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Divulgação CCO/ Edson Junkes

Um público de cerca de cinco mil pessoas participou da festa de encerramento da 14a Schützenfest,
Ao todo, mais de S8 mil ,litros de chope e 2S mil copos de refrigerante foram consumidos. Página 8Conforto com muita, Classe
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o gabinete do governador em exercício'Paulo para o inicio das obras da rede subterrânea e para

une I Bauer e as secretarias da-Casa Civil e do Governo iluminação pública ornamental no' Calçadão.
�cLe'GL"'(KIh& serão instaladas hoje em Jaraguá do Sul, a partir Ontem o governo itinerante esteve em Joinville

das 11 horas, na sede da 19a CRE. Aqui na cidade, e amanhã será a vez de Canoinhas.
o governador vai entregar a ordem de serviço

, ,
Germânia
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Coberturas

371-8414

Cesar Junkes/CP

O veículo Corsa, placa MBX-48S9, de Florianópolis, foi atingido por trás, por uma F-IOOO. No impacto,
foi arremessado para a outra pista, onde colidiu frontalmente comum Mercedes-Benz. Página ,11
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Centenas de pessoas, encami-
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nhadas pelo Sme, foram em bus-
ca de trabalho no novo su

permercado de Jaraguá do Sul,
que deve inaugurar em breve.
Página S
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de 2 mil pessoas
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Tributo ao meu amigo Vicente

AIRTON LUIZ WEBER SILVA-,-Médico e Secretário Municipal
de Saúde

o Vicente é destas pessoas excepcionais.
Trabalhador incansável, desde os tempos da faculdade era

contestador e exercia liderança.
Certamente toda esta vontade de fazer política de maneira

, ética e responsável veio de berço. Sua mãe é fundadora da

Apae em Santa Catarina e seu pai, o engenheiro João, foi o

idealizador de inúmeras obras em Blumenau.

Vicente adotou nosso Município com o coração, tinha várias

, propostas de trabalho em inúmeras cidades, m�s preferiu exercer'

neurologia neste então pequeno Município, há 20 anos.

Trabalhou por anos gratuitamente na Apae e nunca deixou de

atender a clientela SUS.

Grande parte da evolução de nossa medicin�, principalmente
à vinda d/e equipamen!os e especialistas nas mais diversas áreas, se

deve a ele que� sentia-se inconformado com a então baixa

resolutividade dos casos mais complexos.
Foi presidente da Associação Médica de Jaraguá do Sul, diretor

clínico do Hospital Jaraguá e um dos responsáveis pela criação
do Centro de Imagem do Hospital Ja�agdi. .

'

A grande chance para projeção no cenário político, após
proveitosa experiência na Câmara de Vereadores, surgiu há 4 anos,

quando, sozinho e corajosamente, concorreu pela primeira vez à

Câmara Federal. '--.
'

Com sua atuação, jaraguá do Sul passou pela primeira vez a

ocupar lugar de destaque po cenário nacional.
Ministros e até o presidente da República nos fizeram visitas,

e projetas e compromissos politicas foram assim alinhavados.

Infelizmente, por Iconta do momento 'e ,por votar
I ,

passionalmente, instigada por denúncias inverídicas a respeito de

sua ação como parlamentar, nossa comunidade optou por não

mintê-Io em Brasília, justamente no momento em que estava mais

preparado a desempenhar sua função.
Quem teve a possibilidade de acompanhar o deputado Vicente

em Brasília, pôde presenciar a intensidade dos trabalhos

desenvolvidos e o respeito que lhe dedicavam seus colegas
deputados e os representantes do governo.

I

O tempo se �ncarregará de, aos p0u,cos, mostrar que a peça
�

que lhe foi pregada nestas últimas eleições será apenas mais uma
J

. \ ,

lição de vida, como tantas outras provações.
.

Seu dever foi cumprido a risca e sua consciência deve estar

tranqüila. Ninguém trabalhou tanto em tão pouco tempo. Todos

sabemos o' q4e o Vicente conseguiu para Jaraguá do Sul e região.
Preocupa-nos profundamente quem, em futuro próximo, vai

supervisionar a evolução de nossos' projetos na esfera federal.

Apenas a Secretaria Municipal de Saúde tem mais de 20 (vinte)
projetos em Brasília a espera de definição. Todos nós sabemos

que se não for dada atenção especial e pessoal diária, estes proj�tos
ficarão engavetados para'o resto da vida.

)

Enfim, só nos. resta. agradecer a valiosa colaboração que o

Vicente deu à nossa região, e torcer para que o revés desta eleição
,

não o faça desistir de \uma brilhante carreira .política que, por
certo, estava se desenhando.

Na realidade, serenado os ânimos e computado todos os

resultados, por certo vamos chegar à conclusão que quem perdeu
com sua não reeleição fomos todos nós, jaraguaenses, e não o

Vicente. \

\

Artigos para Carta do Leitor ,devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, L180, ou pelo e-mail:
cp.redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais �cessárias.
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Divulgando a região
.As festas de outubto de r:; ciedades de Caça e Tiro o

Santa Catarina, en,cerradas
A grande preocupação Vale do Itapocu, que repr

neste final de semana na
com a segurança sentam o verdadeiro mOb\

maioria dos municípios que publica também da festa" também se mos

_as promovem, serviram para foi contornada pela ram satisfeitas com o even

comprovar a vocação não atuação eficiente e e, especialmente, com a

apenas industrial da Região sempre presente vulgação da cultura e da tra

Norte de Santa Catarina, mas da PM
I

ção que tentam preservar"
especialmente a vocação tu-

_J administração pública ta

rística da parte do Estado que cultura típica e gastronomia. bém não tem do que reclam
.

não tem o litoral como mar- Este ano, apesar do públi- já que o evento tem sido
, /,

keting. co não ter superado a expec- marca popular do MunicíPI
Os milhares de turistas tativa, também não deixou a De um modo geral, toda

que passaram pela região, em desejar, e a 14a Schützenfest . comunidade saiu ganha0
especial Blumenau e Jaraguá pôde ser considerada um su-' porque' o evento, a cada an

/ '
"

do Sul, são a prova de que cesso, mesmo com os preços que passa, divulga o muni

não só de trabalho vive o ho- um pouco acima das possibi- pio de Jaraguá do Sul em toO

mem. O lazer e o divertimen- lidades da grande maioria. o Estado de Santa Catarin

to, quando acompanhados de A grande preocupação Através da Festa dos Atirad
uma boa dose de incentivo com a segurança" pública res a cidade está sendo rec

das prefeituras, são os princi- também foi contornada pela rihecida como pólo de atrl

pais fatores para o desenvol- atuação eficiente e sempre ção turística e a cultura de se

vimento turístico de uma ci- presente da PM, que colocou povo reconhecida além d

dade �u região. no Parque Municipal de fronteiras regionais.
/"

No Vale do Itapocu, a pri- Eventos cerca de 4Ó policiais, O exemplo de Jaraguá o

meira cidade a despertar para. a cadà noite de festa. As ocor- Sul está servindo de modelo
o turismo foi Jaraguá do Sul, rências por bebedeiras, é claro aos outros municípios da!

que, através de Schützenfest, que existiram, não foram gião, que também passaram
descobriu um novo filão eco- consideradas alarmantes. , promover festas que visa�
nômico, centrado não apenas De uma forma geral, a '14a divulgação de suas potencr
n,a festa, mas especialmente Festa dos Atiradores foi posi- -dades, como aconteceu-co

.

nas potencialidades do Muni- tiva em.todos os aspectos. O Corupá, que realizou a la �
.

rJ1
cípio como pólo de atração público que compareceu não nanenfest, e Guaram!rl
turística na área da ecologia, deixou de se' divertir. As So- com a Festa do Cascudo.

\ I ,
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-

o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold(PSDB),
disse ontem, durante entrevista coletiva, que vai entrar

na justiça com uma ação .indenizatória por calúnia

contra as pessoas ou entidades que o denunciaram na

Justiça Federal pela abertura d� rua paralela à José
Theodoro Ribeiro, no Bairro Ilha da Figueira. A obra,
depois das denúncias feitas pela Adeajas (Associação
de Educação e Defesa do Meio Ambiente de Jaraguá
dó' Sul), foi embargada sob a alegação que não foi

feito estudo de impacto ambiental. O prefeito dis-
se que o dinheiro da ação será usado na própria'
comunidade.

HOMENAGEM
A Câmara de Vereadores

de jaraguá do Sul realiza,
no dia 24, às 19 horas,

l! sessão solene para a entre

til ga da medalha de Mérito

ti
do Município 'para os ci

n
dadãos Alberto Taranto,
Eduardo Roberto Stin

ghen, Heide Behnke,José

Augusto Caglioni e Sílvio
Ewald. A medalha de
Mérito do Município de

1
Jaraguá do Sul é conce-

o dida a pessoas que te

nham desenvolvido tra

balhos de relevância para
Ia a sociedade, em várias
ln áreas. As pessoas que re

I ceberão a medalha, desta
Ia vez, são ligadas ao es-

porte,

II EN RE ASPAS

IMUNE
A partir de hoje, nenhum

eleitor poderá ser preso
ou detido, a não ser em

flagrante delito ou em

virtude de sentença cri

minal por crime inafian

çável. A determinação está I

no Artigo 236 do Código
Eleitoral, e vale até 48 ho

ras após o encerramento

do período eleitoral, Em

Jaraguá do Sul, a Justiça
Eleitoral promete rigor na

fiscalização e não deve ad-:
mitir a realização de boca

de-urna por pane dos

eleitores. Esta semana
I ,_

acontece reuniao com
,

presidentes de mesa e

configuração das urnas

para o segundo turno.

ie

lal
"Não negociamos nada com o Amin (PPB) em

troca de nosso apolo." CA afirmação é do
prefeito Irineu Pasold - PSDB -, ao ser

questionado sobre o' assunto durante entrevista
:10 coletiva realizada ontem, na Prefeitura).

I TRANSFERÊNCiA: JARAGUÁ DO SUL SERÁ A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O DIA DE HOjE

Paulo Bauer instala governo
itinerante a partir das 11· horas

]ARAGUÁ DO SUL-A

partir das 11 horas de hoje,
o gabinete do governador
em exercício Paulo Bauer

1

e as secretarias da Casa Ci-

vil e do Governo serão ins

talados em Jaraguá do Sul,
na sede da 19a CRE (Co
ordenaria Regional de

Educação). Ontem, o go
verno itinerante de Paulo

Bauer foi instalado em

Joinville, e amanhã será a

vez de Canoinhas. Apesar
.de Bauer afirmar que não

,

faz campanha para a reelei

ção do governador licen

ciado, Esperidião Amin,
usando a estrutura adminis

trativa, a transferência da

sede do governo para al

gumas cidades de grande
porte, como J araguá do

Sul, é uma clara e inequívo
ca estratégia de marketing
em favor do candidato ao

governo pelo PPB.

Bauer informa que, nos

três dias de governo itine

rante pela região, serão de

senvolvidas ações na área

da saúde, educação, segu
rança pública e também no

setor de energia elétrica,

Paulo Bauer transferiu o governo interino para Jaraguá do Sul)

abastecimento de água,
ciên�ia e tecnologia e para
o desenvolvimento da mi

cro e pequena empresas.
Por onde tem passado,
Bauer tem entregue ordens

de serviço, equipamentos
e recursos:

Em Joinville, ele assi

nou a exposição de mo

tivos que autoriza a 'con

tratação de novos funcio

nários para o Hospital
Hans Dieter Schmidt, en

tregou equipamentos para

Em Jaraguá do Sul deve
,

visitar o Batalhão da PM,
instituído recentemente

pelo Governo do Estado,
considerada uma das

_/

principais ações do gover-
no na área de segurança
pública para o Município.
Também será entregue, em

JaJ;aguá do Sul, a ordem de

serviço para o início das

obras da rede subterrânea'
e para iluminação pública
ornamental.

(MARIA HELENA DE MORAES)

a instituição e visitou as ins

talações físicas do Hospital
Infantil

No setor educacional,
Bauer tem entregue ordens

de serviço para a execução
de melhorias em algumas
instituições de ensino, re

passe de recursos, além de

visitas a estabelecimento-s

educacionais e entrega de

materiais esportivos. Já no

setor de segurança pública
o governador em exercício

tem inspecionado obras.

Ato suprapartidário define apoio a Lula presidente
) ,

]ARAGUÁ DO SUL -- dente da República. O ato ' campanha eleitoral nesta da às 9 horas- do comitê

Presidentes de vários parti- suprapartidário será prece- reta final. Durante a sema- eleitoral do PT, localizado

dos políticos, entre os quais dido de um café da manhã, na será realizada panfleta- na Reinaldo Rau, passando
o PT, PL, PMDB, PTB, por adesão, ao preço de R$ gem com distribuição de pelas ruas centrais e con-

PPS, prefeitos do PMDB 3,00 por pessoa, material de campanha aos centração na Praça Ângelo
(Corupá e Schroeder) e di- A decisão pelo apoio trabalhadores das princi- Piazera, Na reunião de on-

rigentes sindicaisda micror- -em conjunto à eleição pre- pais empresas de Jaraguá tem também ficou defini-

região concedem entrevista -sidericial foi tomada du- do Sul. do que os mesmos.TOô

coletiva às 8h30, de ama- rante reunião ocorrida na Para a manhã de sába- fiscais da coligação PT/
nhã, no Restaurante Itajara, tarde de ontem, no Sindi- do, está prevista uma cami- PL, além dos 120 fiscais do

para declararem publica- cato dos Trabalhadores da nhada de encerramento da PMDB e PTB, farão a fis-

mente o apoio à candida- Alimentação, e que definiu campanha Lula Presidente calização no dia da vota-

tura de Lula para presi- as principais estratégias da na microrregião, com saí- ção. (MHM)

Dr. 'Pedre Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
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T

IESPECIAL: VINTE PROFISSIONAIS FORAM CREDENCIADOS RECENTEMENTE PARA ATENDER A DEMANDA

Cresce procura por planos
odontológicos pelas empresas

]ARAGuA DO SUL -

Pesquisa realizada pela
ANS (Agência Nacional de

Saúde) revela que os planos
odontológicos pa�saram
do décimo primeiro para
o terceiro benefício mais

procurado pelos profissio
nais de Recursos Humanos

das empresas. Esta infor

mação pode ser compro
vada pelo presidente da

Odonto Jaraguá, o im

plantodontista Saul Coper
tino de Morais Jr.

De. acordo com ele,
103 empresas da região in

tegram o plano odontoló

gico, entre elas a Weg, Mari

sol, Menegotti Máquinas e

Viação Canarinho, dentre

outras. Somente na Weg
Indústrias S.A, o número

de titulàres �adastrados
chega a 7 mil. "Isso porque
o custo é pequeno e mos-

César Junkes/CP

Saul Morais Jr. diz que plano odontológico, hoje, é o terceiro benefício mais procurado

tra a preocupação da em

presa para com seus fun

cionários", avalrã.
O plano abrange os

municípios de Corupá,
Guaramirim, Schroeder,
Massarànduba e Jaraguá
do Sul, totalizando; em

janeiro deste ano, 13.848

usuários ativos, e atualmen

te tem 83 profissionais cre

denciados. Em torno de

cem usuários, entre pessoas
físicas e funcionários das

empresas, aderem ao pIa
ria mensálmente, acres

centa Morais, eis a razão

pela qual, nos últimos me-

ses, 20 novos profissionais
foram credenciados. "A

tendência é a contratação
de mais profissionais num

futuro próximo, conforme

a demanda em locais mais

afastados do centro da

cidade", finaliza.
(JULIANA ERTHAL)

Lojas de R$ 1,99 investem em produtos nacionais
]ARAGuA DO SUL -

Com a pretensão de evitar

o pagamento de multas ou

até mesmo a apreensão dos

produtos pelos fiscais da

Receita Federal, proprietá
rios das lojas de R$ 1,99
preferem, agora, a venda

de mercadorias nacionais.

Rogério Matos, proprietá
rio da Loja Floripa Presen

tes, é um deles. Há 7 anos

ele trabalha com a venda de

produtos por R$ 1,�9 e ga�
rante que, além de mais van

tajoso, devido à qualidade
dos produtos, as mercado

rias nacionais são a prefe
rência dos clientes. "Traba

lhamos com 98% de arti

gos nacionais e somente im-

Tendência das lojas R$ 1,99 é baixar mais ainda os preços

portamos produtos não

fabricados no País, como

calculadoras", completa.
De acordo com ele, a

nova tendência para as lojas
R$ 1,99 é a redução dos

preços para R$ 1,00, o que

já vem acontecendo em

São Paulo. A mudança não

aconteceu ainda, na sua

opinião, em razão da inde

finição econômica e à espe
culação em torno do novo

presidente. "Em nossa loja
os produtos comestíveis já
foram alterados e 'são os

mais vendidos", ressalta.

Engana-se, segundo
Matos, quem ainda discrimi

na os artjgos vendidos nas

lojas R$1,99. "Os produtos
são idênticos a de outros es

tabelecimentos, com uma

exceção. Vendemos so

mente à vista e compramos
diretamente das fábricas, o

que nos proporciona redu

zir ainda mais os preços das

mercadorias", avalia.

Em outras lojas, se

constata que a grande maio

ria dos produtos não é mais

vendida neste valor, mas

bem acima disto. Mesmo

com preços diferenciados,
as lojas ainda mantêm a

aparência de R$ 1,99. OE)

Leilão Industrial acontece nesta quinta-feira
A Marcatto Leilões, em antiga Bebidas MaxWilhelm. elétricos, variadores, redu- o perfil deis leilões será mo-

parceria com o leiloeiro pú- De acordo com o orga- tores e bombas, peças para dificado, passando a acon-

blico oficial Artur Henrique nizador, Caitano Marcatto, ferramentaria, máquinas tecer uma vez por mês, po-
Cartens, promove nesta serão leiloados 200 lotes para marcenaria e materiais rém com lotes reduzidos.

quinta-feira, dia 24, às 10 dos comitentes CSM Meta- e peças diversas. ''A expec- No último leilão, realizado

horas, o 2780 Leilão Indus- lúrgica e Zanotti S.A. São tativa é vendermos 100% no dia 26 de setembro,
ttial Coletivo, a ser realizado máquinas operatrizes, má- dos produtos", acredita conseguimos vender 90%

na Rua Augusto Mielke, n" quinas de transportar pro- Marcatto, dos lotes devido ao grande
75, Bairro Baependi, na dutos, motores, motores Ele acrescenta ainda que -volume de produtos. (JE)

Novas Oportunidades
MAURICI ZANGHELINI - Presidente. da

Associação Comer'Cial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim (zanghe@terra.com.br)

A todo momento lê-se em alguma revista,
jornal, folhetos e TV ou ouve-se no rádio que
estão fazendo "isto", produzindo "aquele pro
duto" em regiões de climas diferentes.

Porquê escrevo isto?

Porque nós brasileiros precisamos divulgar
fatos relevantes para que pessoas sem contato

com muitas informações possam conhecer novas

oportunidades.
E difícil acreditar que produzam uvas ao longo

do vale do rio São Francisco, em pleno nordeste

ou então, que cultiva-se rosas no Ceará e exporta
se para Holanda.

Tudo é verdade e ainda tantos outros exem

plos poderiam ser citados.

E se o país de Israel em pleno deserto tem as

melhores tecnologias para produzir hortaliças,
com pouca �gua e muita areia, alguma coisa aqui
no Brasil está errada.

Será que nós brasileiros considerados o povo
mais criativo do mundo, não poderíamos também

criar soluções?
Até quando as oportunidades irão passar à

nossa frente sem sequer sabermos identificá-las!
Um outro exemplo há muito tempo vem

chamando-me a atenção. Até> quando vamos

enviar nossos hortifrutigranjeiros ao CEASA do
.

Paraná para que horas depois, nossos super
mercados busquem de volta?

Será ou não o momento de identificar a de
. manda desses produtos em nossa regiãd e fazer

um planejamento estratégico de produção de

solo e equipamentos para os nossos agricultores
por região?

Seria o momento ideal para edificarmos uma

central de abastecimento para os nossos produtoS
agrícolas? Existem modelos na Itália que com

provam isto, por pequenas regiões e funcionam

muito bem.

O homem destes produtos, o agricultor pre
cisa identificar estas oportunidades, e os órgãoS
da agricultura têm a obrigação de auxiliar os

produtores.
Desta forma é possível conter o êxodo rural e

dar condições ao homem do campo para sua

fixação oferecendo um produto de melhor quali
dade para os habitantes destas regiões.

Especialização: Hospital de Clínícas Estado do Rio de Juneir0jrO
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de JanB

Fone: (047) 275· 1150
. ler

Av. Mal. Deodoro, 776· Sola 12 • Ed. Maximunn Cen
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ELETRICISTAS'
a

o ehgenheiro eletricista Ivan Gomes CurvelloJúnior,
da Weg Indústrias, S.A"dirige nos �ias 2í e'22 de

outubro, o curso de "Parametrização Básica �e� ,

Inversores de Frequência", para, integrantes do Núcleo
ue

das instaladores Elétricas da Acijs. O curso que é
c-

gratuito e limitado a 25 participantes, acontecerá no

Centro de Treinamento de Clientes (Weg I), na

Venâncio da Silva Porto, das 19 às 21 horas.
ar

Informações e inscrições pelo telefone 371-1044.
to

as
MARISOL
o presidente da Marisol S.A." Vicente Donini, recebeu

�o
ontem, às 19 horas, na Fiesp (Federação das Indústtias

te
do Estado de São Paulo), prêmio de empresa "Mais

a·
Admirada no Brasi'l", no setor' de Vestuário e

Confecção, concedido pela Revista "Carta Capital",
).

que também comemorou oito anos da revista e seu

primeiro ano de periodicidade semanal. Foram
IS

selecionadas mais de mil empresas de 40 setores
s, \

econômicos, com n:,ais de mil entrevistas feitas com
11

os respectivos executivos.

o
ACIJS

n
o Núcleo da Qualidade da Acijs (Associação .Co-

I

mercial e Industrial deJaraguá do Sul) promove hoje,
a partir das 19h30, a ser realizado na Marlian Con-

:1
tabilidade S/C Ltda., localizado na Rua Presidente

Epitácio Pessoa, 933. O instrutor é químico industtial
e supervisor de métodos e processos da empresa Duas
Rodas, Marco Tulio Bertolino. Na palestra serão con

ceituados e identificados os principais tipos de agentes
contaminantes da indústria alimentícia e suas fontes
mais comuns, assim como as formas de eliminá-los e

preveni-los, através da aplicação de BPF (Boas Práticas

s

de Fabricação), CIP (Controle Integrado de Pragas) e

Procedimentos Operacionais de Limpeza e Hi

�enização. As vagas são limitadas e o investimento é
! de R$ 5,00 por participante. Mais informações pelo

telefone (47) 371-1044 ou através do e-mail geova
na@acijs.com.br.

Edital de ,Convocação
A Associação de Moradores da Ilha da

F' ,

Iguelra convoca os associados para
participarem da Eleição da nova diretoria, que'
realizar-se_á no dia 23 de novembro de 2002
n

'
,

,a sede do Posto da Polícia Militar, situado

�a Rua José Theodoro Ribeiro, 3595, no

orano das 10 horas às 13 horas.

d
As chapas com o nome dos' concorrentes

everão ser entregues no dia 7 de novembro,

;a1 sede da Polícia Militar, das 19 horas às
horas.

c Observação: poderão votar, ser votados e

(' nornpor chapas somente os associados cujos
ornes constam no livro de sócios.

Jaraguá do Sul, 17 de novembro de 2002 '

Lídia Zenaide Sabei - Presidente

ECONOMIA

ISEGURANÇA: SHOPPING AMPLIA O NÚMERO DE MONITORES E CIRCUITO INTERNO DE TV

Shopping Breithaupt iniciou

cobrança no estacionamento
]ARAGUÁ DO SUL - o

Shopping Center Brei

thaupt iniciou ontem a co

brança do estacionamento
a fim de proporcionar
mais segurança e privilegiar
seús clientes, segundo o su

perintendente do shop-,
ping, Heine Withoeft. De

acordo com ele, o princi
pal motivo para está deci-'
são era o índice elev�do de,

pessoas que usava inde
vidamente o estaciona

mento, razão de descon

tentamento dos clientes que
encontravam dificuldades
em localizar uma vaga.

Para proporcionar este

diferencial, serão amplia
dos o número de monito

res e circuito interno de Tv,
send� que o veículo estará

segurado com o valor de
mercado contra possíveis
ações delituosas, "Quem
valoriza seu automóvel e

procura conforto e como

didade, certamente não

ficará descontente com a

medida", acredita.
De acordo com Wi

thoeft, o cliente do Hiper",

Fotos: Cesar Junkes/CP

Motivo principal da cobrança de estacionamento é pelo uso indevido do local

mercado do Shopping
Center Breithaupt poderá
contar com 30 minutos de
estacionamento livre, inde

pendente do valor da

compra, bem como duas
horas gratuitas nas com

pras acima de R$ 30;00. A

arquiteta Cláudia Lanzel

lotti aprovou a iniciativa.

,"Se todo? os shoppings
cobram pelo estaciona

mento, porque aqui seria

diferente", opina.
Agora, o shopping en

tra em sintonia com os

grandes centros de com

pras do País, no entanto, o

valor a ser cobrado está

abaixo do preço de merca

do de outros shoppings
centers bem corno da área

azul.

Existe ainda a possibi
lidade em adquirir um car

tão magnético permanen-

te, com O pagamento de

R$ 40,00 por mês.

Aos domingos, o valor

do estacionamento é de

R$ 1,00, por tempo ilimi

tado. Durante a semana, os f.

30 primeiros minutos não

serão cobrados; até 2 ho-
./

ras, R$ 1,00; 3 horas, R$
,

2,00; 4 horas, R$ 3,00; 5

horas, R$ 4,0.0, e 6 horas

em diante, R$ 5,00.
(JULIANA ERTHAL)

Novo supermercado, oferece 160 postos de trabalho
]ARAGUÁDO SUL-Es

tá previsto para as próxi
mas semanas, a inaugura
ção da nova filial da Rede

de Supermercados Ami

gão, que funcionará no an

tigo Supermercado, Vitó

ria, no centro da cidade. Na

última quinta-feira, o Sine

(Sistema Nacional de Em

pregos) encaminhou cente':
nas de pessoas ao local da.
nova instalação para o pre
enchimento das 160 vagas

disponíveis. É o caso de
Eliana Matheus, desempre
gada há 4 meses, que espe
rou 6 horas na fila para ser

entrevistada. "O mercado
de trabalho está bem exi

gente e escasso", salienta.

De acordo com o só

cio-gerente Antonio Pam

plana, foram investidos R$
1 milhão no empreendi
mento, que contará com

mais de 500 fornecedore�

Eliana esperou 6 horas na fila para ser entrevistada

e o quite com 18 mil itens.

"E'stamos restaurando o

ambiente interno para dei
xá-lo com um aspecto
mais moderno e agradá
vel", destaca.

, Segundo ele, o proble
ma do desemprego está '

intimamente ligado à falta
da mão-de-obra qualifica
da e não somente aos pro
blemas na conjuntura eco-

�ômica do País. "As pes-
'

soas devem se aperfeiçoar
cada vez mais e garantir um

diferencial para estar à

frente .do .concorrente",
avalia Pamplona.

O empresário acres

centa ainda que o Municf- i

pio atrai investimentos de

vido à importância que re

presenta para a economia

do Estado, bem como pe-
I

lo carisma, educação e or-

ganização das pessoas que
aqui vivem.

PERFIL - Este é o sex

to ano de implementação
do Supermercado Amigão,
empreendimento familiar

que desde 1980 era conheci
do por Pamplona. So

mam-se 16 filiais nas cida
des de Blumenau (matriz e

o centro de distribuição),
, lndaial, Gaspar, Navegan
tes, Penha e, agora,]araguá
do Sul. (JE)

\
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IPÚBlICO: SALÃO CONTEM'PORÂNEO �UIZ HENRIQUÉ SCHWANKE SUPERA AS EXPECTATIVAS;

,Visitas estão agendadas até
o último dia da exposição

, ]ARAGUA DO SUL - o

Salão de Arte Contemporâ
nea Luiz Henrique Schwan

ke, promovido pela Scar

,
(Sociedade CulturaArtística)
entrouna quarta 'semana de

exposição superando todas
as expectativas de público e

de reconhecimento da críti

ca. O certame foi aberto pa
ra visitação no dia 19 de se

tembro, e permanece a�er
to até o dia 17 de novem

bro. Em menos de um mês,
"mais de 8 mil pessoas já
visitaram a mostra, sendo
que a maior parte do pú
blico é formada por estu-

,

dantes, do maternal ao ensi

no superior.
Para atender essa de

manda, o salão conta com

uma equipe de mais de 20

monitores' e voluntários, es

pecialmente preparados
para explicarem aos visitan
tes o funcionamento do sa

lão e as características e obje
ti�os dos.artistas e dos traba
lhos expostos. Segundo a

coordenadora-executiva do

salão, Denyse Zymermann
da Silva, há visitas agendadas

Materiais pouco convencionais têm despertado a atenção do público

'para todos os dias da mos

tra, até o seu encerramento.

"Estamos conseguindo
convencer a comunidade,
não apenas em Jaraguá do

Sul, mas também de outras

cidades de Santa Catarina",
informa a coordenadora,

As visitas agendacÍa� não

s� resumem lias escolares.

Grupos da comunidade,
dos bairros e da cidade, de
idosos e de integrantes de

fundações culturais de ou

tros municípios têm sido

uma p�sença constante. O

curador-coordenador do'

salão, Charles Narloch,con
sidera o evento não apenas
uma homenagem ao artista

joinvilense que empresta seu

nome ao salão, mas tam

bém um sério comprornis
so com os artistas de Santa

Catarina e com a sociedade
catarinense. "Não é mais

possível aceitar a falta de

,
conhecimento da crítica na

cional sobre o que se produz
em Santa Catarina", avalia

Narloch.
Ainda de. acordo, com

Denyse, o salão, que em

presta o nome do artista

joinvilense morto há 10

anos, propõe ampliar a

visibilidade de sua obra,
assim como a obra dos
artistas selecionados, e têm

despertado atenção e ge
rado polêmica em razão

dos materiais inusitados

utilizados, como ratos de

borracha, adesivos plás�cos
e cascas de ovos.

Câmara da Mulher promove passeio pela região
]ARAGuA DO Sur: - A

Câmara da Mulher Empre
sária da Acijs (Associação
Comercial e I�dustrial de

Jaraguá do Sul) promove,
no dia 26 deste mês, passeio
turístico pela Rota da Co-'

Ionização Alemã. A iniciativa

tem a parceria da empresa
de turismo Ação Livre,
com investimento de R$
18,50 por participante, in"

cluindo café da tarde típico
alemão. O passeio tem iní

cio às 14 horas, com saída
defronte ao Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do

Sul).
A Rota da Colonização

Alemã inclui visitas às loca

lidades de Rio da Luz (re
gião onde predomina a co

lonização alemã), Rio Cerro,
Sociedades de Caça e Tiro,
casas enxaimel (estilo arqui
tetônico típico' alemão) e

também visitação na Casa

R�, edificação em estilo en

xaimel que foi restaurada e

tombada pelo Patrimônio
Histórico Estadual, Socieda
de Rio da Luz (Salão Barg),

, Igreja Luterana de Rio da
Luz Vitória, e ainda acorri-

panhar ao tradicional ritual

de busca ao rei na Sociedade

de Atiradores Independên
cia.

A Rota da Colonização
Alemã pode ser definida

seguindo ao Sul de Jaraguá
do Sul, quando sevê dois

, corredores de 'montanhas
pertencentes à Serra deJara

guá e Serra da Luz, que for

ma o Vale do Rio Cerro.

Entre a Serra do Garibaldi

e a Serra do Rio daLuz está

o Vale do Rio da Luz, onde

predomina a colonização
alemã, preservada através

da arquitetura, língua (diale
to alemão) e costumes.

O Vale do Rio da Luz,
segundo os moradores
mais antigos, recebeu este

nome devido ao grande nú-

, mero de vaga-lumes que ha

bitava o local. À �margem
esquerda do Rio da' Luz

passava, a única via de

comunicação entre}oinville
e Blumenau, no século 19 e

'

início do século 20. O Vale

do Rio,do Cerro, por sua,

vez, é hoje a principal �gação
até Blumenau, via Pome

rode.

PARCERIA
A Prefeitura de Jaraguá do Sul e o Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial) estudam a

viabilização de .uma parceria a ser colocada em prática
a partir de. janeiro do próximo ano, com o objetivo
de desenvolver .cursos de curta e média duração pata
a área de turismo; mais especificamente aos segmentm
de hotelaria e restaurantes. De acordo com o diretor
de Turismo da Prefeitura, Loreno Hagedorn, a,

negociações estão bem adiantadas.
(

PESQUISA
Encerrou, na última sexta-feira, a terceira fase da

pesquisa de Demanda Turística de Jaraguá do Sul!
2002. A primeira e a segunda fases foram realizadas

nos meses de janeiro/ fevereiro e julho; res

pectivamente. Desenvolvido sob a coordenação da

Divisão de Turismo, setor vinculado à Secretaria de

.Produção, o trabalho envolve três pesquisadores
posicionados em pontos estratégicos de saída da

cidade: Waldemat Grubba (proximidades da Wem,
na Rodovia Wolfgang Weege (no trevo da Malwee),
na BR-280 (próximo à entrada da Unerj) e também

no Terminal Rodoviário. O resultado será divulgado
em março do ano que vem. Ano passado, 160 mil

pessoas visitaram Jaraguá do Sul, sendo que 50%

, vieram a lazer e o restante a negócios.

INTERCÂMBIO
,

A estudante Katja Pohlen, 23 anos, da Universidade
de Munique, está frequentando as aulas de Pedago�a
da Unerj. A presença da universitária alemã em Jaraguá
do Sul deve-se ao programa de intercâmbio da Unerj
e ao projeto coordenado pelo setor de. Relações
Internacionais. Estudante de Pedagogia para deficientes,

ela ficará seis meses em Jaraguá do Sul e dois mese,

em Fortaleza. Katja quer trabalhar com crianças

portadoras de deficiência na área d� fonoaudiolo�a,

INTERNET
O diretor da Divisão de Informática' da Prefei�ra de

I

Jaraguá do Sul, Marcíli� Luiz Legal, lembra que há

cerca de um mês os internautas passaram a dispor de

mais um endereço para acessar o site da Prefeitura de

Jaraguá
. dó Sul. Agora, além do www.jaragua'

"
.

d erdosuLcom.br/prefeitura, o acesso também po e 5

feito através do wwwjaraguadosul.sc.gov.br, que é o en-
. '- . I

dereço padrão para sites governamentais.

Os classificados

'do Jornal
CORREIO DO POVO ·silo os mais lidos e

fortes da Região do Vale do Itapocu,
Ligue para o 371.-1919, e confira!
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ALUGA-5E - e/2 qtos, 1 eoz., 1
lav., 1 bwc, 1 gar. R$ 160,00.
Tratar: 373-2651.

AlUGA-5E - qto mob., el eoz., lav.
Tratar: 370-3651, el proprietário, ou
R. Fidélis Stinghen, 64, próx. Portal.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se

�m alv., 140m', gar. el 3 carros.

'

ratar: 376-2308, el Marli ou 376-
�c/ Ana Paula.

de

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
el 3 dorrn., 1 suíte, 1 bwe, 3 salas,
eoz., lav. e gar. pI 3 carros. R$
75.000,00. Tratar: 376-1312.

LOT. FIRENSE - vende-se, madeira.

R$ 25.000,00 e o resto Pare. Tratar:

.

9101-4807 ou 273-0347.

PARANÁ - vende-se, na cidade de

Palatina, ou troca-se por casa em

Jaraguá do Sul. R$, 25.000,00.
Tratar: 9953-4012, el Edinei.

RIO MOLHA - vende-se, de mad.,
próx. a gruta. Tratar: 9993-6992.

SÃO Luís - vende-se, alv., el 60m'.
R$ 36.000,00, aceito nego Tratar:

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., el 180m', toda

murada, el suíte + ,3 qtos e demais

dep. Contém 1 ehur. el bwe, localizada

próx. ponte do Kolhbaeh. R$ 56.000,00.
Tratar: 371-6238 ou 275-2634.

VENDE-SE - de mad., área el 15x38.
R$ 4.000,00 + presto R$ 150,00.
Tratar: 9991-6059.

VENDE-SE - semi-acabada, e/70m',
terreno el 380m', sito na Tifa Martins.
R$ 16.000,00 -I' presto Do terreno

(neg.). Tratar: 370-8097 ou 9104-5468.
CREC19839.

VENDE-SE - em reforma, vista

panorâmica de toda rua Joinville.
l.ocallzadana R. Águas Claras, sendo
a ultima casa à esq., sinO. Preço nego
e aceita-se troca. Tratar.: 9952-1836.

VENDE-SE-el 1.350m', el casa mis

ta, na Rua Bertha Weege. Tratar: 370-
8097 ou 9104-5468. CRECI 9839.

VENDE-SE-el 600m', el casa mad.,

el 150m', sito a Rua Luiz Gonzaga.
Preço neg., Jguá Esquerdo. Tratar:

370-8097 ou 9104-5468. CRECI 9839.

VENDE-SE OU TROCA-SE - mista,
nova, em Joinville, por casa em

Jaraguá do Sul. Apto el 160m', todo

itaúba, pintura aóleo, 1 suíte, 3

qtos, sala, bwe social, sala de

jantar, eoz., gar. e lav. + cobertura

pI 2 veículos, el 34m' (toda em

ltaúba). R$ 75.000,00, terreno de
735m'. Bairro Vila Nova. Tratar: (47)
439-1100 ou 9975-0963.

VILA LALAU - vende-se, el 120m',
terreno todo murado. Tratar: 9104-

4588, el Luca.

I
VILA NOVA-vende-se, el 110m',
terreno el 665m', rua tranquila, el 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, el Luiz.

VILA NOVA - vende-se, el 2 pisos,
el 275m' e terreno el 494,50m',
sito na Vila Nova, área nobre. Valor
a eomb. Tratar: 370-8097 ou 91,04-
5468. CRECI 9839.

CENTRO - vende-se, el 3 dorm.,
ótimas cond. 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, cl Giorgla.

PiÇARRAS - vende-se, Ed. Ana Paula,
avo Beira Mar, 9' andar, cl 97m', el 3

,

qtos, 2 bwc, sala, sacada, todo mob.,
el gar. R$ 45.000,00. Tratar: 9973-
5212 ou 371-6418.

PRECISA-SE - alugar 1 qto. Tratar:
9124-7309.

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

PROCURA-SE - ap. pequeno pI
alugar pI casal. Tratar: 371-4191 ou

275-3387.

ÁGUA VERD�- vende-se, el
588,00m', pronto pi construir, próx.
a Unerj. Tratar:'9133-7539.

AMIZADE - vende-se terreno el
350m'. Rua Ewaldo Schwarz. Tratar:
376-2092

AMIZADE-vende-se, R$ 3.000,00
entrada e o restante em 50 pgtos.,
próx. ao Clube dós Viajantes. Tra
tar: 372·0074 ou 9112-4711, el
Elson.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
antes da Tritec, 350m'. R$
10.000,00. Aceita-se carro ou moto

no nego Tratar: 9963-5287.

próx. Caie. R$ 21.000,00. Tratar:

370-7331.

TERRENO - vende-se, cl 300m', '

situado em Rio da Luz. R$
11.000,00. Vaiar nego Tratar: 370-

8097 ou 9104-5468. CRECI 9839.SCHROEDER -vende-se, financiados,
próx. a Marisol. Tratar: 9133-7539.

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

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se vári

os terrenos (prox, Escola Vitef Meireles).
Tratar: 276-0605 ou 275,0069.

TERRENO - vende-se, el 375m', cl
casa de madeira. R$4.000,00';'
financ.R$150;00. Tratar: 9991-6059.ILHA DA FIGUEIRA - vende-se área

de terra de 100mts, ótima localiza

ção. R$ 13.000,00 nego (aceito
carro). 276-3206 ou 9993-0623.

VILA NOVA =venoe-se, área 20.000m'

(75x260m), ótima vista. Aceita-se car

ro no negócio. Tratar: 9979-9970.
TERRENO - vende-se, sltuado na

Rua Berta Weege, 1945,'cl
7.500m', cl casa de alv. de 100m'.

Tratar: 376-2601 ou 9112-3947.JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
20x30m. R$ 22.000,00, lot.
Juventus. Tratar: 372-0074 ou 9112-

4711, c Elson.
TERRENO - vende-se, 2, el 600m'
cada um, R$ 8.000,00, os dois.

Aceita-se carro ou moto no nego
Tratar: 374-1588.
I

CENTENÁRIO .,' aluga-se, R. Fidélis

Stinghen, 64, esq. Tratar: 370-3561.SÃO LUIZ - vende-se, c/428m',

A melhor em comunicação visual
Mídia Externa' e Interna

Av. Preto Waldemar Grubba, 1583
Fone/Fax (47) 371-8637 - Jaraguá do Sul - se

email: dumkep@netuno.com.br
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, Espelho Titan
Original

Capalele
PEEL'S

'

, modo CAP TOP

s

� Bateria Ronda
Selada
Titan até modelo"

1 !R$29,99
0, "" .. , " " ..

Pastilha
Tifan 9'

,iRS3,'9
((:frenagem
"8iz Original

/
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Corsa Milênio, 4p Branco Okm G

F 250 XLT 20.000 km 01
.

Marron D R$ 58.000,00 Corsa Sedan compl. s /d.h. Prata 03 G

Palio EDX 4p 98 Champagne G R$ 11.500,00 Corsa Sedan ,4p Cinza 01 G
Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 D-20 compl. Cabo Dupla Branco 94 D
Gol Plus 98 Branco G R$ 11.500,00
Gal MI 98 Azu.1 G R$ 11.500,00 Monza SLfE, 2p Cinza 88 G

Palio 16v com pie -ar 97 Grafitte G R$ 11.800,00
Ranger, comp. 97 Cinza G R$ 17.500,00 VW
Blazer DLX 96 Cinza G R$ 26.000,00
S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00 Gol GIII, cf ar, dh, 16v Branco 00 G
Corsa Wind Super 95 Vinho G R$ 8.900,00 Gol CU 1.8, 2p Vermelho 96 G
Omega, cornpl. 93 Grafite G R$ 11.900,00
Monza compl. 90 Cinza G R$ 6.500,00 Apolo GL, 2p Prata 90 G

Pampa 96 Branca G R$ 8.500,00
D-40, baú 90 Branco D R$ 21.000,00 FIAT
Mercedes 1318 88 . Azul D R$ 39.000,00

Mille Fire, 4p Prata 02 G

Tempra Ouro 95 Impecável - único dono - R$ 12.500,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G

Palio EDX, cf d.h., 4p Vermelho 97 G

AV. PREFEITO WALDEMAR GIiUBA, 3809 - BAIRRÓ VIEIRA - JARAGUAllilSUL

Arduíno 371 4225veícutos
•

AV. Prefeito Waldemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - S

Palio Weekend, advent 00 R$ 18.000,00
Uno,4p 97 R$ 9.300,00
Uno 96 R$ 7.900,00
Escort GL l.8 96 R$ 9.800,00
GoI1000 94 R$ 7.200,00
Monza 89 R$ 4.900,00
F-1000 89 R$ 18.000,00
Del Rey Ghia 89 R$ 4.900,00
Tipo compl. 2p 94 R$ 7.500,00
Escort Hobby 94 R$ 7.500,00
Verona, GLX 91 R$ 6.300,00
Apolo 92 R$ 6.000,00

··Av•..,.Prefé·ijô ...Wâ·'demâí···.Grgba·,···3147··�··.Jaragua·••d9·'$Ú,·

Bordo F-250 XL 01 Prata
Branco

Gol GIII 16V4pBordo 00 Bordô
Bronco Courier 1,4 16V 99 Branca
azul mel.

Palio EX 4p. 99 Cinza
Branco Corsa Sedan 99 Verde
Bege

99 VerdePrata Corsa Wind 2p
Gol 1.0 16V 4p 98 Prata

Prata rnet.
Verde mel. S-10 deluxe 96 Verde
Bordo I:<adett CL1.8 v.e. 95 Branco
Prata

VermelhOAzul Gol CLll.8 95
Prata Escort Guaruja 92 Grafite
Cinza

Escort Xr3 Conversível 88 AmareloVerde mel.
Moram Chevette 86 sranco

Branco Fusca 76 Verde

Cinza Kadett Sport 2.0 compl. 96 Bordô
Branco
Vermelho mel.
Verde Met.

Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343 - (47) 9903·2936

Fiat

Uno Mille EX 1.0 4p. gas... trovoe v. e. comptj-or) 98

Palio 1.0 4p. completo. ct ar 98
Palio EDX 1 .0 2p compl. ar 98

. Tempro 16V. compl., 4p 95
Uno ELX. 4p. compl. - ar 94

vw

Gol CU 1.6 para-choque pers.
Fusco 1.600
Parati Cl 1.8 VE. gas.

96
94

91
GM

Corsa Sedam Gl. 1.6 4p. comp 98
Corso Wlnd 2p. limp .. desemb.. alarme. TE 98
Kadet Gl 1.8. trio. para-choque pers. 96
Corsa Wlnd 1.0 96
5-10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96
Corsa Wind Super 1 .0. limp .. desemb .. rodas de lig 94
Kadet Sl 1.8. desemb .. ar cond .. ar quente 93
Kadet Sl 1.8. desemb .. aerofólio. para-choque pers. 91

Chevette SlE 1.6. álcool 89
FORD

F-lODO motor MWM turbinado hidr. 86
Escort Hobby 1.6 gas. Rodas. toca-fita 93
Escort l gas. 91

Verona 1.8 91
Escort Gl 1.6 limp. Desemb. 87

peroo RU�?�:!�t��
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000.00

Vectra GL 98 Prata M. R$ 20.000.00

Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300.00 Gol16V 4p 99 R$ 13.500,00

Quantum CU 96 Bordô R$ 12.500.00
Gol16V 4p 99 R$ 14.000,00

95
Gol GLll.8 95 RS' 9.500,00

Tipo 1.6 4p Prata M. R$ 8.500.00 Uno 1000 ELX 4p 94 R$ 8.200,00
GQlf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000.00 Fiorino Fechada 100O 94 R$ 6.500,00
Uno Mille' 91 Vermelho R$ 6.500.00 Fiorino Fechada 1.5 93 R$ 6.200,00
Monza Closslc 90 Cinza R$ 6.000.00 Gol 93 R$ 7.200,00

'Gol 90 Azul R$ 6.300,00
F- 1 000 Dupla 91 R$ 30.000,00
Escort 90 R$ 5.200,00

Opala Comodoro 89 Prata R$ 6.000.00
Fiorino Fechada 1.3 89 R$ 4.500,00

Monza SLE 87 Bordo R$ 4.800.00
-

Belina Del Rey 88 R$ 4.000,00
Premio 86 Branco R$ 3.000,00 F-l000 87 R$ 17.500,00
Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4.000.00 Chevette 87 R$ 3.500,00

Fusca 85 Branco R$ 3.800.00 R$ 2.000,00

Brasilia 79 Amarela R$ 1.800.00

Palio ED
Goll000 MI
Kadett GLS compl,
Fiesta 4p
Tempra
Kadett GL compl,
Uno Eletronic
Alfa Romeu 24V cornpl.
Kadett GSI, cornpl, + couro

Fiorino LX
Escort guia
Passat Flahs
F-l000
Santana 2p DH
Escort GL
Fusca
Gol competição GIl[

00
98
98
97
96
96
95
95
93
89
88
87
86
85
84
78

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
D
A
A
G

OFERTA
Escort, 84 - R$ 1_900,00 - troco por moto ou Biz financ.

R. Coi. Procópio Gomes de Oliveira, 841 • Jaraguá doi
E-mail: marcosp@netuno.com.br
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(ji5SESC
.

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL _

CURSOS NO SESC

VIOLÃO
Professor Luís Canela

Método Inovador
Matrículas: A partir 21/10

Início das aulas: 04/11

�

Informe-se: (47) 371-9177

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

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

Programação de Cursos

eH PERíODO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO

Aperfeiçoamento· para Secretárias

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

Negociação e Administração de Conflitos

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

Legislação Tributária

30h 28/10. a 08/11 2· a 6ª 19h30 às 22h30 1+1 de R$ 92,00'

I ATENDIMENTO E VENDAS NO VAREJO

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

Controle Financeiro e Contábil

39h 29/10 a 10/12 3ª e 5ª 19h às 22h 1+1 de R$ 120,00, .

.

LANÇAMENTOS 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 Proflsslo
nal
* Maquilagem
* Embalagens Natalinas e

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

CONSULTÓRIO - divide-se de Psico

logia, no centro, Tratar: 371-0503

,

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

'

LANCHONETE - vende-se, no começo
da Reinaldo Rau. R$ 3,000,00,
Tratar: 9123-5357,

RIO MOLHA - vende-se, cl 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
vc precisa, Local cl toda infra

estrutura, chalé e ecjcuta no estilo

suíço, aq, á lenha e parabólica, rede

.sanltârla septica, rede hidr., direto

danascente, rede elétrica cl ilurnl

nação externa, galpão cl quitinete,
canll, lagoa e mais terrenos prontos
pI construir, aceito imóveis e vetou
los' cl parte do pgto. Tratar: 370·
8563,
J

R$ 195,00
R$ 258,00
R$ 310,00
8$ 355,00
R$ 410,00
R$ 460,00

CRÉDITOS PARA IMÓVEL
PARA COMPRAR, CONSTRUIR, REFORMAR

SUA CASA, SÍTIO, APTO, ETC;

CRÉDITO PARCELA SI SEGURO

18.600,00 , R$ 154,00
24.700,00
31;300,00

, 34.700,00
43.500,00
50.000,00
56.000,00
q2.100,00
68.100,00
74.0.00,00, ,.

.

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

.............................. ,R$ 515,00
R$ 560,0'0

Aut. Banco Central - INF. (4-7) 222-1152, cl
Paulo ou 9981-3627, parco 'reduz.

empregos

R$ 610,�0

VENDE-5E - terreno pI chácara, cl
40,000m2, sendo 10,QOOm área plana,
cl 2 riachos, cl água cristalina, lago.
caminho pI Pomercde. Próx, Parque
Aquático Paraíso, 12km do centro. R$

qOMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM �AIS
I

DE 15 PARCELAS
PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

35.000,00. Tratar: 370-8928, cl Marcus,

VENDE-SE - 2 morgãos de terra cl
casa em alv, R$ 40.000,00. Tratar:

9123-7514, cl Mateus,

ESTAGIÁRIO
Estamos cadastrando

estudantes do Ensino

Médio, Técnico e Superior.
Comparecer � Destramed,
Av. Getúlio Vargas, 99,

sala 7, piso superior.
\ Tratar: 27J>:-2088

CABELEIREIRA - precisa-se cl
prática (que tenha todo material.
Tratar: 275·3612 cl Débora.

,

,

DESENHISTA � precisa-se, oi amplo
conhecimento em Photo Shop.
Tratar: 370-8237.

PROCURO PESSOAS - p! área de
vendas e liderança pI trabalhar cl
produtos naturais pI saúde e

beleza, Tratar: �73·0383 ou 9118-
8386,

PROCURO. PESSOAS - pi área de
vendas e liderança pI trabalhar cl
colchões magnéticos e acentos

, magnéticos pI carros. Tratar: 273·
0383 ou 9118-8386.

PROCURO PESSOAS - pI trabalhar

NOVO E IMPERDíVEL
Loteamento na Rua

Walter Marqurardt e na

Rua Albina Kogus
,

, Piázera, ambos na Bar

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

unidade. Tratar: 275-
0051 - CRECI 1989-J

cl distribuidor ou supervisor, traba
lhe a partir de sua casa e ganhe de

R$ 500,00 a R$1.500,OO no 1·
mês. Tratar: 370-5764 ou 9121-
1629,

PROCURO PESSOAS - sérias e

decididas pI trabalhar a partir de

casa, período parcial ou integral.
Requisito: telefone. Tratar: 371-'
6418 ou 9992-6045.

www.hom.com.br/âinheiro
\

, REPRESENTANTE -,Chec Chec
SPC do Brasil - admite representan
te comercial para atuar em Jaraguá
do Sul e região, Tratar: 370-6615.

PROCURO PESSOAS - precisa-se,
cl experiencia, na área de consór
cio, ótima remuneração, Tratar: 371-
8153, Consórcio União.

VENÓEDORES - precisa-se, pI atuar
em loja de brinquedo do Shopping.
Tratar: 9117·3289; cl Ana Lúcia:

I VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto c/ 1 dorm., situado no Centro - R$ 37.000,00. Buratto -

Tratar: (47) 9983-5920 'ou 367-1993. CRECI 296.

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

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto c/ 3 dorm., c/ suíte, mob., gar., sacada, quadra p/ Mar - �$
95;000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993.
CRECI 296,

BABÁ - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 370·8828 ou

9955-3616,GI Gabriela,

DIARISTA - ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 273-0530.

OFEREÇO-ME - pI cuidar de

pessoas (idosas, doentes ou

somente pI companhia), posso

pernoitar ou ficar 24h.; Tratar:

-371-0462, cl Nena.

OFEREÇO-ME - pI lavar e \

.

passar roupa-em casa. Também

cuido de crianças. Tratar: 273·

5086, cl Marcia.

OFEREÇO-ME - pI traba.lhar.

Cursando Sistemas de

Informação.Tratar: 372-3922.

OFEREÇO-ME - pI t'rabalhar,
Doméstica (mensalista, sem

pernoitar). Tratar: 273-0782,

peLa 'manha ou a noite.

PROCURA-SE - de costureira,
, dobração, etc. Tratar:

276-3100.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇ;A-FEIRA. 22 de outubro de 2002

recruta e seleciona para admissão
imediata as seguintes vagas:

.\
VAGAS ABERTAS- 21/10/02
o REPARADOR DE INSTALAÇÕES (4925) sexo masculino, conhecer os tipos de ferra
mentas/ equipamentos neéessários para executar o trabalho, bem como seu manuseio, possuir
conhecimento de *nicas de pintura
o FRESADOR/FERRAMENTEIRO ( 4947) sexo masculino, primeiró grau
o FARMACÊUTICO (4649) ambos os sexos, para Massaranduba
o PROJETISTA MECÂNICO (4944) sexo masculino, segundo grau
o VENDEDOR (4943) sexo masculino, segundo grau, conhecimento em auto peças, mecônica,
porquimetro ,

o RECEPCIONISTA/TELEFONISTA (4934) sexo feminino, segundo grau, com experiência
poro Schroeder
o MOTORISTA PARA ENTREGAS (4928) sexo masculino, experiência em entregas,
preferencio de comes

c

o ASSISTENTE DE MATERIAIS (4923) sexo masculino, experiência em almoxarife
• AUXILIAR DE EXPORTAÇÃO (4916) horário normal, oferece plano saúde, dá treina

mento, conhecimento em inglês e espanho, prefere com cursa de comércio exterior, irá fazer
o parte administrativa e documetnal de exportação
o VENDEDOR DE VEíCULOS(4918) ambos os sexos, segundo grau, a empresa oferece VA,
seguro de vida, plano saúde, exige experiência ,

o AUXILIAR DE REFEITÓRIO (4882) sexo feminino, primeiro grau, limpeza geral, pisos
,sanitários, vidros, calçadas, salão de refeições, cortinas, sala de reuniões, teto, organização em

geral e no sala de material de limpeza, haver possibilidade e assumir 2' ou 3' turno.
o AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/A TENDENTE (4808) Para floricultura, Sexo
masculino, primeiro grau, c�m habilitação, e que goste de plantas

'

o VENDEDOR (4807) Para floricultura, sexo masculino, habilitação, primeiro grau
o REPRESENTANTE COMERCIAL (4790) 10 vagas, ambos os sexos, possuir firma regis
trado e clientela na área de confecção
o CONFERENTE (4734/4758/4854) horário comercial, irá receber produtos de fornece
dores e conferir e ajudar nas organizações do setor, conhecimento em informática
o AUXILIAR ADMINISTRATIVA (4699) - sexo feminino, conhecimento em informática,
preferencio candidatas com experiência em material de construção
o AJENDENTE(4744) - sexo feminino, solteira e disponibilidade para trabalhar na praia no

final do ano
•

'
,

o ENGENHEIRO SANITARISTA OU TECNICO, experiência em Tratamento de Agua,.
Efluentes e Caldeiraria. Ambos os sexos.
o TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632-E) - Curso Superior. Desenvolverá produtos de
segmento Frigorifico.
o FRESADOR
o SERRALHEIRO
o CALDEIREIRO
o TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
• ATENDENTE DE ACOUGUE ( 4932) sexo feminino
• EMPACOTADOR (4719/4776/4939) ambos os sexos
• GUARDA (4917) sexo masculino, primeiro grau
• AUXILIAR DE CAIXA (4916) idade mínima 16 anos, ambos os sexos, primeiro grau�
• CONFERENTE (4894 a 4898/4861/4862) sexo masculino, primeiro grau
• VIGIA E OPERADOR DE ESTACIONAMENTO (4870/4869) sexo masculino, segundo
grau, horário das 10:00 às 18:30 c/ intervalo de 1:10

'

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO (4866/4868) ambos os sexos, segundo grau, horário
normal, Setor de Cobrança, efetuar cobrança via telefone, obedecendo seqüência estabelecida
através de agendamento eletrônico
• ZE/./IDOR (4864/4933) ambos os sexos
• ATENDENTE DE FRIOS (4837) 18 anos, atender clientes fazer reposição de frios (queijo,
presunto e outros)
• VENDEDORA( 4793/4774/4778/4761/4762/4763/4764/4841/4842/4816/
4860) ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá, Guaramirim
• AÇOUGUEIRO(4759/4795) sexo masculino e primeiro grau completo. (vagas para Jaraguá,
Guoromirim )
• REPOSITOR (4794) sexo masculino, segundo grau,
• OPERADOR DA CAIXA (4801//4885/4873) ambos os sexos, segundo grau
• ATENDENTE DE VERDURAS (4893/4875) sexomasculino, idóde a partir dos dezoito
anos, cursando o segundo grau.
• EMPACOTADOR (4719) acima de dezoito anos, sexo masculino e segundo grau completo
ou cursando.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489//4733/4899 a 4912)
primeiro grau ou cursando. '

• PADEIRO (4721/4777) vaga para Jaroguá e Guaramirim, sexo masculino, primeiro grau
ou cursando o segundo. ,• AUXILIAR DE VENDAS (4856) sexo masculino, podendo estar cursando o segundo grau
• MOTORISTA (4849/4850) sexo masculino, motorista habilitado paro conduzir caminho
nete e caminhões toco e truck e correta 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E ( mínimo C),
conhecer bem Jaraguá e os municípios adjacentes, desejável segundo grau ou cursando.

Rua Jorge Czernlewicz, 1245 (Rua do Hospital).
Cx. Postal200 - CEP 89.255-000

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

GRU,POS GERADORES OE ENERGIA

Il'IIIáépdas Indústria
• Comércio Ltcla. - ME

.. Venda" l.ocosio .. Conserto" MontalJGl1l
.

lruOOlhamos cem vendas o (OnS<lrlOS:
• Matarel [stO(fonÓr1M • Mótosma '" Assistêndci 24'hs� lnvo J�lo • �odeir.
� Aspkodór • Motobombas www.irmaquinas.cib.net
• Compres"" • Entr.o"'r05._. írmoqulnas@uol.com.br

Ruo Cel. Pro Ia Gomes de Oliveira, 165 J • Centro - Joro do Sul

275-0316/31J-9421
9133-6136 /9952-1838

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

pare. de R$ 402,00, cf seguro total
incluso. Aceita-se materiat de contr.

no negócio. Tratar: 373-2545, cf Luis.

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

CHEVETTE - vende-se DE, 91, gas.,
único dono, grafite. R$ 4.800,00.
Tratar: 376-1557.

,

CHEVETTE-vende-se, 87. R$
3.200,00, ou troca-se por moto ou

construção em andamento. Tratar:

372-3061, cf Adriano.

CHEVETTE - vende-se, SL, 89, em

ótimo estado, marrom mel. R$
4.500,00. Aceita-se troca no nego
Tratar: 9111-7033.

CHE\(ETTE-vende-se, 87. R$
3.500,00. Tratar: 9111-1452.

CHEVY - vende/se, SLE, 87, branco,
alc., ótimo estado. R$ 4.150,00.
Tratar: 373-0422 ou 997õ-4623:

3206 ou 9993-0623.

IKADETT - vende-se, Sport 2.0, 96,
vermetho, único dono. R$ 10.000,00.
Tratar: 379-1310 ou 9973-5874.

KADETT - vende-se, GL, 96. R$
10.000,00. Tratar: 9952-2420.

KADETT - troca-se, GIS, conv., 93,
rodas 15, por carro ou moto no vator
R$12.500,00. Tratar: 9111-7033.

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

MONZA - vende-se SLE 88, doc em

dia até 2003 cf manual. R$
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, CD, 95, 4.1,
banco de couro, cornpl., vinho. R$
16.950,00 ou R$ 5.100,00 + flnaric,
Tratar: 376-1772.

\----------------------

OMEGA - vende-se GLS, 2.2, 96,
cornpl. R$ 9.000,00 + 26x. Tratar:
376-0241 ou 376-0542.

OMEGA - vende-se, GLS, 98, tudo
CORSA - vende-se, 99, prata, ou tro- original, em bom estado. Tratar:
ca-se por um terreno. Tratar: 371-7260. - 9973-8668 ou 372-3944.

CORSA SEDAN SUPER - vende-se,
99, verde rnet., som cf CD, alarme,
R$ 13.600,00. Tratar: 275-3721 ou

370-1953, após 15h.

CORSA SUPER - vende-se ou troca

se, 98, 4p, limpador diant. e tras., ar

qte e frio. Aceita veículo no valor, en

tre R$ 6.500,00 e R$ 7.000,00, assu

mir R$ 312,00. Tratar: 9104-4882.
-

CORSA SUPER -vende-se, 97, cf
V.1. e rodas esp. R$ 9.500,00.
Tratar: 371-5393.

CORSA WlND - vende-se, 95, gas., entr.
e assumir financ. Tratar: 376-3434.

KADET - vende-se tpanema 93, em

ótimo estado de conservação carro

de mulher. R$ 7.500,00. Tratar; 276-

PICK-UP CORSA - vende-se, 98,
rodas, capota marit., protetor, prata
meto R$ 4.800,00 + 24x R$ 470,00
fixas. Tratar: 273-1001.

PICK-UP FlORI NO - vende-se, 93,
ale., prata mel. R$ 5.500,00. Tratar:
273-1001.

5-10 -vende-se, 97, V6, cornpl., cf
cabo Estendida. R$ 15.500,00 + 30x
R$ 323,00. Tratar: 373-2563.

5-10 - vende-se, 96, cap. Marit.,
protetor, ótima, financio. Tratar:
273-1001.

5-10 - vende-se, 97, preta, em

ótimo estado, c/ protetor de

caçamba e lona mar. R$ 18.000,00,
Tratar: 373-2563.

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
NACIONAIS E IMPORTADOS"

Fone/Fax: (47) 275·1858
i.!!'!II,�liJ!!l��!)!!!J'8I'IIL�!1Il,"·"!!"�.!f.!�'!!�...:..\I!!a".�.!!!.II. .:.!!tlí@!.do'�.

CORREIO DO POVO 7

�:/:MEIRA .OOA
Obras de .Massa Corrida
Pedreiro. e Carpinteiro

Pintura em geral
Encarutdor

ÇIRUGIÃO�DENTISTA
Especialista em Prótese
<])r. JlIír3. Osório <7Jcmttlles <,

Fone/Fax: 371..7235 - sala B04
e-mail: dtair@netuno.com.br

ENDOCRIN'OLOGIA
C'Dr. Cleverson Schmilzer

Fone/Fax: 275-3788 - sala BOi

Rua Guilherme Weege, 50,· Jaraguá do Sul· se

VENDO EMPRESA DE
'"

PUBLICIDADE EM ONIBUS,
para a região de Jaragl.,lá do Sul.

Empre� com, mais de 2 anos de atuação.

'e:!> Contratos de pubãcídade
fechados de até
um ano com clientes.

c::::> Faturamento mensal' garantido.
I

. '

e:!> Ótima carteira de cliente.

vidraçaria

�Wille
Nós queremos vender! VoCê quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos Graxa

rolameilUt,
�'\,\

Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA_! 22 de outubro de 2002

acessórios automotivos
NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo É

, _ .. _ .. � Peças de toda linha .. FORD .. oM • IEIP .. WlllYS 'OYDTI····························�,
*Aplicação de pelfcula =Faixas refletivas para caminhões

Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova· Jaraguá do Sul - e-mail: marangoni.autopeças@terra.com.br - Tel. 372·2900 - Tel. Fax: 372-0170

Qualidade e confiabilidade em acessórios
1C4MICO \ 7i 'Ãp'ti CarWin

ACESSÓRIOS 1'11- -::_: A c e s s ó r i o sfbMl!'ft_

VECTRA - vende-se, CD, 97, eompl.
R$ 21.500,00. Tratar: 373-2563.

. VECTRA - vende-se, CD, 94, eompl.,
azul, impee. R$ 14.950,00 ou R$
4.500,00 + finane. Tratar: 273·1001.

VECTRA - vende-se, GLS, 97,
eompl., freios abs, c/ gnv. Tratar:'
373-0422 ou 99754623.

FIAT 147 - vende-se, '81, frente

Europa, doc. em dia. R$ 1.300,00 ou

financio. Tratar: 370-1225, c/ Robson.

FIORINO - vende-se, LX, 89, gas.,
preta, ótimo estado. R$ 5.000,00 ou

finane. Tratar: 370-7703, c/ Jacob.

FlORINO 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 stilll) VE, TE, alarme. Persona
lizado. Tratar: 371-3017.

PALIO - vende-se, ED, azul rnet.,
97, c/ trava, doc. em dia. R$

.

10.500,00. Tratar: 370-4810.
...

PALIO - vence-se, 16V, 97, eompl.
+ ar. R$ 12.500,00 ou pare. Tratar:
273-1001.

,

PALIO - vende-se, 4p, prata. H$
3.000,00 + 20 pare. R$ 270,00.
Tratar: ,9995-2778, c/ Adriano.

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-
10260.u 9123-1488.

PALIO WEEKEND - vende-se.
Tratar: 371-9993 ou 9125-2084 .

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, 1.6 IE, 95, eompl.
- ar.. Tratar: 371-8183, c/ Eleio.

TIPO - vende-se, 1.6, IE, 95,
eompl., einzamet. R$ 6.000,00 + 15

pare. R$ 255,00. Tratar: 9975-2765.

UNO - vende-se ou troca-se por

terremp, 4p, verde, Okrn. R$
14.500,00. Tratar: 376-2767.

UNO - vende-se, SX, 98, limpador e

desemb., ar quente. R$ 8.600,00 ou

financio. Tratar: 273-1001.'

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

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

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

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

,

CEDRO MOVEIS
TUOO EM 5X
SEM dUROS

.... Móveis sob medida;

.... Inclusive móveis de

Gramado;
.... Cozinhas planejadas.

,.JL

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.'.� R$ '1 00,00 oe entre a

, .I l' boné personolizcdc
' ,

,

r
.....� 1 bolsa tiracolo personolizcdc

.

,.,

: .( 1 copccete-
'

Qp{GO' ././ 1 capa d�' chuva fDeltq)
"1>" rede elást.ica

,"

.

�/2 lavações,
" ./ Seguro de vida' (6 meses)

;/ Seguro desempregó (6 meses]
� lpnque cheio
1.( Primeira P,estafao em 60 dias

Com duas op{ões de
. ,romo{ão à- sua es(o/ha

Op{ão 2 ....

:
•

'<RlM< •

1 OO,OOi .

e· erít�ada
placamento
uro de vide (6 meses)
üro eles prego .(�"meses)
eira p �talão eniiO dias

I

�

)

,
Premoçõo válida somente para lojas KG Motos de Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

-.

TERÇA-FEIRA, 22 de outubro de 2002

DEL REIN - vende-se, 83, compl.,
prata. R$ 2.500,00. Tratar: 371-2350.

ESCORT - vende-se, 97, GL, 4p,
compl., verde rnet. R$ 14.500,00.
Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se, 87, prata. R$
4.500,00. Tratar: 370-6101.

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

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

propr. Valor a comb., aceito caro de
maior valor. Tratar: 370-8563.

F-1000 - vende-se, 69, azul. Valor a

comb. Tratar: 370-6954.

F-1000 - vende-se, 81, motor novo,
carroceria de mad. R$14.500,00.
Tratar: 370-7481, a noite:

F-1000 - vende-se, 69, SCc,
desmontada. Valor a comb. Tratar:

370-6954, cl Fernando, pela manha.

F-1000 - vende-se, 94, cabo

Estendida, die., R$ 29.000,00.
Tratar: 370-4175, cl Espedito Pauli.

F-350 - vende-se, 62, motor

rnercededes, die., carroceria de

mad., azul. R$ 5.90p,00. Tratar:
371-6702 ou 9965-6875.

I

F-400 - vende-se MWM, 5 marchas,
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., 981
98, rodas, som, alarme,_insulfilme,
etc. 2· dono. Ou troca-se por Gol
GIII. Tratar: 9903-5885.

MARAJÓ - vende-se, 88, gas. R$
3.000,00 + ôparc, R$ 150,00.
Tratar: 371-4284.

MARAJÓ - vende-se, SLE, 88, azul

met., cl rodas esp. R$ 3.300,00 + 5 .

presto De R$ 151,00. Aceita-se troca

no nego Tratar: 9111-7033.

MARAJÓ - vende-se, 87, toda -

reformada, vermelha, alc., em ótimo
estado. Tratar: 370-7703, cl Valmir.

MARAJÓ-vende-se, 81. R,$1.700,00.
Bom estado. Tratar: 275-2848.

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

OPALA - vende-se, Diplomata, SE,
compl., ar cond. e volante esc., 90.

R$ 5.500,00. Tratar: 275-0879.

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

Especializada
ouro em estofamento

automobilistico
em couro

e tecido

/

BRASILlA - vende-se, 81, 2· dono,
impecável. R$ 2.800,00. Tratar: 370-

7481, a noite.

FUSCA - vende-se, branco, 74, em

bom-estaooxas 1.500,00 a vista.
Tratar: 9133-5824.

.

FUSCA - vende-se, 85, 1.600, cinza.
Tratar: ;:;71-2987, cl Gilmar.

FUSCA - vende-se, 75, branco. R$
PAMPA - vende-se, L, 96, 1.6, álc.,· 2.200,00. Tratar: 371-2350.

c/capota. R$ 8.900,00 ou R$
4.000,00 + financ. Tratar: 273·1001. '\ GOl- vende-se, 99. R$ 15.000,00.

. Tratar: 9979-8040.

GOL - vende-se ou troca-se, branco,
MI, 1.6, 97, motor todo revisado. R$
7.500,00 + 35 parco R$124,00.·
Tratar: 275-3191, cl Roni.

GOL - vende-se, 1.0, 94, azul rnet.,
gas., película, ai., engate bola, CD

Pioner cl frente e controle, 69 e módulo.
R$ 7.200,00. Aceito Biz no nego Tratar:

374-2016, cl Marlize até 13h,

GOL PlUS - vende-se, 97, cl rodas

15, som e.alarme. R$ 10:800,00.
Tratar: 370-1161.

.

GOL PlUS - vende-se, 87, cl 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, cl Jonas.

PASSAT -'- vende-se, 78, branco. R$
1.200,00. Tratar: 9111-7033.

PASSAT - vende-se, vlllage, 87,
branco, gas., em ótimo estado. R$
4.200,00 ou financio. Tratar: 370-

7703, cl Jacobi.

SANTANA-vende-se, 97, compl., agás
nat. R$15.500,00. Tratar: 373-2563.

SANTANA - vende-se, 89, 1.8, gas.,
em ótimo estado. R$ 5.500,00.
Tratar: 371-6238, aceito carro de
menor valor.

-

CREDITO!:;,

VERSAlllES - vende-se, Gl, 92,
v.e., trv., roda esp. R$ 7.800,00,
·aceita-se troca. Tratar: 371-1335.

VERONA - vende-se, 90, com ot.. R$
7.000,00. Tratar: 371-9852, cl Antonio.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 95,
bordá. R$ 9.800;00, aceita-se troca.

Tratar: 370-4810.

GOL - vende-se, 83, aceita-se moto.

Tratar: 376-1396, após 19h.
VERONA - vende-se, 95, branco, 4p.
R$ 8.500,00. Tratar: 373-2545, cl luis. GOL _ vende-se, 99, 1.0, 4p, prata,

cl 20.000km. Tratar: 372'1146.

APOLO - vende-se ou troca-se, 91,
alc., 1.8, branco, roda cl liga leve.
Tratar: 371-0482 ou 9121-1320.

APOLO - vende-se, Gl, 91, cl
manual e NF. Bem conservado. R$
3.300,00 + financ. Tratar: 370-5937.

GOl-vende-se ou troca-se 97 MI, bran

co, 1.6. R$ 7.500,00 + 35xR$124,00.
Tratar: 275-3191 ou 9111-7012 cl Roni.

GOL - vende-se, 89, Cl, 1.6, alc. R$
5.500,00. Tratar: 9953-4012, GI Edinei:

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

financio. Tratar: 273-1001.

Para compra de imóveis,
construção

..

ou reforma
de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00,
prestações a partir de R$ 214,00

podendo usar seu fundo

lifiJit-1temos créditos para
caminhões e automóveis.

I' Autorização BACEM

,

Te I i (47) 322-7505 ou

9121-6142 C/ Maurício

f"
....

MASSOTERAPEUTA
Massagens em Geral

Joroguó Esquerd��
lo!. Ana Paulo II. i

Ruo PrincipalVENDE-SE LOJA

VENDE�SE! O ponto comer(io� estoque e os equipomentos da Iola. : '�
ALUGA-SE: a sala cf 70,OOm2( ti (arênda de três meses para oI! pagamento I

.

.376.0703 J
................./

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



116V 00 branco G
01 azulGol GIII, 4p, 16V

11.6 96 branco G Gol GIII, 4p, 16V
o

00 bege
G014p,16V 99 branco. Gas.

O 4p 96 vermelho G Corsa sedan super 99 branco Gas.
A Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.

dett 1.8 95 vermelho
Corsa super, 2p 98 verde Gas.

95 branco G Palio ED, 4p 98 azul Gas.
Vectra GL, compl. 97 azul Gas.

93 azul G Palo Classi, compl. 97 vermelho Gas.
Uno SX, 4p 97 cinza Gas.

92 branca G Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.

branca
. F-l000 XLT compl. HSB 97 verde die.

92 'G
Gol CL 1.6 96 branco Gas

ati CL 89 branca. G Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.
Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.

ati GL 1.6 85 vermelha A Vectra CD 94 'preto Gas.
Santana CL 1.8 4p. DH 93 azul Gas.

ino IE 00 branca G Saveiro CL 1.6 91 prata Gas.

Voyage GL 89 cinza Alc.
125 02 vermelha G

CB 400 84 azul aas,

preto 2001 R$ 17.300,00
cinza 1999 R$ 26.000,00

F-l000 89 Ipanema se.
F-lOGO 78 Parati 92

prata 1998 R$ 20.500,00 Saveiro 91 Parati 84

1999 R$ 12.800,00 S-10 96 Golf 95
azul

Chevy 92 GoIGIII16V 00
branco 1999 R$ 12.800,00 Fiorino 86 Gol 99

R$ 11.500,00
Calibra 95 Gol 96

branco 1999
Omega 94 Gol 96

roxo 1997 R$ 10.500,00 Vectra 95 Gol 94

Vectra 94 Escort 98
vermelho 1997 R$ 11.600,00

� Corsa 01 Escort 94

vermelha 1997 R$ 13.800,00 Corsa 99 Escort 89

Corsa 94 Escort 88
branco 1995 R$ 9.500,00

Logus 94 Escort 87

prata 1991 R$ 7.300,00 Kadett 94 Escort 86

Quantum 95 Uno 91
azul 1993 R$ 7.800,00 Prêmio 89Santana 92

1993 R$ 6.500,00 Tipo 94 Chevette 87

Verona 94 Opala 80

Tempra 93
Fusca 1600
Fiat147 79

Monza 91
Brasilia 78

Monza 90
Uno Mille 92

---------- -------

370-3113
II, Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

VOLKSWAGEN
vermelho 98
vermelha 98
branco 98
branco 96
azul 86
branco 83

FIAT
cinza m

comol, Cinza 00
Prata 96
Verde 95

Branco 95
Branco 92
FORD
Branco 00
Azul 88

CHEVROLET·
Branca 00
Branco 01
Prata 97
Branco 96
Preto 96
Vermelho 91
Prata 86

Prata 01
Vermelho 96
Gralile 95

R$
. R$··

.. R$
02

.,.
R$ 7.500;00.

370-2227/9975-1804
Rua Prel. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul- se

KAMY Automóveis Ltda.
'Rua Jorge Lacerda, S/N - Centr()_ - 89280-000 Corupá - sc

Fone/Fax: 375-,2018/9993-5854

V'Votorantim I finanças

373-1881
\

,.

'3'1�& '1 '711JGI VEICULOS
1'<l"

e t" i•. <:. �

Faça aqui o melhor negócio!
Corsa Sedan.l.6 GL 96 verde
Gol CL 1.6 MI 97 vermelho
Golf GLX- ar 94
F-l000 cornpl. Diesel 94 cinza
Ranger Xl, compl. 97 preta
Santaria GL 1.8, cl d.h. 98 branca
Saveiro CL 1.8 98 vermelha
Corsa Wlnd 1.0 99 'branca
Corsa Wlnd 1.0 94 _ preto
Uno Mille EP, 4p, cl trio 96 vermelho
Uno Mille cl trio 95 verde
Escort Xr3 2.0, compl. 93 vermelho
Versalles Gula, compl. 95 vermelho
Tempra 8V, compl, 93 branco
Tempra 8V, compl. 92 azul
Gol CU 1.6 89 branca
Kadett SLE cjTrfo 89 verde
Escort GL 1.6 92 azul
Escort L 1.6, ale. 85 vermelho
Fusca 80 branco
Fusca 74 branco
Monza GL, compl., 4p 95 azul
Monza SLE cl Trfo 93 azul
Monza SLE cl Trio; ale. 93 azul
Monza SLE cl trio, 4p 87 cinza
Monza SLE cl Trio 86 prata
Uno CS 1.3 âlc. 86 vermelho
Passat, álc 83 preto
Del Rey, âlc. 83 cinza

Procure-nos pelOS seguintes telefones:

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO

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 &.li temos crédito's para caminhões e automóveis.
Autorização BACEM

SANTANA - vende-se, GLI, 94, 4p,
dh, rodas. Financio. Tratar: 273-1001.

SANTANA - vende-se, 85, eompl.
R$ 4.200,OO .. Tratar: 371-2117, c/
Charles. Aceita-se moto no nego

SANTANA - vende-se, 85, c/ roda
e se'-l som, c/ CD a álc., cinza
met. R$ 4.500,00 ou financio.
Tratar: 370-7703, c/ Jacobi.

VARIANT - vende-se, 80, cinza,
ótimo estado. R$ 2.150,00. Tratár:
273-1001.

RURAL WILLYS - vende-se, 6Ce,
traçada e reduzida. Ótimo estado.

Tratar: 276-0544 ou 276.()031.

SENIC - vende-se, RT 1.6, 01/01,
frente antiga, c/ 34.500km, eompl.
R$ 28.000,00. Tratar: 370-1100.

TER A-FEIRA 22 de outubro de 2002

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

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

BIZ - compra-se, consorciada ou em

outras condições. Tratar: 371-3751
ou 370-8294, c/ Joseane.

CB 4S0DX - vende-se ou troca-se,
85, preta, ótimo estado. Tratar: 370-
6253 ou 9122-8088.

CB 500 - vende-se, 01, c/ 4900km,
vinho. Valor a eomb. Tratar: 371-

0077, a/ Adriana.

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

CG TITAN - vende-se, 00/01, ES,
c/ 12.000km rodados. R$ 2.700,00
+ 13 pare. de R$ 190,00. Trat�r:
371-8345, c/ Roberson.

CG TITAN - vende-se, 98.,R$
2.600,00. Tratar: 373-2563.

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

DARLYN-vende-se, 99, 790km

rodados, amarela. R$ 2.2GlO,OO.
Tratar: ::372-2995.

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

GARELLE�- vende-se, 85, preta. R$
300,00. Tratar: 371-2117, c/
Charles.

MOTO - vende-se, 82, modo 87,
vermelha. R$1.100,oo. Tratar: 371-2350.

SCOOTER -vende-se, 97, preta, em

bom estado. R$ 950,00. Tratar: 370-

7703, c/ Volmir.

r---------�-------�
I
I
I
I
I
I

RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇÃO I
GEOMETRIA - BALANCEAMENTOS I

I
I
I
I
I

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

CE

APRESENTE ESTE RECORTE

E GANUE S" OESC. EM PROOUTOS

IS" NOS SERViÇOS

I FONE/FAX: 370-1614
�-----�-------�---�

SUZUKI - vende-se, 550 GT, 76,
vermelha. R$ 1.500,00, ou troea-se por
OT 180. Tratar: 371-6616, c/ Nilson.

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

TENERÉ - vende-se, 88, azul. R$
4.000,00. Trata: 9103-1611ou 275-1204.

TITAN - vende-se, 00/01, ES, c/
12.000km. R$ 2.700,00 + 13 pare. R$
190,00. Tratar: 371-8343, c/ Roberson.

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

TITAN - vende-se, lh, prata. R$
2.200,00 + 13 prest, R$180,OO.
Tratar: 9975-2527.

VENDE-SE - 55Q FOR, relíquia, muito
bem conservada. Tratar: 37-1-9616,
c/ Marcos.

VESPA - vende-se, PX 200,86,
vermelha, doc. em dia. R$ 1.300,00.
Tratar: 371�1335. Aceita-se troca.

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

CAÇAMBA DE CAMINHÕES - vende

se, 5m. R$ 3.000,00. Tratar: 371-6616.

CARRETINHA - vende-se, c/
carroceria de mad. p/ engatar no

carro, sem doc. Inteira. R$ 300,00.
Tratar: 370-1225, c/ Robson.

PEUGEOT - vende-se 206, ano

2000 c/ ar, VE, TE, OH, 4p na cor

verde meto R$ 20.000,00. Tratar:

(47) 371-3017.

VAN - vende-se Hunday 97/97,
•

azul, 12 passageiros, diesel, OH,
impecável. R$ 25.000,00. Tratar:

371-3042.

\
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RRETINHA - vende-se, nova, el
. em dia. R$ 1.200,QO. Tratar:

0-125, el Robson.

RRO 1000 - eompra-se no valor de
u- R$ 10.000,00 (na troca). Da-se
lomata SE 90 na troca e volta-se

. à vista. Tratar: 9979-0605.

MPRO CARRO - no valor de R$
00,00. Pgto el material de

nstr. Tratar: 273-5082 ou 9103-

54, cl Jonas.

GO DE RODAS - vende-se, esportí
,3 pontas cl pneu, seminovas, aro

.R$280,00. Tratar: 371-7260:

íQUIA - Fl- vende-se, 46, a

taurar, motor V8, documentada.
3.000,00. Tratar: 372-1955..

pi Ford, novas. R$ 450,00. Tratar:
3708391.

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

SQM PI CARRO - vende-se, auto

rádio, toca fitas + 2 caixas + fitas el
estojo. Só R$ 80,00. Tratar: 371-
1403, el 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.

diversos
ANDADOR - vende-se. R$ 30,00.,
Tratar: 371-5454, el Mareio.

ACARAí - vende-se titulo: R$
200,00. Tratar: 371-1495. \

APARELHO DA FEITICEIRA - vende

se, Elysbelt. R$ 180,00. Tratar: 371-

,4191, após 18hs.

APARELHO DE MAGAZINE - vende

se, pI 6Cd's, marca Ken Wood. R$
150,00. Trataç 371-2117, cl Charles.

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.

APARELHO DE SOM - vende-se, da

Philips, 4 ern í., e/3 CD's e controle
remoto. R$ 350,00. Tratar: 370-

5764, el Marco.

APARELHO DE SOM - vende-se, 4
em 1, da CCE. R$ 180,00. Tratar:
376-3666.

APARELHO MICROSYSTEN - vende-

CORREIO DO POVO 13

CORTINAS - PERSIANAS - DECOIMQO

I PruirM-�q�p<M'Wrewbomt�
Cortinas· CoIcltas • Ectrcdoas. Almcifadas prontas« $Ob IMdida •

PcnliJlul wertlali, ,horllolta& « micro· AcessórIos
clt Madár. « Dourados· kcldos Nlclonais c ••portado.

FONE-FAX: (47) 275-0514/370-1016

se, da CCE. R$ 30,00. Tratar:
376-3666.

ARTESANATO - vende-se, em

madeira crua. Tratar: 371-7242.

AULAS PARTICULARES - de

informática, com método individual
para aprender el facilidade, e aulas

, de Espanhol el professor Peruano.
Tratar: 275-1334

BARBEADOR - vende-se, Philips, 3

lâminas, seminovo. Tratar: 9123-
2824, cl Fabiane.

376-0330, el Otávio.

BEBE CONFORTO -compra-se.
Tratar: 376-1930.

BEIRA RIO - troca-se por título do

Baependi. Tratar: 275-1765, el
Faleone.

BICICLETA - vende-se, Sundow,
18m cl guidon em alumínio. R$
100,00. Tratar: 9124-6460.

BICICLETA - vende-se, BMX

Monark, aro 16, preto 'e amarela. R$
40,00. Tratar: 372-0162 ou 9905-
8113.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Pintcher. Tratar: 276-3206, el João.

CACHORRO - vende-se, perdigueiro
(Pointer), filho de pedlgree, el 8

meses, amarando. R$ 300,00.
Tratar: 370-8563. I

CACHORRO - vende-se, filhotes de

Bigle Inglês, filho de pedigree, já
desverminado. Valor a comb. Tratar:
370-8563.

.............................. : : ............................••••..•......................•................. : _ .

t;��te f1; �'t

ten o
Não se engane mais!!

, Com mais de 10 anos no ramo )

Com mais de 5 mil clientes ativos aqui na região

SÓ FALTA VOCÊ!!!

LIGUE JÁ:
371·3040 E 370-0061

NOSSOS VENDEDORES
VÃO ATÉ VQCÊ.

BARRACA - compro, pI 5 ou 6

pessoas. Tratar: 370-1225.

I
BARRACA - vende-se, p/3
pessoas, seminova, modo Nautiea.
Tratar: 371-2117, el Charles.

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

BAZAR - vende-se, eompl. R$
15.000,00. Tratar: 9902-5620 ou

SÓ' FALTA VOCÊ

SORTEIO PARA MOTOS

DIA 24/10 ULTIMAS VAGAS
.' \

GRUPO SUPER FÁCIL
REGATA COM

PARCELAS APARTIR DE

R$ 52,00

INFORMAÇÕES: RUA JORGE GZERNIEWICZ Nº 154 - DEFRONTE AO TEADRO DA SCAR - 371-3040 - 370-0061
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CADEIRA DE AMAMENTAÇÃO -

vende-se, marinho, de balanço. R$
80,00. Tratar: 370-0028 ou 372-2275.

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

100,32 memória. R$ 500,00.
Tratar: 372-0663.

Tratar: 371-1080, el Oaiane.

/
I FORNO - vende-se, a gá�, pI

padaria de 120 pães francês e a

vapor, marca Venâncio. R$700,00.
Tratar: 376-1090.

OFICINA MECÃNICA.- vende-se,
ótimo ponto de localização e todos

equipo prontos pI trabalhar. Tratar:

371-428�.

CONSÓRdlO - vende-se, não
contemplado. Tratar: 371-27q8.CADEIRA DE BEBÊ - vende-se, pI

carro. R$ 60,00. Tratar: 370-0028
ou 372-2275. DOAÇÃO - aeeita-se cama de

casal, colchão, guarda-roupa e

outros móveis para família carente.

Tratar: 9979-0605.

GELADEIRA - vende-se, em ótimo
estado. Tratar: 370-5795.CÃMERA DIGITAL - vende-se,

(Web, cam), modelo caneta. R$
220,00, nego Tratar: 370-0128.

PAR DE ALTO FALANTE - vende
se, 6.9, 280 watts, el tela. R$
100,00. Tratar:276-0175.

Cargas nacionais e internacionais
GRAVP.DOR DE CD - Compra-se.

, Tratar: 372-3922.ENCESTADEIRA DE MALHA

vende-se, 1,70 larg., seminova. R$
400,00. Tratar: 9909-0502.

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - 51. 1 .

- 371-0363-
brasil@brasilaerocargo.com.br

CARTA DE CRÉDITO - vende-se de

R$ 14.300,00 el 6 pare. pagas (ii
contemplada). Tratar: 371-1244.

PIONNER - vende-se, frente
deseartável do CO, modo BEH 323.
Tratar: 370-5937.GUitARRA - vende-se, Gianini, el

destoreedores e cabo de 7m. R$
250,00. Tratar: 9104-1�7 ou 376-1357.

ENCICLOPÉDIA - vende-se, Barsa

1985, el 8 livros do ano + bíblia +

atlas geográtlco. Aceita proposta.
Tratar: 9905-8113 ou 3,72-0162 ..

CARTA DE CRÉDITO - vende-se, con

templada, R$ 20.700,00, ou R$
6.000,00 entro e assumir 40x R$
480,00. Tratar: 9123-7514, el Mateus.

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

el Luís.

\

VIDEOCASSETE -: vende-se. "Ialor à
combinar. Tratar: 371-0482 ou

9121-1320.

VIDEOGAME - vende-se,
Oreameash, compl., el 2 eontr. E
38CO's. Tratar: 9117-9897.

IMPRESSORA - vende-se jato de
tihta CanOQ 13 CJ-l000 (nova). R$ ,

120,00. Tratar: 9965-5235EQUIPAMENTO DE SOM - vende

se, compl. (para conjunto). Tratar:
9103-3358 ou 370-4461, el
Anselmo. Valor a eomb.

TECLADO - vende-se Yamaha PSR
6S0. Tratar: 3;;'1-0742.

CD - vende-se, coleção, Nazaré

(18)'1 alguns importados. Tratar:
376-3434.

\

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, el 5 jogos originais, I

memoryeard e 2 controles orlg.
Tratar: 376-2206.

VIDEOCASSETE - vende-se, Sharp,
stéreo. R$ 250,00. Tratar: 370-

5764', el Marco.

KIT-TURBO - vende-se, pI linha
Fiat 1000, multiponto MPS. R$
1.200,00. Tratar: 371-1244. TECLADO - compra-se ou troca-se,

por TV 20', el controle remoto.
Tratar: 9104-4588, el Luca.

CELULAR - vende-se, Erieson KF

788, Pronto. R$ 150,00. Tratar:
372-0162 ou 99Q5-8113.

ESCORAS - compro, pI construção
e também tábuas ,ge caixaria.
Tratar: 371-7733.'

VIDEOGAME - vende-se el 2

controles, 1 fita el 85 jogose
vários jogos na memória. R$ 75,00.

,

Tratar: 371-0391.

LANCHONETE - vende-se, no

começo da Reinoldo Rau. R$

3.900,00. Tratar: 9123-5357.

VIDEOGAME - vende-se, play
station, el 1 controle e 8 CD's.
Tratar: 371-0482 ou 9121-1320.TV 14' - vende-se, da marca

\

Sharps, sernlnova. R$ 200,00.
Tratar: 275-3708.

CELULAR - vende-se, Eriseson
T180, Pronto. R$ 150,00. Tratar:
372-0162 ou 9905-8113.

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

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo

Ultra, 2 controles, Mernory Carde2
fitas. R$ 150,00. Tratar: 370-936i,

I '

após 18h.
I

LAVAÇÃO - vende-se, çl clientela
formada e toda estrutura. Tratar:

9955-9756, el Luiz.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo

64, el lr fitas orlg., 4 controles, 2
rambos paek, 1 memoryeard.
Tratar: 376-2206.

TRAJES GAÚCHOS - aluga-se, pI
peão e prendas, vestidos, saia e blu
sa. Tratar: 372-0162 ou 9905-8f13.

ESTEIRA ELÉTRICA - compro, ern,c

bom estado. Tratar: 371-1737 ou

9997-9590, c/Clerice.
CELULAR - vende-se, Motorola
Star Tae 7790, Pronto. R$ 200,00.
Tratar: 370-8328.

LOCADORAS - vende-se, uma em

Nova Brasília 'e outra no Shopping
Breithaupt. Tratar: 275-3937.

VIÓEOGAME - vende-se, Nintendo

64, el 2 controles e 2 ütas.Rs
250,00. Tratar: 370-5764, c/Marco.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, destravado, el 6 CDs.

Tratar: 376-2206.
ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se,

CELULAR - vende-se, pré-pago, da
_

marca Hatler, cornpl., digital. R$
Nókia. R$ 180,00. Tratar: 275-1676. 600,00. Tratar: 371-7060.

VESTIDO DE NOIVA - vende-se
manequim 38, novo, R$ 280,00.'
Tratar 374-0283 após 18hrs.MÁQ. COSTURA - vende-se, Nisin,

overloque. R$ 1.500,00. Tratar:

372.-0053.-ESTEIRA ELÉTRICA - vende-se. R$
250,00. Tratar: 372-3598, el Ani.

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

el Jaime.
fi; IlJS. iiljJ6tCIlJl1
Sua melhor op�ão de prazer

Af,,,.,.II,.,••••UI

MÁQ_ COSTURA - vende-se, interloek.
Tratar: 370-7129, o/Carmem.FAZEMOS PÁTINA E DE"eAPÊ - em

móveis, restauração e artesanato
em madeira. Tratar: 9905-2929 ou

275-2229.
CLUBE BAEPENDI - vende-se
título. R$ 350,00 parcelado.Tratar:
370-0152 el Eliane

MÁQ. COSTURA - vende-se,
oveloque, sequinha, el mesa de

ferro. R$ 150,00. Tratar: 371-6238.
Atendemo$ ele$, elas e- Ca$ais

O.spedidás de Solteiro, massaSens eróticas

Jaruguá d.o Sul e região I

Jade ou Jakson (47) 9991-8668
._,_""--v.• __ .• " __��,._w� .. w"v .... m_'w"v_.,, __ c..- •• ,,wv,,,w,w .•• _� .. w •• "_._. ·····"·:·····�·,_,·w� .. " .. ,,,l-'".;;...;.,,, .. y .... __w __ .;_;c.... ..

FAX - vende-se, marca Panasonie,
modo KX:FT 21 LA. R$ 250,00.
Tratar: 9997-6386, el Eduardo.

COMPRESSOR E MÁQ. DE PNEU -

vende-se, pI bofraeharia. R$
1.800,00. Tratar: 273-0461.

MÁQ. DE FAZER ESPUMA - vende
se, espumaear. R$ 900,00. Tratar:

376-2279.
FOGÃO - vende-se, 4 bocas, Dako,
seminovo, branco. R$ 120,00.COMPUTADOR - vende-se Pentium MÁQ. DE LAVAR CARRO - vende-

/
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Faleceu às 6:15 horas de 18/10 o Senhor

WERNER I<RUGER com idade de 68

anos, deixando enlútados a esposa, fi lhos,

!NOras, noras, netos e demais parentes e

�. O sepultamentc foi realizado EM

19/10 às 9:00 horas, saindo o féretro da

Capela Mortuária Vila Lenzi seguindo para

o cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 11:30 horas de 18/10 o Senhor

EGON FREITA com idade de 67 anos,

deixando en I utados a esposa, 2 fi lhas, 2

!lenros,4 netos e demais parentes e amigos.
o sepultamento foi realizado em 19/10 às
10:00 horas, saindo o féretro da Capela da
Vila Lenzi seguindo para o cemitério Vil a Lenzi

Faleceu às 14:00 horas de 18/10 a Senhora
MARIA CARVAt.HO com idade, de 61

anos, deixando enlutados 5 filhas, 4 genros.
8 netos, 2 bisnetos e demaiS parentes e

amigos. O sepultámentofoi realizado em

19/10 às 10:00 horas, saindo o féretro da

Igreja Batista de Jaraguá do Sul seguindo
para0 cemitério Municipal de Guaramirim

Faleceu às 14:40 horas de 18/10 a Senhora
EDITE REINI<E ZIU com idade de 63
anos, deixando enlutados o esposo, 2 filhos,
1 nora, 1 genro, 4 netos e demais parentes
eamigos. O sepultamento foi realizado em

19/10 às 13:30 horàs, saindo o féretro da

Igreja Evangélica Luterana- Rua Joinvílle
segUindo para o cemitério MuniCipal de
Guaramirim

Faleceu às 15:00 horas çJe 18/10 a Senhora
SELMA BALDAMM SELLFELDcom idade
de 77 anos, deixando enlutados, 1 filho, 1
nora, 2 filhas, netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 19/
10 às 15:00 horas, saindo o féretro da
Residência de seu filho Eqon Sellfeld - SC,13

. Rio Branco seguindo para o cemitério Rio
Branco

-

Faleceu às 6:00 horas de 19/10 a Senhora
ERENE NAGELWASH com idadede67
anos, deixando enlutados o esposo, 2 filhos,
1 filha, 1 genro, 2 noras, 4 netos e demais
Qill'entes e amigos, O sepultamento foi
realizado em 20/10 às8:00 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuáriada Vila Lenzi
para o cemitério do Centro,

Faleceu às 6:00 horas de 19/10 a Senhora
AMANDA DORING com idade de 78anos,
deixando enlutados 4 filhos, 5 filhas"
WJros, noras, netos e demais parentes e

�, O sepultamento foi realizado em

20/10 às 9:00 horas, saindo o féretro da
sua Residência - Rio Branco seguindo para
o t§}litério Rio Branco

Faleceu às 15:00 horas de 19/10 o Senhor
AQlUNO VALLE (OINO VALLE) com
idade de 64 anos, deixando enlutados A
�a, 4 filhos, 1 genro,3noras, 5 netos
�is parentes e amigos, O sepultamento
foi realizado 20/10 às 15:00 horas, saindo
o féretro dàsua Residência - R: João Boner
-Guaramirim seguindo para o cemité�io
�'

�aleceu às �1:45 horas de 19/10 o Senhor

�OANTONIO ELIZIO com idade de
"

fi
8 anos, deixando enlutados A esposa, 4
�ilho, nora, genros, netos, bisnetos

�, O sepultamento
o� realizado em 20/10 às 16:30 horas,

�alndo o féretro da Capela Mortuária Vila

Lenzi seguindo para o cemitério da Vila
�

��I!������2��0_�o_r�.�== o Senhor

�comidadede,a�QS, deixando enlutados aesposa, seu

�ãos, cunhados e demàis parentes

�. O sepultamento foi realizado

C
O às 8:00 horas, saindo o féretro da

preche Amovin - Guaramirim seguindo
araO�tério Guaramirim
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.QUALlDADE: JOÃO VALDUGA VISA APROFUNDAR O CONSUMO DE VINHOS BRANCOS NA REGIÃO DO VALE DO ITAPOCU
.

- I
.

Palestra sobre vinhos e espumantes
/

fiéis degustadores .na Acijs
�,

reune

]ARAGuA DO SUL - João Val

duga, sócio-proprietário e enólo

go-chefe da Casa Valduga, o pri
meiro complexo agroturístico do

País, localizado em Bento Gon

çalvesIRS, esteve ontem, às 18 ho

ras, no salão nobre da Acijs (Asso
ciação Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), para apresentar
palestrà sobre vinhos e espumantes
nacionais e a excelente safra bra
sileira de 2002, considerada � me

lhor dos últimos 25 anos. Aos em

presários, comerciantes e profissio
nais ligados ao ramo de gastrono
mia, entre outros, foi oferecido, ao

final dó evento, coquetel com de

gustação dos vinhos.
São três as variedades de vi

-nhos brancos destacados na safra

deste ano por Valduga: o Riesling I

Itálico, Gewurztrlniner - branco
floral para os dias mais quentes, e

o Chardonnay. No entanto, o

João Valduga (D) palestrou sobre vinhos e espumantes

Champagne/Espumante conce

deu à Casa Valduga medalhas in

ternacionais. "Oferecemos 12 va-
� ,

'

riedades de vinhos artesanais com

alto padrão de tecnologia", des-
I

taca.
(' I"

,Yalduga esclareceu aos fiéis
'\ '

amantes do vinho algumas inver-

.dades sobre a bebida, tais como a

inexistência do ditado que diz que

quanto mais velho o vinho melhor,
haja vista que o vinho deve ser

consumido no período de � a 7

anos. Segundo ele, quando-o vinho

acompanha a comida, recomen

da-se que ambos mantenham um

perfeito equilíbrio, ou seja, os vi-,
nhos tintos devem ser degustados

I em dias mais frios, com carnes

vermelhas e queijos picantes. Já os

vinhos brancos devem ser degusta
dos nos primeiros meses de engar
rafamento, submersos em um bal

de de gelo,se a temperatura estiver

muito elevada, co\n carnes brancas.

Os vinhos e espumantes da
Casa: Valduga não são vendidos

I

em supermercados. São revendi
dos na região na Rede de Postos

Mime, nos principais restaurantes

e através dos distribuidores De

quêch, pelo telefone 0800-470302,
e Sardagna, �o (47) 435-1147.

(JULIANA ERTHAL).

Festa da Criança reúne mais de 2,4 mil pessoas em Jaraguá' do Sul
"

]�GUÁ DO SUL'__ Mais' de

íl.,5 mil crianças brincaram e se di

vertiram na 7" Festa da Criança do

Sindicato dos, Trabalhadores nas'

Indústrias do Vestuário deJaraguá
do Sul e Região, realizada natarde

do último' sábado, na sede da

entidade, com distribuição de brin

des aos filhos de trabalhadores

associados, apresentações de

grupos de dança, da banda musical

da Terceira Idade, além do lança-I
menta da campanha de combate
às drogas: "Eu abraço a vida", que

I
.

contou com as presenças de po-
liciais militares do Proerd. ''Aqui
está o nosso futuro, por isso, o sin

dicato vai se empenhar nesta cam

panha, abraçando uma vida de paz,
prosperidade e saúde, longe das

drogas que causam tanto sofri-
\

mente às famílias", discursou o pre-
sidente da edtidade, Gilda Alves.

- Não adianta combatermos
os traficantes se a família, que é a

base da sociedade, não fizer a sua

parte, dando afeto e ajudando seu

filho a não entrar nesse canlinho
-, advertiu o sargento PM Colas

sio, lembrando que, a partir _de

2003, o Proerd será estendido aos

alunos \ da' 6" e 8" séries. ''Nossa

campanha não é de um dia, mas

de uma vida inteira", afirmou a

coordenadora do Departamento
da Mulher; Rosane Sasse Gie

burowski. "Estamos buscando

ajuda das famílias nesta cam

panha", acrescentou o secretário

do sindicato e representante das

entidades sindicais no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescência,José Pedro Soares.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Brinquedos

pação num processo de constru

ção do conhyciment9 científico,
socializando-o com a comunida

de, através da exposiçãoda tota

lidade desse processo.
A solenidade de abertura

acontecerá no dia 24, às 19 horas
e contará com apresentações ar-

tísticas e culturais.
,

Após a cerimônia, a feira fica-

rá aberta para visitação até às

22h30.
No dia 25, o horário para

visitação será das 8 às 11 h30 e

das 14 às 21h30.

Os projetos apresentados na

Pis�inas,d� bolinhas, tribogâ, joão-bobo, camas

elásticas, pula-pula, tênis de mesa, cesta de basquete
e muito� outros brinquedos foram instalados no

pátio do sindicato para a diversão da criançada. "Esta

é uma das maiores festas infanris do Município
porque reune filhos de trabalhadores de várias em

presas no 'mesmo local", afirmouMiguel Ângelo
dos Santos, proprietário da empresa que aluga os

brinquedos.pelo terceiro ano consecutivo. "É a pri
meira vez que venho à festa e gostei muito", disse

Janice França, funcionária da Carinhoso, que levou
as duas filhas, Maira, 10 anos; e Mariana, 7.

As mais de 2,4 mil pessoas presentes à Festa da

Criança assistiram .às apresentações do grupo de

,dança húngara Dunantul, do Centro Educacional

Canguru, da Scar e da banda Musical da Terceira
Idade. A direção do sindicato adquiriu 2,6 mil pães
de cachorro-quente, 60 quilos de pipoca, 960 litros

de refrigerante e 2,08 mil sacolas de brindes (gu
loseimas variadas), que foram distribuídos às crianças.

_A 7" Festa da Criança também homenageou a família

de Luciana Pereira, que, há dois meses, decidiu criar

os nove filhos da tia recém falecida, todos com
'. ' /

idades entre 2 e 15 anos. Para o próximo ano está

prevista a construção' de um galpão pré-moldado
para melhor abrigar o público. (MHM)

Feira Científico-cultural do Colégio São Luís inicia dia 24
o Colégio Marista São Luís

realiza nos dias 24 e 25 de outu

bro, a sétima edição da Feira Cien
tífico-cultural. Envolvendo alunos
da Educação Infantil ao Ensino

"Médio, o evento conta com 74

projetos e tem como objetivo
oportunizar aos alunos a partici-

feira abordarão os mais diversos

temas, em segmentos como: hil
tória, saúde, meio-ambiente,
informática e entre outros.

,A feira é aberta para toda a

comunidade.

"Pequenosprojetospara umgrande
futuro".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I PÚBLICO: FESTA DOS ATIRADORES ENVOLVEU 90 MIL PESSOAS VINDAS DE DIVERSAS CIDADES DO PAís

Show de luzes registrou o

encerramento da Schützenfest
]ARAGUÁ DO SUL - o

brilho da vela germârúca, o

shaw de luzes no palco e um

público de aproximada
mente cinco mil pessoas can

tando num mesmo coro

"LindaJaraguá do Sul" encer
raram com chave de ouro a

14" edição da Schützenfest.
Ao som da banda Alpen-

,

Yiuppes, as pessoas se despe
diram da Festa dos Atirado
res de 2002, que contagiou,
ao todo, cerca de 90 mil pes
soas, durante os dez dias do
evento. Neste período, a cul

tura e tradição alemãs garan
tiram a animação da comu

nidade jaraguaense e turistas
vindos de outras cidades e

Estados do Brasil. Mais de
58 mil litros de chope foram
consumidos, além de 25 mil

copos de refrigerante. Na

prática do esporte tipicamen
te alemão, foram disparados
200 mil tiros, em média.

Na opinião dó prefeito
Irineu Pasold, a festadeste
ano foi melhor que a dos "

anos anteriores e que a ten

dência é sempre satisfazer

Festa e descontração são características da Schützenfest
é

Foios:Cesar Junkes/CP

ainda mais o público. "De
vemos agradecer a compe
tência e dedicação<das pes- ,

.soas envolvidas direta e indi
retamente na realização da

Schützenfest, principalmente
o pessoal da CCO (Comis
são Central Organizadora),
que não mediu esforços
para tomar a festa impecá
vel", destaca. Pasold enfatiza

que a Schützenfest, essencial
mente familiar, promove a

alegria e integração da co-

munidade,
,

Um dos pontos positi
vos da 14" edição da festa
foi a segurança. O capitão

, do 140 Batalhão da Policia

Militar,' Amarildo Assis

Alves, ressalta que, apesar de
tratar-se de urna festa que
incentiva o consumo de be
bida alcoólica, não foram re

gistrados casos de acidentes
\ Eu

-

b
.

ou con soes por em na".

guez. "Coma vinda desses
60 policiais para Jaraguá do

Sul, a segurança ficou me

lhor. No período da Schüt

zenfest, aproximadamente
40 policiais foram mobiliza
dos diariamente para manter

a ordem nas intermediações
.do Parque Municipal de

Eventos, Nos dez dias, hou
ve apenas uma tentativa de
furto deveículo e urna terita
tiva de furto em um carro,
mas os marginais f�ram coi

bidos antes da ação", desta
ca. (FABIANE RIBAS)

Historiador lança livro que relata o problema da esclerose
]ARAGUÁ DO SU,L - O

historiador Carlos Cesar

Hof&nann reuniu familiares
. I

1e atnlgos para o ançamento
da obra "Minha luta com a

Esclerose Múltipla", na

manhã de sábado; na estru

tura da Papelaria Grafipel.
Na oportunidade, Hof
fmann explanou sobre a

doença, a idéia de, confec-.
cionar o livro e relatar passo
a passo as dificuldades e o

cotidiano da luta contra o

problema. "O que eu tracei
foi um relato sobre o perío
do que passei no hospital,

,

urna espécie de diário, onde
externei -toda minha pers-

. , . I
plcacla em encontrar uma

solução, ou qualquer alterna
tiva para amenizar a doen

ça", explica.
O historiador enfatiza

que a mensagem principal
do Iivro questiona os valores,
o grau de importância e di
mensão que as pessoas dire
cionam para fatores peque-

Hoffmann no momento em que autografava o livro

nos que ocorrem no dia-a
dia. "Muita gente .se queixa,
reclama, indigna-se, vive de
cara fechada devido a coisas

mínimas, que podem ser re

levantes. Estressam-se por
pouco e não percebem o

bem maior que têm, que é a

família, os amigos e a espe
rança. Quantas pessoas já
me viram participar de ca

minhadas ao Pico da Ante
na? Acampamentos? O fato

-de estar em cadeiras de ro

das, hoje, não.implica neces

sariamente em limitar-me a

minha casa não, vou conti

nuar vivendo� fazendo to

das as atividades que me fo
rem possíveis", declara, com

inrenção de estimular uma

reflexão crítica nos leitores.
"Fisicam�nte eu me deparei
com uma coisa chamada se

'qüela, mas emocional e psi
cologicamente estou bem,

nada me/impede de traba

ll;ar estas mudanças e me

adaptar a elas", assegura.
Na opinião da terapeuta

ocupacional Marian Hems

chel, a força de vontade é

essencial para vencer essa ba

talha, já-que querer é �oder.
O que ela questiona é a estru

tura de Jaraguá do Sul, que
não oferece meios para que
o deficiente físico possa se

locomover sozinho. "Nós
não vemos deficientes circu

lando pela cidade porque eles

não têm acesso aos estabe

lecimentos, muito menos nas

ruas. Por que construir de

graus se rampa é muito me

lhor e p�rmite acesso às pes
soas que dependem de ca

deiras de rodas? Indepen
dente de qualquer coisa; to

dos somos cidadãos e temos

o direito de ir e vir, portanto,
alguns conceitos devem ser

repensados e o Município
deve dar mais atenção a essas

pessoas", considera. (FR)

TERÇA-FEIRA1_22 de outubro de 2002
-

- ConviverUnerj homenageou
35 professores, 00 sábado

]ARAGUÁ De:;> SUL - No

10 ConviverUnerj (Centro
Universitário de Jaraguá do

,

Sul), que aconteceu no úl

timo sábado, às 20h30, no

restaurante do Parque Mal-

wee, foram homenageados
os funcionários entre 10 e 27

anos de trabalho dedicados

à instituição, em comemo

ração ao Dia do Professor

e Técnico Administrativo.
De acordo com a fun

cionária do setor de mar

keting e, comunicação da

Unerj, Viviane Enke, 35

profissionais foram home

nageados. Funci�nário;
que completaram o pe
ríodo entre 10 e 25 anos de

trabalho receberam placas
com dedicatórias e uma

lembrança da instituição. Já
a diretora de registros acadê

micos,Mariza PradiFloriani

Garcia, e o contador João
Modesto Silveira, que tota-

lizaram 27 anos de trabalho
em favor da\educação supe
rior na Região do Itapocu,
foram contemplados tam

bém com uma viagem,
No cerimonial de aber

tura a reitora Carla Schreiner
fez um discurso que emo

cionou os presentes ao rela
tar o histórico da Ferj, hoje
Unerj, e as dificuldades e

parcerias na sua implemen
tação. Compareceram ao

evento 325 pessoas, entre

funcionários, professores e

acompanhantes que se

divertiram com o músico e

também comediante do

Rio Grande do Sul, Beta

Pires.

PERFIL - A Unerj conta

atualmente com aproxima
damente 6,9 mil alunos,
entre graduação e pós-gra
duação; 16 cursos de gra

duação e seis de pós-gra
duação. (JE)

Advogada é sorteada na

promoção Cosmos 20 anos

]ARAGUÁ DO SUL -,

Uma semana de descanso
em qualquer capital do

Nordeste do País. A advo

gada Liz Mara Galastri foi

a vencedora da promoção
Cosmos 20 anos, que teve

início 9-0 dia 20 de julho C

contou com aproximada
mente dois mil folhetos. O

sorteio foi realizado na noite
, de domingo, na estrutura eh

agência de turismo. A pro
prietária, do estabelecimen

to, Maria Julia Gonçalves
Ernendoerfer, diz que a

idéia era contemplar um

cliente da empresa devidp ,

ao aniversário' da agência,
comemorado no dia 1 de
outubro. "Cada cliente que

comprasse algum, produto
nosso nesse período, tinha

de preencher uma cédula,

Classificados do

CORREIO DO
POVO

é negócio certo!

Ligue 371-1919, e

, confira!

com nome, endereço, além

de escrever uma frase com

no máximo 20 palavras,
mencionando a experiência
de ter viajado "para ,algum

,

destino organizado pela
Cosmos", salienta.

,

Do total de participan
tes foram selecionadas 30

, '

frases. "Como estava muito

difícil de escolher, optamOS
pelo sorteio", destacaJulia, A

advogada concorreu com

três folhetos e o bilhete sor

teado mencionava a viagem
que Liz fe� para Machu
Picchu. "Estou muito feliz.Já
escolhi o destino dessa

próxima viagem. Vou para
Fortaleza, com a vantagem
de ser tudo pago e com

direito a urn acompanhan'
te" entusiasma-se a cliente

,

premiada. (FR)

Rua Reinoldo Rau, 61 -

sala 1 e 2 - Jaraguá do Sul
10

Telefones: 371-5531 - 982-07
Rua Paraíba 256 - Blumenau
Telefone/Fa�: 340-2393
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POR EG,ON JAGNOW

o Arquivo Histórico Municipal tem em seu acervo fotográfico uma série
de fotos não identificadas, outras vezes, com informações equivocadas.
Algumas destas fotografias nem são da região. Estamos realizando,
faz tempo, o trabalho de ldentiflcaçáo das mesmas, publicando-as nesta

página. E temos sempre encontrado a colaboração de nossos leitores.

Hoje, estamos publicando mais uma destas fotos. Provavelmente, ela

procede de região de colonização ou influência da colonização açoriana
ou portuguesa, devido ao estilo do telhado. Contudo, a foto tem ricos

detalhes da época da colonização, como, por exemplo, o pilão, muito

usado para pilar cereais, que eram consumidos pelos, colonizadores.

A RESTAURAÇÃO DO HINO (208)

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

Com a queda do Império havia ficado abolido o

Hino Nacional de Francisco Manuel, adotando-se

outro, de Leopoldo, M iguez. Toda a gente sentia, porém,
saudades do velho símbolo musical, vigoroso como

poucos.
AlS de novembro de 1890, os representantes da

imprensa resolveram pedi r a Deodoro a reabi I itação
do antigo, refugado por imperial. Antes, porém,
convencionaram com os mestres das bandas militares
Postadas de,ntro e nos jardins do palácio, então o Ita-

�g·I"e'ôS"t'-
Talvez fique

anf,',i sa p:: começa da dia, mas

tudc a cf plonejou vai ser

reJI cdó com facilidade,
l��va;r:h�rfi�ntes estarão se

abrindo, inclusive na amar,

Câncer - Concentre-se nas

maraty, para que, obtido o assentimento, tocassem, '

a um tempo, a soberba epopéia musical.
Obtido o consentimento do ditador, fez-se 6 gesto

combinado. As bandas, a um tempo, atacaram as notas
do nosso canto de guerra, sagrado nos campos de '

batalha. Foi um momento emocionante. Muita gente
chorava. O próprio Deodoro tinha os olhos úmidos.

Lá fora, entretanto, na rua, o povo fugia, correndo
em todas as direções, supondo que as forças armadas

haviam, lá dentro, restaurando a monarquia! ...

Ernesto Sena- "Deodoro", página,157

vite se desgastar com

tas. Bom humor será

iÇl Não lhe faltará
d esse dia. Uma

canve'�jJanca dará um nova

impulsa ao romance,

Vir - Enfrentará
s, mas poderó recuperor
ida no penada da

rtunidades
'

Ia frente, Na relação a

Li uidada com

p manhã, Dose um

ri: eUlatimisma. Haverá

�,�.i�o à tarde, À nai!e,
o seu unrco compromisso sera

curtir a vide.
'-0 - Uma situação

.

a em família provocará
ntendimentas.

CORREIO DO povo9

(ljírculo
Italiano

CONHECENDO A ITÁLIA
Região de Liguria
Superfície: 5.413 km2

População: 1.870.000 habitantes
Densidade: 345 hab/krnz
Capital: Genova

É uma região estreita, entre as montanhas e o mar, localizada
ao sul do Piemonte, na costa do mar Ligure, no Mediterrâneo.

A região dedica-se a atividades marítimas, comércios,
indústrias têxteis, químicas, alimentares e refinarias de petroleo.
A parte ocidental da região cultiva muitas flores, hortaliças e

frutas, devido ao clima ameno.

o porto de Genova é o mais importante da Itália, onde 1/5 das

atividades comerciais com outros países passam ali.

Produtos das indústrias do norte da Itália, principalmente de

Torino e Milão passam por Genova.
Genova é a terra de Cristovão Colombo, onde nasceu em 1451.

o turismo é muito forte na Liguria devido as belezas naturais,
praias e o mar.

A construção de casas por milionários europeus e de hotéis

para atender aos turistas, alterou 'a beleza natural de muitas

rivieras, entretanto hoje a especulação imobiliária é totalmente

controlada.

Encontro Mensal
-

,

Adquira seu ingresso antecipadamente, pois será nessa

sexta-feira, dia 25 de outubro, com ínicio às 20:00 horas, o

jantar Mensal do Círculo Italiano, em nossa Sede Social, sito

a rua dos Imigrantes Italianos, na 33, Bairro Vila Nova

(Próximo a Comunidade Rainha da Paz). ,

Presença do Governador da Província de Belluno

Esteve presente em nossa cidade, o arquiteto Sr. Oscar de Bona,
Governador da Província de Belluno, para o lançamento de seu

livro que narra suas viagens ao Brasil, em destaque a região de

Jaraguá do Sul.

A presença da Etnia Italiana

o Colégio São Luís, estará realizando nos dias 25 e 26 de

outubro, a sua Feira da Ciências.
No estande nO 66, a

turma 202, estará ex

pondo sobre a Etnia

Italiana, resgatando a

cultura italiana em

nossa cidade. Parabéns
aos organizado res.

r

FLORIANI
ADVOGADOS

Grazie! 371-8222
Valdir José Bressan Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7-
Presidente do Círculo

.�l:��� �I��daa��
.çgft.�tlJ2&,.na ambiente de
�Bbl��0\ amigas ficarão da
seu lado. Na paquera, salte-se
mais.

umir as conseqüências
s atos. Alguns sacrifícios

itas. Na
ste na sua
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

'.fI História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importantese

seu tempo foi bem empregado.

o N FIRA A HISTÓ RI
Há 68 anos
Em 1934, no segundo semestre.estava anunciada a vinda para jaraguá o 2°

Batalhão de Engenharia, que então se encontrava em São Paulo. De São

Paulo vinha diretamente para o nosso Município e proceder aos estudos e
.

'

construção da Rodovia de ]araguá a Vacaria, no Rio Grande do Sul, estrada

essa que fazia parte de um plano estratégico na viação nacional,
recentemente aprovado pelo governo. Pelo Decreto nO 24.538, de 3/7/34,
era aberto para esse fim o crédito de 2.000 contos de réis. O 2° BE, assim

chamado, tinha como comandante o coronel Baeta de Faria, um dos mais

competentes oficiais superiores do nosso exército. Não era preciso enaltecer
o quanto representava para ]araguá a construção dessa estrada, que teria

aqui sua chave de entroncamento com a Estrada de Ferro, ramal da São

Paulo-Rio Grande Railway e o Porto de São Francisco, e; para o comércio,
a vinda de uma unidade do exército, pelo que era fácil de aquilatar o júbilo
com que era recebida a notícia. O major Thomé Rodriguez, chefe da secção
do Estado Maior da 2a Região Militar, com sede em São Paulo. Voltaremos.

<'

Há 15 anos
Em 1987, a fatnília' de Bruno Paulo Oscar Mahnke agradecia sensibilizada

.

,

as manifestações de carinho e amizade a todos os que de uma forma ou de

outra se associaram ao pesar da família, aos que enviaram flores, coroas,

cartões por ocasião de seu falecimento, em 3 de junho, com a idade de 86

incompletos. Agrade�iam igualmente ao pastor Ingo Piske, aos corais da

Igreja Evangélica e da Oasee também aos que acompanharam as cerimônias

fúnebres na Necrópole Municipal e convidavam para o Culto em sua

intenção, às 8h30, de 7 de junho, na Igr,eja Evangélica Luterana-Centro,
da qual o extinto fôra presidente, por quase 20 anos.

. Buscando melhores salários, os servidores estaduais se punham em estado

de greve. A deflagração se estendia por todo o Estado de Santa Catarina.

Em ]araguá do Sul, funcionários do Fórum e da Unidade Sanitária, assim

como o Magistério, em sua maioria, aderiram ao movimento, com as adesões

se multiplicando dia-a-dia. Os professores, cuja classe era a mais

representativa em número de participantes, promoviam uma passeata pelas
ruas centrais da cidade, para mostrar a insatisfação e vexatória situação em

que se encontravam.

Há 3 anos
Em 1999, tinha desenrolar do 9° ]eep Raid ]araguá do Sul "Trilha da

Montanha", promovido pelo ]eep Club do Município. A prova reunia 150

participantes 'em três categorias. O título era disputado na-Novatos, Júnior
e Graduados. Não participam os jaraguaenses, por motivos óbvios. O

primeiro carro largava às 8 horas, num palco armado em frente à Praça
Ângelo Piazera. A competição também era válida pela T' etapa do

campeonato catarinense. O percurso tinha 130 quilômetros de trilha, onde

o piloto e navegador buscam concluir no menor tempo. Os carros deixavam

a Praça Ângelo Piazera rumo ao Morro do Boa Vista, no Bairro Ilha da

Figueira. O terreno acidentado e curvas acentuadas prometiam transformar'

o ]eep Raid em uma aventura sobre rodas. Dizia o organizador, Claus

Melcher: "Vamos ter adrenalina do início até o fim". Apesar do intenso

frio, venciam, na Estreantes, Antônio e Arnaldo, de Rio do Sul; na]únior,
Cláudio e Dilson, de Itajaí, e na Graduados, Mark e Celso, de Pomerode.

Esperança
Viva

Vivemos num tempo de medo, mudança ou

esperança? - De esperança! Sim "somos gente de

esperança" , diz uma canção. A nossa 'vida é uma

vida de esperança, pela fé em Jesus Cristo e pela
graça de Deus. Recebemos dons de Deus, sendo

presenteados de um novo nascimento, pela adoção
de filhos e filhas de Deus e mais ainda, somos

agraciados por uma herança eterna.

Tudo isto, no entanto, não podemos simplesmente captar, calcular ou ver

.com nossos próprios olhos. Eis porque ainda esperamos, aguardamos, louvamos
e agimos. Vivemos à luz da Palavra. E ela ensina que Deus é misericordioso e

justo. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Assim, o

nosso coração está cheio de uma esperança viva. (1 Pedro l.3).
Se você é cristão e vive na esperança, saiba que da Palavra deriva a fé, da fé

o novo nascimento e do novo nascimento: esperança e a herança celestial.

Portanto, agraciados pela viva esperança,deixemos de lado o medo, egoísmo,
a ganância e o partidarismo ideológico. Confessamos que a razão húmana, os

avanços tecnomercadológicos e, nem mesmo, a santidade terrana são garantias.
para uma vida verdadeiramente feliz e abençoada. Disso o mundo com certamente

não gosta. Por isso você pode ser desprezado e até condenádo e perseguido. Mas

não desesperamos. A esperança viva permanece. Vivamos, com a alegria,
'colocando sinais concretos do amor de Deus em nosso meio. Não nos

acomodamos. Não temamos. Vivamos na esperança viva.

Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é

esperança, pois o que alguém vê, como o espera? ( Romanos 8.24 ).

Um abraço, com votos de bênçãos,
Pastor Carlos Luiz Ulrich - Paróquia Apóstolo Tiago.

CÂMARA MUNICIPAL
PARA: IMPRENSA

SESSÃO DO DIA 17/10/2002, PRESIDIDA PELO VEREADOR VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS (PPB)
INDICACÕES APROVADAS POR 18 VOTOS DOS VEREADORES:

390/02; Paulo Ademir Floriani (PPB) - Substituir três abrigos em pontos de ônibus na Rua da Abolição, por outros, co�
melhor aparência, modelo padrão, no Bairro Vila Rau; 391/02' - Construir um pequeno Posto de Saúde na JGS- Ribeirao

Grande do Norte, nas imediações ou junto à Igreja Nossa Senhora Aparecida e unidade de processamento de alimentos .

com médico ao menos um dia por semana;·
•

�; Lorita Zanotti Karsten .(PMDB) - Implantar um museu ao ar livre no Bairro Jaraguázinho, JUSTIFICANDO A

AUTORA RESGATAR /li CULTURA DOS ANTEPASSADOS, SENDO APOIADA PELO VEREADOR PAULO ADEMIR FLORIANI
'(PPB);

,

. .

393/02; Orlando' Gilberto Gonçalves (PPB) - 'Implantação de iluminação pública na Rua watdemar Dobrawa, no Bairro

Água Verde; 394/02; - Pavimentação asfáltica da Rua Herbert Enké, no Bairro Barra do Rio Cerro;
.

�; Eugenio Moretti Garcia (PSDB) • Implantar tubulação Iluvial no lado esquerdo da Rua Adolfo Tribess, no Balno

Vieira i
�; Ademar Braz, Winter (PSDB) - Dotar com camada anti-pó as vias laterais da Rua Bertha Weege, no bairro Barra

do Rio Cerro, sendo elas: Ricardo Marquardt, Enrich Sell, Plácido Satler, Bruno Schuster, Almiro José Satler, Delbhlna
Demarchi Pradi, Guilherme Pradi, Gustavo Oto AlvinVelk, Abramo Pradi, Arthur Hanemann e Concórdia;
PROJETOS DE LEIS DO VEREADORES:

2QlLQ1; ,1' Votação; Jean Cario Leutprecht (PTB)'- Dispõe sobre, o rebaixamento de guias e sarjetas para possibilita;
a travessia de pedestres portadores. de deficiência fisica, TEVE PEDIDO DE VISTAS DO VEREADOR AUGUSTO GUILHER�E
MUELLER (PFL). COM APOIO DOS VEREADORES IVO PETRAS KONELL (PMDB) E AFONSO PIAZERA NETO (PSDB), O QSÉ
FOI CONTESTADO PELO AUTOR, AMPARADO PELAS DEFESAS DOS VEREADORES MARCOS SCARPATO (PT) E JO

PENDIUK DOS SANTOS (PT); '. VE
150/02; l' Votação; José Pendiuk dos Santos (PT) - Institui no Município de Jaraguá do Sul o Projeto Escola Aberta, TE

PEDIDO DE VISTAS DO VEREADOR JEAN CARLO LEUTPRECHT (PTB);,' . OR
� l' Votação; José Pendiuk dos Santos (PT) - Denomina Centro Municipal de Educação Infantil. O SEU AUT
PEDIU A RETIRADA DA PAUTA DE VOTAÇÃO;
246/02; 2' Votação SEC.RE�A; Paulo Ademir Floriani (PPB) - Denomina Via Pública - 18 V.FAV.E 01 BRANCO;

.

r.
260/02; l' Votação SECRETA; Paulo Ademir Florianl (PPB) - Denomina Via Pública - f. Rua de n' 756 passa a denomina
se Rua das Cerejeiras - 17 V. FAV. 01 BRANCO E 01 NULO; .

pROJETOS DE.LEIS DO EXECUTIVOS APROVADOS:
.

. . . 9/
249/02; 2' Votação - Modifica dispositivos do Anexo Demonstrativo,de Metas Físicas LOA, da Lei Municipal n' 2.96

s
2001, de 18/12/2001, e suas alterações, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Jaraguá do Sul, seu

órgãos e entidades para o exercício de 2002 - 18 V. FAVORÁVEIS; . 01
26S/02; 2' Votação Modifica Dispositivos do Anexo Demonstrativo de Metas Físicas 'LOA, da Lei Municipal nO 2.969/_0;
de 18/12/2001, e suas alterações, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Jaraguá do Sul, s�us o�ga
e entidades, para o exercício de 2002, suplementa e anula dotações do Orçamento Vigente - 18 V. FAVORAVEIS,

01
268/02; 2' Votação - Retifica dispositivos do Anexo Demonstrativo de Metas Fisicas LOA, da Lei Municipal n' 2.969/ r;
e suas alterações, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Jaraguá do Sul, seus órgãos.e entidades, pa

o exercício de 2002 - 18 V. FAVORÁVEIS;
. . .' . o 69/

270/02; l' Votaçao - Modifica dispositivos do Anexo Demonstrativo de Metas físicas LOA, da Lei MUniCipal n· 2.9
Us

2001 de 18/12/2001, e suas alterações, que estima a receita e fixa a despes" do Município de Jaraguá do Sul, se

órgãos e entidades para o exercicio de 2002- 18 V. FAVORÁVEIS; .. s à
293/02; l' Votaçã_o - Autoriza' o Executivo Municipal a desenvolver ações para implementar o Programa de SubSidiO

ela
Habitação de Interesse Social - P.S.H., criado pela medida provisória n'2.212, de �0/08/2001, regUlamentadiJf e
Decreto n' 4.156, de 11/03/2002, nas condições definidas pela Portaria Conjunta n' �, de 30/04/2002, da STN

17 V.
SEDU/PR, ONDE O VEREADOR AFONSO PIAZERA NETO (PSDB) EXPLICOU O BENEFICIO DESTE PROGRAMA -

. FAVORÁVEIS;' ETO
PALAVRA LIVRE: USARAM A PALAVRA A VEREADORA LORITA ZANOTTI KARSTEN (PMDB) SOBRE O PROJ

AR
ABATEDOURO DE PEIXES. O VEREADOR ROCHE BACHMANN (PSDB) PARABENIZANDO ATUAÇÃO DA POLíCIA MI;�EM
EVITANDO FURTO DE AUTOMÓVEL E PELA CAMPANHA DE ALERTA JUNTO COM A STUDIO FM. PRESTOU HOMEN RI
PELO DIA DO MÉDICO

..
O VEREADOR JOSÉ PENDIUK DOS SANTOS (PT) PEDIU' PROVIDÊNCIAS DE MELHORI�S i:r A

LOCAIS DE ALAGAMENTOS NO MUNiCíPIO. O VEREADOR PEDRO ANACLETO GARCIA (PMDB) DISSE NAO. OS
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE INFORMAÇÕES PARA DAR SEU PARECER AO PROJETO 257/2002, COM APOIO �O
VEREADORES MARCOS SCARPATO (PT) E RONALDO TRAJANO RAULlNO (PMDB), E O VEREADOR AFON�O PIAZERA�NO.(PSDB) AFIRMANDO NADA ter ESTE PROJETO A VER COM O C.R.D.R, E SIM COM A REDUÇÃO DO PERIMETRO UR

NOVA SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDA·FEIRA 21/10/2002, ÁS 19:15 HORAS.
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Equipes de vôlei estao.

nas finais 'do Estadual
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Infantil masc;ulina
ADV/FME/Marisol e o

time Mirim feminino

ADV IFME/Marisol/
Divina garantiram presen
ça nas finais das competi
ções catarinenses de vôlei

em suas respectivas cate

gorias. Os garotos assegu
raram a vaga com a quarta
colocação conseguida na

terceira etapa do Estadual,
disputada no último final

de semana, em São José e

Florianópolis. Na sexta

feira, venceram Intelbras/
São José e Adiee/Floria
nópolis, ambas de 3 x 0,
mesmo placar da derrota,

que sofreram para o Ver
de Vale/Rio do Sul, em

jogo disputado no sábado.

Já no cruzamento com

a chave de Florianópolis,
com jogos realizados no

domingo, os jaraguaenses
perderam a semifinal para
o' Barão/Blumenau e a

disputa. do .terceiro lugar
para o BonjaZjoinville,
sendo as du� partidas po�

.

três sets a um. Mesmo as

sim, o time da ADV(
FME/Márisol ficou com

cação geral e disputasá �s
finais do Campeonato Es

tadual Infantil Masculino, a

serem realizadas de 8 alO

de novembro, em Rio do

Sul, onde terá Barão/Blu
menau, Verde Vale/Rio do

Sul e Carlos Renaux/Brus
que como adversários.

I
FEMININO - Já o ti

me Mirim feminino, que
também ficou com o

quarto lugar na classifica

ção geral, foi vice-campeão
da terceira etapa do Esta"

dual, disputada em Criciú

ma no último final de se

mana, quando perdeu ape

pas para Astel/Florianó
polis, mas venceu as outras

três adversárias - Severia-

. no/Criciúma, Bonja/Join
ville e Clube Doze/Floria
n'6polis _:__, sendo que'
todos os jogos resultaram

em três sets a zero. A fase

final da competição, que
ocorrerá de 6 a 8 de de

zembro, em local ainda a

ser definido, reunirá ainda

as �eguintes equipes classi

ficadas: Adblu/Blumenau,
Bandeirante/Brusque,
Astel/Florianópolis, Bon

ja/Joinville e FME/Nova
o quarto lugar na classifi- Trento.

NOTAS---�
INFANTO DA MALWEE/FME
A equipe Infanto da Malwee/FME fez apenas três pontos
ao vencer uma das três partidas que disputou pelo turno

da qu.inta etapa do Campeonato Estadual de Futebo( de
Salão da categoria, no, final de semana passado, em

Florianópolis. A vitória foi em cima da Metisa/Timbó,
pelo placar de 5 a 2, enquanto que os resultados negativos
foram para a AABB/Joáçaba (9 a '2) e a Adiee/
Florianópolis (3 a 1). Para esses compromissos, o técnico
do time jaraguaense, Renato Vieira, contou' com os

seguintes atletas: Chico, Dudu, Israel, Evilásio, Leo,
Peterson, Vitor, Célio, Andrei e Andetson. O returno
est'a marcado para os dias 1 e 2- de novembro, em

Joaçaba.
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IÓBITO: FATO FOI REGISTRADO NO INíCIO DA RUA doss THEODORO RIBEIRO, NA MADRUGAD�DE DOMINGO

\

Jovem morre em acidente
\

ocorrido na Ilha da Figueira
\

]ARAGuA DO SUL- Este

fim de semana, o Corpo de

Bombeiros Voluntários do

Município registrou mais

u� acidente de trânsito, que
ocasionou a morte de uma

pessoa. O fato foi registrado
no início da RuaJosé Theo

do.ro Ribeiro, próximo à

primeira curva, na madruga
da de domingo, por volta

das 2 horas. O condutor

do veículo Prêmio, placa
ADK-4082, de Guarami

rim, Adriano Vergani de li

ma, 20 anos, perdeu o con

trole do carro e acabou coli

dindo en: um poste, Com

o impacto, � carona, que es

tava no banco da frente,Jian
Carla Tascheck, 23 anos, en

trou em óbito no local.

Informações dos socor

ristas apontam que a vítima
estava presa nas ferragens e

apresentava politraumatis
mo e fraturas múltiplas pelo
corpo. "Quando chegamos
no local da ocorrência, 'Tas-

Caminhão bateu de frente com o Corsa, que invadiu a pista contrária
César Junkes/CP

check estava preso nocarro

e mais uma pessoa estava no

banco de trás, mas conscien

te. Outros dois haviam'
conseguido sair do veículo",
relata um dos bombeiros.
Fábio Silva, 17 anos; Regi
naldo Hermes, 22, e o con-

"

dutor foram encaminha-

dos ao Pronto-socorro do

Hospital São José, mas não

sofreram ferimentos graves.

Ontem pela manhã,
mais um acidente foi regis
trado pelos socorristas. Des

ta vez o acidente aconteceu
na Rua Adélia Fischer, pró
ximo à Recreativa da

AABB, por volta das 11 h30.

Informações de algumas
testemunhas indicam que o

veículo Corsa, placa MBX-

4859, de Florianópolis, foi

atingido por trás, pela F-

1000, placa KBN-6940, de

Jaraguá do Sul. Com o im

pacto, o Corsa foi jogado
para a outra pista, onde-coli
diu frontalmente,écom o

caminhão Mercedes-Benz.

2030, placa ,LXA-3439, de

J araguá do Sul, Atrás do
caminhão vinha o Volkswa

gen 1 go, placa LXA-7659,
de São José. Ninguém se

feriu no acidente. (FR)

Equipe Malwee está perto da classificação no Catarinense
]ÁRAGUA DO SUL -

Com. 100% de aproveita-\ .

menta na segunda fase 'da
Divisão Especial do Cam

peonato Cataririense de

Futsal, a equipe Malwee de

pende agora, segundo'a co

missão técnica, de apenas
um ponto para garantir sua

passagem à fase semifinal

da competição. Com nove

pontos conquistados nas três

Malwee derrotou a AABB/
Tozzo, e,m Chapecó, por 4

a 2. O técnico Fernando Fer

reti considerou o resultado

do jogo justo e parabenizo�
a defesa pelo excelente tra

balho, evitando, em diversas

oportunidades, que a equipe
�do Oeste chegasse ao en;t
pate. ''Nosso ataque rendeu

pouco, mas vamos tirar li

ções desta_partida para evi-

partidas realizadas, o time-+: tarmos cometer os mesmos

jaraguaense volta à quadra _

erros daqui para frente", diz.

apenas no dia 1 de novem- Ferreti. está otimista

bro, para enfrentar a Agro- quanto à\ classificação do

este, em Palmitos. grupo em primeiro lugar
No último sábado, a para a próxima fase. "Tere-

mos a vantagem de fazer as

partidas mais importantes
em cása", salientou. O 'ala

'<,

Manoel Tobias, q/le se re-,

cupera de uma contusão,
deverá retornar àJaraguá do

Sul no dia 1 de novembro

para voltar a treinar, o mes

mo acontecendo com o

goleiro Franklin.

Para a partida em Pal-
,

mitos, Ferreti não terá o fixo

Chico e nem o ala Júnior,
ambos suspensos com o

,

terceiro cartão amarelo. No-
- \

.varnente o treinador deverá

fazer uso dos juvenis, sendo

que Leco já está com sua

escalação garantida ao lado

de Paulinho, Xoxo, Mar

cel e James. ''Vamos conti

nuar jogando no mesmo

ritmo para ver se chegamos
a nossa classificação antes de

voltarmos. a jogar em

Jaraguá do Sul."
�

O treinador não,acredita
que a partida contra a Agro�
este ganhe ares de "revan

chismo" em virtude dos

problemas ocorridos no

ano passado. Para ele, aquela
confusão está superada e o

objetivo do grupo é voltar
�

I invicto dos três jogos fora

de tasa.

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal

concurso: 406 concurso:259 concurso 03679

02 - 12 - 32 - 38 - 47 - 48 03 - 09 - 1 1 - 1 2 - 1 °
- Prêmio: 52.707

25 - 29 - 31 - 32 - 2° - Prêmio: 14.762

Quina .

46 - 54, - 60 - 63 - 3° - Prêmio: 14.518
concurso: 1 060

66 - 67 - 68 - 72 - 4° - Prêmio: 61.301
26 - 40 - 42 - 53 -76

75 - 82 - 84 - 00 5° - Prêmio: 24.122

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO ESPORTE

• EVENTO: INSCRiÇÕES PARA A COMPETiÇÃO PODEM SER EFETUADAS NO DIA E LOCAL DAS PROVAS
/'

,CTE 5 Estrelas promove a

Divul

Competição vai envolver participantes de várias idades, a partir da categoria Infantil

de cidades de Santa Catarina

e Par�á. Destes, I1'elo me

nos 50 são de Jaraguá do
Sul. "Como é a primeira vez

que orgaruzamos tIO? prova
nesteporte, não sabemos ao

certo quantos conjuntos vão

se inscrever, mas a receptivi
dade das .pessoas tem sido

muito boa", considera.

Ele explica que, nas três

categorias, o cavalo deverá
estar devidamente encilha-

I

do, cada baliza derrubada se- ciantese Feminino, R$ 200,00,
R$loo,oo, R$ 50,00 eR$ 50,00rá descontado cinco segun

dos do cavaleiro. O partici
pante será desclassificado se

errar o percurso, retardar a

largada para que o adversá

rio atinja o primeiro obstá

culo, usar excessivamente o

relho e a espora! causando

maus-tratos ao animal.

Na premiação da cate

goria Infantil, troféu para os

três primciroslugares. NaIni-

para primeiro, segundo, ter

ceiro e quarto lugares, res

pectivamente, além de tro

féus. Na categoria Aberto,
troféus e R$ 800,00; urna se

la no valor de R$ 700,00,
R$ 400,00 e R$ 300,00,para
os primeiro, segundo, tercei-

."

ro e quarto lugares. Haverá

um prêmio de R$ 100,00
pelo recorde de pista. (FR)

Figueirense entra em campo amanhã contra o Flamengo
Neste final de semana, o linho, que vai para o banco no de hoje.

'

Guarani 1 x 2 São Paulo, Vi-

Goiás venceu o Figueirense de reservas, será a única alte- Os demais confrontos tória 1 x 2 Flamengo e São

por 1 a O, no Estádio Serra ração que o técnico Muricy de amanhã são: Corinthians Caetano 2 xl Paysandu. No

Dourada, e se afastou da zo- Ramalho vai promover no x Palmeiras, Portuguesa x sábado: Santos 1 x 2 Portu-

na de rebaixamento no time do Figueirense para a Guarani, Fluminense x Goi- guesa, Vasco 1 x O Paraná e

Campeonato Brasileiro. partida contra o Flamengo, ás, São Caetano x Cruzeiro, Grêmio 3 x 1 Gama.

Com o resultado, a equipe amanhã, às 20h30, no Está- Paraná x Gama, Paysandu Na classificação geral,
goiana chegou aos 23 pon- dio Orlando Scarpelli, na ca- x Santos, Ponte Preta x Vitó- primeiro lugar para o São

tos e ocupa a 17a posição pital do Estado. ria e Bahia x Vasco. Paulo, que soma 37 pontos,
na tabela de classificação. Já O atacante ficou fora do No domingo, os resulta- seguido do São Caetano,
o Figueirense permaneceu time que perdeu para o dos foram os seguintes: Atlé- com 35;Juventude, 34; Co-

com 24 pontos e caiu para Goiás na última rodada em tico-PR 2 x 3 Internacional,' rinthians, 34; Santos, 32;
14° lugar. razão de estar cumprindo Juventude 5 x 3' Coritiba, Atlético-MG, 30; Guarani,

A volta de Thiago Gen- suspensão pelo terceiro car- Corinthians 1 x O Ponte Pre- 28, e Vitória, 27 pontos. Na

til ao ataque do time catari- tão amarelo. O treinador ta, Fluminense 1 x O Bahia, lanterna seguem Bahia, Pay-
nense, no lugar de Marce- confirma a escalação no trei- Cruzeiro 1 x 2 Atlético-MG, sandu, Palmeiras e Paraná.

Equipe de bicicross traz mais títulos paraJaraguá do Sul
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee de bicicross

participou, neste final de se

mana, da sétima e oitava eta

pas do campeonato brasilei

ro da modalidade, disputa
das em Novo Hamburgo,
no Rio Grande do Sul, Na

oportunidade, o grupo jara-

guaense 'conquistou quatro
títulos de campeão, três de

vice, além de dois pilotos te

rem ficado na terceira colo

cação.
Com estes resultados, a

equipe Malwee trouxe para
o Município 26 troféus, entre

os oito melhores coloca-

dos, nas 35 categorias rea-
,

lizadas na competição.
Entre os destaques do

grupo de Jaraguá do Sul, o

diretor de bicicross, Valdir

Moretti, menciona os atletas

Lui Madeira, que foi cam

peão na categoria 7 anos, e

Salete Moretti, campeã na

40/44 anos Cruizer. A Mal

wee ainda obteve o segundo
lugar geral por clube e ter-

, ,

cetro, por =r=r=
A próxima e última eta

pa do Brasileiro será dispu
tada entre os dias 15 e 17 de

novembro, na estrutura do

Parque Malwee. (FR)

; outubro de 2002

FUTSAL MIRIM

TÊNIS DE MESA
As inscrições para a terceira e penúltima etapa do
Torneio Norte Catarinense de Tênis de Mesa podem
ser efetuadas até quinta-feira, nas escolas, com

professores autorizados, no valor de R$ 5,00. A

competição vai acontecer neste sábado, no Colégio
Evangélico jaraguá, A previsão dos organizadores do
evento é que os melh<?res mesa-tenistas amadores da

região estarão disputando as medalhas e melhores

colocações no ranking.
Os jogos serão realizados no masculino e feminino,
nas categorias Pré-mirim, 9 anos; Pré-mirim, 11 anos;

Mirim, 13 anos; Infantil, 15 anos; Juvenil, 17 anos, e

Adulto acima de 18 anos. Os interessados em

participar também podem fazer inscrição no Colégio
Evangélico Jaraguá, Centro de Treinamento (Estádio
João Marcatto) ou ligar para os telefones 9952-8478

/ 9975-3120.

FUTSAL MENOR
A equipe Infanto-juvenil de futsal (16 anos) do Instituto

Educacion� Jangada garantiu o título de campeã do

7° Campeonato Regional de Futsal Menor. O grupo
jaraguaense entrou em quadra contra a Apama, de

Blumenau, e os venceu, por 5 a 3. Nos últimos quatro
anos, a Apama e o Jangada fizeram as finais dessa

competição, dois títulos foram do time de Blumenau

(1999 e 2001) e dois de Jaraguá do Sul (2000 e 2002),
Os atletas que defenderam a equipe do Município
foram: Anderson, Bruno.iAdriano, Kaiser, Roberto;
Lombardi, Eder, Caio e Djeimes.

Antes de acontecer a última etapa do primeiro Circuito

Mirim de Futsal Menor, a equipe Mirim de futsal de

Schroeder já é campeã da competição. Das quatro
etapas, venceutrês e ficou em segundo lugar em outra,

A somatória dos pontos deixa a equipe com folga
suficiente para, antecipadamente, erguer o troféu geral
A quarta etapa, realizada no Ginásio Ivo Silveira, em

,Itajaí, foi bastante equilibrada, mas o grupO
schroedense venceu todos os jogos. A etapa final será

disputada nos dias 14 e 15 de novembro, em

Schroeder.
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