
motorista. Tratar: 275-1995 cf Juarez
ou Nunes.

PRECISA-5E- empregada doméstica,
mensalista. Tratar: 3.76-1903 c/
Jeferson próx. Barra.

RECEPCIONISTA - hotel Est.
Ribeirão Grande, precisa de
recepcionista; Tratar: 275-1995 c/

Juarez ou Nunes.

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

VENDEDOR - precisa-se c/ prática,
p/ contrato temporário c/ experiência
em confecção masculina. Tratar:
371-1668.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar de
mensalista ou diarista. Tratar: 370-
6719.

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

PROFESSORES GANHOS DIÁRIOS
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 Postal1343 - CEP 89251-

.97;1. - Jaraguá do Sul- se, até dia
12 de dezembro de 2003.

Qô6
CENTRO DE INlEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa:
12 fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Admlnistrativo
Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

"
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Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 01/12/2003

.TÉCNICO EM ENFERMAGEM (5973 A) para trabalhar em empresa,
com registro no COREN.
.AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5935 ES) experiência na área

administrativa, financeira e vendas, possuir carteira de habilitação e

celular.

.SECRETÁRIA/TELEVENDAS (5968 ES) experiência na área

administrativa, televendas e secretária, necessário ter conhecimento
em informática.
.AUXILlAR ADMINISTRATIVO (5963 A) experiência em atendimento,
conhecimento em informática, necessário possuir carteira de habilitação.
.ANALlSTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 ES) experiência na

função, possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou

cursando, necessário, saber falar fluentemente inglês e ter carteira de

habilitação .

•COMPRADOR (5948 ES) experiência na função, curso superior
completo ou cursando, possuir cursos na área de compras, saber falar
fluentemente inglês.
.INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (5954 ES) experiência na função,
ter disponibilidade de horários e possuir os seguintes cursos: windows,
word, excel, power point, coral drawl, noções de auto cad, dreamweaver,
flex, page maker.
.PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO (5956 E$) possuir curso de

Educação física completo ou cursando
.ASSISTENTE DE VENDAS (5931 EL) experiência na função, se possível
na área de desenho e decoração de móveis, possuir cursos na área de

vendas, habilitação, veículo e celular, ter conhecimento em informática .

•AUXILlAR FINANCEIRO (5943 ES) Superior completo ou cursando,
possuir 4 anos de experiência na função e 'curso na área de escrita
fiscal.
.OPERADOR DE TELEMARKETING (5942 ES) Superior completo ou

cursando, possuir 2 anos de experlência na função e curso de área de

vendas, com inglês fluente.
.ESCRITURÁRIO FISCAL (5929 A) experiência na função, conhecer a
base da legislação e conhecimento em informática.
.VENDEDORA (5869) com experiência em vendas de cama, mesa,
banho e confecções em geral.
.VENDEDOR INTERNO (5918 EL) segundo grau completo, experiência
na área de telefonia celular.
.VENDEDOR TÉCNICO (5875 A) curso superior em engenharia química
ou de alimentos, habilidade em marketing de relacionamento, técnicas
de atendimento ao cliente e vendas, possuir experiência em indústria
alimentícia.
.VENDEDOR INTERNO (5900 EL) segundo grau completo, experiéncia
em vendas, de preferência em materiais de construção.
.COMPRADOR/VENDEDOR (5851 A) segundo grau completo,'
conhecimento em informática, falar fluente língua alemã, experiência na

área de compras e vendas .

• VENDEDORA (5854 A) segundo grau completo, possir conhecimento
em informática, falar fluente a língua alemã, experiência em vendas.
.REPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo grau completo,
atuar no seguimento de gráfica, papelaria e embalagem, possuir registro
no CORE e nota fiscal, se possível ter cateira de clientes formada, atuar
nas regiões de Blumenau, Florianópolis e Rio do Sul.
.SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (5926 EL) experiência na área
alimentícia, com curso superior completo ou cursando.

'

.TÉCNICO MECÂNICO (5967 ES) Experiência em projetar ferramentas,
máquina CNC e controle de programação da produção, necessário possuir
curso superior ou técnico em mecãnica completo e ter domínio em

informática/auto cad.
.FRESADOR (5970 A) experiência de 6 anos na função, necessário
possuir carteira de-habilitação .

•TORNEIRO MECÂNICO (5971 A) experiência de 6 anos na função,
necessário possuir carteira de habilitação.

'

.LArOEIRO (5953 A) com experiéncia na função.

.MECÂNICO DEMANUTENÇÃO (5944 ES) experiência com regulagem
de prensas, mecãnica, ferramenta ria, tornearia e conhecimento em

produção de arruelas de metais.
.SERRALHEIRO (5910 A) segundo grau, experiéncia na área de

alumínio, necessário saber interpretar de desenhos.
.FERRAMENTEIRO (5860 A) experiência de 3 anos na função.
.MARCENEIRO/MONTADOR DE MÓVEIS - primeiro grau completo,
experiência na função.
.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do
ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo

.

masculino.
.

"

·AÇOUGUEIRO (5850 A) segundo grau completo, experiência em vendas
e açougue, falar língua alemã.
.EMPREGADA DOMÉSTICA / COZINHEIRA (ES) com experiência
em fogão à lenha.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245(Rua do Hospital}
ex. POJtal200 - CIP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenaçã_o de Extensão e Relações Comunitárias

,.

IMPERDIVEL!!!
-CURSO •

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇOES

5.

6. Procedimento de reparos

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
diarista. Tratar: 376-1158.

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

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

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

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

PROCURA-SE -estágio como técnico
têxti I. Tratar: 371-5640.

PROCURA-SE '- trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conto e

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

&veículos
CORSA - vende-se, 99, LO, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr., rodas;
alarme, película e som. Tratar: 9117-
3464.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

CORSA -vende-se, 97,1.0, MPFI,
ar quente, película, gas., branca.
R$9.300,OO. Tratar: 376-2973 ou

9909-0180.

•
CORSA - pick-up, 97, 1.6, MPFI,

_" prata, alarme, couro, trava, ar quente,
,

lona marítima e película.

R$10.500,OO. Tratar: 376-2973 ou

9909-0180.

CORSA - vende-se, super, de

part., prata, 98, 2p, c/ ar quente,
limp. e des., bem cuidado.

R$10.700,OO. Tratar: 371-
6069.

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

KADETT - vende-se, 90.

R$4.000,OO entr. e assumir 19

parco R$250,OO. Tratar: 371-4464
c/Odirlei.

K.ADETT - vende-se, SL, 1.8, gas.,
91. R$6.500,OO. Tratar: 9953-
9966.

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

R$4.500,OO + 9x R$370,OO.
Tratar: 9112-6569 c/ Clóvis.

KADETT - vende-se, 96, GL, inteiro.
R$9.700,00. Tratar: 275-2164.

MONZA - vende-se, SLE, 1.8,
álcool, 86, ótimo estado. Tratar:
9955-2930.

MONZA - vende-se, 95, compl., 2·
. dono. Tratar: 376-1854 comI.

ÔMEGA - vende-se, GLS, 94,
corrrpt; cl teto sotar; bailcos de

couro. R$13.500,OO ou entro +

fncto. Tratar: 273-0074.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.
R$12.300,OO. Tratar: 9962-366;4.

VECTRA - vende-se, 94, GLS.

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

FIAT 147 - compra-se. Tratar: 9962-
3664.

FIAT 147 -compra-se. Tratar: 374-
1117 ..

PALIO - vende-se, 00, 2p, prata.

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

CORREIO DO POVO 5

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

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

Programa:
.

1. Etapas do processo construtivo e uso na const.rUçao civil.
2. Durabilidade de materiais e componentes das edificações.

.

3. Origens da Patologia.
. . .. .

f 4. Problemaspat616giCósém:'"
- Fundações
Estruturas
Alvenaria
Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hid rául icas
pintura
Manifestações:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

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

Com. de Peças Antonio,

I'wª���i
�ºº���piq]

I 1��<gª�1iª��1�qJ

I Fone: 370-2764 :

CeI.: 9104-2070/9957-6099

l��_.. ����.�.�.?!.. ���._�.�.��.J!�!��,.��... ����.�_'l,

Valor à combinar. Tratar: 375-0561

c/ Sérgio.

SIENA - vende-se, 4p,. 1.0, 6

marchas, 99, cinza, v.e., t.e. R$
13.800,00. Tratar 275-2257 ou

9135-9838

UNO - vende-se, mille, young, 98,
ótimo estado, azul. Aceita-se troca
por maior ou menor valor. Tratar:
9104-7233.

UNO - vende-se, 01, 4p, preto,
compl. Tratar: 9962-9363.

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

DEL REY - vende-se, 86, impecável,
pneus novos. Tratar: 273-6409.

DEL REY - vende-se, guia, 89,
álcool. R$3.800,OO. Tratar: 9131-
3784 ou 371-1340.

ESCORT - vende-se, XR3, 89,
conversível, vermelho perolizado.
Tratar:.371-7542 ou 9965-5774.

ESCORT ..:. vende-se, hobby, 94,
bordô. R$5.000,00 + fncto. Tratar:
276-3184 após 15:00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVomran"tim I Finanças

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382

FIAT Fiorino alongada 97 Vermelha R$ 8.800,00 Parati 99 branca 4p, 1.0., 16v, R$15.5DD,DD vw Gol 16v4p Verde G 1998F-25D 0.3 prata R$ 73.0.0.0.,0.0.FORD EscortHobby 95 Prata R$ 6.700,00 Twister 0.2 vermelha el partida, 2' dono R$ 7.30.0.,0.0. Goll.82p Verde G 1994
Escort 1.6 álcool 93 Bordõ R$ 7.800,00 KaGl DO. dourado motor zetee, R$12.8DD,DD Goll.62p Branco G 1993

VW PassaiAlemão, compl.+ Au!.. 95 Cinza R$15.900,00 Astra 99 branco 2.0. eompletoR$ 23.0.0.0.,0.0. Logus 1.8 GL 2p Cinza G 1993
Gol1.0 93 Branco R$ 6.600,00

Kadett 97 cinza el opc. R$lD. 70.0.,0.0. Bugyl.5 Amarelo G 1986
.
Gol1.6CLI 96 branco el ope. R$lD. 70.0.,0.0.

ParatiCl rodas 90 R$ 6.200,00 S-lo.deluxe 96 branca eab. est., GNV, eomp!. R$ 22.50.0. FIAT Tempra 16v4p Azul G 1996

GolCl 90 Branco R$ 5.000,00 Tempra ·93 preto eompl. R$ 8.70.0.,0.0. Uno 1.6 turbo 2p Preto G 1994
MonzaGlS 92 cinza eomp!. R$ 8.70.0.,0.0. FDRO Escort Hobby 1.0, 2p Azul G 1994Gol Cl, álcool 92 Vermelhomet. R$ 6.800,00 Belina GLX 89 bordô álc., d.h., 1.6 R$ 4.70.0.,0.0. Escort Hobby 1.6 2p Azul A 1993

Golcompl.-arGl1I4p 02 Vermelho R$19.500,00 F-lODO. 89 branco carroc. madeira R$18.5DD,DD EscortGLX 1.8L 2p Preto G 1995
GolSpecial 01 Branco R$11.500,00 GolG1I1 Dl preto el opcionais, 4p R$14.DDD,DD

Branco G 1993GolGTS 94 bordô cornpl. R$lD.5DD,DD Escort Hobby 1.6
GM Corsa pick-up 96 Bordô R$10.500,00 Unomille 91 branco LO. R$ 5.70.0.,0.0. Escort Hobby 1.0, 2p Azul G 1995

Corsa d.h., v.e.,t.e. 00 Prata R$12.500,00 l.ogus 94 bege Gl.compl, R$ 9.50.0.,0.0. Blaser 2.2 4p Cinza G 1996

Santana4p, d.h. 98 Branco R$13.800,00
0.-20. 95 branco cornpl. Cabinada R$ 32.0.0.0,0.0. GM Corsa GL 1.6 2p Cinza G 1997
Pampa1.6 93 branco gasolina R$ 6.700.,0.0.

Corsa2p 98 Verde R$10.800,00 Gol 0.4 vermelho R$14.DDD,DD + pare. Chevette 1.6 2p Cinza G 1983

Corsad.h. 98 Verde R$11.000,00 Parati 94 bege 1.6, cl opc. R$ 8.40.0.,0.0. HDNOA XlR125 Preta G 2001

BestaGS compl. 99 Prata R$ 34.000,00
Biz 0.2 azul único dono. R$ 3.40.0.,0.0. TItan125KSE Vermelha G 2003
Gol 0.3 preto 2p, 2.DDDkm. R$14.5DD,DD Titan 125KSE Prata G 2002Toyota, pickup dupla 00 Cinza R$ 45.000,00 Gol 91 prata ci. 1.6 R$ 6.50.0.,0.0. Titan125 Azul G 1999Gol 94 branco LO. R$ 6.70.0.,0.0. �

LD veíeulos 373-4047
310-3021

Seja
• BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG) \�·(t·/ il'Oparceiro .,� ..�.!4º$

FIAT Tipo IE 2p (-a.c.) Preto 94 R$ 7.800,00
Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul

da BV Financeira Tempraouro 16v Azul mel. 93 R$ 8.500.00
cinzaTempraourocompl.4p Bordô 94 R$ 9.spO,00 Palio EX 4p 99

I
UnoSmart4p l.t.d.t., Verde 01 R$11.900,00 Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azul

FDRO EscortGL Preto 94 R$ 8.900,00

e faça ótimos EscortHobby2p Prata 94 R$ 7.300.00 Gol cu 2p 96
,
branco

EscortGll.6 Bege 88 R$ 4.700,00 Uno ELX 4p 94 azul
Ka, 1.1., d.t.ve. Prata 97 R$10.800,00

, • EscortSWcompl.+teto Bordô 97 R$14.300,00 Monza, SLE rodas 93 bordô

neqocros Escort SWcompl. - v.e, Azul 97 R$13.600,00 Apolo CL 2p 92 verde
GM S-10 turbo diesel4p Bordô 98 R$39.700,00

MonzaSlE Cinza 86 R$ 4.500,00 Santana GLS 2p 90 azul

neste espaço!
vw Van furgão 1.6, gas. Branco 99 R$13.500,00 Chevette + rodas 87 branco

Fusca 1.6 Branco 86 R$ 3.500,00
Goll.0U.,d.l.,a.q. Bordô 95 R$ 9.500,00 Gol LS 2p 86 bege
Gol CU1.6, d.h., 1.1. Prata 96 R$10.500,00 Fusca 1.500 73 cinza
ParatiCL 1.6 Prata 88 R$ 5.300,00 �

MOTO Kagiva Ducate 750 Branco 95 R$10.500,00 Fusca 68 amarelo tD�
CB200Strada Bordô 01 R$ 5.500,00
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I.

Compra Financia
Rua;Walt�r:iMârWªr�t;' 1$50 '�.•ªrr� ��.�i�",�íhai·��ra·guá ÍI� ,�ul." �Ç}
Uno tire Azul 02

Gol GIl] plus, gasolina, 4p
S-10 cabo Estendida, 6cil.,
Pampa
F-l000 dupla tropical, 4p

tmpaálcool
L-200 diesel

,

Uno CS 1.3, gas.
Pampa gasolina
Escort GL, álcool
F-l000
Fusca 1500

��----------------------------------�------------�

D-20 custom S
Uno 2p
Kadet cl trio, a.c.
Kadett lite
Gol16v 4p
Fiesta 4p
Pointer compl. 4p
CG titan

.

ttday
CBX 200
CBX 200
Bit (cl capacete de brinde)
Biz (cI capacete de brinde)

Branco 01

GNV Azul 98

Prata 96

Branco 95
Marrom 95
Prata 93

Amarelo 91

Azul 90

Azul met. 88
Amarela 86

Azul 74

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
vermelha R$ 4.200,00
preta R$ 3.700,00
azul ,R$ 3.900,00

-�------ -- ---- --- - - - -- - --

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

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Saveiro 1.8. trio Bordô 93 R$ 8.000,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 8.900,00
Chevette Branco 78 R$ 1.800,00
Saveiro ·CL 1.6 Prata 91 R$ 7.500,00
Vectra GLS �:O 4p Grafite 98 R$ 21.000,00
Passat Laranja 78 R$ 2.000,00
Saveiro 1.8 Bordê 93 R$ 7.900,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
CG 125 Vermelha R$ 1.700,00
Brasília Verde R$ 1.600,00
Honda CG 125 Titan Verde R$ 3.000,00
Gol1.0 Branco R$ 7.500,00

Prata R$ 14.000,00
Vermelho R$ 18.000,00
Azul R$ 34.500,00

R$ 12.900,00
R$ 19.500,00

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

D-20 dupla, compl., -couro, tv, cd, turbo branca 86/92 D

D-20cab. Simples bordô 85/94 D

Voyage CLll.8 prata 95 A

GoICL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Resta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Uno EX cl opc. branco 99 G

Logus GLS compl. azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

Feroza 1.616v, 4x4, compl. verde 95 G

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

311-0802
311..;8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Corsa Sedan - modo novo Prata 03

Gol Power cf trio +ar Cinza 02

Celta 2p Vermelho 02
Resta Sedan P�ata 02

Palio Weekend Stile Cinza 01
f Golt 1.6 compl. Air bag Vermelho 01

Palio ELX compl. Branco 01

Clio 4p cf ar Azul 00

Actra GLS 2p compl. Azul 00
Honda Civic LX Prata 98

Ka cf ar, trio, som Azul 98

Resta cf ar + d.h., 4p Vermelho 96

Omega GLS Branco 96

Seja
•

parceiro
Gol1.0Ml2p branco 01 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0 164

da BV Financeira Courier 1.6L branco 00 G
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 D 97/97 R$ 14.000,00 R$ 13.000,00
Corsa 1.04p prata 99 G 93/93 R$ 7.800,00 R$ 7.200,00
Pampa 1.6L branco 97 G

78/78 R$ 2.QOO,OO R$ 1.700;00

faça ótimos
Ranger CS 4cc compl. prata 97 G

·e Corsa 1.0 cl rodas branco
.

96 G 83/83 R$ 3.500,00 R$ 3.100,00
corsat.o cl opc. preto 96 G 78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00
Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G

87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00Escort Hobby 1.0 azul 95 G, •
Uno SX 1.04P vermelho 97 G 99/99 R$ 27.000,00 R$ 26.000,00

negoclos Gol CL1.6 prata 94 G 2002 R$ 13.000,00 R$ 12.500,00
Gol CL1.8 branco 93 A

Verde 94/94 R$ 7.800,00 R$ 7.500,00Gol CL1.6 branco 92 G

neste espaço!
Escort1.6 branco 92 G Preto 88/88 R$ 4.500,00 R$ 4.200,00
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G Bordo 95/95 R$ 9.000,00 R$ 8.500,00
lpanerna SL 1.8 bege 91 G

Prata 88/89 R$ 16.500,00 R$ 15.500,00Saveiro CD diesel branco 91 D

.1 Omega GLS compl. azul 93 G Courier 1.6L Branca 2001 R$ 15.000,00 R$ 14.000,00

• Verona GLX 1.8 cinza 90 G Pam a 1.6 Prata 88/89 R$ 5.500,00 R$ 5.200,00
Uno 1.0 vermelho 95 G M.Benz 1113 Azul 69/83 R$ 23.000,00 R$ 22.000,00Passat 2.0 4p compl. Preto 95 G
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8 CORREIO DO POVO

ESC.ORT - vende-se, GL, 84,
insufilm, cl manual. R$3.200,00 ou

R$1.500,00 entro + pare. Tratar:
273-0074.

FIESTA - vende-se, 00, branca, 4p,
cl a.c., ótimo estado.
R$13.700,00. Tratar: 372-0391.

FIESTA - vende-se, 98, 4p, cl
alarme, t.e., rodas esportivas.
Impecável. R$ 10.200,00. Tratar:
370-5386.

F-1000 - vende-se ou troca-se,
cabine dupla, 86, modelo Souza

Ramos, prata. Tratar: 376-0168.

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

F-1000 - vende-se, azul, MWM, caixa
grande, 95/95. R$25.000,00.
Aceita-se carro de menor valor até
R$7 .000,00. Tratar: 9902-5620.

F-1000 - vende-se, cabine dupla,
85, particular. Tratar: 9979-1437.

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

.
KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. Tratar: 9973-5052.

RANGER - vende-se, STX, compl.,
96, cl GNV. Tratar: 370-5705 ou

9103-2939.

VERONA - vende-se, 92, 1.6, motor
novo, cinza grafite, rodas de liga, ar
quente e des. tr. Tratar: ;276-0397.

VERONA - vende-se, 4p, gas., 94,
22 dono. R$9.500,00. Tratar: 370-
4698 cl Mario.

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

'GOL - vende-se, 1000, 93, bom
estado. R$6.000,00. Tratar: 370-
9922.

GOL - vende-se, CHT, gas., 1.6.
R$6.200,00. Tratar: 9953-9966.

<'
GOL - vende-se, GTS, 92, compl.,
vermelho ferrari. Tratar: 371-7542
ou 9965-5774.

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

GOL - vende-se, sport, 02, verm.,
compl., 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 • dono, revisado cl

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

. GOL - vende-se, 90, GL, 1.8.
R$6.000,00. Tratar: 9975-9925.

POINTER - vende-se, 1.8, 94/95,
2 dono, excelente estado, rodas de
liga leve aro 14", cl película.
R$9.500,00. Tratar: 276-3002 cl
Jair.

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

SAVEIRO - vende-se, 01, gas/GN\(,
GIII, compl., prata, cl 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, impecável. 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.

CUO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CO original, controle satélite de som,
t.e. 5p, trava pi crianças, rodas de
liga leve. R$ 21.000,00c Tratar:
370-8928.

CUO - vende-se, Renault, 02,
vermelho, compl., cl airbag, a.c.
Tratar: 370-5135 ou 370-4790.

IBIZA - vende-se, 01/01, cl
56.000km, motor 1.0, 16v, cornpl.
R$20.000,00. Tratar: 9983-2124
cl 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
cl Santiago.

RURAL - vende-se, 76, v.e.,
traçado, 4x4, r e d u zid o e

bloqueio na traseira. R$
8.000,00. Tratar: 372-2833

cl Marcelina

Você ainda vai ter esta l11arca·no seu carroU!

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

Homologada pelo

-:::_INMETRO

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadl.lal ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366_

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

CAMINHÃO vende-se,
volkswagem, 85, branco, carroceria
de madeira. Tratar: 9118-8304 ou

99738783 cl Mareio.

GM - vende-se, custon 12.000, 95,
baú, 12 dono, ótimo estado. Tratar:
9979-1437.

TOYOTA - vende-se, bandeirantes,
86, 4x4, motor novo, cl car, de

mad., ótima._Tratar: 9979-1437.
\

VENDE-SE - vasculante, 060, 81.
R$12.000,00. Tratar: 273-5315.

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

\

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

CBX 450 - vende-se, OX, 88, cinza,
ótimo estado. R$3.400,00. Aceita
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 cl Salvador.

COMPRÀ-SE - moto modelo, honda
Biz I Sundown I Scooter em bom

estado. Tratar: 37�1801 cl Sandro
após 18hs.

HONDA - vende-se, ML, 86.

R$2.750,00. Aceita-se troca por
carro. Tratar: 9909-0545.

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

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

SUNDOWN - vende-se, preta, cl
capacete, pneus novos, 97.

R$1.500,00. Tratar: 372-1274.

TWISTER - vende-se, preta.
R$7.200,00. Aceita-se troca por
corsa até R$9.000,00. Tratar: 370- _

6360.

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Espedalizada em inieção eletrônica, mecânica g.eral
multi marcas. "

• Temos financiamento.

ESCAPAMENTOS - vende-se,
esportivo, coyote pi CB500 ou

outras. R$100,00. Tratar: 275-
1204 ou 9132-1405 cl Ricardo.

MOTOR - vende-se, de Fiat Uno,
ótimo estado. R$300,00. Tratar:
273-0611..

MOTOR -vende-se, de Mercedes,
4cc pi caminhão 608 ou Toyota.
R$ 5.000,00. Tratar: 372-2833.

SOM - compra-se, automotivo.
Tratar: 9955-2930.

TERÇA-FEIRA, 2 de dezembro de 2003 t

SOM - vende-se, frente destacável de
som pi carro, marca JVC K[)'5587.
R$70,OO. Tratar: 372-2539 cl Rafael.

SOM - vende-se, aparelho de som,

pi carro, semi-novo, marca Road

star, cl toca-fita. Tratar: 276-2073.

diversos,
BALANÇA - vende-se, eletrônica,
15kg, Filizola cl etiquetadora,
seminova. R$ 1.100,00. Tratar:
370-1274

BALCÃO - vende-se, pI açougue.
R$ 600,00. Tratar: 370-1274

BANHEIRA - compra-se, usada.
Tratar: 376-2393 manhã.

cl 1 ano e 4 meses. Tratar: 276-
0743 cl João.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rotweiller, puro, entrega 10/12. R$
100,00 cada. Tratar: 275-2949.

CAlÇADOS -vende-se, estoque de

calçados. Tratar: 371-7636.

CAMA - compra-se de casal e um

BICICLETA - vende-se, ergornétrica, - beliche. Tratar: 376-0081 ou 9125-

não é elétrica. R$100,00. Tratar: 7798 cl Emerson.
376-0168.

BICICLETA - vende-se, duas,
femininas, Tratar: 371-3340.

BICICLETA - vende-se, ergométrica,
marca Athletic, semi-nova.

R$160,00. Tratar: 371-8175 ou

9112-3743;

CAÇAMBA - vende-se, 99.

R$3.000,00. Tratar: 273-5315.

CACHORRO - vende-se, filhotes de
cães: Poodle, pit buli, yorkshire,
shitzu, golden, labrador, cocker,
boxer e outros. Tratar: 370-8563 ou

9103-3580.

CACHORRO - vende-se, Rotweiller,

CARRINHO -vende-se, de lanche.

R$500,00 à vista ou em 2x. Aluga
se por R$100,00. Tratar: 9117-
2447.

CASINHA - vende-se, de boneca.

Tratar: 9112-5143 cl Elisángela.

CELULAR - vende-se, Baby, Sansung
Voicer. R$200,00. Tratar: 376-1903
cl Jeferson..

I

CELULAR - vende-se, Nokia, TIM,
cartão. Tratar: 9991-2356 até
17:00 hrs.

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer Fashion, pré pago, Vivo.
R$120,00. Tratar: 9967-2587.

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO LTOA

Rua: Jorge Czerniewicz - nº 1245
Centro - 89255-000

Jaraguá do Sul - SC
C.N.P.J. 01.280.195/0001-33

Jaraguá do Sul, SC, 27 de Novembro de 2003 .

À srta, VANESSA JORDELlNO VECHANE
Rua Ano Bom, 141
Centro - Cep: 89280-000
Corupá -SC

De conformidade com o artigo 482 letra I

da CLT, convidamos a Srta. VANESSA JORDELlNO

VECHANE, portadora da CTPS nº 37771 série 00027 -

SC, à comparecer à empresa acima citada, para reassumir
seu cargo, e apresentar justificativa das faltas ocorridas

desde o dia 09/10/2003. O não comparecimento no prazo
de 48 horas após a publicação deste anúncio, caracterizará
abandono de emprego.

Atenciosamente

URGENTE TRABALHO TEMPORÁRIO LTOA

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
·Venda *Loca�ão ·Consertos *Montagens

Irmáqulnas Indústria
e Comércio Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e conserlos:
- Molares Eslacionários - Moloserra
-lava Jato - Rocadeira • Assistência 24 hs
- Aspirador . MÓlobombas www.lrmaquinas.cib•.net
- Compressor - Entre outras... Irmaquinas@uol.com.br
Rua Cei. Gomes de Oliveira, 1651 - Centro »

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇA-FEIRA, 2 de dezembro de 2003 CLASSI

A M B A C - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOS BAIRROS
CENTRO E CENTO SUL

RUA: Paulo Jahn, 215 ' Centro - CEP.: 89275-000
CNPJ Nº 04.934.004j0001-06 - SCHROEDER - SC - BRASIL

Schroeder,13 de Novembro de 2003.

ASSEMBLÉIA GERAL

EDITAL DECONVOCAÇÃO
JOÃO REIS RLHO, Presidente da Associação de Moradores dos Bairro Centro

e Centro Sul, Município de Schroeder, Santa Catarina, Brasil. Vem através do

presente edital, convocar os moradores dos referidos bairros, para ASSEMBLÉIA
GERAL a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2003 tendo como local (AA)
Fundos da Igreja São Vendelino (Matriz) centro, sito a rua Marechal Castelo
Branco n·2190, às 18:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3
mais um. às 18:30 horas em segunda convocação caso não houver quorum na

primeira, com a presença de 50% mais um, e às 19:00 horas em terceira e última

convocação caso não houver quorum nas segunda, com a presença de qualquer
número de participante, para deliberarem o seguite: Ordem do Dia.

Prestação de contas do ano 2002 e 2003

Aprovoção e mundança estaturia da área de abrangência
Eleição e Posse da Diretoria e Conselho Rscal'

Assuntos Gerais.

As 'CHAPAS contendo membros da Diretoria e Conselho Rscal poderão ser

.. Apresentadas e escritas até o dia 10 de novembro de 2003, na residência do

Presidente a AMBAC João Reis Rlho, cito a Rua Emesto Krogel n' 177 (rua da

Agropecuária Sardanha centro). Na Chapas deverão constar os seguintes Cargos
- Presidente; Vice-Presidente; 1· Secretário 2· Secretário; 1· Tesoureiro: 2·
Tesoureiro; 3 Membros para o Conselho Rscal Efetivos e 3 Membros para Conselho
Rscal Suplentes. Todos os membros da chapa deverão constar o cargo, nome

completo, filiação, estado civil, n· RG, CPF e endereço completo.
Obs: Todos os moradores da área de abrangência, já fazem parte da Associação,
porem para votar e ser votado é necessário efetuar seu cadastro, na data da

apresentação das Chapas ou na Assembléia Geral, e ter 16 (dezesseis) anos ou
mais, apresentar documentos com comprovantes de r�sidência.
Mais Informações 'sobre a Assembléia Geral nos seguintes Telefones: 374-1828
João Reis Rlho 374-1415 e 275-8802 Ravio Pegoraro

João Reis Rlho - Presidente da AMBAC

CELULAR - vende-se, Ericsson,
T18d. R$120,00 nego Tratar: 275·
2639 manhã ou 273-0800 tarde c/
Poliane.

CENTRíFUGA - vende-se, pequena.
R$60,00. Tratar: 9905-9595.

CERCA - vende-se, de alumínio de

7,50m compro E 0,93 cm altura.

R$300,OO. Tratar: 372-2502.CELULAR - vende-se, Motorolla,
120t, cj carregador, fone de ouvido
e linha. R$200,OO. Tratar: 376·
3946 c/ Elaine.

CONSÓRCIO - vende-se, carta de
crédito c/15 parco pagas. Consórcio
Sudamerica. Tratar: 374-1020.

CENTRíFUGA -vende-se. R$50,OO.

�
Tratar: 370-6719. CONSÓRCIO - vende-se, carta de

onic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00

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.

crédito contemplado para moto, Okm,
R$4.000,00. Assumir 41 parco
R$120,00 e entro R$800,OO.
Tratar: 9909-2000.

CONSÓRCIO vende-se,
contemplado. R$3.000,00 + 38x

R$274,OO por mês. Tratar: 9995-
2778.

CORIÓ - vende-se, macho e fêmea.
Tratar: 371-8040 ou 9962-5883.

ENCICLOPÉDIA - vende-se, Barsa
compl. C/ dicionário e bíblia. Tratar:
372-0162 ou 275-0641.

FILMADORA - vende-se, pequena,
Panasonic, semi-nova, cj controle
remoto. Tratar: 376-0168.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas,
amarelo, antigo, ótimo estado.

R$50,OO. Tratar: 275-2853 hor.
corní.

FORNO - vende-se, automático

Rsher, sernínovo. Tratar: 371-1970.

FREEZER - vende-se, Cônsul,
vertical, 2801ts, branco. Tratar. 371-
1970.

GELADEIRA - vende-se, Consul.
R$200,OO. Tratar: 9905-9595.

IMPRESSORA - vende-se, epson

CORREIO DO POVO 9
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SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

1tJ;ii
r

�::
, ;(
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-

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica

Instalação de Alarme
comerciais e residenciais

modo 480 SXIJ. Tratar: 371-1970

INSTRUMENTO MUSICAL - vende

se, bateria, semi-nova. Valor à
combinar. Tratar: 376-1933 c/
Johny.

LACRE - vende-se, de latinha. Tratar:
374-5443 c/ Pedro.

LAVA LOUÇA - vende-se, Brastemp,
pj 12 pessoas. Tratar: 372-0162I •

ou 275-0641.

LINHA TELEFÔNICJ,' - vende-se,
comercial. Tratar: 371-7636.

MÁQUINA - vende-se, de xerox,
nova. Tratar: 273-6409.

MÁQUINA - vende-se, reta, marac
Blue ster, R$500,OO. Tratar: 371-
3830.

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini

fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.
Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais 250

produtos, dependendo da quantia que você pode investir, variando
de R$60,00 a R$3.000,00 de invéstimento.
Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope
em branco, 2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo pj
CORPO 10iO-Cx P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/SC,
que lhe enviaremos todas as instruções gratuitamente.

MÁQUINA - vende-se, Müller, fibra.
R$160,OO. Tratar: 9905-9595.

MÁQUINA LAVA ROUPA - vende

se, Muller de fibra. R$ 120,00.
Tratar: 275-2949.

MÁQUINA - vende-se, overloque,
sequinha, semi-nova. R$120,00.
Tratar: 9905-9595.

MÁQUINA LAVA ROUPA - vende

se, de 8kg, nova. Tratar: 9955-7994
pela manhã.

. MÁQUINA - vende-se, de cortar

tecido, com lámina seminova e

revisada. R$ 350,00. Tratar: 275-
3949 ou 9131-5111.

MESA - compra-se, de tênis de

mesa, usada. Tratar: 376-2393
manhã.

Antena Externa para celulares

para uso em área rural.

R$149,OO

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R$ 419,00.

Nokia 2100/Pronto
Nokia 3310/Pronto

R$ 319,00 R$ 219,00
ou 1 + 4

ou 1 + 4

R$ 63,80 R$ 43,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

+ R$ 29,00 Tim Chip

Nokia 2100jT Voce
Nokia 3310jT Voce

R$ 220,00 R$120,00
Telefone sem fio

ou 1 + 4
ou 1 + 4 '"

900 MHZ R$ 24,00
Q)
::J

R$ 44,00
O'

,� Várias marcas �
Q)

e modelos a p
V>

o

R$129,O Motorola C200/Pronto Motorola C200/T Voce

R$ 319,00 R$ 220,00
ou 1 + 4 ou 1 + 4 ou 1 + 4

R$ 25,
R$ 63,80 R$ 44,00
+ R$ 29,00 Tim Chip

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax

-

Aparelhos para teíevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

telefonia e segurança

Fone: 371-7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable C.I\T 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e íntertooes
Cancelas automáticas pI portarias
'Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB c Calor)
Micro Cámeras (P/B e Coloridas)
,Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

<'

Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)Klt Portão Eletrônico + Interfone

L
�

�

)

2(' " :::.-: j
\

;�, :,'" ')
� N ",'" � :?a:k4; v"' ",.ill'Y';'"'i"" "'" A�00Ji"," [f4'0

VENDAS E SERVIÇ9S: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzi • Jaraguá do Sul • se I emai': makefe'@terra.com.br • fonellg;"�(4·l):Jll.ZQOl,j:
< "

MESA - vende-se, pi computador,
cl teclado fixo. R$50,OO. Tratar:
371-8175 ou 9112-3743.

VID.EOGAME - vende-se, Nintendo
64, cl 1 controle, 2 jogos e

adaptador de fitas. R$ 340,00.
Tratar: 275-3949 ou 9131-5111.

PRECISA-SE - de acompanhante pi
ajudar a dividir aluguel. Tratar: 371-
7424 c/ Priscila.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
2, cl OVO + 5 OVO de jogos. 1 + 1

R$360,00 ou à vista R$700,00.
Tratar: 372-2959 cl Augusto.

VENDE-SE - caixa selada, c/
2 auto-falantes de 400w
cada um, um módulo de 450
e 1 toca fita. R$120,OO.
Tratar: 370-2505 cl Oina ou

Jorge.

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

MÓVEIS - vende-se, pi loja de

roupas. Tratar: 372-1390 ou 9969-
1103.

PRENSA - compra-se, térmica.

Tratar: 371-2115.
VIDEOGAME vende-se,
Oreamcast, cl 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206. PLANETGAME

* VENDAS *LOCAÇAo * CONSERTOS EM GERp,L

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

'

VíDEO GAMES ,ÇOS
E ACESSÓRIOS EM GERAl.

one: 376-2206

SKATE - vende-se, Snoway, ótimo
estado. R$45,00. Tratar: 373-
4830.

VENDE.sE - cepilho ensacado ou doa
se. Tratar na Rua Ângelo Rubini, 15.OURO - compra-se, qualquer

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles, memory
card, 1 transformador, z jogos, cl
6 meses de garantia. R$350,OO.
Tratar: 376-2206.

• PLAVSTATlON 2
'XBOX
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINJENOO 64
• GAME. BOV COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

VENDE.sE - retalhos pI almofada,
travesseiros etc. Tratar: 370B885 cl
.osé.

TíTULO - vende-se, do baependi.
Tratar: 9975-7378.

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

VENDE-SE - moto cl bateria, pi
criança. R$400,00. Tratar: 371-
0036.

VENDE-SE - 2 balcões de vidro, 1 é

expositor de doces. Valor à combinar.
Tratar: 370-5273 cl Marcos.

VIDEOGAME-vende-se, PlayStation
2, totalmente destravado, cl 3 jogos.
R$750,OO. Tratar: 376-2206. Rua: Berlha We

·l.lifiiló do Prazer
Jaraguá do Sul

n/cê quepl'ocul'a pm:er e sensualidade
; venh« conhecer as Belas Garotas, que iráll
i sati,vuzer .Ieus de.lejlls e ,mas [unla,lia,\' ,,/IIi.\' ínlimu.l,

i5;êic{,�;lÕ-A;-' I-�;��i:';�-S����;)��: ! [Precisa-se de I
Bola. garofa. pata hOmeM para trabalhar de

de bom gosto! acompanhante, m04!II maior
executivo C- oferece-se I jAtlmdirnoofo sru tlotlH�, lrIofiiít,.j de J8 anos.

,(!gloollCia. o. eetn locol pt6t�iQ vip.l . moradia.. '

. .

����:�:��'2toz5�_QQ52.1,�:;�:(�;!�)' ;�;;����4�lj 1275 .��_$.�J ������� c:I� ��I,

An�ncie aqui!
371-1919

Precisa-se
PREVINA-SE
Use Camisinha

PREVINA·SE
Use Camisinha

IARiHUR!
I Anuncie aqui!

I ,!!2}J..}4_4:J__ ,

371-1919
, l��� l.=J .. ªºº)

{Lin�ãs--·_········-
i M'! enmas

'luJo o que lJOCi

procura C111 pr02er.
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UIA DE SERVI
,

.'1..--,.-- --.

fi, Atacado e Vnrcjn
ifqUA 'Agua Mim'ul

"�r.;
"Bebedouros.

,.,y� "'SUpUJ'Its

-__;��:::�:�G��INF.AAL .

I T'1le Entrega

!'li)nirio Atendimento: Séb. das ')bs ás Hhs.
S('.g. 'a S(:�. das Sns às Uhs e das 13hs às 18hs.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

� Hospedagem; cm (anis ecológicos, área de Jazer

par3 tomar sol, (avar hUr"aC05, fazer amigos c se

exercitar com personal dog, ao final do di. um.
merecida noite de bom souo.

Reserve agora hospedagem para o N.t.1 e

Reveillon do seu do.

Dispomos de: lni dog, daycm/,,!ash
Vendo' lindos filhotes de di.en" raças e

tamanhos com ,pelfigrce. e/ou contrato de

goranti., Compre agora ou faça encomenda de
seu animalzinho. Paça-nos uma visita.
atendemcs de. segunda a domingo com hora
marcada.

(47) '370-$563 I 9t03-3580
e-mail.barulhodagua@ibcst.com.br

& Arquitetura
Topografia

- M(.'CJlçõo de torro
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execuçõo
(residencial, comercial, etc.)
- Reformas em geral
- Paisagismo

.

370-7611 /9113-1663

,l\RT&REQUfRTEi
Convites e Cartões

Casamento • lJatiL.ado • 15 anos i

1.� C.omul1ltiio - ,"fa<K;imt>.nlo ele J)(>bés

... ,i""",�A)1il..ers.irlo e todas us ocasiões

.... :)n=�4:º� ... �...9JJ§:º�Qº ..

: Anuncie aquil!�
371·1919fI

1��,... , .... _ .. �.__ ._"";'_u ...... ��_i

371-1063

r.�:!::1
: FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS .

- MATERIAIS DE CONSUMO
.

- ASSISTtNCfA TtCNICA

127'6-3417:
: 1h1125dUlliII,S15-IlIUm-lIl'111uiuSUl-SC '

IlCONNU\Q
Conml:q Com.JçM} Ltdi:

Comércio e Assistência Técnica
,

Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserràs
lava-Jato

Te!.:
Fax:

.

, CeI.: 9902-5979

t JO.Sé Narloch, 26.47
- São L

e-mail: jp@brwnet.com.br
���,*W��."��'li:S'�:�WX'!.�'��'*�

Anuncie aqui!!!
371·1919

DelleUzação lcuIIIRseB •
: lavação e "DlUra II.1II1II_11

Umllem dO CaIU tálua
'mllBlIDealllllZaçio fifiiied

Anuncie aqui!!!
371·1919

INVESTIGACÕES
,

,

. ,

,

Anuncie aqUi!!!!
371·1919

; ;

................................................................................................ ,,'

CRIMINAL E
PARTICULAR

f ;

I Anuncie aqui!!,!:
371·1919

.

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47) 276-3429
9975:'5659

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

I Anuncie aqui!!!
371·1919

(47) 37421
9991-8567 * Forro

* Acabamentos de gesso
* Consertos
* Orçamento sem compromissolua Mal. Castelo Branco, 4893

Centro - Schroeder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

vem a GÚúlto Valyas, ,594
Centl'o - Jara91lá ({o Su{

Ter.: 370-3612

Produto:

I Venha Conhecer a
i Moda queé um Doce!

,

í . ,

: Preços especiais!
de inauguração!
Modinha

tarn, 01 a 16
Moda Adulto I

Fone: 371-5810
Rua CeI. Procopio Gomes, 1263

.

i A����i� ���i!!�
371·1919

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

Tratar: 274-8456
9902-7575,' ,

Anuncie aquilU
371·1:919

Anuncie aqui!!!
371·1919

f :

j Anuncie aquilU
371.1919

rç:::j VIDRAÇARIALU Arte Vidros
Vidros. Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento ..

[areamento, Plotter de Recorte, Acessórios
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SAUDE Bc INFORMA AO
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 transmitir a doença. Não há

.

transmissão por contato direto de um doente ou de suas secreções para
uma pessoa sadia, nem através da água ou alimento.

Tratamento

Em 45 dias' devida, 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. Sintomas da Dengue:
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 acetil salicílico, como,
por exemplo, asplrina, AAS, Melhorai, Doril, Sonrisal, Alka-Seltzer, Engov,
Cibalena, Doloxene e Buferin. 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 água, mesmo limpa, ficar parada em qualquer tipo de recipiente.

Não deixe aeulIJula'r água em

pratos de vasos. Substitua ti '

água elos vasos por areia grossa
umedecida.

Mantenha as caixas d '�gua, poços,
latões e filtros bem fechados.

Pneus velilOs são um dos

lugares preferidos do mosquito
·.Esvazie as garrafas e coloque-as

de cabeça [lara baixo
.

�C0111DMAf - oga nus líbios musculares
" C-ElASTASE - ativa sinlere �e elostina ecolõgeno t
PENTACARE - efeito tensor lObre os mortas de e�p
AHA - elimino manl(has I) fo(il!ila pelíelrolõo de cnl
fUCOGEl- du Ia hidrolo(ôo

.........

��f:\�;�
1

�AWEe
Saúde e Beleza Dr. Luciano Maiochi

�_r
\. [láce '(]Or-Pff

e Distribuidora de Cosmétieos.

i!<'itÜW'0 Cf?.osa," '"S"mAJ"" � �
Medicamentos em geral
Manlpulaç:Jo de fórmulas médicas

Flslocerjpicos e
Cosméticos manipulados

Fone: 37 J -8298

Pereira
Shampoos, cosméticos,

!

sucos naturais de Babosa'
(Aloe vera)

Fone: 371-6110
9905-2653 Oftalrnoloqtsta

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

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme wcege, 50 - Sl. 4il!i

Fone: ..370-170
-J\s())nata@rt(;!tui1à,com.br ';,Ja-r(!, "1;!A·l�,Ü

fone: 275-t450
A" . .vl •.r. Deodo]'o ti" .FO'''CCiI, 491
�aJa 01 . Centro -, JiJ.T.agllá do Sl'll

1,*,l-NEOVITA
Comércio de Produtos
r-, ',-, ""t- !;;;;_..

�f::;::l ,f" / ��..; ;'," . /'.
�

"

Ortopédicos
e Hospitalares

fone/faH: (47) 372-0461
B: Barão do III 811"", 353 - S(2. eellnl·!tIlládl SUl'
.maU: malochl@tllra.com.br - Clt: 1901-U9CI

r-"';, :'," �
-"

-:' '"c"-; ",';:;'

IANUN,C'�
I AQUI!:
iJ71-f�1�

�.Q�
BELA VIDA
N.rlilr';tI (.'I1Ul() V(',CI?

Centro de apoio aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Vargas, n� 49 - Sala 105
Cd. Herter J defronte a Igreja Evangélica

(EI11 cima do Unibancol
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Entidades se reúnem para
criaroProgramaFome Zero

]ARAGUÁ DO SUL

Cerca de 30 represen
tantes de entidades de

Jaraguá do Sul se reuni

ram no sábado de ma

nhã no Colégio Marista

São Luis para conhecer,
discutir e criar o Progra
ma Fome Zero na cida-

f,
de. O pastor Eraldo da

Igreja Quadrangular de
Joinville e membro do

Comitê Fome Zero

apresentou o programa
aos participantes. Na

reunião foi criada uma

comissão que irá traba

lhar na elaboração do

projeto que terá a par
ticipação do poder pú
blico e será encaminha

do para a Câmara de

Vereadores para que

seja aprovada a criação
do Conselho de Segu
rança Alimentar em

J araguá do Sul, o

Consea. Segundo Mario
Inácio Pappen, vice
presidente da Federação
das Associações de Mo

radores do Estado de

Santa Catarina

Famesc que também

participou, o encontro

foi surpreendente pela
sua explanação: "Foi in
teressante constatar que
o programa não é só

assistencialista, de dis

tribuição de cestas bá

sicas, mas também de

criar projetos para a in

clusão social", destaca
,; Pappen ..

A comissão é for
mada por cinco pesso
as. São elas: Brunhilde

Pasold, Justino Pereira

da Luz, Ricatdo

Deretti, Zildete da Cos

ta Lombardi e Padre'

Irineu José Victor, co-

ordenador di equipe.
Esta comissão além de

elaborar o projeto quer
chamar a participação
da sociedade para esta

discussão que é a ques
tão da fome e da inclu

são social."Nós já
estamos há algum tem

po promovendo reuni

ões e debatendo sobre

este programa e quere
mos conclamar a socie

dade para fazer parte
deste programa", fina
liza Justino Luz um dos

representantes da co

missão.

Guaramirim .tam
bém se mobilizou para
a criação do Fome

Zero. O encontro acon

teceu no dia 25, no Sa

lão Paroquial da Igreja
Matriz Senhor Bom Je
sus, com a participação
de mais de 20 entidades
do município. O Pastor

Eraldo, de Joinville,
abordou sobre a neces

sidade de se criar pro
jetos de trabalho e ren

da. O encontro serviu

para formar a Comis

são Provisória Fome

Zero de Guaramirim,
que ficou constituída por
Cellina Mislene Freitas

Adão, Cíbia Fernandes

Neves, Charles Longhi,
Francinne Maira Espe
zim, Wanderlise Jeanete
Gili, Nilsa Aparecida
Kuln, Maria Salete

Espezim, Jussara Elisa
beth Ersching Peixer,
Sérgio Glacir de Olivei
ra, Paulo Roberto Time,
Amália M. Dequech. A
Comissão de se reunir

novamente a partir da

segunda quinzena de ja
neiro de 2004. (CG)

COMUNICADO

Foram extraviados da empresa I<arol
Alimentos Práticos Ltda. EPP, CNPJ n°

02.886.743/001-36, I.E. n° 253.784.468, as
notas fiscais de saídas, não utilizadas modelo

" I, série 1 de nO 4653 à 5000.

redacao@jornaicorrelodopovo.com.br
ISAÚDE: HOSPITAL JARAGUÃ PROMOVE NOVO ENCONTRO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO

Jaraguá do Sul promove o

2° encontro de aleitamento
}ARAGUÁ DO SUL - Di

ante da grande aceitação e de

manda no primeiro encontro

realizado há cerca de doisme

ses adireçãodoHospital eMa-
.

ternidadeJaraguá em parceria
com o Senac regional,promo
verá nos dias 11 e 12 de de
zembro o Segundo Encon

tro de Incentivo aoAleitamen

toMaterno. O encontro é des

tinado a profissionais da área

da saúde de toda região e tem

como objetivo discutir como

está sendo realizado omanejo
e a promoção ao aleitamento

matemo no Vale do ltapocu.
De asardo com a enfer

meiraAndréaKisthouveuma

aceitação muito grande por
parte dos profissionais de saú
de em diminuir a distância na
tural que existe entre a gestan
tes e as instituições de saúde.
Para aprofissional a instituição
gostaria de fazer com que as

mamães continuem o proces
so de aleitamento após o perí
ado de licença, indo nas cre

ches ou saindo do trabalho

para amamentar o bebê. "Sa

bemos que muitas mães aca

bam deixando de amamen

tar depois que começam a tra

balhar, quando na verdade

essa atitude deveria continuar

enquanto puder", destaca
Andréa que é uma das

organizadoras do encontro.

Aexpectativa équemais de
250 pessoas participem deste

segundo encontro. "Muitos fi�
caram interessados em partici
parmas no primeiro encontro

me deram pude amamentar

corretamente meu primeiro
filho, até os 2 anos e 4meses e

agora o Ricardo. O ensina

mento delas é muito impor
tante para não agir demaneira
errada, provocando fissuras

no seio e conseqüentemente
não alimentando meu filho

corretamente", declara a ma

mãe de 32 anos. (CG)

puérperas para poder dar ori
entações corretas sobre como
amamentar. A dona de casa

Maria LucimardeMoraes dos

Santos está amamentando

Ricardo, que nasceu no dia 27.
Mesmo sendo o segundo fi

lho, Maria contou com o

apoio e as orientações das en
fermeiras do hospital ·"Gra-

\

ças as dicas que as enfermeiras

Início dia 11, às 8 horas, com a

palestra do pediatra e secretário de saúde

de Jaraguá do Sul, Airton Luiz Weber

com o tema "Aleitamento Materno e

sobrevivência infantil". No mesmo dia

ainda acontecem palestras sobre como

o leite vai do peito para o bebê;
promovendo o aleitamento materno

durante a gravidez e após o nascimento

do bebê; iniciando o aleitamento

materno; avaliando uma mamada;

Alexamdre 8090

Hospital e Maternidade Jaraguá em parceria com o Senac promovem nos dias
12 e 13 o Segundo Encontro de Incentivo ao Aleitamento Materno, na Acijs

Programação para o encontro de incentivo ao aleitamento

algumas empresas fa
zem para melhorar do
meio ambiente. A dou
toura em direito am

biental, Noêmia Bohn fez

palestra sobre a relação
quantidade x qualidade
da água. O ponto forte
das atividades foi a cole
ta de lixo nos Rios

Itapocu, Itapocuzinho e

Jaraguá. Foram recolhi
. dos do Rio Jaraguá mais
de 300 quilos de entu

lhos. Ao final do even-

que aconteceu aqui no hospital
o espaço ficou pequeno para
as 50 pessoas. Desta vez fare
mos no auditório da Acijs e

assim poderemos receber a

todos", declara Andréa.
A idéiado encontroé pro

mover um aperfeiçoamento
aos profissionais de saúde que
trabalham direta ou indireta
mente com as gestantes e

problemas precoces nas mamadas e'

bebês que recusam o .peito.
No dia 12 os temas serão Baixa

produção de leite; bebês que exigem
cuidados especiais; problemas tardios

nas mamas; retirando o leite materno e

alimentando o bebê com o mesmo;

oferecendo apoio permanente as

nutrizes; tornando a comunidade amiga
da criança e por fim tornando o

hospital amigo da criança.

to foram jogadas flores.
no rio em homenagem
a água. "Foi um gesto
simbólico de pedido de

paz e respeito com nos

so rio que tem sido tão

maltratado e que espe
ramos ·contar com a

conscientização das pes
soas", avalia o engenhei
ro químico Edson
Adilson Ferreira que é

também supervisor de
análise ambiental da

prefeitura municipal.

/

Semana da Agua foi avaliada como positiva
]ARAGUÁ DO SUL -

Equipes da divisão de
meio-ambiente estão fa
z erido o levantamento
das atividades realizadas
durante a Semana da

Água realizada de 24 a

29 de novembro. Na

programação aconteceu

apresentação de cases

de empresas na questão
ambiental. Uma exposi
ção itinerante percorre.
J araguá do Sul mos
trando o trabalho que

Do Rio Itapocu duran
te a semana foram re

colhidos cerca de 200

quilos de lixo. Para
Ferreira a intenção é

expandir este trabalho

para outros rios. "Ini

ciamos no Rio Itapocu,
passamos a limpar este
ano o J araguá quem
sabe nos anos seguintes
podemos expandir
para os demais rios da
nossa região", deseja
Ferreira. (CG)
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POR FRANCIENE FAGUNDES

Comemorando mais um aniversário
hoje, Saionara Steinert. Parabéns e

muitas felicidades de todos os seus

amigos de "festa"

BALADA:���,_,.."
Será no dia 12, na

Cachaçaria Sons e

Vinhetas, Only Friends.
.Para animar DJs. Daniel
Stuart e Antony. Convite

fr,ee na Loja U P!

(Shopping Breithauptl+ou
com os friends. "Não fique
I.de fora dessa balada entre

amigos".

PARABÉNS
Mauri César Junior

Raduenz, que mora em

Florianópolis, aniver

sariou
. dia 29/1l.

Quem deseja é a oma
b

iAlzira, os tios Rogério
e Sérgio.

FELICIDADES
Aniv.ersariou ontem

dia I, Tereza Chiodini,
isua prima Alzira dese

ja muitas felicidades e

saúde.

Continua em exposi
lção , no 10 piso do

[Shopp lriq Center

Breithaupt, até o final,
do mês, os painéis do.
Atelier Marcos Vallin
Machado. São inúme
ros com tinta acrílica.
sobre, tela, enfim é
uma magnífica harmo
nia das cores,

FEIRA
De 4 à 7, estará em ex

posição, na garagem 2

do Shopping Center

Breithaupt, a feira de
filhotes. Vale a pena
conferi r...

PUBLI
Nesta quinta, dia 4, é

.dia de Public, no Big
Bowlling, com a-Ban
da Núcleo Sul

Acontece neste sába

do, dia 6, Baile Gaú

cho, no Vierense com

formatura Mercosul.

Animação com o Gru

po Garotos da

Querência.

AGUARDE ...
Grande Show no Bi

Bowlling com a Ban

da Nenhum de Nós, no

dia 18.

CENTER

..
Cd',· DVO',· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av, Mal. Deodoro,406 -Centro 371-2847

Shopping Breithaupt· Centro 275-2005

Fotos: Divulgação

Completou 16 anos, no dia 28, Janice Briese.
Felicidades é o que deseja seus pais Adolar
e Ursula e suas irmãs, cunhados e sobrinhos

SHOW
Grande show com a dupla
Pedro e Thiago neste sá- .

,.bado dia 6, no Chopp Club,
Jaraguá do Sul.

Completa 30 anos no dia 7, o simpático
e amigo Sidmar Volkmann. Desejamos
toda a felicidade e saúde que você
merece. São os votos da sua irmã

Roseli, seu cunhado .Marcio e do
afilhado Cláudio Roberto

Best. 'Ventos em Gerar
...

Re�onsa6iMade. l,

comyetência
Q!laMade

Criatividade

"Um livro de pro-
vérbios é como uma

farmácia, no qual
você encontra re

médios para todos
os males". (George

Bassitt)

agpromoter@yahoo.com.br
Aw{réia(4J) 313·0155/9111·1334

G�ff1L_ 311·35�3/9102·0411

o Administrador Braz Vieira - Diretor Exe
cutivo da Federação. de Hospitais
de Santa Catarina, foi eleltoPresidente da
FUNDASC - Fundação dos Administradores
de Santa Catarina

o Hotel Vale das Pedras, em

'J araguá do S ui, real izará no dia .31

de dezembro uma festa aberta ao

público para comemorar a virada
Ido ano. Haverá música ao vivo, fo
gos, cascata de camarão, frutas e

ponche à beira da piscina.

2:,0/1
José Antônio Gascho
Maltair Voltolini
Giovane Dalpiaz
Doriléia Hornburg
Nathál ia Pauli
Fridalina Becker
limar Saplinskl
Ladi Salete Basso dos Santos
Adilson Nasatá
Dr. César Ayala G. A. Vieira
Otavio Demarchi
Dr. Angelo Cãrlatto Zandavalli
Alan Andrey Rublo
Maria Bernadete G. Volz

1L12
Elía�ia��P.�P�e=r�e�ir=a�==�=;�r=�
IréJtcema Colle
Inês de Souza Simm
Marcio Furlani
Adernar Drews '

Ivone Halsin Bassani
I racl "Fischer

21.12
Patrícia Lewerenz
Sotrnar Mesch

.

Caroline Nau
Erivald Maier :

Olinda Konradt
Adriano Gaisler
Ieda Marisa Peixer
Elvira H. Bauer
Sonia M. Bast
Cristiane I<leinda Luz
Marcelo Cutelo
Saionara Steinert

Larissa H. Leufprecht
Norberto E. E. Baade
Alevorli Xavier Ribeiro
Leonardo Celoin
Carlds>D. de Moura
Leonardo Ceolin
Altair Augusto Pieper
Amir João Pedri
Johan Paul Gehrke
Amabilis Cescanetto
Fátima Maestri

��2���================
Sérgio Packer
Hercílio Adriano
Darci Volkmann
Karoliny B. da Silva
Atilano Zimdars
Alceu H. Lange
Solanqé Adriano '

Marcos de Oliveira
ThiagÓ Demarchi

2Jd.f "
,

I1ze Schmidt
Mauy MarY Duwe :

Dalton Cleber Mohr
Katia Schulz
Beatriz Yamashita
Felipe José Greboge
Cecíl ia I<oepp Rowe

A re o EldiTnger
Aline Valentini
Cesar José Zanetti
Dario Pradi
Valdete Hernacki
Nickolas Leonardo I<nihs
Bete Fausel
Nicolau H insching
José Gonçalves
Ana Hostln

•

Daniela Engelmann
Paulo Roberto Pedri 'T,

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

E-mail: bia.·s@terra.com.br

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANT6NIO ESTANISLAU
AYROSO, 763 • NOVA BRASiuA

(47) 371.9659

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:301 o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

acessórios

Venha
" ,

.. conhecer ...

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

Barão do Itapocu seu tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA

HISTÓRIA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

CORREIODO POVO 9

Dia 3 de outubro de 1930. O relógio mar

ca 17:30 horas, o General G ii de Almeida,
comandante da 3a Região Militar deixa o

quartel ern Porto Alegre e é preso pelos
correligionários de Getúlio Vargas.

I-rrompia a Revolução de 1930, que poria
fim à política do café com leite

(hegemonia política de São Paulo e Mi

nas Gerais) e levaria Getúl ia Vargas à

presidência da Repúbl ica. De Porto Ale

gre a revolução se irradiou para o restan

te do país. Também em Jaraquá' do Sul as

tropas se fizeram presentes em sua mar

cha para o centro do país, mais especifi
camente para o Rio de Janeiro, a capital
brasileira de então. Na foto vemos com

ponentes das tropas e uma multidão de

curiosos em frente à estação ferroviária.

Há 15 anos
POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

Em 1988, realizava-se a 2' Competição de Caiaques,
Baterias e Canoas de J araguá do Sul, promoção da DME
e Hermes Macedo no rio Itapocu. A largada estava

prevista para as 9 horas, em três baterias, a primeira de
canoas e bateiras, a segunda de caiaques 4 metros e a

terceira caiaques de 3 metros, cada qual largando em

intervalos de 15 minutos. O percurso era a de 11

quilômetros, desde Nereu Ramos à ponte Abdon

Batista, no centro da cidade, onde se dava a premiação.
Os pedestres que utilizavam a Avenida 2 - Marechal
Deodoro da Fonseca, agradeciám a S. Excia. o Sr. Durval

Vasel, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, as

determinações para o fechamento dos buracos que se

criaram entre os trilhos ferroviários na passagem de

nível, em conseqüência da troca de dormentes, há
tempos, que quase ocasionaram acidente numa senhora

idosa, em dezembro/87, motivo de uma nota-apelo"
pela imprensa. A passagem de nível, no lado do ponto
de Táxi ficou uma jóia e contribuiria para a segurança
dos pedestres que passavam diariamente pela principal
via pública da cidade. Os encarregados da pequena obra;
porém de grande utilidade, contudo não a deixaram

completa, pois, com o correr do tempo se deteriorou o

outro lado da travessia perto da míni-praça que estava a

exigir atenção para que lá não ocorram acidentes porque
os veículos, ao adentrarem na Rua 62, nomeada de

Expedicionário Gumercido da Silva, que naquela época
conduzia à Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, avançam
sobre o passeio, com grave risco para os que
locomuverem-se a pé, especialmente' os ilustres

Há 3 anos

senhores vereadores que ainda não se motorizaram,
fazendo-os chegar atraso às reuniões.

Em 2000, a 2° Feira da Malha acontecia de 10 a 29 de julho
de Jaraguá do Sul, que esperava movimentar R$ 1 milhão

e receber 30 mil visitantes. A previsão era do proprietário
do Centro Comercial, Osmar Vailetti aí na divisa com o

vizinho município de Guaramirim. Segundo Vailetti, a Feira
tinha como objetivo principal resgatar a tradição do

município na produção e comércio de malhas, conhecido
como Capital da Malha. Por sua vez realizava-se o 49°

Campeonato Brasileiro de Ornitologia e a 4' Copa Alcon
Ouro/2000, no estacionamento do Shopping Breithaupt,
alcançando grande brilho.
O CTG Laço Jaraguaense realizava, com pleno sucesso, o

décimo nono Rodeio Crioulo, que reunia gaúchos e

administradores de todas as querências, fazendo uma

grande confraternização tradicionalista de gaúchos dos
três Estados do Sul, lotando o Parque Augusto Demarchi.
A colunista Lisandréa Costa levantava o tema da criação
de uma orquestra sinfônica ou filarmônica, que teria

abrigo na Scar (Sociedade Cultural Artística). Quatro
grandes grupos instrumentais formam as orquestras,
cordas, metais, sopro e percussão. A tendência moderna
fez com que fossem incluídos instrumentos que
originariamente não faziam parte do corpo. Com isso,
crescia o número de componentes. Hoje (então) chegavam
a reunir 150 músicos. Os interessados podiam se dirigir
ao secretário ou procurar Magnus Behling no Foto Loss

.•
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•COLISÃO: MAIS UMA MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPUTADA EM JARAGUÁ DO SUL

Fusca bate em poste e caroneira
.
morre com trauma na cabeça

]ARAGUÁ DO SUL -

As pessoas que residem

próximo à Rua João
JanuárioAyroso, no Bairro
Jaraguá Esquerdo, estão re
voltados com' a incidência
de acidentes que ocorrem

no local, provocados por
excesso de velocidade. No

. domingo, por exemplo,
mais uma pessoa foi a óbi
to depois de sofrer aciden
te de trânsito naquela tua.

O fato foi registrado pelo
Corpo de Bombeiros Vo-

luntários deJaraguá do Sul,
por volta das 17h45, quan
do foram acionados para
prestar socorro às vítimas.

O condutor de um Fus

ca de Jaraguá do Sul per
deu o controle do veículo
e bateu de frente em um

poste. Com o impacto da

colisão, uma das caroneiras,
Cristiane França, foi enca
minhada com vida ao

Pronto-Socorro do Hospi
tal SãoJosé, mas não resis
tiu aos 'ferimentos e faleceu

em seguida. Outro
. caroneiro sofreu corte na

cabeça.
Indignada commais este

acidente, a desenhista

Silvana Stinghen, 23 anos,
solicita uma atitude da Pre

feitura para evitar novos

incidentes. "Fiquei chocada
com a cena que assisti no

domingo. Não posso espe
rar que aconteça algo com
aminha família para então
reivindicar soluções. Seria
muito importante a instala-

ção de lombada eletrônica
ou controladores de velo
cidade para evitar que os

condutores transitem em

alta velocidade",menciona.
A cem metros do local

do acidente há uma institui

ção de ensino, com faixa de

segurança para a travessia

dos estudantes. 'Trata-se do
único trecho que os moto

ristas circulam mais caute

losamente", diz. (FABIANE
RIBAS)

Chefe de Trânsito diz que reivindicação será analisada
,

]ARAGUÁ DO SUL -

O chefe do Setor de Trân
sito da Prefeitura, Aurélio
Junckes, informa que assim
que receber a reivindicação

, formalizada poderá anali
sar a situação daquela lo
calidade. No ano passado,
a Rua João Januário
Ayroso ficou com a 16a

colocação no índice de aci
dentes em vias públicas, no
Município, ''Aquela rua tem
muitas-curvas, se colocar
mos controladores de ve
locidade certamente vamos
receber muitas reclama

ções no sentido de 'caça
níquel"', justifica-se,
enfatizando que não des
carta a possibilidade de ins

talação de radar móvel.
"Em princípio, podemos

FALECIM ENTOS

Junckes diz que será instalado mais radares móveis em JS

colocar tachões, o que já
ajuda a reduzir a velocida
de dos veículos. Mas de

pendendo do índice de

acidentes, colocamos o

controlador", afirma.

Quando foram coloca

dos os quatro foto
sensores na cidade, em
2001, registrou-se cerca de

3,5 mil notificações. Ago
.ra, com 16 sensores, a pre-

Faleceu às 05:00 horas de 28/11 o Senhor MoacirSardagna com idade de 60 anos, deixando
enlutados 2 filhôs, 1 filha, 2 noras, 4 netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 29/11 às 09:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o CemitérioMunicipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 04:.30 horas de 28/11 o Senhor Emesto SVhuttz com idade de 74 anos, deixando
enlutados filho, filhas, genros, nora, netos, bisnetos, irmãos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 29/11 às09:00 horas, saindo o féretro da sua residência seguindo
para oCemitério Municipal de Schroeder.

Faleceu às 22:10 horas de 30/11 a Jovem Cristiane França com idade de 18 anos, deixando
enlutados seus pais, irmãos, avós, tios, primos e demais parentes. o sepultamento foi realizado
em 01/1,.2às 17:00 horas, saindo o féretro da sua residência na Ilha da Rgueira seguindo para o
cemitério.Municipal daVila Lenzi.

Faleceu às 23:30 de30/11o SenhorValerioVailatti com idade de 47 anos, deixando enlutados4
irmãos, 2 irmãs, cunhados, sobrinhos e demais amigos e parentes. O'sepultamento foi realizado
em01/12 às 17 :30, saindo o féretroda Igreja Rainha da paz seguindo para oCemitério doCentro.

feitura computou 1,2 mil
casos. ''As pessoas estão se

conscientizando aos pou
cos, quem reclama são os

infratores que transitam

em alta velocidade e são

notificados", salienta. (FR)

o
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FALE C IM E'NTOS
Faleceu às 06:00 horas de 28/11 o jovemWilian Roberto
Lenzi com idade de 14 anos, deixando enlutados seus

pais, irmã, avós, tios e demais parentes e amigos. O se

pultamento foi realizado em 29/11 às 17:30, saindo o

féretro da sua residência no centro seguindo para o Cemi
tério do Centro.

Faleceu às 11:20 horas de 28/11 a SenhoraWanda'Rower

,mais conhecida porWanda Briese, com idade de 80 anos,
deixando enlutados o esposo, 6 filhos, 5 filhas, 5 genros,
1 nora, 15 netos, 8 bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento roi realizado em 29/11, saindo o féretro
da sua residência às 8:00 seguindo às 15:00 para o Cemi
tério Rio da Luz Vitória.

Faleceu às 06:00 horas de 28/11 a Senhora Jorgete Zata l'lMatar com idade de 93 anos, deixando enlutados 3 filhas, �

genros, noras, netos, bisnetos, tataranetos e demais pa
rentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 28/11
às 17:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da

Vila Lenzi seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 518

05,- 08 - 10- 15 - 18 - 44

Quina
concurso: 1231

16 - 44 - 49 - 50 - 53

Lotomania
concurso: 372
22 - 31 - 40 - 42 -

. 44 - 48 - 58 - 61 -

62 - 65 - 68 - 71 -

74-77-78-81-
83 - 84 - 95 - 96

Loteria Federal
concurso 03789

1°-Prêmio: 19.784
2°-Prêmio: 70.319
3° - Prêmio: 01.1 55
4° - Prêmio: 48.149
5° - Prêmio: 35.438

J
........................
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NOTAS----
ECO-CATARINENSE DE VÔO LIVRE
A Good Fly Evento Radical vai promover neste final de

semana a quinta e última etapa do Campeonato Eco

catarinense deVôo Livre, com apoio dá Prefeitura e da

Federação Catarinense de Vôo Livre e Jaraguá Clube de

Vôo Livre. Os organizadores têm previsão 'de reunir

aproximadamente 50 pilotos de todo o Estado, sendo
que cada um levará um pacote com uma média de 30

sementes para serem jogadas. Eles vão atuar nas catego
rias de permanência, onde o piloto tem de voar no pe
ríodo determinado pela organização. Na classificação
até o momento, que está mais próximo do título de cam

peão é Dálvio Tubino Ferrari, o Cavalinho, de

I(� Florianópolis. Em Jaraguá do Sul, o destaque fica para
Toninho Bambu.

PRIMEIRO CAMPEONATO OLDBALL
As inscrições para o primeiro Ajab Oldball, competição
indoor para trios destinada à ex-atletas, pais de atletas e

simpatizantes da.modalidade continuam abertas. A dis

puta será realizada no próximo dia 1,3 de dezembro, no
Ginásio Arthur Muller. Os jogos serão divididos em três

categorias: Fraldinha, para atletas entre 21 e 30 anos;

Balzaquianos, para atletas entre 31 e 40 anos e Bengalinha,
para atletas a partir de 40 anos. A taxa de inscrição será

de R$ 15,00 e cada trio poderá contar com um atleta

federado em atividade. O regulamento geral e a ficha de

inscrição podem ser retirados no site da Ajab (Associa
ção J araguaense de Basquete), no endereço
www.basquetejaragua.com.br e mais informações po
dem ser obtidas através dos telefones (47) 9991-0818,

>, com Henrique ou (47) 9107-1747, com Christiano.

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, amanhã, 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 propormudanças e apresentar novas idéias.

Ponte Preta 10 17

esporte@jornalcorreiodopovo.com.br
I VÔO: PRÓXIMOS DESAFIOS DOS JARAGUAENSES SERÃO AS FINAIS DO ESTADUAL DE AsA DELTA E PÁRA-PENTE

Festival de Alegorias trouxe

pilotos de todo o País a JS
]ARAGuA DO SUL - O

Município recebeu aproxi
madamente 160 pilotos
vindos de todo o País, nes
te final de semana. Eles co

loriram o céu da cidade e
,

,

divertiram ao público que

prestigiou a sétima edição
do Festival de Alegoria de

Vôo Livre, promovido
pelo Jaraguá Clube de Vôo

Livre, com apoio da Pre

feitura. O evento foi consi

derado sucesso peiõs
organizadores. Dentre as 39

'alegorias inscritas, o título

de campeão ficou com

Valdir Giese, de Jaragua do
Sul, com a fantasia

Dragonvalo (dragão e ca

valo). Em segundo ficou

com o também jaragua
ense, Denilson Luis da Ro

cha, com a fantasiaCentopéia,
e o terceiro foi Junior Cezar
Bonna, de Lages, com a fan

tasia Urubu.

No dia seguinte foram

realizada as provas de Per

manência e Pouso, no Pico

Vicky Bartel

Criatividade das fantasias dos pilotos surpreendeu os organizadores do festival

Malwee. Na oportunidade,
o gaúcho Luiz Carlos

Lupatini, de Caxias do Sul,
garantiu a primeira coloca

ção, seguido de Sergio Samy
Gomes, de Curitiba, e Ed

son dos Santos, de Itajaí.
- O destaque ficou

com o paraplégico Augusto,
que veio de Santos. Algumas
pessoas o ajudaram na de-

colagem e no pouso, mas ele
deu uma lição de vida, um
show de garra e força de

vontade. Apesar da defici

ência física, o piloto apren
deu esta modalidade espor
tiva e fez todos levantarem

para o aplaudir em pé", des
taca o presidente do clube

jaraguaense, Cleiton

Wagenknecht.

Os próximos desafios
dos pilotos jaraguaenses se

rão as competições do Es

tadual de Asa Delta, mar
cado para o próximo final

de semana, em Jaraguá do

Sul, além das provas da úl

tima etapa do catarinense

de pára-pente, também no

Pico da Antena. (FABIANE
RIBAS)

Vlcky Bartel

Encontro motiva os estudantes nos treinos de vôlei

lei da entidade esportiva,
Benhur Sperotto, diz que
o evento foi sucesso total
e que no próximo ano pre
tendem dar continuidade à

atividade, oportunizando
encontro entre as crianças
que participam dos pólos
como forma de motiva-

,

ção e integração. "Nós re

novamos o contrato com

aMarisol, o que nos garan
te respaldo financeiro para
mantermos a prática do
vôlei. Não podemos au

mentar o número de pó
los porque não temos es

trutura suficiente,' mas o

Projeto Vôlei tem atendi
do cerca de 1,6 mil crian

ças. São estudantes que
saem das escolas e não es-

Encontro dos pólos de vôlei reuniumais de 1,2mil atletas
tão nas ruas, estão no es

porte, aprendendo a ter

mais disciplina, a perder e

gànhar", rpenÇ1onk.
,

,Para mO:�Í\:-ar'tos pro
fessores, Sperotto. destaca
que trará ao Município
profissionais dó vôlei para
ministrare,m:��upos de

aperfeiçoamento, "i'É mui-
.

' ")" ,

to Importante .que os pro-
fessores busquem o apri
moramento, então vamos

,

dar oporrJnidãd����ue eles
encontrem informações,
sem ter de se deslocar da
cidade. "Vale salientar tam

bém o envolvimento das

instituições de ensino nas

atividades promovidas
pela fundação de esporte.
Cada vez mais os profes
sores de educação física
têm motivado seus alunos
a participarem dessas com

petições para que se sintam
mais motivados nos trei

nos", diz. (FABIANE RIBAS)

]ARAGuA DO SUL - A

FME (Fundação Municipal
de Esportes) e a ADV

(Associação Desportiva de

Voleibol) promoveram o

terceiro Encontro' de PÓ

los de Voleibol no final de

semana, no Parque de

Eventos. A atividade reu

niu aproximadamente 1,2
mil crianças, dos 12 até 15

anos, que participam dos

189 pólos da modalidade.
N o sábado, foram
efetuados cerca de 200 jo
gos, e.rE oito quadras, sen
do 25 partidas por quadra.
No dia' seguinte foi a vez

das competições entre os

atletas de 13 a 15 anos, que
disputaram 118 jogos, em
três quadras. Os jogadores
das categorias Infanto e

Juvenil de Jaraguá do Sul

auxiliaram os

organizadores na arbitra

gem.
O coordenador de vô-
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I COMPETiÇÃO: ESTÁ É A OITAVA VEZ QUE OS JARAGUAENSES ENFRENTAM A ANJO QUíMICA EM FINAIS
,

,

Malwee prepara-se para a final 1·1én(isSim/!.'
do Estadual contra o Criciúma : ""'!lJUI1l8l�IM�UlS(J'�II()VfJf!II()�ej(/

.

>' r I/prJ� e'JJI) IIIl1iN (1111'11(/ 1mbllVllç(/b.
]ARAGUADOSUL-Repre

sentadospor suaequipe juvenil,
o time daMalwee perdeu aúlti
ma partida da segunda fase da

Divisão Especial do Campeo
natoCatarinense dePutsalpara
aAnjoQuímica, em Criciúma,
por 3 a 1. Mesmo com ader

rotao time jaraguaensegarantiu
o primeiro lugar na etapa com
15 pontos ganhos em seis jo
gos. Aanj� Quúnica ficou em

segundo lugar com nove pon
tos ganhos.AMalwe� começa
a decidir nesta terça-feira con
traamesmaAnjoQuímica,no
sul do Estado, às 20h30, no gi
násioColombaMachado Sales,
o título.da competição. O se

gundo jogo aconteceemnogi
násio Wolfgang Weege, em
Jaraguádo Sul, nopróximo sá

bado, também às 20h30. Os

campeões da Taça Brasil de
2003 têm à vantagem do em-

seus titulares e treinadores.Num

jogoondeadisposição substituiu
a qualidade técnica, o time de

Criàútnaabriuoplacaraos6'2b"
da primeira etapa através de

Tmgo aproveitando um rebate
dogoleiroThiagonum chutede

Andy.Umminuto depois Leco
empatou chutando sem defesa.
paraogoleiroAdilson.

Na segunda etapa os dois
times mostraram

muita movimen

tação e perderam
várias oportunida
des de passar a

frente no marca

dor. A,Anjo Quí
mica passou a

frente aos 17'40"
num chute de
Adilson e fechouo

placar aos '19'14"
numa jogada de

Michael Içara.

Arquivo
Ferreti diz que o elenco mostrou ser o melhor do Estadual

equipe que começa a partida,
mas irá manter o tradicional

revezamento a cada cinco mi

nutos. Parao jogo de amanhã, o
técnicopoderácontarcom o re

tomo do alaWilliam,que estava
cumprindo suspensãodedais jo
gospelaexpulsãocontraoCole
gial na primeira fase em

Florianópolis
SÁBADO-Noconfi:on

to de sábado, Malwee e Anjo
Quúnica preservaram todos os

pate.
O técnicoFernandoFerreti

treinouo elenco nesta segunda
feira procurando apenas com

gir as falhas observadas na par
tida contrao Colegial, na sema
na passada. ''Não existe mais

nada para ser ensaiado. O elen
comostrouseromelhordacom

petição ao longo de toda sua re
alização enãovamos alterar isto
agora", comentou o treinador.
Perreti preferiu não definir a

<'

o importante é ser você

Reinoldo Rau, 86 - Centro - 47371-3254
Filial Calçadão da Marechal - 47 372-1198

Viver sem fronteiras

TIMeHIP. A SUA PORTA DE ENTRADA PARA O MUNDO GSM.

+ +

QOAMING AUToMÁnco SEGURANÇA MÁXIMA
CONTRA CLONAGEM

TODA A SUA AGENDA TIMeHIP

Imagine um chip que armazena seu número de celular e toda a sua agenda de telefones para você colocar em qualquer aparelho TIM GSM. Imagine também que esse chip tem

Roaming Internacional Automático para você falar em diversos países' com segurança máxima contra clonagem. Além disso, você conta com um Menu Exclusivo, que funciona como
um atalho, proporcionando acesso rápido a diversos serviços TIM, como: blah! chat, saldo e recarga de créditos, notícias, entretenimento, entre outros. Imaginou? Agora junte tudo
isso com a qualidade TIM e você vai ter uma pequena ídéia do TIMChip. Venha conhecê-lo numa revenda TIM.
.. "f

.

Conforme,capacidade técnica (freqüência) do aparelho utilizado. ConsuKe sua operadora para ativação do serviço, Informações sobre valores, lista de países liberados e condições de acordo de Roaming.

r:;Sm:1· atendimento 1404 www.timsul.com.br
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