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Alunos e professores 'da Escola Gustavo Tank temem que o problema acabe prejudicando o início do

próximo ano letivo. Moradora mostra a divisa e o local que não pertence ao município de Schroeder
"

o cientista social Carlos Hoí

fmann, portador de esclerose

múltipla, lança livro autobiográ
fico no próximo sábado, às 10 ho

ras, na Livraria Grafipel, fio centro

de Jaraguá do Sul. Página 5

Presidente da Chocoleite, lírio
Utech, diz que a expectativa da

empresa é triplicar a partici
pação no mercado no período de
cinco anos. Página 6

Beta Alchini venceu

a etapa de Joinville
Piloto guararrürense Beto Al

chini sofre acidente no sábado à

noite, participa e, mesmo machu

cado, vence a disputa de domingo,
J. ill I

em OlnV e.

PÁGINA 12

Desempregado preso-
por tentativa de ':

r

:
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Divulgação CCOI Edson Junkes estelionato em J'S '.

A participação das crianças nos desfiles da Schützenfest comprova o caráter familiar do evento e o resgate das tra-
.

A

'____;;=;",...,.o..;.;;===::=..Ji-ldicõ_es germânicas trazidas neles imigr ntes. As crianças Darticii}am desde cedo, cultivando a cultura. pag=in=a"",Z__P,_A...'G=INA 11 _

Parte da Vila Amizade passa a

pertencer ao município vizinho
Uma área de cerca de dois quilômetros da Vila

Amizade não pertence mais a Schroeder, e sim ao

município vizinho de Guaramirim. O erro na de

marcação dos limites foi descoberto em junho deste

ano, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística), e deixou a população e as administrações 'PÁGINA6

dos dois municípios sem saber o que fazer. A co

munidade, cerca de 1,2 mil moradores, não aceita a

transferência e gostaria que o local fosse anexado a

Schroeder, proposta' que não deve ser rejeitada pela
administração municipal de Guaramirim.

•
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•
<
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Mãos de professor
COUTINHO

, Escuta, professor!
Estende tuas mãos!

Vês, são tuas mãos o instrwnento damanifestação física deDeus
São tuas mãos que conduzem crianças
São tuas mãos que orientam adolescentes
São tuas mãos que encaminham adultos.
Mãos de professor!
�s de educador.. "

Mãos que se unem para agradecer a Deus.
Mãos que se abrem para semear'o amor tão desacreditado pela
humanidade, conseqüência das mais diversas formas de violência
MãOs de professor!

'

'

,

Mãos de geSt�sfratérnais.
'Mãos deondéirr� energias capazes detransforrnaro egoísmo
em atos de solidariedade.
Mãos que tocam corações embrutecidos pela discórdiae pela
falta de fé.
Mãos de professor!
Marcos referenciais -de autêntica -prática cristã,
Mãos -,-' processo de transformação social."

, '

_'
.

. , '"
.

-
',', ,,>.

Mãos que embalam, sonhos e acalentam propostas de vida.
,

"Mãos que,tÍaçarntrajetóriás de esperanças.
Mãos que aplaudem
Mãos que acariciam
Mãos que parabenizam
Mãosqueseenttelaçun
Mãos de professor!
Mãos que dividem méritos

1{ãos que acolhem os que ficam à margém
Mãos que somam esforços
Mâo� ,-"'" dos da grande família brasileira,
Mãos de I?rofessor!

Muito obrigado, "Rede Globo!"
" ',ÍVo�FE�17 .A_cadêmit:o de Direito (fj�erj)

�'ObrigádJ;'; tkrprivat arnaíoriadopovo br�ileirode a�sistir
aos jogos ,doMundial deVoleibol, do qual oBrasil foi campeão,

"Obrigado", Cl3V (Confederação Brasileira de Voleibol),
por conceder a uma única emissora os direitos de transmissão
de um esporte tão apreciado em nosso Pai�.
E porque não, eu diria, "obrigado" senhores governant�s

por,assistirem a tudo isso, inertes.
' "

,

"

,

::'.' F'sabido �dª:,nec�ssi�ade financeira em nosso dia a dia,

i�;��)��_ã;��t�::::-:rit
Um país não pode perder oportunidades de direcionar sua

juventude pari;l a prática de, esportes; pois o esporte ,�S!á:
, direta1tlertt� ,pgad?,� ymavida saudável, e, uni, torneiomunclí�,

Çlevôlei,'� 'tneii,i�t, é.uma opôrtúnldaclif·ífut>;lr,�ihdêpehdentê'
dos interesses fmanceiros envolvidos.

' J' ,

Por isso, o meu "obrigado" a "Rede Globo", a CBVe aos

governantes.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Waiter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@lomalcorreiodopovo.com.�r. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O lomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais necessárias. .

Professor: cientista da Educação
Tudo começou com .um r;

I pela experimentação e pelo
decreto imperial, de i 5 de Pormeio da educação crescimento. É o compro,
oútubro de 1827, que tra- resgatam-se crenças, metimento destes profisse
ta da primeira Lei Geral formam-se opiniões e nais da esperança que esta·

relativa ao Ensino Elernen- belece ligações entre classe
mostra-se uma nova

taro A remuneração, no en- sociais'distintas, divididas e
,

, 'h' 'viv.ência democrática, f dtanto, e, istoricàrnente, o estrati ica as, eminente

grande problema da política lúcida e serena _J mente grupos de interesse!

educacional, do Império à totalmente .antagônicot
:Nova República, de dom ção", uma vez que ele pro- através 'de uma postura

..Pedro I a Fernando Henri- move pesquisas, desenvolve construtiva de trabalho.
que Cardoso, I e lI. De acor- métodos..e teorias educacio- Essa jurisdição dá educa,

do com. dados recentes, do 'nais. É preciso acreditar fia ção, na opinião da escritora

Ministério' da Educ�çã�, .do restauração dos valores per- Ester Buffa Arroyo, vai se

total de professores, 65% ,

didos, Pormeio da educação configurando como uma

ganham menos que R$ resgatam-se crenças, .for- ciência e uma arte. Enquanto
650,00; 15% ganham entre mam-se opiniões e mostra- não estiverem todos aptos:
R$,650,OO e R$ 900,00, e sé uma nova vivência demo- ; entender os valores dá nova

·16% .

ganham' mais de'R$ crática,lúcida e serena. Signi- ordem, enquanto'não estiw

900,,00. O salário médio fica, portanto, 6 acesso aos tem constituídos cidadãO
mensal é de R$ 1.474 nas, benscúlturais, historicamen- por obra e graçà da éâ\lca·�
escolas federais; R$' 656,00' te produzidos pelos hOmens, <ção, �ma minoria sábia, es'

nas particulares; R$: 5,84,00
.

'. a p:u·tidpaçãOrtas·,dd:isôes·
�

cl�ecid�;"m�dyrna e.raci?:
.

nas estaduais, .e R$ 372;00' ,que dizerrirespeito à.coletivi- rial g6vêrrtará e decidirá por
nas municipais:. 'COm6 é 'dáâée �o �ê�l exercício das .todós e. pira, o Bem de to

,

'

póssívêl projetar um-futuro possibilidades humanas. dos.
.

.

mais promissor, se a educa-' Aprender a ler e escrever, Professor: nosso respeito
'ção, base de uma nova hoje em dia não basta mais e admiração pelo seu ato de

sociedade, não é priorizada? ,p�ra usufruir de plena cida- escolha ao abraçar' a carreira
A. grande.êxpéctativa, em dania,

.

do ensino, pois no desertO
.

'comemoração ao' Dia dó' Uma sociedàde participa- do mundó,a úhlca terra fértil

Professor, é qe poder deno- tiva se caracteriza pela dis-: é ° coração do homem '"

Ítíinâ�lo "Cientista da Educa- cussão, pelo aprendizado, Cultive-o, parabéns!
Os, textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo" necessariamente, a opinião do jornal,

e'iU:õ;(�ÃO 1i'�D�TO� C�MÉRCIAL: Ruâ Coróriel Procõplo
Gomes de Oliveira, 24b, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Posta119- CEP: 89,251,970 - Jaraguádo Sul- SC.
Tel. 371-1919 - Fax: 27b�3258.

. E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

TEI'úSSINATURAS: 372-05'33 - 275"2853 - 275-0105
-370-bb50.
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o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB),
esteve ontem à noite na Câmara de Vereadores. Ele foi

convidado para falar sobre as ações desenvolvidas pela
sua administração. Pasold falou recentemente para os

empresários daAcijs (Associação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul), quando fez um relato minucioso de

todas as obras realizadas, em andamento e por realizar.

Ontem, foi a vez dos vereadores ouvirem do prefeito
o que está sendo feito em Jaraguá do Sul.

VERÃO
O horário especial de ve
rão no serviço público
estadual inicia no próxi
mo dia 4 de novembro
e prossegue até 16 de
fevereiro. O expediente
será das 1� às 19 horas
na administração direta,
autarquias e fundações
do poder Executivo. O
decreto que autoriza o

novo expediente foi
assinado ontem à tarde

pelo governador Esperi
dião Amin. O novo ho-

,

,

_rário vai gerar uma eco-

nomia média de 20%,
reduzindo as despesas
em R$ 2 milhões.

PSDB
O prefeito de Jaraguá do

Sul, Irineu Pasold, disse
ontem, durante entrevista
coletiva semanal, que vai

continuar fazendo todo Q

possível para tornar o seu

partido forte e estru

turado. Depois da derro
ta do deputado federal
Vicente Caropreso,' que
concorria à reeleição, o
PSDB entre crise, com
filiados Ampatizan-tes
buscando os culpados
para o fracasso do seu

candidato. O prefeito ga
rantiu que vai reestruturar
o PSDB na região, que,
segundo ele, está um caos.

FERIADO
O feriado do Dia do Funcionalismo Público,
comemorado sempre no dia 28 de outubro, foi
transferido para o dia 18 de novembro. A novidade foi

.

anunciada ontem pelo' prefeito Irineu Pasold, durante
entrevista coletiva semanal. A troca, segundo o prefeito,
é devido ao segundo turno das eleições e a troca não vai

atrapalhar em nada. O feriado dos funcionários públicos,
com a nova data, acontece numa segunda-feira, depois
do feriadão do dia 15 domesmomês. Já as férias coletivas
foram anunciadas para o período de 2 a 22 de janeiro.
Nesse período, funcionam apenas os serviços essenciais,
Este ano não haverá a implantação do horário de verão
na Prefeitura de Jaraguá do Sul.

I

ENTRE AS'PAS
"O PT cresceu puxado pelo- Lula, não pelas
lideranças locais." (A afi rmação é do prefeito
Irineu Pasold (PSDB), ao comentar o expressivo
número de votos dados ao PT na região).

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

���b�s titulare� da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

I COMEMORAÇÃO: PT DE JARAGUA DO SUL REALIZA SHOWMíCIO E PROSSEGUE EM CAMPANHA

Eleitos pelo PT agradecem
votos em evento público

]ARAGuA DO Sul -

Aproximadamente 2 mil

pessoas foram até a'Praça
Ângelo Piazera, domingo
à noite, para participar do
showmício promovido
pelo PT deJaraguá do Sul

e região. O evento, anima

do pela Banda "In Natu

ra", contou com a presen

ça da senadora eleita, Ideli

Salvatti, deputado federal

(reeleito) Carlito Merss, de
putado estadual eleito, Dio
nei Walter da Silva, e tam
bém do candidato ao go
verno José Fritsch, candi- .

Petistas da região prestigiaram showmício realizado domingo à noite
dato a deputado federal

. Marc�s Scarpato e outras

lideranças regionais do Par
tido dos Trabalhadores. '

Além de agradecer os

votos recebidos, os petistas
anunciaram publicamente
o apoio ao candidato ao

Governo do Estado pelo
PMDB, Luiz Henrique da

Silveira.

Apesar do apoio asse

gurado, o presidente do.
PT de Jaraguá do Sul, Má
rio Pappen, assegura que as

lideranças do partido não

devem subir no palanque,

muito menos ter qualquer o apoio não representa é eleger Lula presidente da

participação nos progra- coligação ou aliança, mas República", argumenta
mas eleitorais. apenas a vontade de acabar Fritsch, que pedi� a união

A decisão de apoiar a com as oligarquias repre- de todos os petistas em

candidatura de LHS para sentadas por Amin. torno do mesmo objetivo. I

o segundo turno aconteceu O ex-prefeito de Cha- Ontem, o deputado es-

domingo, durante reunião pecó José Fritsch afirmou tadual eleito Dionei Walter

da plenária estadual, reali- no domingo que, caso se da Silva participou da reu-

zada em Rio do Sul. Fo- confirme a vinda de Lula nião semana da Acijs
ram 49 votos favoráveis a Santa Catarina, certa- (Associação Comercial e

contra apenas nove defen- mente o Luiz Henrique se- Industrial deJaraguá do

dendo a neutralidade do rá convidado a participar Sul) e da sessão da Câmara

PT, e ainda duas absten- do palanque, que, segundo de Vereadores, onde foi

ções. ele, estará aberto a todos convidado a falar sobre as

O presidente do PT de que quiserem declarar o suas propostas de trabalho.

Jaraguá do Sul enfatiza que voto ao Lula. "O objetivo (MARIA HELENA DE MORAES)

Amin alerta adversário sobre perda de confiança
]ARAGuA DO SUL - O veira a Serra, no primeiro movidos em seu nome pa- PPB e PFL, visitou as obras

governador e candidato à turno, e agora ao candidato ra alertar os eleitores para da Escola Jovem Tancre-

reeleição pelo PPB, Esperi- petista, Luiz Inácio Lula da o que ele denominou de do Neves, os centros CCl-

dião Amin, disse essa se- Silva. "oportunismo". Ainda no munitários dos bairros, Saic
mana que as atitudes de seu

_ __O candidato à reeleição Oeste, Amin esteve sábado eJardim Itália, e o Hospital
adversário estão fazendo pelo PPB esteve em cam- em Campos Novos, na Regional do Oeste. Ontem
com que o eleitor perca a panha pela Região Oeste romaria de Nossa Senhora à noite, participou do,

confiança dos catarinenses. do Estado, durante todo Aparecida, no Santuário do primeiro debate deste se-

Amin refere-se ao apoio o final de semana, e apro-' Contestado; em Chapecó gundo turno, às 22 horas,
de Luiz Henrique da Sil- veitou os showmícios pro- participou da reunião do na TV Bandeirantes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4CORREIODO POVO ECONOMIA TERÇA-FEIRA, 15 de outubro de 200

.MUDANÇA: EMPRESA PRETENDE IDENTIFICAR PRODUTOS E TRANSMITI-lOS AOS CLIENTES

(

Emplac diversifica-se e

lança a marca "Vê Mais"
]ARAGUÁDoSUL-Para

marcar os 10 anos de ativi

dades, os empresários Valé
ria]unkes eDavid de Borba
introduzem no mercado
uma nova proposta na área

de comunicação externa. A

trajetória alcançada pela
Emplac se renova com a

marca '«Vê Mais", que tem

na linguagem atributos di
retamente relacionados com
a missão da empresa.

- Durante muito tem

po, o nome Emplac esteve

vinculado à idéia tradicional
de placas, que na verdade
formam a origem da

empresa. Com esta .caracte
rística, nos tornamos mais

conhecidos em]araguá do
Sul e no Estado, mas o cres

cimento dos negócios e \l

diversificação impuseram a

necessidade ele identificar

nossos produtos e serviços
de maneira a transmitir estes

novos objetivos para os

clientes -, explica Valéria

]unkes. A campanha, criada
pela Central deMarketing&
Comunicação, trabalha com
mensagens diretas: o cliente
«Vê Mais' resultados, 'Vê
Mais' tecnologia, 'Vê Mais'

impacto, etc.
O sl!-rgimento da Vê

Mais, no entanto, não impli
ca no desaparecimento do

nome E11)plac, que perma
nece como um referencial'

de identificação em cartões

de visitas, envelopes e outros

materiais de papelaria. "Esta
será a nossa assinatura, pois
afinal a marca Emplac tem

muitos ingredientes de '

sucesso e não podemos
simplesmente deixá-la de

lado", acrescenta ]unkes. O
empresário lembra que a

Emplac, é responsável por I

muitas ações que também
'

I.� Cesar Junkes/C>

Emplac permanece como referencial de identificação, explica Valério Junkes

revolucionaram o mercado
de mídia externa e projeta
ram a empresa de Jaraguá.'

do Sul neste disputado
segmento, que registra todos
os anos um crescimento

acentuado.
- Com este éonceito

v�mos estar presentes em

todo o Brasil, pois temos to
dos os recursos para ampliar
nossa participação no mer-

cada de mídia: externa, seja
nos meios onde já atuamos
ou no desenvolvimento de

projetos especiais de comu
nicação -, finaliza. Valério

Junkes.

Sonho que se tornou realidade
Quando pensaram em criar una em

presa emJaraguá do Sul para atuar no seg
mento de propaganda ao ar livre como

prestadora de serviços de produção de

letreiros, faixas e outdoors, Valéria e David
tinham em mente buscar a oportunidade
de ter seu próprio negócio com uma em

presa que evidenciasse credibilidade e com

petência no 'mercado.
Do começo, no galpão de 150 metros

quadrados, após o início efetivo da funda

'ção da empresa em 2 de setembro de

1992, a equipe era formada por dois fun
cionários e os donos. "Fazíamos de tudo,
pois como havia apenas o letrista e seu

ajudante era necessário colaborar na instala
ção e colagem dos painéis", conta Valéria.

-

'Atualmente, ocupando cerca de mil

metros quadrados, no centro da cidade, o
número de empregados é de 26 funcio
nários. Hoje, a Emplac atende mais demil
clientes em todo o Brasil, e o nome de Ja
raguá do Sul está associado a uma empresa
que prima pela qualidade. Filiada à Central
do Outdoor, desenvolve campanhas
locais e nacionais. Além dos painéis con-

vencionais para locação, que fazem parte
do negócio desde o seu início, a empresa
atua com identificação de frotas, fron
tlights, luminosos, impressões de grandes
formatos, instalações e projetos especiais
e triedros.

'Esta diversificação é apontada como

uma exigência do mercado. "A comunica

ção, hoje, é muito dinâmica. A abertura
da economia e o crescimento do setor de

serviços, aliada àmodernização dosmeios
de informação, como a telefonia celular e

a informatização, fizeram com que as

empresas buscassemmaior competitivida
de e, com isso, também o interesse de se

apresentarem melhor para os seus clien
tes", assinala David de Borba.

- Temos procurado nos atualizar

sempre, investindo no treinamento e na

modernização dos nossos processos, por

qu�, criatividade hoje é um diferencialmui

to importante.
Atender o cliente em todas as suas

necessidades é um fator de competi
tividade muito importante neste meio",
completa.

Mortalidade Emp-resarial
MAURICI ZANGHELINI - Presidente da

Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim (zanghe@terra.com.br)

Enquanto o mundo padece pelos problemas
econômicos sociais e ambientais, os Estados
Unidos aprovam leis que dão poder ao seu

.presidente (Retaliar, invadir, confiscar e guer·
rear), e com isto assustam as outras nações -que
clamam por paz, união, equalização e desenvol
vimento.

Somente no último ano, 40.000 empresasl
fecharam as portas na Alemanha e a situação atual

está piorando dia a dia. Este problema no mo- J
menta não é somente nosso, mas é do mundo

inteiro, devido aos mandos e desmandos do Sr,
Todo Poderoso "Bush".

Entretanto, no Brasil o problema é bem mais

complicado, e não é por falta de idéias. Em torno

de 35% das empresas morrem antes de completar
um ano.

Vejamos alguns números do ano de 2000 até

o presente momento; dados estes fornecidos pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE).
Em 2000 foram criadas 710.250 empresas,

sendo 659.360 empresas de pequeno porte e no

mesmo espaço dejtempo dC2 estudo, "fecharam
as portas" 457.990 empresas, sendo que 426.850

eran: empresas de pequeno porte.
Por quê tanta mortalidade empresarial?
Onde está o problema?
q que deveria ser feito?

Perguntas assim ficam "martelando" em nossa

cabeça a procura de respostas ou até soluções,
Arrisco-me a fazer algumas indicações de pro

blemas que na minha ótica fazem parte desta

mortalidade.
! I

�

No Brasil pagamos as maiores taxas de juro
de mundo, temos o Imposto sobre Operações
Financeiras (IOF), prazo muito curto, falta de

credibilidade, falta de assistência técnica na hora

do planejamento, acesso tecnológico precário,
desigualdade perante as multinacionais ...

Existem soluções!

Bingo
o Grupo de Mães Vocacional convida a

todos para bingo, que será realizado dia

15 (amanhã), a partir das 14 horas, no

Salão<:le Festas da Igreja Matriz São
.,.

. ) I'

Sebastião. Otimos brindes. A renda sera

em prol das Vocações Sa<?erdotais.

-J
UNERJ'_U�doJenoeu'dOSIII

www.une�.br
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APEVI
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) promove, durante esta semana,

das 8h30 às 22 horas, o curso, de Supervisão -

Formação e Desenvolvimento Gerencial, dire�ionado
a gerentes, supervisores, coordenadores, facilitadores,
encarregados e demais cargos de chefia e liderança
das áreas administrativa, comercial, técnica ou in

dustrial. O instrutor será Ariosto Fabiano de Moraes

e o investimento, para associados daAcijs (Associação
Comercial e Industrial de ]araguá do Sul) e Apevi é
R$ 180,00, e aos não associados, R$ 200,00. Mais
informações e Inscrições pelo telefone (47) 371-1044
ou pelo e-mail: tecnicaservico@apevi.com.br.
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O Núcleo de Metalrnecânica da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de ]araguá do Sul), em parceria
com a empresa Aços Favgorit Distribuidora Ltda.,
realiza, 110, dia 16, das 19 às 21 horas, no, Cejas (Centro
Empresarial de ]araguá do Sul), palestra técnica com

o tema "Características e aplicações dos aços especiais".
O evento é dirigido a empresários, executivos, gerentes,
pessoas relacionadas à área de compra matrezeiros, -

engenheiros de p,rojetos e estudantes de engenharia
na área de metalmecânico. Confirmar presenç� pelo
telefone 371-1044 ou no e-mail geovana@acijs.com.br.
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iO WEG
A Weg teceberá, no dia 16 de outubro, premiação da
ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Celulose e

Papel) e pela Revista "O Papel" corri o Prêmio

"Destaques "do Setor 2002", em duas categorias:
Automação e Equipamentos para Co-geração de

Energia. A entrega acontece durante jantar de

confraternização da ABTCP 2002 - 35° Congresso e

Exposição Anual de Celulose e Papel, em São Paulo.
Na última quinta-feita, a empresa foi premiada no

Hotel Grand Hyatt São Paulo, na capital paulista. O
"Relatório Valor 1000", 'que indica as mil maiores

empresa� do Brasil, elegeu a Weg'a empresa do Ano
no segmento de Mecânica.
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MARISOL /

Na última quinta-feira, a Marisol inaugurou a primeira
franquia da loja infantil Lilica & Tigor do EstaBo de
São Paulo. Agora, sã� 25 lojas abertas, e, de acordo
com o diretor-executivo da Marisol, Jair Pasquali, a

empresa prevê implantar, até o final do ano, mais
quatro .lojas só no interior de São Paulo, e abrir, em
cinco anos, 240 lojas da franquia em rodo o Brasil.
Para mais informações sobre a franquia Lilicaôc Tigor,
o Contato deve ser feito com a Marisol Franchising,
através do telefone (47) 370-8788 ou pelo site

WWw.marisolfranchising.com.br.
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IPRESTíGIO: FESTA DA BANANA SUPEROU EXPECTATIVA E AGRADOU VISITANTES É ORGANIZADORES

1a Bananenfest, de Corupá,
registrou público expressivo

CORUPÁ - A primeira
edição daBananenfest (Festa
da Banana), realizada em

,

Corupá, de sexta-feira a do

mingo, foi considerada um
sucesso pelo presidente da
CCO (Comissão Central

Organizadora), empresário
Curt Linzmeyer, Segundo
ele, aproximadarnenté 20

mil pessoas foram até o Se

minário Sagrado Coração
de ]esus para prestigiar o
evento, superando a expec-

'

tativa dos organizadores,
que esperavam um público
de, no máximo,' 1 O mil pes
soas. "Estamos muito satis

feitos com o resultado ,da
festa. Tudo deu certo/e os

pequenos problemas que
ocorreram desta vez serão

corrigidos ano que vem",
afirma Linzmeyer, ao se re

ferir à queda de energia
ocorrida na sexta-feira à

noite, e ao estacionamento.
"Ano que vem teremos um

gerador para qualquer even
tualidade e vamos organizar
melhor o estacionamento",
argumenta o presidente da

Horst aümle

Tamanini (E) e Curt l.inzmeyer, na abertura do evento

CCo. Segundo ele, somen- , das Festas de Outubro. ''A
te no domingo, 15 mil pes- idéia é valorizar o nosso

soas entraram no Seminário principal produto e mostrar

para prestigiar o evento. tudo o que se pode fazer
As potencialidades rurís- com a banana", afirma

ticas doMunicípio, aliadas às / Linzmeyer. Segundo ele, os
potencialidades da banana, pratos feitos à base de bana-

,

principal produto de Coru- na agradaram .os turistas. Fo-

pá, foram os grandes atrati- ram oferecidos nhoques, al- ,

vos da festa, que, a partir do môndegas e outros tipos de
ano que vem, deve integrar comidas feitas com banana,
o calendári; oficial da Santur como a salada feita com o

(Santa Catarina Turismo)! coração do cacho dabana-

]ARAGUÁ DO SUL - O sua ligação com o trabalho
cientista social Carlos Hof- e com o seu dever de hi§to-
fmann lança, no próxima riador.

sábado, às 10 horas, na Li- E é mais como historia-
vraria Grafipel, o livro ''A dor que ele passa adiante o

Passagem daVida", um rela- seu dilema existencial en-
I

, to dos seus últimos anos co- quanto portador de esclero-
mo portador dà esclerose se múltipla. E� seu relato,
múltipla, doença que surgiu ele ensina como, após desco-
na sua vida a partir da dé- brir sobre a doença, conse-
cada de 90 e que fez com guiú forças para juntar trata-
que mudasse todo o seu

�
_mento alternativo com o

conceito de saúde e de vida' convencional e, assim, seguir
produtiva. Hoffmann, ape- sua trajetória de vida, emba-
sar da doença, não se deixou lada pelas experiências de seu
abater. e jàmais pamu de dia a dia.

produzir seus escritos, como A experiência de Carlos
também não interrompeu Hoffmann pode ser encara-

na, que antes era jogado fo
ra, mas agora também' é

aproveitado na culinária;

O desfile realizado na

manhã de domingo tam

bém foi concorrido. Na

avaliação do presidente da

CCO, Corupá nunca havia

visto algo igual, como a par

ticipação de cem tratores re

presentando a atividade agrí
cola do Município.

A venda de produtos
tipicos também foi conside
rada acima das expectativas,
com destaque para os

licores e à cachaça tipo ex

portação FineSchnapps. "Fo
ram vendidas nada menos

que 250 garrafas dessa ca

chaça", exemplifica Linz

meyer, Segundo ele, a co

mercialização do chope
também não desapontou,
com a venda aproximada
de mais de 15 milcopos.

A 1 a Bahànenfest foi

promovida pelo Rotary,
Casa da Amizade 'e Prefei

tura, que investiu R$ 10 mil

no evento,
(MARIA HELENA DE MORAES)

Portador de' esclerose múltipla relata 'experiência
da como um verdadeiro

exemplo 'de persistência.
Desde que ficou doente, ja
mais se deixou levar pelo
pessimismo. Não deixou de
trabalhar e ao mesmo tem

po de lutar contra a esclero

se. O livro, que será lançado
neste sábado, simboliza basi
camente o sentimento cole

tivo e social que sempre ha
bitou o espírito do sociólo

go, que,durantemuitos ands,
foi o principal,articuladordo
resgate das tradições germâ
nicas em]ataguá do Sul, sen
do o primeiro professor de
dança folclórica alemã' do

. PIADORAS E
ORAS LASER E JATO DE TINTA

"

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- CENTRO DE CÓPIAS

MUnicípio e fundador da Li

ga de Grupos Folclóricos.

Atualmente, Hoffmann
reside em Barra VeÍha, uma
espécie de retiro, onde bus

)
ca a cura do corpo atra

,

vés do entendimento da

alma. Como coordenador

do Museu, da Malwee

obteve reconhecimento
público com sua disposição
em transformar a história

em objeto de estudo e cul

tura. Neste contexto, ide
alizou o "Acampamento
Folclórico", evento que vai

para a nona edição, sempre
com sucesso absoluto,

CENT
Selbettr

'"

.

LlOER EM COPIADORA

CARTUCHO PARA

HP600
E OUTRAS SÉRIES

R$ 45,00Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liMPASSE: ERRO NA INTERPRETAÇÃO CARTOGRÁFICA ALTEROU LIMITES GEOGRÁFICOS NA REGIÃO
,

Parte da Vila Amizade não

de Schroeder
. i

integra
SCHROEDER - Um

erro de interpretação carto
gráfica, que foi detectado

apenas esteano, está preocu
pando os prefeitos de Gua

ramirim e Schroeder e dei

xando parte da população
daVila Amizade sem saber '

o que fazer ou o que pensar.
Em junho deste ano, as

administrações dos doismu
nicípios foram comunicadas

pelo IBGE (Instituto Brasi
leiro de Geografia e Estatís

tica) que um trecho de apro
ximadamente dois quilôme
tros, localizado naVilaAmi

zade, não pertence aomuni
cípio de Schroeder, mas sim
a Guaramirim.A notícia foi

recebida GOm surpresa pelos
prefeitos dos municípios,
que querem encontrar uma

solução que não prejudique
os moradores do local e

tampouco os interesses da
.

maioria da população.
O prefeito dé Schroeder,

'Osvaldo Jurck, afirma que
o problema é sério e que está

esperando passar o período
eleitoral para, junto com

prefeito d� Gúrararnirim,
Mário Sérgio Peixer, encon
trar uma solução que sirva

, de denominador comum,

que não prejudique 'nenhu
ma das partes. Mesmo com
esse sinal de boa vontade,
expresso por ambas as par
tes, quem perde é Schroe

der, que, durante todos esses

anos, tem investido no local.
.

O maior prejuizo para
Schroeder é a perda de R$
600 mil por ano, que o Mu

nicípio recebe do governo
.

federal por sua ações na saú
de e na educação, um valor

que os municípios recebem
de acordo com o número
de habitantes e alunos em sa

la de aula. "O nosso índice

�

area

Fotos: Cesar Junkes/CP

Alunos e professores da Escola Gustavo Tank estão preocupados com o futuro

de retorno era 0,8%, com
essa perda passamos para
0,5%", exemplifica.]urck.

Além de perder parte
do que considerava seu terri
tório e verbas da União, a

Prefeitura de Schroeder tam

bém não tem como recupe
rar os serviços e atendimen

tos prestados durante todos
esses anos, como denomi

nação de ruas, telefonia e

correspondência. Ainda' de
acordo com Jurck, o acerto

entre as administrações esta
beleceu que até o final do
ano fica tudo como está,
mas, a partir do ano que
vem, o atuais 1,2 mil mora
dores do local passam a.

morar em -Guaramirim.

"Temos que resolver omais

rápido possível porque
precisamos fazer o orça
mento d� ano que vem,

quando não receberemos

mais o mesmo-recurso fi

nanceiro", alerta Jurck, que
pretende propor a anexação
do local. O prefeito esclare

ce que, nada será decidido
sem consulta prévia à comu-

,

nidade, e que o atendimento
prestado à população con

tinua o mesmo. O prefeito

de Guaramirirn, Mário

Sérgio Peixer, também não

vê problema em concordar

com uma possível' anexação

e deixar as coisas como estão.

Mas até que isso aconteça,
o impasse continua.,

. (MARIA HELENA DE MORAES)

Preocupação é com os documentos
deposse de terra e com a escola
Para os cerca de 1,2milmoradores do local a principal

preocupação é com os documentos pessoais e de posse
de terras e outras propriedades. "Ninguém sabe o que
fazer ou o que pode acontecer. Já imaginou, trocar o
endereço de tudo, a trabalheira e o gasto que isso vai dar

para o pessoal daqui, que já é pobre?", analisa a co

merciante Iracema Schollemberger, 52 anos é. há 26
- morando no local. Segundo ela, o ideal é deixar tudo
como sempre foi.

.

Na avaliação da também comerciante Traudi Sabino,
esse problema vai prejudicar ainda mais os moradores.
"É uma situação triste. Agora que estávamos conseguindo
falar em asfalto acontece uma coisa dessas. Imagino que
daqui para a frente não se faz mais nada pela nossa

comunidade", afirma.
A comunidade estudantil também está temerosa e

os alunos temem pelo início do próximo ano letivo. A
diretora da Escola Gustavo Tank, Melâniá de Souza,
afirma que não existe possibilidade nenhuma de
fechamento da escola. ''A lei garante 200 dias letivos e

prevê que nenhuma criança pode ficar fora da escola",
explica a diretora. Para ela, o pior é a mudança social e
cívica para as crianças, que ainda não se identificaram
como o novo município. Outro problema diz respeito
ao quadro de funcionários da es'cola (dez professores e

duas zeladoras), que podem perder o emprego. -o
prefeitogarantiu que ninguém seria demitido", argumenta
Melânia. (MHM)

TERÇA-FEIRA 15 de outubro de 200
ll'

Chocoleite renova o visual
- da logomarca aos rótulos

Empresário Lírio Utech mostra as novas embalagens

Professor,
parabéns pelo

seu dia!
.

Uma homenagem do Jornal

CORREIODOPOVO

}ARAGuA DO SUL - O

tradicional Chocoleire

ganha roupagem nova; da

logomarca aos rótulos.

Esta renovação do produ
to marca a volta do con

trole acionário da empresa

para empreendedores ca

tarinenses, depois de um

período em que foi gerida
por capital estrangeiro. A
composição de sua for

mulação, no entanto, não

sofreu mudanças desde o

seu lançamento, em 1959.

De 'acordo com o pre�

sidente, Lírio Utech, a ex

pectativa da empresa é

triplicar a participação no

, mercado no período de

cinco anos. "O chocoleite

tem uma tradição de quali
dade que marcou gerações,
um alimento nutritivo, sau
dávele sem conservantes",
acrescenta. Segundo ele,
este rejuvenescimento da

marca e das embalag'ens
pretende diferenciar o pro-

duto a fim de atrair ain
mais consumidores.

Inicialmente, a bebi
era oferecida apenas
tradicional garrafa de vi

retornável de 100rnl, q:
ainda circula no mercad
Em 1988 chegaram as e

balagens Pead (garraf
plásticas sem retorno), d

500ml e 1000ml, que lo�
tornaram-�e um grandl,
sucesso, líderes de vendai

no mercado do Estado,

A caixinha Tetra Pak,di
200ml, começou a circuht

a partir de 1996. O mais re

cente laríçamento é o Ch�

coleite Light, instituído no

segundo semestre deste ano

Para 1 de janeiro di

2003, a empresa está im

plementando um projeto
gerencial voltado para o

desenvolvimento de novO!

produtos e mercados I

pela introdução de naval

políticas de gestão e dene·
I gócios. (JE)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE - c/ 2 qtos, 1 coz., 1
lav.,1 bwc, 1 gar. R$ 160,00.
Tratar: 373-2651.

ALUGA-SE - qto mob., c/ coz., lav.
Tratar: 370-3651, c/ proprietário, ou
R. Rdélis Stinghen, 64, próx. Portal.

ENSEADA - aluga-se, 300m da
praia, a partir de 13 de janeiro.
Tratar: 372-1146.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
alv., no Águas Claras. R$
13.000,00. Tratar: 371-6238.

JARAGUÁ ESQUERDO - vÉmde-se,
c/3 dorm., 1 suíte, 1 bwc, 3
salas, coz., lav. e gar, p/3 carros.
R$ 75.000,00. Tratar: 376-1312.

p -
' '

p
ARANA - vende-se, na cidade de
alotina, ou troea-se por casa em

�aragUá do Sul. R$ 25.000,00.ratar: 9953-4012, c/ Edinei.
S-AO uns - vende-se alv c/60 2

' .,

T
m. R$ 36.000,00, aceito nego

ratar: 370-0446, após 18hs.

UBATUBA - vende-se ou troca-se

por casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
275-2130 ou 9112-0509.

VENDE-SE - alv., c/180m2, toda
murada, c/ suíte + 3 qtos e.

demais dep. Contém 1 ehur. c/
bwe, localizada próx. ponte do
Kolhbach. R$ 56.000,00. Tratar:
371-6238 ou 275-2634.

VENDE-SE - de mad., área c/
15x38. R$ 4.dOO,OO + presto R$
150,00. Tratar: 9991-6059.

VENDE-SE - em reforma, vista
panorâmica de toda rua Joinville.
Localizada na R. Águas Claras,
sendo a ultima casa à esq., s/nº.
Preço nego e aceita-se troca.
Tratar: 9952-1836.

VENDE-SE OU TROCA-SE -

mista, nova, em Joinville, por casa
em Jaraguá do Sul-Apto c/
160m2, todo itaúoa, pintura a

óleo, 1 suíte, 3 qtos, sala, bwe
social, sala de jantar, coz., gar. e
lav. + cobertura p/ 2 veículos, c/
34m2 (toda em Itaúba). R$
75.000,00, terreno de 735m2•
Bairro Vila Nova. Tratar: (47) 439-
1100 ou 9975-0963.

VILA LALAU - vende-se, c/
120m2, terreno todo murado.
Tratar: 9104-4588, cf Luca.

VILA NOVA -vende-se, c/
110m2, terreno c/665m2, rua
tranquila, c/ 2 qtos, sala,
biblioteca, coz., lav., piso mad., 2
gar. (aceita casa maior valor, dif.
em R$ 85.000,00). Tratar:
9975-4467 ou 275-0971, c/
Luiz.

AlUGA-SE - qto p/ moça ou rapaz,
no Centro de Jguá do Sul. Tratar:

9118-6348, c/ Paula.

ALUGA-SE - quitinete rnob., no
Centenário. Tratar: 370-3561, c/
proprietária. .

CENTRO - vende-se, c/ 3 dorm.,
ótimas eond. Entrada + finane.
Aceito carro no negócio. Tratar:
9979-9970.

DIVIDE-SE - procura pessoas,
Tratar: 371-9917 ou 9956-6839.

,DIVIDE-SE - no centro. Tratar:

, 9975-6818, c/ Giorgia.

PRECISA-SE - alugar 1 qto. Tratar:
'

9124-7309.

PROCURA-SE - moça p/ dividir
apto, no Centro. Tratar: 9973-5404.

PROCURA-SE - ap. pequeno p/
alugar p/ casal. Tratar: 3714191
ou 275-3387.

AMIZADE - vende-se terreno c/
350m2., Rua Ewaldo Schwarz.
Tratar: 376-2092

AMIZADE-vende-se, R$
3.000,00 entrada e o restante em

50 pgtos., próx, ao Clube dos
Viajantes: Tratar: 3'72-0074 ou

9112-4711, c/ Elson.
'

COMPRO - até R$ 25.000,00.
Tratar: 9962-7558, c/ Roberto.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se área
de terra de 100mts, ótima localiza

ção. R$13.000,OO nego (aceito car

ro). 276-3206 ou 999:3-0623.

,JARAGUÁ' ESQUERDO - vende-se,
20x30m. R$ 22.000,00, lot.
Juventus. Tratar: 372-0074 ou ,

9112-471�, c Elson.

TERRENO - vende-se c/375m2,
c/ casa de madeira. R$4.000,OO +

financ.R$150,OO. Tratar: 9991-
6059.

TERRENO - vende-se, 2, c/600m2
cada um. R$ 8.000,00, os dois.
Aeeita-se carro ou moto no nego
Tratar: 374-1588.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se
vários terrenos (prox. Escola Viter
Meireles). Tratar: 276-0605 ou

275-0069.

VILA NOVA - vende-se, área ,;-

20.000m2 (75x260m), ótima vista.
Aceita-se carro no negócio. Tratar:
9979-997.0.

e mais terrenos prontos p/
construir, aceito imóveis e

veículos c/ parte do pgto.
Tratar: 370-8563.

CENTENÁRIO - aluga-se, R. Rdélis

Stin�hen, 6;4, esq. Tratar: 370-3561.

CONSULTÓRIO - divide-se de Rsi

cologia, no centro. Tratar: 371-0503

RIO MOLHA - vende-se, c/
área 'de 20.850m2, R$
130.000,00 ou de 40.850m2,
R$ 160,,000,00, ou área total
de 140.850m2, R$
360.000,00, á 6km do centro,
perto de tudo que ve precisa.
Local c/ toda infra-estrutura,
chalé e edícula no estilo suíço,

, aq. á lenha e parabólica, rede
) sanitária septiea, rede hidr.,
direto da nascente, rede elétri
ca c/ iluminação externa,
galpão c/ quitlnete, canil, lagoa

VENDE-SE - terreno p/ chácara,
c/ 40.000m2, sendo 10.000m
área plana, c/ 2 riachos, c/
-água cristalina, lago, caminho p/
Pomerode. Próx. Parque Aquático
Paraíso, 12km do centro.

R$ 35.000,00. Tratar:
370-8928, c/ Marcus.

GALPÃO - aluga-se prox. Samae.
R: Ervino Menegotti, 1.190. R$
250,00. Tratar: ;273-6113.

VENDE-SE - 2 morgãos de
terra c/ casa em alv.
R$ 40.000,00. Tratar:
9123-7514, c/ Mateus.

LANCHONETE - vende-se no

começo da Reinaldo Rau. R$
3.000,00. Tratar: 9123-5357 ..

A melhor em comunicação visual
\Mídia Fxterna e Interna

i ,

' :' Av. pref. Waldemàr Grubba, 1583 ,'.
,

..

' ,Fone/Fax (47).3t:,1�86$7 �:Jar.aguá do'Sul - se, '.
" email: dumkep@ne�uno�com.br ,:,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Programação de Cursos

CH PERíODO DIAS HORÁRIO
' I

INVESTIMENTO

Aperfeiçoamento para Secretárias

60h 15/10 a 19/12 3§ 'e 5§ ,19h às 22h 1+2 R$ 105,00

Negociação e Administração de Conflitos
/'

15h 21/10 a 25/10 2" a 6§ 19h às 22h R$ 130,00

Legislação Tributária

30h 28/10 a 08/11 21 a 61 19h30 às 22h30 1+1 de R$ 92,00

ATENDIMENTO E VENDAS NO VAREJO

15h 28/10 a 01/11 2§ a 6§ 19h às 22h 1+1 R$ 70,00

Controle Financeiro e Contábil

39h 29/10 a .10/12 31 e 51 19h às 22h 1+1 de R$ 120,00

LANÇAME.NTOS PARA NOVEMBRO E DEZEMBRO

* A Arte de Bem Receber e
Servir
* Arte Floral - Arranjos e

Buquês
* Decoração de Ambientes

* Decoração de Vitrines
* Etiqueta Social e Profissio
nal
* Maquilagem
* Embalagens Natalinas e

Ocasiões Especiais
* Oratória
* Oratória Nível II
* Workshop - Como se Ves
tir com Elegância

,

@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

, CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

ARTES CÊNICA�
Espetáculo dia 15 de outubro de2002-

PARCERIA SESC& UNIMED

PROJETO BAÚDEHISTÓRIAS

CIRCUITO CATARINENSEDENARRATIVAS

TEMPORAMUTANTUR, com o contador de históriasCelso Sisto, déChapecó/SC

(Espetáculo Adulto e para estudantes do Ensino Médio. Maiores de 16 anos).

O espetáculo TEMPORA MUTANTUR é uma tentativa de reunir, lado a lado, algu
mas das versões mais conhecidas no Brasil, da famosa "Chapeuzinho Vermelho",
desde a mais trágica até a mais dramática e filosófica, sem deixar de passar pelo
humor e pela visão infantil como forma de releitura. Entre uma história e outra há
a voz do "(en)cantador" de histórias, seus comentários, seus recursos cênicos e
sua interpretação recheada de emoção.

Duração: 50 mino

Local: Museu Histórico Municipal "Emílio da Silva" de Jaraguá do Sul

. R. Praça Ângelo Piazera, SN Horário: 16h e 20h Gratuito

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-917
/'

TERÇA-FEIRA, 15 de outubro de

empregos
CABELEIREIRA - precisa-se c/
prática (que tenha todo material.
Tratar: 275-3612 c/ Débora,

PROCURO PESSOAS - p/ área
de vendas e liderança p/ traba
lhar c/ produtos naturais p/
saúde e beleza, Tratar: 273-
0383 ou 9118-8386.

PROCURO PESSOAS -r- p/ área
de vendas e liderança p/ trabalhar
c/ colchões magnéticos e acen

tos magnéticos p/ carros, Tratar:

273-0383 ou 9118-8386.

PROCURO PESSOAS - p/ traba
lhar c/ distribuidor ou supervisor,
trabalhe a partir de sua casa e ga
nhe de R$ 500,00 a R$ 1.500,00
no 12 mês, Tratar: 370-5764 ou

9121-1629.

REPRESENTANTE - Chee Chee
SPG do Brasil- admite represen
tante comercial para atuar em

Jaraguá do Sul e região. Tratar:
370-6615.

VENDEDORES- precisa-se, p/ atuar
em loja de brinquedo do Shopping.
Tratar: 9117-3289, c/ Ana Lúcia.

� �

CREDITOS PARA IMOVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR, REFORMAR

SUA CASA, SÍTIO, APTO, ETC:
CRÉDITO PARCELA SI SEGURO

18.600,00 R$ 154,00
24.700,00 R$ 195,00
31.300,00 R$ 258,00
34.700,00 ; R$ 310,00
43.500,00 R$ 355,00
50.000,00 R$ 410,00
56.000,00 R$ 460,00
62.100,00 R$ 515,00
68.100,00 R$ 560,00
74.000,00 R$ 610,00

Aut. Banco Central - INF. (47) 222-1152, cl
Paulo ou 9981-3627, parco reduz.

veículos

CELTA-vende-se, 01, prata,
personalizado. R$ 11.000,00 + 12

pare, de R$ 402,00, c/ seguro
total incluso. Aceita-se material de
contr, no negócio. Tratar: 373-
2545, c/ Luis.

CHEVETTE - vende-se, 88, ótimo
estado, pneus novos, aros de liga.
R$ 2.500,00 entro + llx R$
158,00. Tratar: 273-6117, c/
Gilberto.

CHEVETTE - vende-se DE, 91,
gas., único dono, grafite. R$
4,800,00. Tratar: 376-1557,

CHEVETTE - vende-se, 87, toda
reformada, vermelha, ale., em
ótimo estado, Tratar: 370-7703,
c/Volmír.

CORSA-veride-se, 99, prata, OU troca
se por um terreno. Tratar. 37,1-7260,

CORSA SUPER - vende-se, 97, c/
v.t. e rodas esp, R$ 9.500,00.
Tratar: 371-5393.

KADET - vende-se Ipanema 93,
em ótimo estadà de conservação
carro de mulher. R$ 7.500,00.
Tratar; 276-3206 ou 9993-0623.

OFEREÇO-ME - p/ cuidar de
as (idosas, doentes ou soment:
companhia), posso pemoitarQIJ
24h, Tratar:.371-0462, cf Ne'

OFEREÇO-ME - p/ lavare pass�
pa em casa. Também cuido de .

ças. Tratar: 273-5086, c/ Marcia

PROCURA-5E - de costureira,
dobração, etc, Tratar: 276-31()J

ESTAGIÁRIO
Estamos cadastrando
estudantes do Ensino

Médio, Técnico e Superi�,
Comparecer a Destram�
Av. Getúlio Vargas, 99,
sala 7, piso superior,
Tratar: 275-2088

KADETT - vende-se, GL, 96. RI
10,000,00, Tratar: 9952-2420.

KADETT�troca-se, GIS, conv.,
rodas 15, por carro ou moto no

R$ 12.500,00. Tratar: 9111-70

LOGUS - vende-se, 95, CU, ar
qte, desemb. tras., alarme, som,
imposto pago, Tratar: 276-0440
276-0031.

MONZA - vende-se SLE 88, doe '

em dia até 2003 c/ manual. RI
5.200,00. Tratar: 273-0601

MONZA-vende-se, Classic,SE,
90, cornpl, Tratar: 276-3206,

OMEGA - vende-se CD, 94,3.0,
R$ 12.500,00+ 23x 186,37,
Tratar: 9953-9966.'

OMEGA - vende-se, CO, 95,4,1,
banco de couro, cornpl., vinho. RI

�6,950,OO ou R$ 5.100,00+
flnanc, Tratar: 376-1772.

OMEGA - vende-se GLS, 2,2,96,
compl, R$ 9,000,00 + 26x, Trawr.

376-0241 ou 376-0542,

OMEGA -vende-se, GLS, 98,tuIiJ
original, em bom estado. Tratar.

9973-8668 ou 372-3944.

5-10-vende-se, 97, V6, compl.,cl
cabo Estendida. R$15.5oo,OO+�
R$ 323,00. Tratar: 373-2563.

5-10 - vende-se, 9-1, preta, em
ótimo estado, c/ protetor de
caçamba e lona mar. R$
18.000,00. Tratar: 373-2563,

VECTRA-vende-se, CD, 97,
cornpl, R$ 21,500,00. Tratar:
373-2563,

VECTR� - vende-se, CD, 94, corn�;
azul, impec, R$ 14.950,00 OU

i
4,500,00 + financ, Tratar: 273-1()(1

VENDE-SE· PRAIA CAMBORIU
Apto c/ 1 dorm., situado no Centro - R$ 37.000,00, Burarto'
Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI 296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto c/ 2 dorm., rnob. gar., situado no Centro - R$ 53.000,00,
Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993, CRECI 296,

<,

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto c/ 3 dorrn, c/ suíte, rnob, gar, sacada, quadra p/ Mar-RS
95.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993,
CRECI296.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



recruta e' seleciona para admissão
imediata es seguintes vagas:

VAGASABERTAS· 14jl0j02 .

• AUXIUAR DEEXPORTAÇÃO(4784) horário normal, olerece plano saúde, dá treinamento, conhedmento
em inglês e espanho, prelere com curso de comércio exterior, irá lazer a parte administrativo e documetnal de

� .

• VENDEDORDE VElCULOS(4918) ambos os sexos, segundo grou, a empresa olerece VA, seguro de vida, plano
seooe, exige experiênda ,

• AUXILIARDEREFErrÓRIO(4882) sexoleminino, primeiro grau, limpeza geral, pisos, sannários, vidros,
colçadas, salão de rele�ões, cortinos, sola de reuniões, teto, organização em gerol e na sola de material de limPeza,
haver possibilidade e assumir2' ou 3' turno.
•AUXIUARDEDEPTOPESSOAL (4877) sexo feminino, ambos sexos, irá conferirlolha pagamento, lechomelno
nolmliscais lançamento, compros, orçamentos, horária normal de segunda a sexta
• ENGENHEIROQUIMICO(4786) ambos os sexos, vagos paro Jaraguá da Sul e Schroeder
'AUXILIAR DESERVIÇOS GERAJSjATENDENTE(4808) Para floricultura, Sexo mosculino, primeira
grou, com habilitação, e que goste de plantas
• VENDEDOR(4807) Para floricultura, sexo mosculino, habilitação, primeiro grau
• REPIIESENTANTECOMERDAL (4790)1 O vagos, ambos os sexos, possuir firma registrada e clientela na área
deconlooiio
• CONFÉRENTE(4734/4758/4854) horária comeràal, irá receber pradutosde lornecedores e conferir e ajudar
nasorgan�ações do setor, conhedmento em inlormática
• SUPORTEA CUENTES(4596)ambos os sexos, irá dar suporle e treinamento na implantação dos sistemos de
gestão administrativa, solução de dúvidas, sugestão de processos
administrutivos, acompanhamento da utilização dos sistemas. ,

•AUXILIARADMINISTRAnvA (4699)-sexo leminino, conheàmento em inlarmátiro, prelerenda rondidatus
com experiência em material de canstrução

,
• ATENDENTEl.4744)-sexo leminino,solteira e disponibilidade paralrabalhar no praia no final do cne
"NSTALADOR DECALHAS(4745) experiênda na função, terhabilitoção
•AUXIUAR DEALMOXAFIRE(4747) (Dnhea'mento em peços hidráulicos, pneumáticas, palegados, bitolas,
porafusos, canhedmentas gera� na área de almoxarilado, em rerebimento de materiais, controle de estoque
•MARCENEIRO (4752):- experiência em móveis sob medida

'

• ASSISTENTEDE INFORMATlCA (4754) sexo masculino, 20 grau, bonsconhecimentas em software e

hardware, internet, conhedmento em redes, habilidade comI. possuir veicula
• FRESADOR FERRAMENTEIRO (4765)
•MARaNEIRO(4766) experiência como encarregado de marcenaria
• ENGENHEIRO SANITARISTA OU TÉCNICO- experiênciaem Trotamento de Água, Efluentes e Caldeiraria.
Anilosossexas.
•MECÂNICO DEAUTOMÓVEIS (4731) experiência em montagem de peças, pneus e rodas. Não exige
�.
•MECÂNICO ELETRICISTA (4690) sexo masculina, experiênda minima de um ano na área automobilistiro,
ll9I poroMa!lannfuba
• SERRALHEIRO (4586) saber ler e interpretar desenho, solda mig e experiênda em serralheiria e caldeiraria.
Tado a trabalho é lena com aluminio.
• TELE·VENDAS (4728) sexo leminino, com experiência na área, segundo grau completo
• EIETROTÉCNICAjENG.ELÉTRICO(4743) conhecimento na área de exportação, Inglês fluente e conhe
omento em espanhal, Inlorrnátka, Formação técnica em Eletrotécnica e ou Superior de Engenharia Elétrica, ambos
assexes, conhecimento na arte de negador
• TÉCNICODELABORATÓRIO(4632-E)- (ursa SUP9rior. Desenvolverá pradutos de segmento Frigorifico.
• FRESADOR
• SERRALHEIRO
• CAWEIREIRO
• TORNEIROMECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
• EMPACOTADOR(4719/4776) sexo masculino
• GUARDA (4917) sexo masculino, primeiro grau
•AUXILIAR DE CAIXA (4916/4876) idade minima 16 anos, ambos os sexos, primeiro grau
• CONFERENTE (4913/4894 a 4898/4861/4862) sexo masculino, primeiro grau
• VIGIA EOPERADORDEESTAClONAMENTO(4870/4869) sexo mosculino, segundo grau, horária dos
10:00 às 18:30 cf intervalo de 1: 1 O
• AUXILIARADMINISTRATlVO(4866/4867/4868) ambos os sexos, segundo grau, horária normal, Setor
de Cobronço, eletuar cobrança via telelone, obedecendo seqüência estabelecida atrovésde agendamento eletrônica
• ZELADOR (4775/4817/4915/4863/4864) ambas os sexos
• ATENDENTEDEFRIOS (4837)18 anos, atender clientes lazer reposição de Irios (queija, presunto e outros)
• VENDEDORA(479V4793/4774/4778/4790/4761/4762/4763/4764/4841 /484V4816/48601
ambos essexos, segundo grou, vagas paro JoroguáiGuaromirim
•AÇOUGUEIRO(4759/4795) sexo masculino e primeiro grau completo. (vagos paro Jaroguá, Guaromirim)
•ATENDENTEDEPADARIA () sexo femini·no, segundo grau
•REPOSITOR(4794) sexo masculino, segundo grau,
• OPERADOR DA CAJXA (4801/4844/4884/4885/4886/ 4873) ambos os sexos, segundo grau
• ATENDENTEDE VERDURAS (4844/4893/4875) sexomasculino, idade a partir dos dezono anos, cursando
o segundo grou.
• EMPACOTADOR·(4719) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grou completo ou cursando.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489//4733/4899 a 4912)
primeiro grou ou cursando. .

•PADEIRO(4721/4777/4760/) voga paro Jaroguó e Guaromirim, sexo masculino, primeiro grou ou cursando
�osegundo. '

• CONFEITEIRA (4694) sexo feminino, primeiro grau completo
•AJUDANTEDECAIXA (4830) sexo masculino, primeiro grau completo
• COZINHEIRO(4831) sexo masculino, pri�eirograu completo
• AUXIUAR DE VENDAS(4856) sexo masculino, padendo estar cu�anda o segundo grau
•MOTORISTA (4849/4850) sexo masculina, motorista habilnado paro conduzir caminhonete e caminhões taco

��e allTela 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E (mínimo Cl, ronhecer bem Jaraguá eesmunicipios adjacentes,
-lOVel segundo grau ou cursando

Ruo Jorge Czerniewicz, 7245 (Ruo do Hospital).
Cx. Postol200 - CEP 89.255-000

Fone (47) 377-4377 Fax (47) 275-7097
recrulamenlo@humana.com.br www.humana.com.br

,

Ruo Cei. Pro lo Gomes de Oliveira, J 65 J - Centro - JOI'O u6 do Sul

Il1IIáquinos Indústria
• Com«do LIda•• ME

·lrabalhamos com vendQ$ e (onsertos:
• Malom &lac!OIIurlos • MotosSenl
• lava Jalo • R�adeirD
• Aspirador • Motobombcn
.. Compressor

* Entre. ou1rDS.��

275-0316/371-9421
9133·6136/9952-1838

.. Assistência 24*'5
www.irmaquinas·(ib.net
Irmaqulna.s@uotcom.br

UNO - vende-se ou troca-se 86 por
carro financ. + valor. R$ 4.000,00.
Tratar: 9991-8457.

CARAVAN - vende-se, Comodoro, 80.
R$1.500,00. Tratar: 275-1676.

CORCEL - vende-se, 4p, branca,
original, 77, impecável. R$
2.200,00. Tratar: 374-1020.

ESCORT - vende-se, 97, GL, 4p,
compl. R$ 15.500,00_ Tratar: '\

373-2563_

ESCORT - Vende-se Ghia 92. R$
6.500,00. Tratar: 371-1244.

ESCORT - Vende-se, L, 93, 1.6,
gas., azul pet., carro pers., 2ª

propr. Valor a comb., aceito caro

de maior valor. Tratar: 370-8563.

,

F·1000-vende-se, 69, azul. Valor
a cornb. Tratar: 370-6954.

F·1000 - vende-se, 81, motor novo,
carroceria de mad. R$ 14.§00,00.
Tratar: 370-7481, a noite.

F-350-vende-se, 62, motor
mercededes, die., carroceria de

mad., azul. R$ 5.900,00. Tratar:
371-6702 ou 9965-8875.

F400 - vende-se MWM, 5 mar
chas, em bom estado, R$
16.000,00, ou troca-se por
mercedes. Paga-se diferença à
vista. Tratar: 373-2563_

FIESTA-vende-se 4p, verm., 98/
98, rodas, som, alarme, insulfilme,
etc. 22 dono. Ou troca-se por Gol
GIII. Tratar: 9903-5885.

MARAJÓ - vende-se, 88, gas. R$
3_000,00 + 6parc. R$ 150,00.
Tratar: 371-4284.

OPALA - vende-se, Comodoro, 89,
SLE, cornpl. Tratar: 276-3206.

OPALA - vende-se, 90, 4p, cornpl.,
6Cc. R$ 5.800,00 ou financio.
Tratar: 370-1225, c/ Robson.

PAMPA-vende-se; L, 96, 1.6, álc.,
c/ capota. R$ 8_900,00 ou R$
4.000,00 + financ. Tratar: 273-1001.

r

VERONA - vende-se, 90, compl.
R$ 7.000,00. Tratar: 371-9852,
c/ Antonio.

VERONA-vende-se, 95, branco,
4p. R$ 8.500,00: Tratar: 373-.
2545, c/ Luis.

_TE_R�ÇA_._F_EI_R_A_/l_2_d_e_o_ut�ub_r_0_de_2_0_0_2 �����lJ'IIljEll·llil!5jIl------�------�--------�CO�R�R�E�IO�DO�PO�V�O�3
·R''. A.S

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

.. Venda" Locasão .. Conserto" Montagem

AAT 147 -vende-se, 81, bege,
doc. em dia. R$'800,00. Tratar:
370-9108.

FlAT 147 -vende-se, 81, frente
Europa, doc. em dia. R$ 1.300,00
ou financio. Tratar: 370-1225, c/
Robson.

FIORINO FURGÃO - vende-se, 95_
R$ 7.500,00. Tratar: 372-3680,
c/ Edson.

PALIO - vende-se, 1.6, 4p, c/
trava e vidro. R$ 12.500,00.
Tratar: 9123-1488.

PALIO -vende-se 1.0, 99, 4 p,
(cinza stiíll) VE, TE, alarme. Perso
nalizado. Tratar: 371-3017.

PALIO -vende-se, ED, azul met.,
97, c/ trava, doc. em dia. R$
10.500,00_ Tratar: 370-4810_

PALlO-vende-se, 16V, 97,
compL + ar. R$ 12_500,00 ou

pare. Tratar: 273-1001.

PALIO - vende-se EX c/ TE, VE,
alarme e desemb. Tratar: 371-
1914 comI. c/ Mari.

PALIO WEEKEND - vende-se, 00,
trava, v.e., alar., dir. Tratar: 373-
1026 ou 9123-1488.

PALIOWEEKEND - vende-se.
Tratar: 371-9993 ou 9125-2084.

PICK·UP - Rat 147, 88, 1.300,
bege met., em ótimo estado. R$
3.000,00, aceita proposta. Tratar:
370-6253.

PRÊMIO - vende-se 89, CSL,
gas., 1.6, impecável, 4p, cornpl.,
alarme inteligente, 22 dono c/
manual. Tratar: 370-5504 ou

9963-8002

TEMPRA-vende-se, 96, 2.0,
'16V, preto, ar-dir.hidr., v.e., t.e.,
e r.e., alarme, abs, eompt. R$
14.500,00. Tratar: 371-7109 ou

9104-0250.

TEMPRA - vende-se 96, 8v, IE,
branco. Tratar: 372-3616.

TIPO -vende-se, 1.61E, 95, eompl.
- ar. Tratar: 371-8183, c/ Eleio.

UNO - vende-se ou troea-se por
terremp, 4p, verde, Okm. R$
14_500,00. Tratar: 376-2767.

UNO - vende-se, Mille, 91, branco.
Tratar: 371-2987, c/ Gilmar.

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

'MEIRA REFORMA

Fone/Fax: (47) 275·1858
i�fI!I.!.�!I�.�.!!!!!.!!'!!!!!l�.!�w:.•O��"�!!!�"':_� ..�!!!II.�.J��.�:"� ...

Obras de Massa Corrida
Pedreiro e Carpinteiro
Pintura em geral

Encanador

CIRQGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
(j)". 0/lí"3. Osório (j)Orntlles

Fone/Fax: 371·7235 - sala 804
e-mail: drair@netuno.com.br

ENDOCRINOLOGIA
'I». Cltverson Schmeh:er

Fone/Fax: 2·75-3786 - sala 801

-,

Rua Guilherme Weege, 50 • Jaraguá do Sul· se

VENDO EMPRESA DE
"

PUBLICIDADE EM ONIBUS,
para a região de Jaraguá do Sul.

Empresa com mais de 2 anos de atuação.

Contratos de publicídade
fechados de até
um ano com clientes.
Faturamento mensal garantído.

vidraçaria

VI.Wille
.Nôs queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

Rolamentos
Retentores

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos Graxa

_4
. ..�

BSul·lrast
rolameírto..�,

�

"

Ruo. Bernardo Dornbusch, 2155 . Vila Boependi
Fone: 370-5737 - Plantão 24hs 9979-3484

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VVororantim I finanças

Palio EDX 4p 98 Champagne G R$ 11.500,00
Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00
Gol Plus 98 Branco G R$ 11.500,00
Ranger, comp. 97 Cinza G R$ 17.500,0.0
Blazer DLX 96 Cinza G R$ 26.000,00
S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00
Corsa Wind Super 95 Cinza G R$ 9.500,00
Corsa Wind Super 95 Vinho G R$ 8.900,00
Logus 1.8, cornpl. 93 Preto G R$ 9.800.00

Omega, com pio 93 Grafite G R$ 11.900,00
Monza, compio 93 Azul A

D-40, baú 90 Branco D R$ 21.000,00
Monza compi. 90 Cinza G • R$ 6.500,00
C-20 88 Bege GNV R$ 14.500,00

.'

.

-

FINANCIAMOS
SEU VEíCULO

Procure-nos pelos seguintes telefones:
Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840

GM
Corsa Milêlio, 4p Branco Okm G
Corsa Sedan cornpl. s/dir. Hid. Prata 03 G
Corsa Sedan Ap Cinza 01 G
D-20 compi. Cabo Dupla Branco 94 D
Vectra GLS Compi. 4p Dourado 94 G

Monza SL/E, 2p Cinza 88 G

VW

Gol GIII, cl ar, dh, 16v Branco 00 G
Gol CU 1.8, 2p Vermelho 96 G
Gol CL 1.6, 2p Branco 93 A

Apolo GL, 2p Prata 90 G

FlAT
Mille Fire, 4p Prata 02 G
Mille Smart, 2p Branco 01 G
Palio EDX, cl d.h., 4p Vermelho 97 G
Uno Mille, 2p Cinza 91 G

·';;'Â�.'P�t�tlf6'wÂ(�'�M�ij)ê�â'�Â/�'$Ô'é·�'iiíl'��ÔVI�lilÂ'8jÂii4ê'IJÂ�ó"�ulilililll

Grande fei rão BV de
automóveis dias 19 e 20 d�
outubro em Corupá na I<amr
automóveis (Rua do Hospital
Centro). Mais de 50 veiculm,
venha nos visitar e conferir

KAMYA
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro

89280-000 Corupá - Santa Catarina

Fone/Fax: 375-2018/ 9993-5854

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

Fiat
Uno Mille EX 1.0 4P. gas .. , travae v. e. completo (-ar) 98 Bordo

F·250 XL 01 PrataPalio 1.0 4p, completo, cl ar 98 Branco
Palio EOX 1.0 4p OH, cornpl 98 Vermelho GoIGII116V4p 00 Bbrdô
Palio EOX 1.0 2p compl. ar 98 Bordo
Palio EL 1.5, 4p, I. E pi choque per. + CD 97 Branco Courier 1.4 16V 99 Branca
Fiorino 1.3 90 Vermelho Palio EX 4p. 99 Cinza

VW
Saveiro "1.8 MI, lona marítima, proteção de caçamba 99 Branca Corsa Sedan 99 Verde
Gol cu 1.6 para-choque pers. 96 Branco Corsa Wind 2p 99 VerdeGol 1.0 desmb, alarme 95 Branco
Fusca 1.600 94 Bege Gol 1.0 16V 4p 98 Prata
Parati CL 1.8 VE. gas. 91 Prata

GM 8-10 deluxe 96 Verde
Blaser OLX compl. assento de couro 01 Prata Kadett CL1.8 v.e. 95 araoccCorsa Wind 1.0 4p, lim., des., ar quente. I. e . 99 Verde mel.
Corsa Sedam GL 1.6 4p, comp ,98 Prata meto Gol cu i.s 95 Vermelha
Corsa Wind 2p. limp., desemb., alarme, TE '98 Verde mel.

Uno Mille 93 PrataKadet GL 1.8, trio, para-choque pers. 96 Bordo
S·10 Deluxe.2.5 die. Turbo 96 Azul Escort Guaruja 92 Grafite
Corsa Wind Super 1.0, limp., desemb., rodas de lig 94 Prata
Kadet SL 1.8, desemb., ar cond., ar quente 93 Cinza Escort Xr3 Conversível 88 Amarelo
Omega GLS 2.0, completo 93 Branco Monza Classic 87 CinzaKadet SL 1.8, desemb., aerofólio, para-choque pers. 91 Verde mel.
Monza SLE 2p, trio elétrico, gasolina 89 Branco Chevette 86 araocc
Chevetle SLE 1.6, álcool 89 Marom

Fusca 76 VerdeFORD
F·l000 motor MWM turbinado hidr. 86 Branco Kadett Sport 2.0 cornpl. Bordô
Escor! Hobby 1.6 gas. Rodas, toc&fita 93 Cinza
Escort L gas. 91 Branco do
Escort GL 1.6 limp. Desemb. 87 Verde Mel.

peroo RU�?�:!�'�'!
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12,.000,00
Vectra GL 98 Prata M. R$ 20.000,00 Gol16V 4p 99 R$ 13.500,00

Palio Weekend, advent 00 R$ 18.000,00 Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00 <3.0116\1 4p 99 R$ 14.000,00
Palio. ED eompl. 4p +ar rcda cd 97 R$11.900,0 Gol GLI :.:.8 95 R$. 9.500,00
Uno,4p 97 R$ 9.300,00 TIpo 1.6 4p 95 Prata M. R$ 8.500,00

R$ 7.200,00Uno Mille Eletronico 95
Uno 96 R$ 7.900,00 Golf 4p GLX 2.0 95, Preto R$ 15.000,00 94 R$ 8.200,00Uno Mille 91 R$ 5.700,00 .

Uno 1000 ELX 4p
Parati CL 1.6 95 R$ 9.300,00 Golf GTI 94 Roxo R$ 15.000,00 Fiorino Fechada 1000 94 R$ 6.500,00
Eseort Hobby 95 R$ 7.500,00

R$ Fiorino Fechada 1,5 93 R$ 6.200,00
Eseort GL 1.8 96 R$ 9.800,00 Uno Mille 91 Vermelho 6.500,00
Eseort L 1.8 ale. Cf rodas 94 R$ 8.700,00 Gol 93 R$ 7.200,00

Monza Classic 90 Cinza R$ 6.000,00
Corsa 95 R$ 8.500,00 F-l000 Dupla 91 R$ 30:000,00
Corsa 97 R$ 9.500,00 Opala Comodoro 89 Prata R$ 6.000,00 Escort 90 R$ 5,200,00
Monza 89 R$ 4.900,00 Fiorino Fechada 1.3 89 R$ 4.500,00
Quantum + ar e teta 90 R$ 6.900,00 Monza SLE 87 Bordo R$ 4.800,00
F-IOOO 89 R$ 18.000,00 Premio 86 Branco R$ 3.000,00

F-l000 87 R$ 17.500,00
Del Rey Ghia 89 R$ 4.900,00 Chevette 87 R$ 3,500,00
Tipo eompl. 2p 94 R$ 7.500,00 Fusca 85 Branco R$ 13.800,00 Voyage branco 83 R$ 2.500,00

Brasilia 79 Amarela R$ 1.800,00
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acessórios automotivos

�I APOLO-vend�-se ou troca-se, 91,
ele. 1,8, branco, roda c/ liga leve.

I Tratar: 371-0482 ou 9121-1320.

APOLO-venda-se, GL, 91, c/ manual
eNF. Bem conservado. R$ 3.300,00
+financ. Tratar: 370-5937.

BRASILlA-venda-se, 81, 2"
dono, impecável. R$ 2.800,00.
Tratar: 370-7481, a noite.

FUSCA-vendecse, branco, 74, em
bom estado. R$ ,1.500,00 a vista.
Tratar: 9133-5824,

FUSCA - vende-se, 85, 1.600,
cinza. Iratar: 371-2987, c/ Gilmar.

GOL-vende-se, 99. R$
1,5,000,00, Tratar: 9979-8040.

GOl-vende-se, CU; 1.6, 95,
bordô, R$ 9.800,00, aceita-se
troca. Tratar: 370-4810.

GOl-venda-se, 83, aceita-se
moto. Tratar: 376-1396, após
19h.

GOL - vende-se ou troca-se 97 MI,
branco, 1.6. R$ 7.500,00 +

35xR$ 124,00. Tratar: 275-3191
ou 9111-7012 c/ Roni.

- GOL - venda-se, 89, CL, 1.6, ale.
R$ 5.500,00. Tratar: 9953-4012,
c/ Edinei.

GOl-vende-se"CU, 96, branco,
ótimo estado. R$ 10.200,00 ou

financio. Tratar: 273-1001.

GOL - venda-se ou troca-se, branco,
MI, 1.6, 97, motor todo revisado.
R$ 7.500,00 + 35 pare. R$124,00.
Tratar: 275-3191, c/ Roni.

o

NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo �
r----------- ..

.

.

,,--;;-------...... '. . .

---,-,-.-,.-... ,;_..
L.

.. _,-'-
L --- Peças de tIda linha .. FORD ..OI - IEEP - \vlllYS ..TOIOII-

GOL PlUS =vende-se, 97, c/
rodas 15, som e alarme. R$
10.800,00. Tratar: 370-1161.

GOL PLUS - vende-se, 87, c/
rodas liga, aro 14, som e alarme.
Valor a comb. Tratar: 370-1161.

lOGUS - vende-se, CL, 1.8, 93,
v.e., t.e. Tratar: 371-1895 ou

9133-9106, c/ Jonas.

PASSAT - venda-se, 1.8, ale., 87,
super int. R$ 3.800,00 ou R$
1.500,00 entro (neg.) Tratar: 370-
5504 ou 9963-8002.

PASSAT -venda-se, Village, 87,
branco, gas., em ótimo estado. R$
4.200,00 ou financio. Tratar: 370-
7703, c/ Jacobi.

SANTANA-vende-se, 97, compl.,
a gás natoR$15,500,00. Tratar:
373-2563.

SANTANA - vende-se, 83, 1.8,
gas., em ótimo estado.
R$ 5.500,00. Tratar:
371-6238, aceito carro de
menor valor.

.,

CEDRO MOVEIS

Qualidade e confiabilidade em acessórios
, .

..

ICEICO "7i iJi�l! CarWin
ACESSÓRIOS�; A'

.

fj;ioo;!".� .... c e ss o r t os

*Aplicação de película *Faixas refletivas para caminhões
.

Rua 2S de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul- e-mail: marangoni.autopeças@terra.com.br - Tel. 370-2900 - Tel. Fa)(: 372-0170

,TUOO EM 5X
SEM dUROS

SANTANA - vende-se, 85, c/
roda e sem som, c/ CD a álc.,
cinza meto R$ 4.500,00 ou

financio. Tratar: 370-7703,
c/ Jacobi. * Móveis sob medida;

* Inclusive móveis de
Gramado;

* Cozinhas planejadas_

, I

VOYAGE'- vende-se, branco,
ale., 88/89. R$ 3.500,00.
Tratar: 370-0638, c/ Marco
António.

RURAL WlllYS - vende-se,
6Cc, traçada-e reduzida.
Ótimo estado. Tratar: 276-0544
ou 276-0031.

I
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6 CORREIO DO POVO

SENIC - vende-se, RT 1.6, 01/01,
I frente antiga, c/34.500km, compl.

R$ 28.000,00. Tratar: 370-1100.

PEUGEOT -vende-se 206, ano
2000 cl ar, VE, TE, OH, 4p na cor

I verde met. R$ 20.000,00. Tratar:
(47) 371-3017.

VAN -vende-se Hunday 97/97, azul,
12 passageiros, diesel, OH, imp. R$
25.000,00. Tratar: 371-3042.

BIZ - vende-se, 01, vermelha.
, Tratar: 9991-7013.

BIZ - vende-se, 98, azul. R$
2.600,00. Tratar: 373-2563.

BIZ - vende-se, 00, preta. R$
I 3.000,00. Tratar: 9953-4012,
cl Edinei.

'

BIZ - compra-se, consorciada ou

em outras condições. Tratar: 371-
3751 ou 370-8294, cl Joseane.

CB 500 - vende-se, 01, cl
4900km, vinho. Valor a eomb.

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CÀMINHÕES, COM MAIS

,
DE 1.5 PARCELAS'

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

Tratar: 371-0077, ai Adriana.

CG TITAN - vende-se, 99, verde.
R$ 2.700,00. Tratar: 9123-9011.

,

CG TITAN - vende-se, 00101, ES,
el 12.000km rodados. R$

2.70,0,00 + 13 pare. de R$190,00.
Tratar: 371-8345, cl Roberson.

CG TITMI- vende-se, 98. R$
2.600,00. Tratàr: 373-2563.

CONSÓRCIO - vende-se. Tratar:
376-3034.

GARELLE - vende-se, 88, preto.
R$ 300,00. Tratar: • 273-0611.

SCOOTER - vende-se, 97, preta,
em bom estado. R$ 950,00.
Tratar: 370-7703, el Volmir.

SUZUKI - vende-se, 550 GT,
76, vermelha. R$ 1.500,00, ou
troca-se por DT 180. Tratar:

371-6616, el Nilson.

SUZUKI- vende-se, GS-500,
94, estado de nova. Tratar: 371-
8183, el Eleio.

TITAN - vende-se, 00101, ES,
e/12.000km. R$ 2.700,00 +

13 pare. R$ 190,00. Tratar:
371-8343, el Roberson.

Espeoíalízada
ouro em estofamento

automobilistico
em couro

e tecido

TITAN -vende-se, 99, azul, ótimo
estado. R$ 2.950,00 ou R$
890,00 + 36x. Tratar: 376-1772.

VENDE-SE - 550 FOR, relíquia,
muito bem conservada. Tratar:

371-9616, el Marcos.

XLX-vende-se 350 R, 90, azul.
Tratar: 275-1673 cl Marcelo.

XR 200 - vende-se, 95. R$
2.300,00 + 18 pare. de R$
75,00. Tratar: 370-7703, cl
Jacobi.

CAÇAMBA DE CAMINHÕES -

vende-se, õm. R$ 3.000,00.
Tratar: 371-6616, el Nelson.

CARRETINHA - vende-se, el
carroceria de mad. pi engatar no
carro, sem doc. Inteira. R$
30Q,00. Tratar: 370-1225, el
Robson.

CARRETINHA-vende-se, nova, cl
doc. em dia. R$ 1.200,00. Tratar:
370-125, el Robson.

CARRO 1000 - compra-se no

valor de + ou - R$ 10.000,00 (na

troca). Da-se diplomata SE 90 na

troca e volta-se dif. à vista. Tratar:
9979-0605.

'

COMPRO CARRO - no valor de
R$ 5.000,00. Pgto el material de
eonstr. Tratar: 273-5082 ou 9103-

6554, cl Jonas.

JOGO DE RODAS - vende-se,
esportiva, 3 pontas el pneu,
seminovas, aro 13. R$ 280,00.
Tratar: 371-7260.

MOTOR - vende-se, de Uno 1.6,
gas. R$ 500,00. Tratar: 273-0611.

RELíQUIA - F1- vende-se, 46, a
restaurar, motorV8, documentada.
R$ 3.000,00. Tratar: 372-1955.

SOM AUTOMOTIVO - vende-se,
e/2 pares de 6x9, 2 capacetes,
módulo 580 watts, CO, JVC,
seminovo, el controle. R$ 700,00.
Tratar: 9955-2945.

SOM PI CARRO - vende-se, auto
rádio, toca fitas + 2 caixas + fitas

c/ estojo. Só R$ 80,00. Tratar:
371-1403, cl Silvio.

VENDE-SE - 2 sub 12', Pioner,
500 wats. R$ 350,00, el a caixa
400. Aceita 1 par de 69' Pioner.
Tratar: 370-7812.

TERÇA-FEIRA, 12 de outubro de 2001

, -

CREDITOS
Para compra de imóveis,
construção ou reforma

de RS 20.000.,00 a R$ 90�000,oo,
prestações a partir de R$ 214,00

podendo usar seu fundo

.:têJ"-_'temos créditos para
caminhões e automóveis_

Autorização BACEM

Te.: (47) 322-7505 ou

9121-6142 C/ Maurício

IMASSõTfRAPEÜT�
'Massagens em Geral

VENDE-SE LOJA ,

Rua Principal

VENDE-SE: O ponto comerdm, estoque e os eqillpamentos da loja.
ALUGA-SE: a sala cl 70,OOm1, c/ carência de três meses poro oI! pagamentol

.376.07031
"'- , .. : ..............................................••................................................ _ .. :/
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BMW 325 IA 93 cinza O
Gol16V \ 00 branco G

Gal MI 97 verde G

Ranger compl. 97 vermelho GNV

Gol1.6 96 branco G

Uno 4p 96 vermelho G

Kadett 1.8 95 vermelho A

Monza GL 95 � branco G

TIpo SLX 2.0 95 verde G

Tempra V8 Compl. 93 azul G

Saveiro Cl1.6. 92 branca 'G

Cheve 1.6 92 branca G

Parati CL 89 branca G

Parati GL 1.6 85 vermelha A

Rorino IE 00 branca G
YBR 125 02 vermelha G

370·3113
Av. Waldemar GÍ"ubba • Jaraguã do Sul· se

WOLKSWAGEN
Goll.6 MI vermelho 98
Parati CL 1.6 MI vermelha '98

FIAT
Palio EU< compl. vinza 01
Palio Weekend vermelha 00
Palio EX vermelho 98
TIpo 1.6 Cinza 95
Tempra Branco 95
Premio Branco 92

FORD
Escort GL Azul 88

CHEVROLET
Corsa Sedan Super 16V Branca 00
KadettGL Prata 97
Corsa Preto 96
Corsa Grafite 95
KadettSL Prata 91
Monza StE Vermelho 91

Classe A Classlc 190 Prata 01
Peugeot205x51 Vermelho 96
Peugeot 405 SLI Grafite 95

PaI'10 EX Cf OH, VE, trava preto 2001 R$ 17.300,00
Marea ELX cinza 1999 R$ 26.000,00
Ciena HL .

1998 R$ 13.800,001.6 16v compl cinza stil
Vectra GL comp;. . \

prata 1998 R$ 20.500,00
Palio EX azul 1999 R$ 12.800,00
GOl16V 4P branco 1999 R$ 12.800,00
GOl MI2p branco 1999 R$ 11.500,00
Corsa Wind roxo 1997 R$ 10.500,00
GOl CL Mll.6 vermelho 1997 R$ 11.60O,00
Parati CL 1.6 vermelha 1997 R$ 13.800,00
GOl CLll.6 branco 1995 ' R$ 9.500,00
Corsa Wind azul 1995 R$ 9.000,00ESCOrt L 1.8

,

"JGI VEICULOS 37&,·1711
Faça aqui o melhor negócio!I'

Celta- ar 01 prata
Santana GL cf OH 98 branco
Ranger compl. 97 preta "
Uno Mille EP 4p c/ll1o 96 vermelho
Uno Mille 2p, cf 1110 96 vermelho II
Versalles ghla compl. 95 vermelho
GolfGLX ar 94
COrsa Wlnd 1.0 94 preto
F-l00 compl. Diesel 94 preta
Monza SL c/ll1o 93 azul
MonZà SL c/ll10 ãlc 93 azul
Escort XI'3 2.0 compl. 93 vermelho
Tempre sv. 4p 93 branco
Escort GL 1.6 92 azu
Gol CL1.6 89 branco
Kadett SLE c/ll1o 89 verde
Monza SLE cf 1110 89 prata
Monza SLE cf 1110 89 cinza
Escort L 1.6 álc 88 cinza
Monza SLE cf 1110 88 prata
Uno CS 1.3 ãlc. 86 '-vermelho
Escort L 1.6 álc 85
Passat LS ãlc 83 preto
Chevetté 82 cinza
Fusca 1300 80 branco
Saveiro GL 1.8 cfHD vermelha
COrsa Wlnd 1.0 branca
COrsa Wlnd azul
CG tItan 01 vermelha

AUTOMOVEL
275-2164 - 372-3614

Palio EO
Gol 1000 MI
Kadett GLS compl.
Savero
Resta4p
Tempra
Kadett GL compl.
Alfa Romeu 24V compl,
Kadett GSI, compl. + couro
Gol CL 1.6
Rorino LX
Escort guia
F-1000
Passat Vilage
Santana 2p DH
Escort GL
Fusca
Fusca
Gol competição GIII
XR200

00 G
98 G
98 G
98 G

\ 97 G
96 G
96 G
95 G
93 G
92 G
89 G
88 A
86 D
86 A
85 A
84 A
78 G
76 G

95
R$ 2.200,00 + 18x R$ 75,00

R. Coi. Procópio Gomes de Oliveira, 841 - Jaraguá do Su
E-mail: marcosp@netuno.com.br

Arduíno
Veículos 371-422

VVotora":lim I finanças

373-1881 '

Gol GIII, 4p, 16V 01 azul Gas. I
Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.

IGol 4p, 16V 99 branco Gas.
Corsa sedan super 99 branco Gas.

i, IResta Class, compl, 99 azul Gas.
Corsa super, 2p 98 verde Gas.
Palio EO, 4p --98 azul Gas.
Vectra GL, compl. 97 azul Gas.
Polo Classi, compl. 97 vermelho Gé!s.�
Uno SX, 4p 97 cinza Gas.
Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.
F-1000 XLT compl. HSB 97 verde die.
Gol CL 1.6 96 branco Gas
Saveiro GL 1.8 95 vermelha Alc.
Kadett GL 2.0 95 -vermelha Gas.
Vectra CO 94 preto Gas.
Santana CL 1.8 4p. DH 93 azul Gas.
Saveiro CL 1.6 91 prata Gas.

Voyage GL 89 'cinza Alc. ICB 400 84 azul Gas.
Ir

'\
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RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇAOI
GEOMETRIA - BALANCEAMENTOS I

I
I
I
I
I

diversos
APRESENTE ESTE RECORTE

E GANUE S" OESC. EM PROOUTOS

ANDADOR - vende-se. R$ Tratar: 9123-2824, el
3(\00. Tratar: 371-5454, el Fabiane.
Marcia.

BARRACA - compro, pI 5 ou

6 pessoas. Tratar: 370-1225. IS" NOS SERViÇOSACA'RAí - vende-se título. R$
200,00. Tratar: 371-1495.

I AV. PREF. WALDEMAR GRUBA,1641 - BAEPENDI- JARAGUA DO SUL I
I

.

I
I FONE/FAX: 370�1614 I
I. �

BATERIA - vende-se, pI
celular Nokia 5180 ou 6180,
nova, el NF. Tratar: 370-
5937.

APARELHO DA FEITICEIRA -
.

vende-se, Elysbelt. R$
180,00. Tratar: 371-4191,
após 18hs.

BAZAR .; vende-se, eompl. R$

15.000,º0. Tratar: 9902-
5620 ou 376-0330, el
Otávio.

APARELHOS DE

MUSCULAÇÃO - vende-se,
23 ap., el 30m2 de espelho.
Aceito carro no nego R$
25.000,00. Tratar: 370-
0028 ou 372-2275.

de Dalmata, el 3 meses,
vacinado. Tratar: 371-7341,
el Sandra.

372-0162 ou 9905-8113.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Pinteher. Tratar: 276-

3206, el João.BEBE CONFORTO - compra-se.
Tratar: 376-1930. NOVO E IMPERDíVEL

Loteamento na Rua

Walter Marqurardt e na

Rua Albina Kogus
Piazera, ambos na Bar

ra do Rio Cerro. Aprovei
te, reserve logo a sua

unidade. Tratar: 275-

0051- CREOI 1989-J

Para compra de imóveis, construção ou reforma
de· R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00
Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar. seu

fundo Iim temos créditos para caminhões e automóveis.

Autorização BACEM
.'

CACHORRO - vende-se,
perdigueiro (Pointer). filho de

pedígree, el 8 meses,
amarando. R$ 300,00. Tratar:

370-8563.

APARELHO DE SOM - vende

se, da Philips, 4 em 1, cf 3
CD's e controle remoto, R$
350,00. Tratar: 370-5764,
el Marco.

BEIRA RIO - troca-se por título
do Baependi. Tratar: 275-

1765, el Faleone.

,

BICICLETA - vende-se,
Sundow, 18m el guidon em

alumínio. R$ 100,00. Tratar:

9124-6460.

CACHORRO - vende-se,
filhotes de Bigle lnglê, filho de

pedigree, já desverminado.
Valor a eomb. Tratar: 370-
8563.

ARTESANATO - vende-se,
pintura em madeira. Tratar:
371-7242.

BICICLETA - vende-se, BMX
Monark, aro 16, preto e

amarela. R$ 40,00. Tratar:
BARBEADOR - vende-se,
Philips, 3 lâminas, sernlnovo. CACHORRO - vende-se, filhote

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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21
71
5,

�·Tudo·para construsão, reformas e ploje.tos

CADEIRA DE AMAMENTAÇÃO
- vende-se, marinho, de

balanço. R$ 80,00. Tratar:
370·0028 ou 372-2275.

CADEIRA DE BEBÊ - vende-se,
pI carro. R$ 60,00. Tratar:
370·0028 ou 372-2275.

CÂMERA DIGITAL - vende-se,
(Web, carn), modelo caneta.

R$ 220,00, nego Tratar: 370-
Oí28. ,

.CARTA DE CRÉDITO - vende
se de R$ 14.300,00 cl 6
parco pagas (ii contemplada).
Tratar: 371-1-244.

"

CARTA DE CRÉDITO - vende
se, contemplada, R$
20.700,00, ou R$ 6.000,00
entro e assumir 40x R$
480,00. Tratar: 9123-7514,
cl Mateus.

CAVALETE (3) - vende-se pi
estamparia cl lugar p/ 30
chapas. R$600,00. Tra
tar:275-3708

CELULAR - vende-se, Ericson KF

788, Pronto. R$ 150,00. Tratar:
372-0162 ou 9905-8113.

CELULAR - vende-se, Eriscson
\T18D, Pronto. R$ 150,00. Tra
tar: 372-0162 ou 9905-8113.

CELULAR - vende-se, pré
pago, da Nókia. R$ 180,00.
Tratar: 275-1676.

CERCA - vende-se 110
moerões - de 1,80 e 13
alambrados de 2,5 mts. R$
550,00. Tratar: 372-1986 cl
Jaime.

CLUBE BAEPENDI - vende-se
título. R$ 350,00 parcelado.

c:
31
51
41

! ��I���� �..����" ��� � ���p��·...t �!

arquitetura
design

Tratar: 370-0152 cl Eliane

COMPRESSOR E MÁQ. DE
PNEU - vende-se, pi
borracharia. R$ 1.800,.00.
Tratar: 273-0461.

COMPUTADOR - vende-se
Pentium 100, 32 memória.
R$ 500,00. Tratar: 372-
0663.

CONSÓRCIO - vende-se, não con

templado. Tratar: 371-2708.

DOAÇÃO - aceita-se cama de

casal, colchão, guarda-roupa e

outros móveis para família
carente. Tratar: 9979-0605.

ENCICLOPÉDIA - vende-se,
Barsa 1985, cl 8 livros do
ano + bíblia + atlas geográfi
co. Aceita proposta. Tratar:
9905-8113 ou 372-0162.

Consórcio

.\Regsts
�. , te��tz,

Atenção
Não se engane mais!!
CONSÓRCIO REGATA E

INDISCUTIVELMENTE O MELHOR
Com mais de 10' anos no ramo

Com mais de 5 mil clientes ativos aqui na região

.

.

.. �.,.* .._ .

,.�fA . �
.u.r&_' Ligue já 4f4"�... '�.371-3040 - 370-0061

INFORMAÇÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ Nº 154 - DEFRONTE AO TEADRO DA SCAR - 371-3040 - 37000611

_<I# _A

80 FALTA.VOCE!!!

Grupo Super Fácill ,50,0

. para carros e motos,
você paga somente metade da parcela

até a contemplação

EQUIPAMENTO DE SOM -

vende-se, compl. (para
conjunto). Tratar: 9103-3358
ou 370-4461, cl Anselmo.
Valor a comb.

ESTEIRA - vende-se elétrica. R$
450,00. Tratar: 371-1677.

ESTEIRA ELÉTRICA - compro,
em bom estado. Tratar: 371-
1737 ou 9997-9590, él
Clarice.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende

se, marca Hatler, compl.,
digital. R$ 600,00. Tratar:
371-7060.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende
se. R$ -250,00. Tratar: 372-
,3598, cl Ani.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas,
Dako, seminovo, branco. R$

-

120,00. Tratar: 371-1080, cl LAVAÇÃO - vende-se, cl
Daiane. clientela formada e toda I

estrutura. Tratar: 9955-9756,
' ,

FORNO - vende-se, a gás, pI cl Luiz.

padaria de 120 pães francês
e a vapor, marca Venâncio. R$ MÁQ. COSTURA - vende-se,
700,00. Tratar: 376-1090. Nisin, overloque. R$

1.500,00. Tratar: 37-2-0053.
GUITARRA - vende-se, Gianini,
cl destorcedores e cabo de MÁQ. COSTURA - vende-se,
7m. R$ 250,00. Tratar: 9104- interlock. Tratar: 370-7129,
1437 ou 376-1357. cl Carmem.

IMPRESSORA - vende-se jato MÁQ. COSTURA - vende-se,
de tinta Canon 13 CJ-l000 oveloque, sequinha, cl mesa
(nova). R$ 120,00. Tratar: de ferro. R$ 150,00. Tratar:
9965-5235 371-6238.

KIT-TURBO - vende-se, pI linha MÁQ. DE FAZER ESPUMA -

Fiat 1000, multiponto MPS. R$ vende-se, espumacar. R$
1.200,00. Tratar: 371-1244. 900,00.' Tratar: 376-2279.

I

LANCHONETE - vende-se, no MÁQ. DE LAVAR ROUPA - ven-

começo da Reinoldo Rau. R$ de-se, 5kg, da Continental. R$
3.000,00. Tratar: 9123-5357. 300,00. Tratar: 376,3434.

Pensando em você o

CONSÓRCIO REGATA
lança o grupo

.-

"SUPER FACIL 500"

I
I

, � .

com no mlnlmo
-

5 CONTEMPLAÇOES
todo mês•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÁQ. DE LAVAR CARRO

vende-se, cl água quente.
R$ 1.700,00. Tratar: 376-
2279.

I, OFICINA MECÂNICA - vende
se, ótimo ponto de localiza

.ção e todos equipo prontos
pI trabalhar. Tratar: 371-
4284.

PIONNER - vende-se, frente
descartável do CD, modo
BEH 323. Tratar: 370-5937.

RACK - vende:se 15x1,
completo, cl lugar para TV,
vídeo, som, porta cd, caixa
de som. Tratar: 371-7060
cl Luís.

/
,

ROTWEILER - vende-se
filhotes puros de 55 dias
vacinados. Tratar: 372-
3333 ou 911'1-5611.

TECLADO - vende-se
Yamaha PSR 630. Tratar:

371-0742.

TECLADO - compra-se ou

troca-se, por TV 20', cl
controle remoto. Tratar:

9104-4588, cl Luca.

TV 14' - vende-se; da ma,rca
sharps, seminova. R$

-

200,00. Tratar: 275-3708.

TRAJES GAÚCHOS.;.. aluga
se, pI peão e prendas,
vestidos, saia e blusa.
Tratar: 372-0162 ou 9905-
8113.

VESTIDO DE NOIVA - vende-

se manequim 38, novo, R$
280;00. Tratar 374-0283

após 18hrs.

VIDEOCASSETE - vende-se.
Valor à combinar. Tratar:
371-0482 ou 9121-1320.

VIDEOCASSETE - vende-se,
sharp, stéreo. R$ 250,00.
Tratar: 370-5764, cl Marco.

VIDEOGAME -xvende-se cl 2

controles, 1 fita cl 85 jogos
e vários jogos na memória. R$
75,00. Tratar: 371-0391.

VIDEOGAME -'- vende-se,

=-=--=='_;;__C'=A�R�+
Cargas nacionais
e internacionais

RuaCoronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 -

51. 1 - Centro Jaraguá do Sul

- 371-0363-

brasil@brasilaerocargo.com.br

Nintendo 64, cl 11 fitas

orlg., 4 controles, 2 rambos

pack, 1 memorycard. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cl 2 controles
e 2 fitas. R$ 250,00.

\ .

Tratar: 370-5764, cl Marco.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcash, compl., c/2
contr: E 38CD's. Tratar:
9117-9897.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, cl 5

jogos originais, 1

memorycard e 2 controles

orlg. Tratar: 376-2206.

CONVERSA COM JESUS

Converse, todos os dias com Jesus duranté 9 (nove) dias,
orando: Meu Jesus, em vós deposito toda. a minha confiança.
Vós que sabeis de tudo, Pai e Senhor do Universo. Sois o Rei
dos Reis. Vós que fizeste o paralítico andar, Q morto voltar a

viver e o leproso a sarar, fazei com que (fazer o pedido). Vós
que vistes minha angústia e lágrimas bem sabeis de tudo.
Divino Amigo, como preciso alcançar de vós esta grande

graça (pedir com fé) minha conversa com nosso'mestre me

dá ânimo e alegria de viver. Só de vós espero com fé e

confiança (pedir a graça) fazei Divino Jesus, que antes de
terminar esta conversa, durante 9 (nove) 'dias, eu alcançe a

graça (pedir com fé). Com gratidão publicarei esta oração
para que todos os que precisem aprendam, a ter confiança
em Vossa misericórdia. Iluminai todos os meus dias e

testemunharei nosso diálogo. Jesus eu tenho confiança em

vós. Cada vez aumente mais minha fé.

Agradeço a graça alcançada. Pai/ etemo eu vos ofereço o

preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. pela
alma mais aflita do' purgatório.

Nossa Senhora das Dores, Rogai por Ela, e vós alma bendita,
'

ide perante Deus pedir por mim a graça que desejo.

Aflita se viu a Virgem Maria ao pé da Cruz. Aflita me vejo,
valei-me Mão de Jesus e socorrei-me. Eis aqui a Cruz do

.
Senhor, fugi potências, doenças inimigas. O Leão da tribo de
Judá. A raiz de Davi venceu. Aleluia, Aleluia. (Pai Nosso, Ave
Maria, Glória)C'onfio em Deus com todas as minhas forças,

por isso peço a Deus que ilumine caminhos.

\.
(Pai Nosso, Ave-Maria, Glória)

(Mandar publicar em jornal) E

__I1U fi $1l:J1J_C
Sua, melh"t' ôpgiô de,prazer

,.".'1811" ,•••fIAI
Atendemo$ EflU,. Elas e Casais

Oespedidas de $olteifo, -massasens efótioas
Jaragnád!}SuJ e,reglão

(Jade ou Jakson (47) 9991-8668 .

_."" ... �._"_"__ ",_,��_,_,_,_,,,,,,,,_,,,,,_,,,�,,,,,,,,,,,,,,,, ,, __ ",,,_ .. , .. ,,,,,.,,,,_.,._�_,c,,,,,,_.,,,,,,,,,.,,,,,,_,,,_.J

GR.UPo,· ESPECR
:MOTOS

R$ 76.9'

R$ 7�,
�$ 83.

R$ 83,
R$ 91.

R$ 88.5
R$ 9:1.6

Crypton'
C100 Biz
YBR 125K

CO 125 KS"
YBR 125 E

.•
'

...•...
'

'

.....•.,
'

,

'}
J::;:q"n_'s,ó _r. c.r o

UNfAO

c iDO Biz"+

GG'.125 �SE
YBR1,25ED
<:9125 ES

XLR 125;'ES
CBX200'

.•'.'
.. '

........•...••.
.

,

u:; g li iA «:r\;' .,

:'ONIAQ �.,

..

�(I , DISPOMOS
C rfn 'I ó': J�c'{"O
,U.....IAÓ

�$ 101,15
R$114�94
R$1'20,83
R$133.59

..S
'

1

4.8.00"R$145,
.' .·60�'

VIDEOGAME - vende-se, play
station, ci 1 controle e 8
CD's. Tratar: 371-0482 ou

9121-1320.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Ultra, 2 controles,
Memory Card e 2 fitas. R$
150,00. Tratar: 370-9367,
após 18h.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, destravado, cl 6
CDs. Tratar: 376-2206.

realidade. •
'Con'$16rcIO'-�
UNIAO

'UPO ESPECIAL
CARROS

8.648,00
9�522,00.
0.046,00
2�022�00
1'3.056,00
16.743,00

$18.990,00
.' /

R$ 20.037,00
; R$ 21.760,00
R$ 23.390,00
"R$ 25.230,00
R$ ��.40(),00·

R.$ �0.5.�"'.'•.0R$j1.8�0·

R$128,64
R$14,1,64
R$149,43
R$178,83
R$194,21
R$ 249.05
R$282.48
R$298.0S·,
R$323.68
R$ 347.92
R$ 375.29
R$ 392.70
R$ 455.07
R$ 473.77

•
C'onSÓfCiO

UNIAO

•
c o n', 6 rc.' o

UNIAO

•
c.c n I Ó r c i o

UNIAO

(I
,C O ti .,. 6 r c I o-

UNIAO

•
co·n.sóre,IO

UNIAORua 13
Fones:' '(4,7,)
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IINTEGRAÇAO: 14a FESTA DOS ATIRADORES SE CONSOLlDA,COMO UMA DAS MAIS TRADICIONAIS FESTAS DE OUTUBRO REALIZADAS, EM SANTA CATARINA

Schützenfest ainda
]ARAGUÁ DO SUL-

o desfile das Sociedades

de Caça e Tiro do Itapo
cu, realizado no d�min
go pela .manhã, reuniu
milhares de pessoas' ao
longo da Rua Walter

Marquardt, interessadas
em conhecer de perto os

trajes típicos dos atira

dores e as suas inúmeras
medalhas, faixas e tro

féus. Na avaliação de vi

sitantes, o desfile é uma

grande oportunidade de
se conhecer os costumes
locais e perceber o quan
to as tradições germâni
cas são preservadas
através das Sociedades
de Caça e Tiro, asorga
nizadoras da festa. Co
mo acontece todos os

anos, metade das socie
dades desfilam no pri
meiro domingo, e a outra

metade no último do

mingo da festa. Cada

sociedade recebe da Pre
feitura uma espécie de

subvenção, no valor de

R$ 3 mil, dinheiro que é

usado l2.ara bancar as

despesas das socieda

des, que se empenham
durante o ano inteiro pa
ra a realização do even

to. "São pessoas que fa-
I: ) .

zem a resta e se orgam-
zam para que tudo saia

o mais perfeito possí
vel", avalia o presidente
da Comissão Central

Organizadora, Dieter
Janssen.

A 14a Schützenfest

começou quinta-feira à

noite. Desde a abertura

e até domingo, segundo
dados fornecidos pela
secretária da Comissão
Central Organizadora,
Daniela Lenzi, o público
foi de 43.075 pessoas.
Nesse período foram

consumidos 24 mil litros

./

e festa para as famílias
dechope, 13.126 copos
de refrigerante e 4.205

tiros foram disparados.
!':t grande atração da fes

ta é a presença da banda
alemã' "Alpen Yuppies",
que há vários anos vem

-

fazendo parte da Festa :

dos Atiradores, tendo
sido responsável inclusi
ve pela criação do "Hi

no da Schützenfest".

Apesar. de estar em

sua 14a edição e ter al

cançado projeção nacio
nal, a Schützenfest con
tinua firme em seu pro
pósito de ser ,uma' festa
regional, voltada para as

famílias que residem em
.

Jaraguá do Sul e nos

municípios vizinhos, e

que ainda cultuam as

tradições d�s antepassa-,
dos. "Esta é a principal
característica da festa",
avalia o prefeito de Jara
guá do Sul, lrineu Pa-

estão conseguindo por
causa dos preços", justi
fica o prefeito.

Além dos bailes e das

competições de tiro,. a
Schützenfest também
oferece urna variada ga
ma de alimentos, entre
comida típica, lanches e

pratos tradicionais.
(MARIA HELENA DE MORAES)

cialmente o ingresso no
final de semana, de R$
5;00, está sendo consi

derado elevado e pode
prejudicar a imagem da
festa. "Não estamos

preocupados com quem
está indo à festa. Esta

mos preocupados com

as pessoas que gosta
riam de participar e não

Divulgação eCO/Edson Junkes

O desfile das sociedades, realizado no domingo, é um, dos pontos fortes do evento

soldo O prefeito anun-
I

ciou, em entrevista cole-

tiva realizada ontem,
que pretende, ainda esta

;.

semana, promoper uma
teunião com os organi
zadores para saber da

possibilidade de se bai
xar os preços que estão

sendo praticados. Os

valores cobrados, espe-

PASTOR IVANllDO LAUBE

Em 15 'de setembro do'

corrente ano, realizou-se, às
17 horas, em Anitápolis, a

ordenação pastoral de Iva
. nildo Laube, em tocante ceri

mônia religiosa, com oito

pastores, dirigida pelo pastor
.Sinodal Edson Sais Pereira.

Após a cerimônia, a Comu
nidade Evangélica ofereceu

um coquetel aos convida
dos;

,

Ao pastor Ivanildo e sua mulher, Cristiane Porath Laube, e familiares os

cumprimentos do CORREIO DO POVO.' (EVS)I

JOICE PAULI

ANIVERSÁRIO

N o dia 12 passado, a

jovem Joice Pauli, filha do
casalJosé e Inês Pauli, colheu
o seu 17° ano de vida, para
alegria dos pais e do namora

do, Fábio Pasqualini. O

CORREIODO POVO associa
se ao grato evento e apre
senta seus cumprimentos,
com os votos de renovados
anos de sua existência. Para

béns, Joice!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EGON JAGNOW

I

Erramos'
Na edição da semana passada, a identificação da foto foi errônea. Agradecemos aos
leitores que nos informa-ram sobre o fato e auxiliaram na identificação correta.

Informamos que, �omo a foto faz parte do acervo do Arquivo H istórico do Município,
estas colaborações são de muita importância, visto podermos legar para a posteridade
fotos corretamente identificadas e com detalhes preciosos.

A foto é da Rua Presidente Epitácio Pessoa, sendo que as casas do lado esquerdo são,
de Pedro e Clara Roeder Pedroni, Teodoro Roeder, Oscar e Aurélia Henschel Dornbusch
e Artur Breithaupt, e do lado direito, são as de Bruno Mahnke e Anton Zahler. Algumas
delas tiveram outros proprietários, posteriormente.

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
\

A LÓGICA DA NATUREZA (207), o carcerei roo ,

O poeta sorriu:
-' A natureza é justa, amigo.
E com entusiasmo:
- Eu devia morrer velho; mas, como os

homens me condenaram ainda moço, apressou
se a morte em envelhecer-me ...

Considerado cúmplice da Conjuração Mineira

e atirado aos subterrâneos da Ilha das Cobras, o
poeta Alvarenga Peixoto sentiu, ao ouvir ler a'
sua sentença de morte, tamanho choque nervoso,

que, em uma noite, os seus cabelos, de negros que
eram, se tornaram totalmente brancos.

- Ah, senhor! Como envelhecestes da noite

para o dia! -, exclamou, ao vê-lo, pela manhã,
,
Moreira de Azevedo - "Mosaico Brasileiro",

página 32.

Controle a sua

de comprar'
úteis, Troque
om os colegas,
por seus

sentimentos,

Virgem - Dedique-se às
""

f s e os seus esforços
pensados, O

ão tente forçar a

siga usando os

ivres, Poderá surgir a
de que você tanto

Olramance vai 'deixá
Ia nas nuvens,
Câncer - Bom momento

par "-CQ_m documentos, A
io�ll sensibilidade

melhores armas

sempre quis.

�5�PI'
-

o - Seja discreta

'i i él ção à sua vida íntima

fAf,.... i� r, Assunto financ�iro
S(éL

.

IVO de desentendimento
j)'fflij '"

n t 0"",8, ..

Clima de sedução
com o seut ar.

nova situação'
ar o quanto é
iferenciar o

supérfluo, O astral
de novidades na

, Paz no amor,

TERÇA-FEIR,lli" 15 de outubro de 2001

(tiírculo
Italiano

CON H ECENDO A ITÁLIA
\

Região do Valle D'Aosta

Superfície: 3.262 km2

População: 115.000 habitantes
Densidade: 35 hab/krnz
Capital: Aosta

,

É uma região toda montanhosa, situada ao norte da Itália,
perto da Suíça e França.
Os seus habitantes possuem cultura e tradições mistas, com

boa influência francesa.
Além das línguas oficiais (o francês e o italiano), se fala o

"patuà", um dialeto francês.
A região é rica em água, e produz energia elétrica para outras

regiões. Dedica-se ao gado leiteiro e ao turismo de montanha,
O Valle D"Aostra também abriga metade do Parque Nacional
"Gran Paradiso", o mais antigo-parque italiano, responsável
pela recuperação de muitos animais extintos, entre eles a Águia
imperial e o corvo imperial. ,

A região é pequena, mas sua importância está nos recursos

natur-ais.

Jantar Mensal
Parabéns a Coordenação do Coral por mais este alegre e

concorrido encontro, dia 27 de setembro, em nossa agradável
Sede Social. Presentes mais de 200 pessoas, que prestigiaram
e saborearam a deliciosa comida preparada pela" Equipe da

Cozinha"
A toda essa equipe nossos açradecirnentos, bem como todos

que estavam presentes, razão principal dos encontros mensais,

, A�ende: próximo encontro é dia 25 de outubro de 2002, em

nossa Sede Social.
'

Coral
Mês de Outubro, mês de Nossa Senhora Aparecida.
Nosso Coral esteve presente nas festi,vidades da Comunidade
Nossa Senhora Aparecida, na localidade de Ribeirão Grande
do Norte, animando e prestigiando a Festa.

Exposição 'da Cultura Italian�
Acontece em nossa Sede Social, a continuidade da 1 a Exposíção
da Cultura Italiana. São fotos, objetos, documentos que contam
um pouco da História dos nossos Imigrantes Italianos. Venha
nos prestigiar.

I

Horário de visitação: de segunda a sexta-feira) das 14:30 às

18:30 horas.

Convite
Acontece no dia 21/10/02, às 18horas, no salão nobre da

ACIJS, uma palestra
sobre Vinhos e Espu
mantes Nacionais.,
apresentação da Casa

Valduga.
Maiores informações
pelo telefone (047)
472-1470.

Grazie! 371i-8222
Valdir José Bressan
Presldente do Círculo

Rua Helnoldo Rau, 86 sala 7-

,

ff!;."""\ Procu re ,

�� excesso de energl

.a.f:9ficatyJo',\sportes. Assim,
��e:�nllró muito melhor,
Será hora de colocar mais

emoção no seu namoro.

Peixes - Idéias opostas
eixá-Io em conflito,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL

'.i'l História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempofoi bem empregado..

I,

HÁ'68 ANOS
Em 1934, o chefe do Governo Provisório assinava decreto alterando os

quadros de ?-gentes de fiscais do imposto de consumo, com a criação de

mais seis em Porto. Alegre, um .em Florianópolis, sete no interior de Santa

Catarina, um em Belo Horizonte, dez na capital de São Paulo e 15 no interior

do mesmo Estado, devendo o preenchimento desses lugares ob,edecer à

legislação em vigor, ficando alterada a taxa de percentagem de modo a ser

mantida a proporção atual.
.'

Falecia Jorge L. Horst, o imigrante originário da Alemanha, que se fixava

aqui, quando Jaraguá do Sul possuía uma dúzia de casas. Não havendo

médico, ele não media sacrifícios para salvar um doente e aplicar seus

profundos conhedimentos e da grande prática. Mas Jorge Horst nunca

esquecia que era farmacêutico e que lhe competia ir além da que a profissão
permitia, tendo sempr� trabalhado para a estadia de um médico no distrito.

Uma cruel enfermidade o retinha no leito, falecendo aos 63 anos, deixando
a mulher e os filhos, Roberto e Margarida.

HÁ15 ANOS
Em 1987, nascia o "Lar das Flores", com a assinatura da Escritura Pública
de Mútuo Dinheiro com Obrigação e Hipoteca, o gerente geral da Caixa

E(onômica Federal de Santa Catarina, sr. Juarez Alves Nunes; o presidente
do Conselho Diretor, Moacyr Rogério Sens, e o 10 tesoureiro, José Roberto
Fructuoso, da Associação Assistencial para Idosos "Lar das Flores". O

mesmo documento era assinado pelo governador Pedro Ivo Campos,
garantindo definitivamente o financiamento, a ser liberado dentro das "

próximas semanas, gradativamente, de acordo com o cronograma das obras.
A hipoteca do terreno onde estava sendo construído o ancianato servia de

garantia para obtenção junto a CEF/FAZ, no valor de 26.054 OTNs (Cz$
6.554.000.00). O financiamento seria saldado integralmentepelo Governo
do Estado e tinha o prazo de 15 anos para pagamento. O projeto inicial de
financiamento era apresentado a CEF/FAS em 24 de abril de 1984, e o

desfecho, corno se vê, levou � anos. O "Lar das Flores" teria a área total de
4.340 metros quadrados, tinha 32% da obra pronta, constando da

superestrutura e telhado. O custo final, considerando o valor de. Cz$ 8 mil
o metro quadrado, atualmente (então), atinge a Cz$ 34.720.000,00. O
financiamento de 26.054 OTNs da CEF /FAZ vinha a fundo perdido, uma
vez que era pago pelo Governo do Estado. A Secretaria Especial de Ação
Comunitária da República repassava à associação Cz$ 200 mil, através da

Prefeitura. 'e

HÁ 3 ANOS

Emj999, era inaugurado o Centro Mu�icipal de Educação Mário Nicollini,
Construído no Loteamento Santo Antônio, em cerimônia prestigiada por
aproximadamente 1,5 mil pessoas da comunidade. Além do prefeito Irineu

Pasold, 'Osvaldo Moreira, da Fiesc, e seu sucessor, José Fernando Xavier

Pataco, contou com a participação da secretária da Educação, Isaura Maria
da Luz Silveira, do coordenador do Sesi no Município, Leônidas Nora; do
presidente da Acijs, Eduardo Horn, e de representantes da família Nicóllini,
eguida de queima de fogos e apresentação do Coral Cantando com as Mãos,
da Aadav, e show com o Portal Gaúcho. O Centro Infantiltinha capacidade 'I
para atender 250 Crianças, de 3 meses a 6 anos, numa área construída de
600 metros quadrados.

.

Anildo Wilbert - Pastor

DEUS DESIGNA
MESTRES

Imaginem um mundo sem

professoras ouprofessores.
�Qual seria o resultado?
Certamente a humanidade

empobreceria. Graças a Deus
que ele sempre tem concedido

o dom do sermestre (Efésios 4.11).

A luz da
alavra

É fundamental resgatar e valorizar a tarefa da professora e do professor como alguém
que tem a possibilidade de contribuir na sociedade, unindo o saber das ciências
com o saber e a realidade que cercam a vida e os seus valores. Esta profissão é

deveras importante. A educação de um povo é essencial. Povo sem educação é povo
semmemória, sem criatividade, sem crescimento. E educação não é só saber desenhar
o seu próprio nome, mas é ser capaz de olhar a seu redor, entender e interagir no
meio no qual se vive.

Pais, professores e estudantes devem procurar juntos caminhos para que a

vida do dia a dia se encontre com a sala de aula. A escola deve ser um espaço
de todos, e os professores podem ajudar nessa ligação escola-comunidade.

" O que ensine esmere-se no fazê-lo" (Romanos 12.7b)Anime-se e anime outros no

exercício do magistério ou à solidariedade, em oração e ação pelas professoras e

professores.

Parabénspelo Dia do Professor!

'Continuação da edição de quinta-feira dia 10 de outubro

PA�AVRA LIVRE:
o VERADOR ROQUE BACHMANN (PSDB) DESTAC.OU o SEU TRABALHO DIÁRIO NESTA CASA DE LEIS, EM

ATENDIMENTO A PESSOAS COM PRECARIEDADE DE SAÚDE, DIZENDO DAS DIFICULDADES PARA AQUELAS EM FASE
TERMINAL, DIZENDO-SE SURPRESO COM A AJUDA DE CUSTO DA PREFEITURA, AOS FUNERAIS DE PESSOAS CARENTES,
F;'OR RECEBER COMO RESPOSTA QUE A PREFEITURA CONCEDE R$ 189 REAIS, AFIRMANDO PROCURAR SABER o

PORQUÊ DO NÃO 'CUMPRIMENTO DA LEI 2. 073/75. MANIFESTOU SUA CONTRARIEDADE Á ADMINISTRAÇÃO DA

CELESC, PELA NÃO REPOSiÇÃO DE LUMINÁRIAS QUEIMADAS, UMA VEZ TER ENTRADO COM INDICAÇÃO, NESSE
SENTIDO, EM JUNHO ÚLTIMO, PARA TROCA DE UMA LUMINÁRIA E ATÉ HOJE SEM ATENDIMENTO. PARABENIZOU AO

SECRETÁRIO DE OBRAS PELO TRABALHO QUE FAZ EM RIO DA LUZ 2 E 3, DE MELHORIAS DAS ESTRADAS E NA
SOCIEDADE CAXIAS, EM SANTA LUZIA.

"

O VEREADOR PEDRO ANACLETO GARCIA (PMDB) DISSE CONCORDAR COM AS PALAVRAS DO SEU ANTECESSOR,
SOLICITANDO INCLUIR NO TRABALHO DE EXECUÇÃO DA LEI 2.073/75, ALGUMA COISA SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO,
EM CEMITÉRIO, A PESSOA CARENTE. QUESTIONOU PI CHEGADA DE PROJETOS EM REGIME DE URGÊNCIA, DIZENDO
ENTENDER SER AQUELES DE EXTREMA NECESSIDADE, VENDO QUE MUITOS SÃO POR FALTA DE PLANEJAMENTO,
AFIRMANDO DA IMPORTÁNCIA DE SE Rf;VER IS·SO. PARABENIZOU A TODOS os CANDIDATOS DO MUNiCíPIO QUE

I DISPUTARAM AS ELEiÇÕES, COLOCANDO SEUS NOMES PARA AVAlIAÇÃC DOS MUNíCIPES, DEMONSTRANDO O

AVANÇO DA DEMOCRACIA. DEU AS BOAS VINDAS AO VEREADOR RONALDO RAUlINO.
O VEREADOR MARCOS SCARPATO (PT) DISSE DA SUA ALEGRIA PELO TRABALHO NA DISPUTA ELEITORAL, COM

RESULTADO DE UMA VITÓRIA MAIÚSCULA DO SEU PARTIDO, E DE SEUS CANDIDATOS, QUE ATRAVÊS DE UMA
MllITANCIA QUE TEVE O RESPEITO DE TRABALHAR PEDINDO VOTO E COM TODO RESPEITO AOS DEMAIS ADVERSÁRIOS,
DESTACAND.O A SUA VOTAÇÃO RECEBIDA NOS MUNiCíPIOS DA MICRORREGIÃO, DIZENDO REGISTRAR TODO O SEU

ORGULHO, POR SER O REFLEXO DE TODO UM TRABALHO NA CÁMARA D.E VEREADORES, QUE CADA VEZ MAIS
ENCONTRA ECO JUNTO A COMUNIDADE E POR ISSO A RESPOSTA DA POPULAÇÃO. PEDIU O ENVIO DE OFÍCIO DE

AGRADECIMENTO, EM NOME DO PRESIDENTE DO SEU' PARTIDO, MARIO PAPEN, PELA CONDUÇÃO QUE TEVE O
PARTIDO DOS TRABALHADORES JUNTO AS ELEiÇÕES DE 2002 E TAMBÉM AGRADECER AQUELES QUE ACREDITARAM
NO TRABALHO DO PT EAO APOIO IRRESTRITO A VÁRIAS LIDERANÇAS DO PMDB, PRINCIPALMENTE DO SEU PRESIDENTE
RONALDO RAUlINO, AO QUAL PARABENIZOU POR OCUPAR VAGA NA CÃMARA, E PEDINDO TAMBÉM O ENVIO DE OFÍCIO
CONVIDANDO O CANDIDATO ELEIJO EM PRÓXIMA SESSÃO, PARABENIZANDO TAMBÉM PELA EXPRESSIVA VOTAÇÃO DE
DIONEI WALTER DA SILVA.

O VEREADOR RONALDO BALDUINO (PMDB) DISSE DA SUA HONRA E SATISFAÇÃO EM EXERCER O CARGO POR
30 DIAS, A PARTIR DESTA DATA E QUE NESTE PERíODO O QUE FOR VOTADO PARA O BEM DA COMUNIDADE TERÁ O
SEU VOTO. CONFIRMOU TER A BASE DO PMDB COLABORADO EM MUITO PARA A VOTAÇÃO DO VEREÁDOR MARCOS
SCARPATO E DE DIONEI WALTER DA SILVA, AFIRMANDO EXISTIR OUTRA BATALHA PELA FRENTE, QUE ACREDITA
ESTARÃO JUNTOS PMDB E PT, PARA QUE LUIS HENRIQUE OBTENHA O SEU INTENTO, E NO ENTANTO SABERÃO
TAMBÉM HONRAR A COLIGAÇÃO COM O PSDB.

MARIA ELlSABET MATTED (PFL) DEU, EM NOME DO PFL, BOAS VINDAS AO VEREADOR RONALDO RAUlINO,
DIZENDO DA SATISFAÇÃO EM ESTAR NESTA CASA DElEIS E DE PODER COLABORAR PARAeQUE A CIDft,.DE E SEU POVO
SEJAM REALMENTE MERECEDORES DAS COISAS IMPORTANTES E NECESSÁRIAS. FALOU DA IMPORTÃNCIA DA
COMISSÃO ORGANIZADORA DA SCHÚTZENFEDT, RECONHECENDO QUE o BRILHO MAIOR É DAS SOCIEDADES E QUE
O VALOR A SER REPASSADO NÃO CABE AOS VEREADORES INDICAR E SIM AS PRÓPRIAS SOCIEDADES QUE FAZEM O
TRABALHO. DISSE ESTRANHAR A RECLAMAÇÃO DO VEREADOR ROQUE BACHMANN (PSDB) EM RELAÇÃO A CELESC,
UMA VEZ QUE SEMPRE FOI PRONTAMENTE ATENDIDA QUANDO À FRENTE DA REGIONAL, EM NEREU RAMOS, PROPONDO
ENTENDIMENTO COM O SENHOR LUIS MELRO. EM APARTE, O VEREADOR ROCHE BACHMANN (PSDB) DISSE TER
CONTATADO COM PESSOA RESPONSÁVEL, QUE SE PRONTIFICOU EM RESOLVER O PROBLEMA, MAS NADA ATÉ HOJE
ACONTECENDO. PARABENIZOU A TODOS OS CANDIDATOS DA REGIÃO QUE CONCORRERAM NAS ÚLTIMAS ELEiÇÕES,
POR SABER DA EMOÇÃO DA DISPUTA, DIZENDO DA SUA SATISFAÇÃO, POR ACREDITAR NA POLíTICA E NOS POLíTICOS
BEM INTENCIONADOS, MANIFESTANDO VOTOS DE SUCESSO AO CANDIDÀTO ELEITO DIONEI WALTER DA SILVA E AO
PAULO BAUER, ACREDITANDO QUE O CANDIDATO DO SEU PARTIDO, O PFL, SERÁ UM BOM REPRESENTANTE,
LAMENTANDO A NÃO REELEiÇÃO DO DEPUTADO VICENTE CAROPRESO, QUE NINGUÉM, NO SEU ENTENDIMENTO,
PODERÁ AFIRMAR QUE NÃO TENHA BEM REPRESENTADO A TODOS DIGNAMENTE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Esquenta a corrida
para o Senado

Enquantoa corrida aoPalácioSantaCatarina segue sem alterações, consolidandoasposiçõesdos
candidatos aoGoverno, a disputaaoSenado continua indefinida, a uma semana das eleições. O
segundo votopode favorecermais Hugo 8iehl que LeonelPavan, lideres nesta disputa.

o quadro que estava se

desenhando foi embara
lhado pelos acontecimentos

produzidos nos últimos dias.
Casildo Maldaner, candida
to ao Senado (PMDB).anun
ciou seu voto ao petista Lula,
embora o seu partido Jaça
parte da coHgação que
apóia o presidenciável tuca
no José Serra.

Logo em seguida, a

candidata pelo PT, Ideli Sal
vatti, aproveitou o horário re

servado à propaganda elei

toral, na último dia 23, para
denunciar a existência de

processos judiciais contra o

candidato tucano Leonel

Pavan, que estava ultrapas
sando Casildo no gráticq
das pesquisas eleitorais.

Ao mesmo tempo, tanto o
PT, de Ideli, como o PMDB,
de Casildo, fazem cor6 rfo"
ataque ao postulante ao car
o ela coli a-o SC M

'

Paulinho Bornhausen, filho
de Jorge Bornhausen, que já
tem sua cadeira no Senado.
Milton Mendes, da coligação
encabeçada pelo PT, dispu
ta com a colega de chapa a

posição no ranking eleitoral
medido pelas pesquisas.

Fora do fogo cruzada, o
outro candidato da coligação
SC Melhor, Hugo Biehl, vai
firmando sua posição na pre
ferência do eleitor pelo se

gundo voto, de acordo com

as pesquisas do Ibope e do
Instituto Mapa, dos dias 22 e

23 deste mês, confirmadas
pelo levantamento da Coo

perfil, desta quarta-feira, 25.
Para completar o pano

rama, nada menos do que
28,85% etc) eleitorado, ou

seja, aproximadamente 1,1
milhão de pessoas ainda
não decidiram pra quem vão
daar o segundo voto. Em sín
tese todos os candidatos se

vêem com chances e espe
ram chegar ao Senado con

quistando boa parte dessa

parcela de indecisos.

Os indecisos vão
decidir o jogo

Segundo o professor da
UFSC (Universidade Fede
ral de Santa Catarina), Van
de Souza Carreirão, doutor
em de.Ciências Políticas, o
grande número de indeci
sos na eleição para o Sena
do se deve ao pouco espa
ço na mídia destinado à
essa disputa. A prioridade
fica com os cargos a presi
dente e a governador, e o

eleitor acaba tendo pouca
informação para fazer sua

opção. Além do mais, só

agora o eleitor começa a se
.

dar conta que tem mais uma.
escolha a fazer. A conquista
dos indecisos vai depender
da estrutura de campanha,
da capacidade de transfe-

Ideli: boca no trombone Pavan: telhado de vidro Maldaner: mudança radical

Seu segundo voto pode decidir
o que faz um senador

o Senado federal, também chamado de Câmara Alta, reúne 81 senadores - 3 de cada
O segundo voto pode le- Estado - que têm mandatos de 8 anos. Nestas eleições, Santa Catarina está renovando dois

var o candidato ao Senado. de seus representantes no Senado. Além de fiscalizar as ações do Executivo e definir as leis

O levantamento feito pela do país, existem outras importantes atribuições de um senador. Confira:

Cooperfil junto a 3.750 elei- 'processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República, Ministros de Estado,
tores maiores de 16 anos e Ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogada-
com margem de erro de 2,5 Geral da União nos crimes de responsabilidade

'

Milton Mendes pontos percentuais para
• escolher (ou confirmar a escolha) dê autoridades para determinados cargos, corno

PT - 7,73 mais ou para menos, mostra presidente do Banco Central, Ministro do Tribunal de Contas e do Supremo Tribunal

um quadro diferente da dis-
• suspender a execução de leis lnconstitucionais
'autorizar Operações Externas de Natureza Financeira, de interesse da União, dos Esta-

puta pelo primeiro voto, lide- ados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, além dos casos de aval pararado por Paulinho e Casildo,
contratação de empréstimo externo por entidade autárquica subordinada ao Governo Fede

com 20,6% fI' 16,22%, res- ral, Estadual ou Municipal I .pectivamente. Pelo segundo 'fixar limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do
voto, Pavan e Biehl, empata- Distrito Federal e dos Municípios e para as operações de .crédito externo e interno de suas
dos tecnicamente na pri- autarquias e demais entidades controladas pelo poder público federal _

meira colocação, conforme 'dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operaçoes
mostra o quadro ao lado. de crédito e para o montante da dívida mobiliária dos Estados, DF e Municípios,

Biehl- PPB

-ldeli Salvatli - PT
5,23 Pavan - PSOB

14,24

Maldaner
PMOB

9,39

19,99.1

Outros
2,88

Branco/Nulo
6,67

rência de votos pelos líde
res na corrida a outros car

gos e o próprio corpo a cor

po com o eleitor. E aí cada
. qual tem seus pontos fortes
e fracos.

Pavan, que vinha em rit
mo crescente pode sofrer
com o impacto das denún

cias, uma vez que casos

que põem sob suspeita a

honestidade do candidato
têm peso para o eleitor, se
gundo o professor. Casildo
espera recuperar sua posi
ção com a queda de Pavan,
baseado em sua biografia.

Ideli. e Milton Mendes se

apoiam na estrutura partidá
ria. Paulinho Bornhausen,
assim como Biehl, tem a seu

favor a força da coligação
SC Melhor e a expectativa
de transferência de votos
dos eleitores de Amin. Biehl
tem ainda como aliada a

sua boa penetração junto a

municípios de pequeno por
te que, em geral, ficam fora
do universo sondado pelos
institutos de pesquisa e a sua.
trajetória de crescimento
consistente na preferência
do eleitorado.

No geral, a Parte de in
decisos que se desloca

para um ou outro candidato
acaba optando pelo candi
dato em que tem maior sim

patia e chances de vitória.
"É o que se pode chamar de
voto estratégico, onde o elei
tor avalia a sua preferência
sincera, dentro de um qua
dro de maiores possibilida
des de êxito", finaliza o pro
fessor.

·········Êmp·re·s·as······&:······Êmpresári·os
Térmelébica de LaQes: a natureza agradece

. A primejra Usina Termelétrica de Biomassa que come

ça a ser construída no município de Lages será movida a

resíduo da produção madeireira, ou seja, o que era um

problema para a região, pelo impacto no meio ambiente,'
vai virar matéria prima para geração de energia. Energia,
aliás, já contratada pela 'Celesc, no valor de R$ 267 mi·
lhões, por um período de 13 anos. O empreendimento, que
tem como parceiros a Tractebel Energia e a GeraSerra,
deverá estar concluído em maio de 2004. Só a obra da
termelétrica irá absorver recursos da ordem de R$ 80 mi·

Ihões, empregando 25Q pessoas. Vai possibilitar a gera· .

ção de 193 mil MWh, o-que representa o consumo anual
do município de Lages.

Marisol a mais admirada no Brasil
A Marisol SA, empresa mais de mil empresas de

catarínense, com sede em 40 setores econômicos,
Jaraguá do Sul foi conside- com mais de mil entrevis
rada a empresa mais ad- tas feitas com os respecti·
mirada no Brasil, no setor vos executivos. "A premi·
de Vestuário e Confecção ação é motivo de. orgulho
pela pesquisa publicada e é reflexo do trabalho re·

em edição especial da Re- alizado com dedicação e

vista Carta Capital, que co- seriedade", afirma Vicente

meçou a circular nesta se- Donlní, presidente da em

mana. Foram pesquisadas presa.

Joinville ganha mais uma empresa
ASEW-EURODRIVEBrasil sileiro inaugurando nova filial

Ltda., empresa alemã de e montadora na cidade de

motorredetores, produtos ele- Joinville; que beneficiará prin·
trônicos e service, expande cipalmente a região sul do

sua atuação no mercado bra- país.
Votorantim investe em biotecnologia
A biotecnologia,'que usa os avanços da engenharia

genética na área de produção de alimentos, ganha um

aliado de peso: a Votorantim Ventures, criada pelo grupo
Votorantim, cujo caixa beira os U$ 300 milhões, para parti·
cipar de empresas de alta

tecnologia, inclusive nas

de atuação em desenvol
vimento genético. Na área
de biotecnologia, a

Votorantim Ventures,parti
cipa da Alellyx, formada
pelos maiores especialis
tas brasileiros em sequen
ciamento genético, mem
bros do Conselho de infor

mações sobre Biotecnologia "(CIB) e com atuação impor·
tante no Projeto Genoma. O foco da empresa é a melhoria
da produção de alimentos, como aplicação do estudo ge·
nético para aumento da produtividade da cana-de-acúcar,
desenvolvimento de inseticidas mais eficazes contra as

pragas e mais inofensivos ao homem e assim por diante,
Mais informações no site dó Cib: www.cib.org.br.

e e atarmense e otíclas formada pelos jamais: O Tempo, Araranguá; Folha da Cidade, Caçador; O Planalto, Canoinhas; O Jornal, ccncõrdta: Jornal de Indaial, Indaial;
O Atlântico, Itapema; Jaraguá News, Jaraguá do Sul; O Sol, Joaçaba; Jornal do Itaum, Jornal do Iririú, Jornal do Floresta, Jornal do Boa Vista, Jornaldo Costa e Silva, Joinville; O Momento,
Lages; Novqeste, Maravilha; Hoje, Orleans; Expresso d'Oeste, Palmitos; Jornal do Comércio, Piçarras; Jornal de Pomerode, Pomerode; Perfil, Rio Negrinho; I.nformação, São Bento dO

Sul; Folha do Oeste, São Miguel do Oeste; FolhaSete, Seara; O .Barriga Verde, Taió; Jornal do Médio Vale, Timbó; Jornal de Bairro, Tubarão; Correio, Videira; Folha do Alto Irani, Xanxerê.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 15 de outubro de 2002 CORREIODO POVO 11

Dois artilheiros despontam
noCoroaBom de Bola
':J�GUAiJô,SUL�OS

jogadores Fredolino dos

Santos (Bangu) e Célio

Freitas (Acaraí), com dois

g01� cada, despontam co

mo artilheiros do Cam

peonato de Futebol Sêriior
.: Coroa Bom de Boh
_ depois da segunda ro

dada da competição, dis
putada na última sexta

feira, apresentando os se

guintes resultados: Zapella
2 x 3Sport Nereu Ramos,

,

e Acatai/Móveis Kagenor -

2 x 1 Bangu. A competi
ç�o pr@ssegue amanhã, no

.

campo da Sociedade,Des

portiva Acaraí, onde se

enfrentam Arsepum x

Acaraí/Móveis Kagenor,
às 19h30, e Karlache x

Bangu; às 20h30. Já a ro-

, dada de sábado, envolven
do Sport Nereu Ramos x

Karlache, às 16 horas, e

Bangu x Arsepum, 'às 17

horas, ocorrerá no campo
da Arsepum (Associação
Re�ieativ� dos Servidores
Públicos Municipais).
Reunindo seis equipes

divididas em duas chaves

e um total de 9bàtletas� 'o
Coroa Bom de- Bola é

disputado em turno e

returno dentro de cada

grupo, de onde se classi

ficam os dois primeiros
colocados para as semifi

nais, em cruzamento olím

pico. O campeonato é

promovido pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes) e destinado a

atletas com idade a partir
de 38. anos (nascidos até

1964) que residam, estu
dem. Ou trabalhem no rnu-

nidpio de Jaraguá do Sul.

O evento premiará
com troféu e 18 medalhas

os classificados até o ter

ceiro lugar, além de 30

I quilos, 20quilos e 15 quilos
de costela, .ao campeão,
vice, e - terceiro colocado,
respectivamente, enquanto
que o quarto colocado re

ceberá um troféu e uma

bola, mesma premiação a

'ser concedida à, eq-uip�
mais disciplinada.jâ o artil
heiro, Q atleta revelação e a

.

defesa menos vazada re

ceberão um troféu.

Campeonato Esçolar
"

Pré�Miíittl iniciaamanhã
]ARAGuA DO -SUL -_ o .tadas de quinta:"feira a

Campeonato Esc�lar Pré-
-,

do��go, �u��d� -�nce�i;a
Mirim inicia amanhã às 8 : o evé'JJ.to?q�e éOhta t�tn a

hbiris:tdtrtas'�ôth�ÚçÕe�, -'pâmi:lp�Ção �e so unida>
de xadrez -Íla Arseph�> &5 d� ensino' e' um 'totâl

. (AsSOciàÇã� Rect'eaciVad6� de .�l?ro�imaâariiê�te :1,4
sé�idbrêsPí.Íbfitbs·M�i-' fuj.latlêràs> .. :,'

cipâis), e têrÍis de mesa; nó o campeonato é desti
Estádio João Marcatto, nado a estudantes nascidos

Iliesmo, local das provas a partir, de 1990, e' regu-
de atletismo, �'pattir das larmentematriculados em
14111'5,., ", .

." '

escolas das redes munici-
,

lias modalidades cole- paI, e�tad�al eparclcuiarde
tivas (basquete, handebol, ensino, com sede em Jara-
futsal e vôlei) serão dispu- guá do Sul.

POLÍCIA/EsPORTE
1171: ACUSADO PRETENDIA FAZER COMPRA NUMA LOJA E PAGAR COM CHEQUE ROUBADO

Desempregado é autuado por
tentativa de estelionato em JS

]ARAGUÁ DO SUL - O
. GRT (Grupo de Resposta
Tática) da PolíciaMilitar foi,
acionado ontem à tarde,
por volta das 14h45, e

prendeu em flagrante deli
to o desempregado Char

les Ubiratan de Souza, 29
anos, datural deJaraguá do
Sul. O fato foi registrado
na loja de materiais de

construção do Breithaupt,
'próximo ao Sindicato do

Vestuário. O acusado pre
.

tendia fazer compra no lo
cal e' pagar com cheque
roubado de uma clínica, no
valor de R$ 141,00.

Segundo informações
da Delegacia de Polícia, a
funcionária da.loja descon
fiou de, Souza e, ao checar

,
Cesar JunkeS/CP

Souza já tem diversas passagens pela polícia

a validade do cheque, per
cebeu que tratava-se de ca

so de estelionato. Depois

que chamou o GRT, logo
em seguida o acusado foi

preso. Souza estava sob

liberdade condicional do

Presídio do Município,
onde já havia cumprido
pena por furto e esteliona

to, por diversas vezes, "Ele
já tem muitas passagens
pela polícia, principalmente
por aplicar o 'golpe dó

chute'. Esses inquéritos
estão em andamento e

quem está cuidando é o

delegado Ilson José da

Silva", informa um dos
comissários de plantão.

O acusado f�i �nca
minhado ao presídio no

vamente e vai responder
inquérito policial por tenta
tiva de estelionato. A dele

gada Fedra Konell é a res

ponsável por esse caso.

(FABIANE RIBAS)

São Caetano.
Na classificação geral,I

primeiro lugar para o São

Caetano, com 32 pontos,
seguido do Santos, com 32;
São Paulo, com 31; Ju�
ventude, 31; Corinthians,
31; Guarani, 28"; Coritiba,
com 26, e Ponte Preta, 26.

(

Na lanterna estão Vasco,
com 17; Goiás, 17; Paysan
du, 16, e Palmeiras 16.

Resultados do Campeoriato'Brasileiro de Futebol

:A.b�rtas inscrições para o Escolar Projeto Futuro

". No sábado) o Figuei
rense entrou em campo pa
ra enfrentar o time do São

Paulo. Apesar de não garan
tir a vitória, o grupo catari
nense foi bastante aplaudido
pelos torcedores, queIota
ram o Estádio Orlando

Scarpelli. Na rodada de

amanhã, a equipe entra em

campo contra o Atlético
Patafiaense.

'

- Os demais resultados
do fim de semana foram:

Botafogo 1 x O Paysandu,
Portuguesa 1 x 1 Atlético

PR, Ponte Preta 3 x 2 Goiás,
Cruzeiro 1 x 4 Santos, In
ternacional 2 x 2 Flumi

nense, Coritiba O x 1 Gua

rani, Gama 1 x 3 Corinthi

ans, Bahia 5 x 3 Atlético
MG, Palmeiras 2 x 2 Ju
ventude, São Caetano :2 x O

..
. I

.. JiliGlt4. I>O SUL _"'_ A idade até n anos (nascidos
'FME'(Furidaçã�MucicipJ a 'partir de 1991), matri-
de Espanes) está receben- culados em escolas dias
do inscrições para o �am- redes municipal, estadual e
peonato Escolar Projeto particular de ensino insta-

Futuro até o dia 28 deste Iadas em Jaraguá do Sul, o
,. .,- -

"_ (

tp-ê,s, de. segunda a sexta- evento deverá envolver

feira, das 7h45 às 11h45 e
-

competições nas modali
das 13 às 17 horas. Des- dades de atletismo, basque-
tinado a estudantes com te, handebol.vôlei, xadrez

LOTERIAS
.

- '.

Megasena
concurso: 404

01 - 24 - 28 - 38 - 40 - 58

, Quina
concurso: 1057

09 - 13 - 14'� 48 - 69

Vasco e Paraná 1 x O Vitó

ria.

Os confrontos de ama- .

nhã são: Paysandu x Paraná>
_Vasco x Flamengo, Coriti
ba x Grêmio, Internacional
xGoiás, Gama xJuventude,
São Paulo x Santos, Bahia
x Ponte Preta. Na quinta
feira, enfrentam-se Palmei
ras x Guarani, Botafogo x

Vitória e Atlético-MG x

e tênis de mesa - no mas

�ulinQ e feminino-, além
.

de futsal masculino. I

De acordo 'com os or

ganizadores, cada unidade

de ensino poderá inscrever
até duas eq�pes por mo
dalidade; Haverá premia
ção com medalhas até o

terceiro lugar e troféus aos

Loto�'cm,a
,
concu'rso: 257

"\,
� .'�

04 - 08 - 1 � - 14 -

22 - 3:2 - 39 - 40 -

52 - 62 - 66 - 67 -

68 - 74 - 76- 86 -

88 - 89 - 91 - 93

vencedores por equipe. O
congresso técnico já está

agendado para o próximo
dia 30, a partir das 15 ho

ras, no auditório daWizar
d Idiomas.

O Campeonato Esco
lar Projeto Futuro sérá rea- '

lizado de 6 a 10 de no

vembro.

t ��
"

Devidd �o: feriiq!;? de '

sábado, Dia de Nossa
Senhora Aparecida,
.não houve extração.

.:; "... , . .' t·,
II
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• VITÓRIA: GUARAMIRENSE SOFREU ACIDENTE SÁBADO E, MESMO MACHUCADO, UDEROU A PROVA DE DOMINGO

Beto Alchini se superou na

9a etapa de Motovelocidade
]ARAGUÁ DO SUL - A

I

penúltima etapa do Cam-

peonato Catarinense de

Motovelocidade foi realiza
da neste final de semana, no

Autódromo Cidade de

Joinville, emJoinville, e con
tou com a participação de

cem pilotos vindos de diver
sas cidades do Estado. O

evento foi prestigiado por

ap�oximadatnente 2,5 mil

pessoas, que lotaram o mo

tódromo. Na oportunidade,
o jaraguaenseAlisón Fogaça,
da Schroedinha Motos,
disputou na categoria 125

Especial e travou U11). pega
desde a primeira volta com

Pablo Ristow, de Timbó,
atual líder da categoria. Ape
sar de toda pressão imposta
por Fogaça, a vitória acabou
mesmo com Ristow, que li
derou a prova ponta a

ponta.
Na Força Livre Nacio-

Beto Alchini diminuiu a diferença com o 10 colocado

nal, o piloto guar�ense
BetoAlchini - patrocinado
pelaGuentherDespachante,
Posto 28, Academia Corpo
eMente,AzevedoAutomó
veis, ÁguiaMotos, Transtar
jonTransportes - estava na

segunda colocação no cam

peonato, com cinco pontos
atrás do líder, Wagner Ger
vásio, de Camboriú. Alchini
tinha a responsabilidade de

vencer a prova para diminuir

.esta vantagem. Na noite de

sábado, machucou-se na

prova de motocross, foi

hospitalizado com suspeita
de fratura na clavícula, e so
freu uma luxação no ombro
direito. Mesmo medicado,
Beto disputou a prova no

domingo.
Na largada, Wagner pu

lou à frente de Dionísio, de

Brusque, que estava em se

gundo.
Logo na segunda curva

da prova Beto, que estava

em terceiro, efetuou ultra

passagem em Wagner e

Dionísio, e liderou a prova

ponta a ponta. "Fiquei com
receio de não conseguir cor
rer na prova de domingo
por causa do acidente de sá

bado, pois meu ombro doía

demais.", destaca.
A última etapa será

realizada na cidade de Brus

que, nos dias 9 e Iü de no

vernbro, (FABIANE RIBAS)

Kreis Junior é vice-campeão do Estadual de Automobilismo
]ARAGUÁ DO SUL - O mos atrás deMichelGiuste, de para 20mil pessoas", desta- destaca. Apesar desse resul-

piloto jaraguaense Raulino Joaçaba, que garantiu o título ca Kreis Junior. Além dessa tado, para Bogo ficar com

Kreis Junior disputou a pe- de campeão, por antecipação. novidade, o I;>il0to ressalta o título d!l competição, só
I .

núltima etapa dó Campeo- A última etapa do cam- que, em novembro, será com uma possível desclas-
nato Catarinense de Auto- peonato - que estava pre- inaugurado o autódromo sificação do são-bentense

mobilismo, na categoria vista para acontecer em em Videira, e, em dezem- Leomar Fendrich, que soma
Marcas B, neste final de se- jaraguádoSul- foi confir- bro, em Ascurra. "Os pilo- 96 pontos, 14 amais do jara-
mana, no autódromo de mada para São José, na tos que competem pelas guaense. "Eu solicitei uma

Lontras - prova que foi Grande Florianópolis, nos Marcas A, B e N vão con- perícia dos veículos, tanto
definitiva para a conquista dias 9 e LG de novembro. A correr ao sorteio de um do meu quanto do Leomar,
do vice-campeonato da Fauesc (Federação deAuto- monobloco (carroceria)", para ter 100% de certeza so-

competição. A chuva atra- mobilismo do Estado de diz.
.

' I
bre a regulandade dos mes- .

palhou o desempenho dos Santa Catarina) está organi- O piloto Douglas Bogo mos", diz, enfatizando que

pilotos, que tiveram um zando evento grande, que fez a pole na prov� de Lon- a nome do vencedor da

treino a menos para acertar . será transmitido com flashes tras e liderou a corrida de temporada deste ano fica

os veículos ao traçado. "O ao vivo pela RBS-TV "Eles ponta a ponta. ''A competi- sub judice até o resultado

problema é que a pista es- estão investindo cerca de R$ ção foi excelente,meu carro dessa análise, que deve ser

tava muito lisa", menciona 200 mil na construção de estava bem acertado, conse- entregue no período de um

Junior. Ele ficou dois déci- uma arena, com capacidade gui fazer o melhor tempo", mês, aproximadamente. (FR)

INFANTO DA MALWEE/FME
A equipe Infanto da Malwee/FME disputa °

turno da quinta etapa do Campeonato Estadual
de Futebol de Salão da categoria, que acontece

no próximo final de semana, em Florianópolis.
Além do time de Jaraguá do Sul e do anfitrião,
Adiee/Dimas Automóveis, esta fase da com

petição reúne ainda. a AABB/Santíssima/Joa
çaba e a Metisa/FME/Timbó. O técnico da MaI

wee/FME, Renato Vieira, deverá contar com os

seguintes atletas para estes compromissos: Chico,
Evilásio, Célio, Andrei, Dudu, Israel, Diego, Ca

fezinho, Peterson e Alex. O returno está marcado

para os dias 1 e 2 de novembro, em Joaçaba.

INFANTIL DE VÔLEI
A equipe Infantil da ADV/FME/Marisol disputa
a terceira etapa do Campeonato Estadual

Masculino da categoria, a ser realizada no pró
ximo final de semana, em Florianópolis, reunindo,
além dos jaraguaenses, mais sete participantes:
Verde Vale/Rio do Sul, Intelbras/São José, 'U

Adiee/Florianópolis, Barão Rio Branco/BIu- J
menau, Carlos Renaux/Bruem/Brusque, Bom

Jesus/FME Joinville e Unisul/Florianópolis
Leomar, Jonathan, João Felipe, Eduardo, Rae,

Gustavo, Wagner, Bruno, Thiago, Ivandro,
Anderson e Aleir deverão integrar o time co

mandado pelo treinador Benhur Sperotto.

Moda Masculina

a Marechal, 364
Estocionomento AnexO.
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