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Elisângela da Silveira, 22 anos, faz questão de amamentar no peito a filha, Gabriely, de 7 meses de idade.
Ela afirma que o aleitamento tem sido essencial para o desenvolvimento integral de sua pequena filha o espetáculo "Bom Apetite", en

cenado pelo grupo Cia. Mínima,
de Florianópolis, fez a apresen
tação de abertura da 6a Integra
ção do Teatro Estudan�iI de Ja

raguá do Sul; ontem. Página 5
Mães estão mais conscientes
sobre valor da amamentação

A 11 aSemana MundialdaAmarnentação, que trans
corre até domingo, está sendo comemorada emJaraguá
do Sul através da dedicação das mães que alimentam

seus filhos com leitematerno. Deacordo com o pediatra

Moacir Bertoldi, o número de mulheres que não abre

mão desse direito tem aumentado na região, o que de
monstraaconscientização dasmães em relação ao assunto.

PÁGINA 8

Curso de Estilismo
revela talentos

Criado em 1999, o curso de

Estilismo do Senai possibilita,a
formação técnica e tecnológica na
área de moda, onde o mercado

se apresenta em franca expan
são. Alunos que não estão ligados
diretamente no ramo destacam

se pela criatividade e profissio
nalismo.

PÁGINA 4

Escola Max Schubert

participa de encontro
A Escola de Ensino Fun

damental Max Schubert emais três
unidades de ensino de Jaraguá do
Sul participam, em Balneário

Camboriú, de Encontro Nacional
do Proinfo. A Max Schubert tem

se destacado em seus projetos
utilizando a informática.

PÁGINA 8

Dia 9 de Novembro
nas Piscinas do

lube Atlético Baepend�
VIL [

Horst Baümle

A primeira edição do Unimed Trioball (indoor) reuniu aproximadamente 220 adeptos de basquete de

Jaraguá do Sul, entre 9 e 13 anos, e superou as expectativas dos organizadores. Página 12

Homens armados

praticaram roubo
em Massaranduba
PÁGINA 11

Floricultura foi alvo

de arrombamento

em Guaramirim
PÁGINA 11

Resultados da rodada

do futebol amador

do final de semana

PÁGINA12
Confira Pã�has 6 e 7
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Traição masculina

GEOVANE DEMARCHI - Patrão do erG Laço''Jaraguaense
(demarchicarrtes@netuno.com.br)

De onde vem esta vontade e o desejo que o homem tem de trair?
Existem dois tipos de traição: a justificável e a incompreendida.
A primeira tem justificativas que favorecem o homem á trair. É aquela

em que o homem tem mulher (namorada, noiva, esposa), que geralmente
,tião aceita convites para ir a um restaurante, barzinho, cinema e

, ,compromissos profissionais, ou ainda aquela mulher que não cuida do
,

seu visual e 'dó seu corpo, relaxando consigo mesma e assim deixando o

, relacionamento esfriar, fazendo com que seja traída.
A segunda é difícil de explicar, mas neste texto vou procurar fazê-Ia

.

pelo menos ser compreendida.
Na sua adolescência, o rapaz começa a descobrir que a traição é gostosa,

perigosa e lhe dá auto-estima. Porque aquele que conseguiu, numa festinha,
ficar com duas meninas, é Q melhor.

A partir deste momento a traição já começa a fazer parte da vida de um
homem. Quando é jovem e a turma se encontra para festas e altos papos,
surgem histórias radiantes de traição de um amigo, parente ou conhecido

e, com certeza, para a f'naioria dos homens isto se torna um objetivo a ser

alcançado para se tornar macho.
É neste momento da vida que eu compreendo que o homem tem que

trair, se ele realmente tem este desejo, porque, se ele colocar uma pedra em

cima disto, um dia ele vai estar casado, com filhos e com uma situação
financeira estável, e esta mesma pedra tem tudo para voltar a rolar,
despertando novamente essa n�cessidade de trair, fazendo com que abale
toda a família.

Mas a justificativa mais forte que faz este tipo de traição ser

compreendida é a própria sociedade que notdá.
Afinal, aquele homem que tem uma mulher e mesmo assim comete

traição é respeitado e chamado de macho. E a mulher, quando trai, é
chamada de piranha. É muito fácil nos dias de hoje, com recursos e tantas

possibilidades, do homem ter uma grande mulher ao seu lado e traí-Ia.

Difícil mesmo é o homem ter somente uma mulher e conseguir amá-la e,
principalmente ser fiel a ela. Este homem, sim, deveria ser ovacionado,
respeitado, falado e aclamado de macho, e ser considerado por todos.

Qual o perfil de um homem traidor? Ele é do tipo empreendedor,
porque ele busca coisas novas, corre riscos e é corajoso. Grandes homens

,do mundo inteiro, na maioria dos casos, já traíram.
Existem homens que não traem? Há três tipos que não cometem

traição.
Tem aquele que é submisso, parado, medroso e não tem iniciativa para

nada; inclusive para trair.
Existe aquele que já traiu. Realizou desejos e fantasias como traidor e

.

não necessita mais disto para viver.
E por último tem o tipo de homem muito especial e muito difícil de

encontrar. No fundo todos queremos ser iguais a ele,. mas poucos
conseguem. É aquele que realmente ama a sua mulher, porque o homem

que ama não trai.
Para alegria das mulheres e tristeza dos advogados, aquela traição mais

pesada, em que 'o esposo trai declaradamente a sua esposa e venha ter um

divórcio tumultuado, tende nesta nossa geração praticamente acabar por
vários motivos, mas dois são essenciais.

O primeiro e principal é que o homem está casando mais tarde,
comparando aos Seus ancestrais que se casavam muito cedo e com sua

primeira namorada.
.

Isso faz com que ele tenha vários relacionamentos com mulheres

diferentes, quando ainda é solteiro. Assim consegue destinguir o que é

atração, tesão, paixão ou amor por uma mulher. Neste período de namoro
ele busca matar o seu desejo de traição, fantasias, aventuras e conquistas.
Existem muitos homens casados que, 'quando surge a oportunidade de
ficarem sozinhos, viram adolescentes, atrás de uma mulher.

.

E isto, sem duvida, foi uma fase da sua vida que ele não pôde aproveitar
por situações diversas ou não teve coragem de realizar seus desejos quanto
ainda não tinha formado a sua família.

O segundo motivo também muito importante é que as mulheres de

hoje não são como nossas mães eram, que ficavam em casa cuidando dos

filhos, fazendo comida, e dependiam do dinheiro do marido para se

sustentar. Elas são independentes, lutam por seus direitos, e' não aceitam
mais a traição.

A traição masculina vem através de todo um processo que nós, homens,
temos que passar para nos tornarmos mais homens e que a sociedade nos

impõem desde novos. E afinal de onde vem a traição feminina? Para mim
a mulher só trai quando não é, amada, respeitada, quando ela não tem os

seus desejos de mulher àtendidos, e quando não há reconhecimento por
ela. Alguma mulher pode me explicar? Se prontifique!!!
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 necessárias.

Um ato de
Em comemoração à 11 a

Semana Mundial da Ama

mentação convém destacar a

importância deste ato que é,
mais do que tudo, um sinal de
amor. A amamentação é con

tato, prazer e segurança. A

satisfação que o bebê sente na

amamentação é um dos pri
meiros momentos gratifican
tes que ele tem ao entrar em

contato com o mundo ex

terno. A sensação de prazer

que o alimento traz, aliviando

o desconforto da fome, dei
xará marcas profundas na

criança, propiciando condi

ções para que ela adquira
equilíbrio emocional e a

,autoconfiança que a acom-

panharão por toda a vida. O

aleitamento materno não tem

desvantagens, pois é o ali

mento mais completo e nu

tritivo nos primeiros seis me

ses do bebê.

A criança que é amamenta

da no seio temmaior seguran
ça emocional. Seu desenvol

vimento físico e intelectual é

mais tranqüilo. Ao contrário

do que se pensa, nenhuma

mulher fica debilitada por

amor r

rNão há leite fraco, a
natureza é sábia e

faz com que cada
espécie produza o

alimento adequado
para sua cria'

_J

amamentar. O colostro, que é

o primeiro leite da mulher, é
amarelado, transparente e

espesso, possui abundante
teor de proteínas, sais mi

nerais, vitaminas e água.
O Hospital e Maternidade

São José realiza, de 25 a 29

de novembro, o curso para

gestantes visando, acima de

tudo, esclarecer as principais
dúvidas do período marcado

por muitas

alterações e transforma

ções. Sobre aleitamento na

tural a enfermeira Glória

Neves Guimarães enfatiza
algumas informações e des-.

mistifica outras: quanto mais

o bebê mama, mais leite é

produzido. Amamentar esti

mula as terminações nervosas
do mamilo e mantém produ
ção de leite. Toda mulher tem

leite. Para uma mulher ama-
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mentar bem,
.preocupar com a

hidratação, ou seja,
muito líquido.

I'J

Não há leite i

natureza é sábia e faz

cada espécie produ
mento adequado para
Bem mantida e sau

mãe terá todas as c

para passar preciosos
pos para o bebê atrav'
leite. Choques emo

cansaço excessivo ou

tação inadequada
estancar a produção

Além do profunl
mento de realização,
amamentar favorecer

namento com o bebê,
a . involução uterina,

hemorragia pós-pari
minui a incidência dr

e outras doenças ma

sucção no peito mat

seja, os movimento'

de sucção do bebê e

está se alimentando, i

exercícios para a

músculos da boca, d

vimento dos mazil
futuro posicioname
dentes.
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I SUCESSÃO: CÂMARA DE VEREADORES SE PREPARA PARA ESCOLHER O NOVO PRESIDENTE DA ENTIDADE

PFL ainda não decidiu quem
será o novo líder dos vereadores

ária especial de verão no serviço público esta

iciou ontem e prossegue até 16 de fevereiro,

ediente será das 13 às 19 horas na administração .

, autarquias e fundações do Poder Executivo.

eto que autoriza o novo expediente foi assinado
overnador Esperidião Amin, no dia 14 de

roo Foram excluídos do horário os serviços
erados essenciais e aqueles que estão sujeitos a

único. A economia estimada será de 20%.

caracterizar favoritismo ou

influência.

Para o vereador Cario
ni Pavanello, o fato de ser

ou não presidente da Câ

mara não é o que mais im

porta em sua carreira polí
tica. "Claro que todo ve

reador deseja ser presiden
te da Câmara de Vereado

res, mas caso isso não acon

teça comigo, não ficarei

chateado. Considero' que
todos os nomes do PFL

são bons e acato a decisão
,

da maioria, como sempre
fiz, porque sou partidário
e não tenho interesses pes
soais", declara o vereador.

8 presidente do PFL

afirma ainda que não tem

receio de um possível des
cumprimento do acordo,
a exemplo do que aconte

ceu ano passado, quando
Lio Tironi, do PSDB, con
seguiu apoio da maioria e

assumiu a Presidência da

Câmara, desrespeitando
acordo previamente firma-I
do com o PFL.
(MARIA HELENA DE MORAES)

]ARAGuA DO SUL - O

presidente do PFL deJara
guá do Sul, Alcides Pava

nello, pretende reunir a

Executiva do partido ain

da esta semana, para defi

nirem, juntos, qual é o ve-'
reador da bancada pefe
lista que. pode ser o novo

presidente da Câmara de

Vereadores. A eleição que
vai definir o nome do novo

líder do Legislativo está

marcada para o dia 12 de

dezembro, data da última

sessão do ano da Câmara

de Vereadores. Até lá, o

PFL já terá escolhido qual
o melhor nome dos três

que estão cotados para
substituirVitório Lazzaris,
do PPB, que assumiu por
um período de um ano,

conforme acordo firmado

entre os partidos, quando
foi determinado, através de
acordo de cavalheiros, que
esta seria a vez do PFL as

sumir a Presidência da Câ

mara.

De acordo com o pre
sidente do PFL de Jaraguá

OPOSiÇÃO
O PFL, a partir de janeiro
do próximo ano, estará

corno oposição tanto no

âmbito federal quanto no

estadual. O presidente do

PFL, Alcides Pavanello,
afirma que a oposição se

rá feita com coerência e,
mesmo que o partido não

tenha saído vitorioso nesta

eleição, resta pensar no fu
turo e se preparar para as

eleições municipais, pleito
que no Município vai ser
bem acirrado. Pavanello
afirma ainda que nas elei

ções para a Prefeitura pre
tende lançar um candidato.

VADA
feito de Guarami

ária Sérgio Peixer

comemora pare
Tribunal de Contas

tado que aprovou,
enhuma restrição,
ntas da Adminis
de Guaramirim
tes ao exercício de

a O prefeito Mário
Peixer afirma que
vaçãc1 das contas

rte do Tribunal de
s do Estado carac

mais uma prova
U tual administração

um "trabalho sé

lU ansparente". Arquivo/CP

Cacá Pavanello diz que não faz questão da presidência

paL Resta, então, Carioni
Pavanello, Maristela Menel
e José de Ávila, mais co

nhecido como 'Zé da Far

mácia"', explica Pavanello,
que afir�a não pretender
interferir no processo de

escolha do nome para não

do Sul, dos quatro verea

dores na Câmara, apenas
três estão em condições le
gais de assumir o cargo.
"José Augusto Müller não
pode porque é suplente.
Valdir Bordin também não

porque é secretáriomunici-

embargador Orli Rodrigues indeferiu mandato

rança requerido pelo deputado estadual Ivo

(PMDB) contra a decisão da 6" Câmara Civil,
lU anteve condenação de primeira instância

ando que o recurso jurídico estava incorreto.

) cesso de cassação de Konell está na Comissão
tiça da Assembléia Legislativa. Konell teve seu

impugnado e não pode concorrer à reeleição,
a problemas com a Justiça, que perduram há

o mais de 10 anos. Zé Padie protocola projeto Prefeito explica orçamento
TREASPAS ]ARAGuA DO SUL - O

vereadorJosé Pendiuk dos
Santos, o Zé Padre, do PT,
protocolou semana passa
da projeto de lei que dis

põe sobre os serviços fu

nerários no município de

Jaraguá do Sul. De acordo
com o vereador, toda a

comunidade jaraguaense
há muito tempo reclama

do atendimento prestado
pelas empresas concessio
nárias dos serviços funerá
rios da cidade, sem que na

da seja feito para mudar a

situação.

Inspirado nesse senti

mento popular e interessa
do em disciplinar e com is

so melhorar a forma dos

serviços funerários noMu
nicípio, fazendo com que
o momento de dor das fa

mílias não seja agravado
por desorganização dos

serviços funerários, Zé Pa

dre elaborou o projeto e

espera pela votação. "Que
remos transparência para

propiciar a todos os jara
guaenses a melhoria na

qualidade deste tipo de ser

viço", afirma o vereador.

]ARAGuA DO SUL - O

prefeito de Jaraguá do Sul,
Irineu Pasold (PSDB), disse
ontem, durante entrevis

.

ta coletiva semanal, que o

Executivo apenas sugeriu
uma diminuição no valor

do Orçamento do ano que
vem da Câmara de Ve

readores, e em momento

algum tentou pressionar os
vereadores de alguma for
ma. "Sugeri a diminuição
porque sei que eles não vão

gastar todo o dinheiro. So-
. \
mente este ano já devol-

veram R$ 800 mil", argu-

menta.o prefeito.
Pasold enfatiza ainda

que o Orçamento de 2003

da Prefeitura, na ordem de

R$ 100 milhões, será en

viado ainda esta semana

para a Câmara de V�rea"
dores, sendo que 6% desse
valor será revertido para o

Legislativo. Pasold argu
menta que jamais pensou
em contrariar a lei que de
termina o valor 'em' per
centuais do que deve ser

revertido para a Câmara de
Vereadores e não pretende
'insistir na sugestão.

essoas sérias cumprem com os acordos
," (A afirmação é do presidente do PFL de
uá do Sul, Alcides Pavanello, ao referir-se
olha do novo presidente da Câmara de
dores)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 267-8

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835
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.TENDÊNCIA: MODA DEIXA DE LADO O GlAMOUR E VOLTA-SE PARA O SER HUMANO

Curso de Estilismo do Senai
destaca-se pela criatividade

]ARAGuA DO SUL - As

pessoas preferem estilo à

moda, concluiu a forman
da do curso de Estilismo

do Senai (Serviço Nacional
de Aprendizagem Indus

trial) Antonia Maria Scar

ton Weber, 33 anos, pro

prietária da sorveteria

"Sorvetão". Apesar de não
estar diretamente ligada ao
ramo da moda, Antonia
procurou aprofundar sua
inclinação para as artes no

curso de Estilismo e, ao

longo de um ano e meio,
demonstrou profissiona
lismo, criatividade e obte
ve um excelente resulta

do com o seu trabalho de
.

conclusão de curso.

O tema escolhido pela
turma, composta por 17

alunos, para desenvolver
as coleções foi "Herói ou
Vilão". Antonia, no entan
to, trabalhou seu /ook em

torno do personagem Fer

nandinho Beira-Mar, obje
tivando aliar a figura de vi
lão para sociedade e herói

por ser idolatrado pelo seu

poder e influência diante

Integrantes do curso de Estilismo do Senai

dos jovens que convivem

na criminalidade. "Realizei,
durante 40 dias, pesqui
sas de tecidos, tendências
e sobre a vida do traficante
mais conhecido do País",
esclarece.

Na opinião da profes
sora de estilismo Karol

Testoni, omundo damoda
é dinâmico e o profissional

Apevi inicia formação de
.

turma para curso gratlllto
]ARAGUA DO SUL - O

Ministério. do. Desenvolvi

rnento, Indústria e Comér
cio Exterior promo.ve cur

so gratuito para micros e

pequenas empresas, com
receitá bruta anual de até

R$ 10,5 milhões, do setor

têxtil e de confecções dos

municípios que compõem
o Pólo Produtivo.

De acordo com o con

sultor de Núcleos da Ape
vi (Associação das Micro

e Pequenas Bmpresas do
Vale do Itapocu), Osni
Pincegher, é necessária a

inscrição de no mínimo 50

participantes. "Desse nú

mero serão escolhidas 35

pessoas que se adeqüem
ao perfil de público-alvo,

definido pelo projeto",
acrescenta.

Devido à análise de

participantes, o curso ainda
não tem data definida.

Mas tanto o empresário
quanto o funcionário indi
cado pode participar do

treinamento, que terá uma

carga horária de 48 horas.
O curso será realizado

nas cidades que possuírem
inscrições suficientes, enfa
tiza o consultor, sendo in

dispensável 80% de fre

qüência no treinamento

para ter direito à certifica

ção.
Mais informações po.

dem ser obtidas na Apevi,
pelo. telefone (47) 371-

1044. (JE)

precisa estar em constante

aperfeiçoamento. Antiga
mente, eram somente duas

coleções ao ano. Hoje são.
'

quatro em apenas uma

temporada. "Esta é a meta

do. Senai, aliar teoria e prá
tica capaz de criarmodelos

conceituais, inserindo-os na
linha de mercado". Para

Luciano Soveral, professor

de estilismo.' a tendência

para os próximos 3 ano.s é

uma mudança expressiva
na moda em razão da pro-

.

fissionalização e desco

berta de novos talentos.

"Também merecem nosso

reconhecimento os alunos

Carolina Luz e Gian Fran

cisco Della-Bona", finaliza.
(JULIANA ERTHAL)

Rodada de Negócios visa
cooperação das empresas

]ARAGuA DO SUL - o

Núcleo de Comércio Exte

rior da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), realizou
ontem, às 19h30, no Salão

Nobre do Cejas (Centro.
Empresarial de Jaraguá do

Sul), a 1 a Rodada de Negó
cios do Núcleo de Comér

cio Exterior, visando am

pliar possibilidades de ne

gócios e divulgar os produ
tos e serviços oferecidos

pelos seus integrantes e de

mais associados que já ex

po.rtam ou têm interesse em

exportar.
O coordenador do Nú

cleo. de Comércio Exterior,
ValterBordini, destacou, ha
cerimônia de abertura, qu�

o objetivo. do evento é in

crementar a sinergia entre as

empresas jaraguaenses no

comércio externo, incenti

vando a troca. "Nenhum

exportador é uma ilha, e

cooperar é fundamental

para o segmento", enfatiza.
De acordo com a con

sultora Rejane Bassi, cada

empresa participarite teve

em torno de 10 minutos

para apresentar-se. As em

presas que se inscreveram

foram: Urbano Agroin
dustrial, Duas Rodas In

dustrial, Alimentícios Sasse,
Intersell, FeelingEstofados,
Hélio Rengel Assessoria,
Antares Comércio Exte

rior Ltda., Mannes Ltda. e

Brasil Aero Cargo. (JE)

E CP
ISO 9001
O Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá
espaço físico que agrega as estrutura
nistrativas e de logística das entidades der
setorprodutivo doMunicípio, está impl
Programa de Qualidade Total, passo inici
certificação de acordo com a norma inte
ISO 9001. O programa envolve a Ac

sociaçãoComercial e Industrial de Jaraguá
a Apevi (Associação das Micro e P

Empresas do Vale do Itapocu), 23 núcleos '

mantidos pelas duas entidades, o CDL(
de Dirigentes Lojistas) e o SPC (Se

'

Proteção ao Crédito).

UNERJ
A Unerj (Centro Universitário de Jaragui ,

participa, nos dias 7 e 8 de novembro, [

Seminário de Elementos Finitos e do Enc (

Usuários do Programa Ansys, em São Pau'

apresenta oProjeto "Estruturapara umoveíc
Baja", em software Ansys. O artigo do

que será apresentado, foi desenvolvi
tecnólogo emmecânicaCassiano Antunes
coma trabalho de conclusão de curso de 11

em Mecânica, orientado pelo profess
Sandro BarbosaPassos. "É uma oportuni
crescimento pessoal e de divulga
competência da instituição em nível na I
assinala o professor. J
ACIAG
Aconteceu ontem, às 18h45, noAuditório
(Associação Comercial, Industrial e Agn
Guaramirim), localizado naRua 28 de A

890, Centro, reunião da entidade, na �
discutido o projeto de transposição dos tn

Guaramirim e Jaraguá do Sul, com a expl
do prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Paso I

I

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do RiO�f
e Curso na Sodedade Brasileira de Oftalmologia do Rl�

Fone: (047) 275·1150
Av. Mal. Deodoro, 776 • Sala 12 � Ed. Maxirnu'

EDITALDECONVOCAÇÃO
A Associação de Moradores da Ilha da ti

convoca os associdos para participarem da Eleição
diretoria, que realizar-se-á no dia 23 de novembro
na sede do Posto da Polícia Militar, situado nal
Theodoro Ribeiro, 3595, horário das 10 às 13 hor

As chapas com o nome dos concorrentes de.!
entregues no dia 7 de novembro, na sede da paU·
das 19 às 21 horas:

Observação: poderão votar, ser votados e com

somente os associados .cujos nomes constam nO

sócios.

Jaraguá do Sul, 17 ele outubro de 2002

Lídia Zenaide Sabel- Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IDIVERSÃO: ENCONTRO DE TEATREIROS DO MUNicípIO AMPLIA HORIZONTES CULTURAIS

I
Fundação Cultural promove
Integração do Teatro Estudantil

TIVA
retaria Municipal de Educação e Cultura da

ra de Guaramirim promoveu na sexta-feira

no auditório da Fameg (Faculdades,

olitanas de Guaramirim), o lançamento do

de teatro intitulado "Em cada Canto um novo

to", De acordo com a secretária de Cultura,
WeberHohl, o lançamento deste projeto marca
de uma nova fase para a cultura do Município,

) ai passar a contar com o estímulo para a

ão de novos grupos de teatro estudantil. Num
.

iro momento, o projeto consiste em

tações itinerantes de espetáculos encenados pelo
grupo de teatro até agora formado. O grupo é

do por estudantes de 7' e 8' séries do ensino

mental e ensino médio de três escolas do

'pio e foi criado em agosto deste ano. Este grupo
resentado espetáculos baseados na literatura

ira, com peças sobre os livros de Machado de

entre outros autores nacionais.

]ARAGUÁ DO SUL� Ri

sos e mais risos foi o que o

ator Pepe Nunes, da Cia.

Mínima, de Florianópolis,
conseguiu arrancar da pla
téia que compareceu na

abertura da sexta edição do
Intejs (Integração de Teatro
Estudantil de Jaraguá do

Sul), ontem à tarde. O

espetáculo "Bom Apetite", ,

encenado por um único

ator, foi a atração especial
da abertura do evento, que
prossegue durante todo o

dia de hoje, no pequeno
teatro da Scar (Socie�ade Peça "Bom Apetite" fez apresentação especial na abertura, ontem
CulturaArtística).

quarta-feira, às 20h30, na Scar (Sociedade
a Artística), o Círculo Italiano/Associazione
esu Jaraguá do Sul promove a apresentação da

'Onde Che Canta EI Gal Zedron", encenada
, rupo teatral "EI Feral-Fiera Di Primiero",

do por 25 artesãos italianos que estão fazendo
rnê nos Estados de Santa Catarina e Paraná.

I
sos a R$ 5,00, na .Scar, a partir das 18 horas de

-feira, e na sede do Círculo Italiano, a partir das
tas.

,

grupo de Joinville, Unicór
nio Grupo Alternativo de

Teatro e Música, que apre
senta a peça t'Paítiti".

Este mesmo grupo co

ordenou uma oficina on

tem, no início da tarde, com
a participação de atores e

diretores.
No total, participaram

184 alunos/atores integran
tes de 15 grupos teatrais.
(MARIA HELENA DE MORAES)

próprios professores, que
montam o espetáculo e o

apresentam durante o Intejs.
Lopes explica ainda que

o evento não é aberto ao

público, já que o espaço não

é muito grande e a prio
ridade é dada aos alunos que

participam do projeto. "O
objetivo é proporcionar
maior integração entre os

alunos/atores e professores,
despertando o senso crítico

e difundindo o teatro nas

unidades escolares", argu
menta Lopes.

Hoje, o Intejs começa às

10 horas, com a apre
sentação da peça "O Fan

tástico Mistério de Feiu

tinha", encenada pelo gru

po A Arte em Ação, da Es
cola Municipal de Ensino

Fundamental Maria Nilda

Stahelin, _e encerra com a

participação especial do

De acordo com o co

ordenador de Cultura da

Fundação, Sidnei Marcelo
Lopes, o Intejs não tem a

pretensão de apresentar
grandes espetáculos ence

nados por grandes atores,
mas sim de mostrar o que
vem sendo feito nas escolas

no que se refere ao incenti

vo ao teatro e à formação
de grupos, integrados por
alunos e coordenados pelos

E

eceu ontem, a partir das 9 horas, no auditório
i, a solenidade de posse dos novos integrantes

) nselho Tutelar (gestão 2002/2005) do Conselho
ipal de Defesa da Criança e do Adolescente de
á do Sul.

Jaraguá do Sul se encontra Prefeitura abre matrículas
o evento foi criado com o

objetivo de fazer com que
os jaraguaenses voltem a

ocupar a Praça Ângelo Pia

zera, fazendo do espaço�
local de encontro entre famí

lias e de lazer para todos. A

cada evento, aproximada
mente 200 pessoas apare�
cemna praça para aprovei
tar as inúmeras atrações ofe
recidas. Para'este domingo,
está previsto apresentações
culturais .diversas, como
show do cantor da 'MPB

Sérgio Guimarães, banda
Cantos do Sul e, às 19 horas,
apresentação da banda

Tribo da Lua. (MHM)

]ARAGUÁ DO SUL - De

11 a 14 deste mês, os Cen

tros Municipais de Educa
ção Infantil de Jaraguá do

Sul estarão atendendo os .

pais que desejam providen
cial' a renovação da matrí

cula das crianças que já fre
qüentam as unidades. Já os
pais que ainda não têm filhos

matriculados podem fazer

o cadastramento no período
de 19 a 22 deste mês, no ho
rário das 7 às 18 horas, e a

confirmação da matrícula

para as crianças novas ca

dastradas acontece de 2 a 4

de dezembro, também das

7 às 18 horas.

A diretora de Adminis

tração Pedagógica da Secre
taria de Educação, Eunice
Prüsse, salienta que será

dado prioridade às famílias

com renda mais baixa, no
caso de haver necessidade

de seleção entre as novas

crianças cadastradas. Eunice
informa ainda que, atualc
mente, cerca de 3 mil crian

ças freqüentam os 20 Cen
tros de Educação Infantil

espalhados nos mais divér- .

sos bairros de Jaraguá do

Sul, e, embora o número se

ja expressivo, a necessidade
real seria demais 3 mil vagas
à disposição. (MHM)

]ARAGUÁDO SUL-No
próximo domingo, a co

munidade local está convi

dada a participar da sexta

edição do Projeto 'jaraguá
se Encontra", idealizado

pela Prefeitura e com apoio
de todas as secretarias, em

especial a Divisão de Tu

rismo e de Produção. De
acordo com a coordena
dora do evento, Rosilene

Koch, a última edição do

'jaraguá se Encontra" está

marcada para o dia 8 de

dezembro, sempre a partir
das 10 horas, na Praça Ân
gelo Piazera.

Ainda segundo Rosilene,

ANHA
te a entrevista coletiva semanal (realizada sempre
undas-feiras), o prefeito Irineu Pasold e o

'tio de Produção, Dieter Janssen, reforçaram a
'

nha de incentivo a compras no comércio local.

panha, que está sendo realizadã em conjunto
CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), enfatiza
tagens que os moradores e o Município, de um
geral, têm em' fazer as compras aqui mesmo.
os motivos mais convincentes, está o aumento

erra de emprego. Atualmente, 21% dos
aenses realizam compras em outras cidades da
. O número de empregos formais na área do
tCi 'd

,

o e e cerca de 20% dos postos de trabalho
cldos.

'

Poreel/anatos Eliane.
Aqui tem a qualidade que você

procura com as melhores condições.
JI=t L o J A S

�;lBREITHAUPT
Porcellanatos

eliane
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Dia 09 de Ncvembro de 200-2 n

Instituto Educacional

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

www.jangada.com.br

IA FESTA COM MUITO

VII Noite dos Mares do Sul

Sábado, 09/11
Local: Piscinas do Clube Altético

Baependi

Shows:
> Jackson e Cia
> 5ª Avenida

Decoração:
> Muito Colorido
> Uma tonelada de frutas
> Cobertura Look Here

Ingressos:05/11:
Sócio - R$ 10,00
Não Sócio - R$ 20,00

De 06/11 à 08/11:
Sócio - R$ 15,00 /
Não Sócio - R$ 25,00

09/11 e na hora:
Sócio - R$ 20,00 /
Não Sócio - R$ 30,00

IA ��@�@!§M (Ç���
I?�� lUJ� �©� Vl�@�

Assessoria de Viagens

(47) 370-0101 www.cosmos.com.br

• tJf'>.�� J tlt'it�!."
-...s:;; -.;;a-_

'"':*.'" .....=:
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-procuro para alugar,
a Lenzi ou Nova Brasília
,00. Tratar: 372-3492
/Dagmar.

troca-se, em alv., el 180m2, telhas
esmaltadas, cobertura itaúba,
massa corrida, 2 qtos, 1 suíte el
hidro, demais dep., gar. pi 2
carros, terreno el 870m2• Tratar:
379-1309, el Sr. Wilson.

ITAJAí -vende-se, de alv., el 2
pavimentos, anexo casa el 3
quitinetes pI alugar, área terreno
,360m2• R$ 40.000,00. Tratar:
(47) 349-6132, el Clâudia.

RIO CERRO - vende
,140m2, gar, el 3
ar: 376-2308, el Marli
1, c/ Ana Paula.

LOT. FIRENSE-vende-se, madeira.
R$ 25.000,00 e o rest. Pare. Tratar:
9101-4807 ou 273-0347.LHA-vende-se, mista.

1804, c/ Loreno;

RIO MOLHA-vende-se, el 800m2,
acompanha lagoa el 1000m2, casa
em eonst. CI 88m2• R$ 40.000,00.
Tratar: 276-3353.

GUElRA - vende-se. R$
, ou troca-se por terreno.
5432, após 18hs.

GUElRA - vende-se ou
VENDE-SE - semi-acabada, el

70m2, terreno el 380m2, sito na Tifa
Martins. R$ 16.000,00 + presto Do

terreno (neg.). Tratar: 370-8097 ou

9104-5468. CRECI 9839.

"vILA NOVA-vende-se, el 2 pisos,
el 275m2 e terreno el 494,50m2,
sito na Vila Nova, ârea nobre. Valor
a eomb. Tratar: 370-8097 ou-

9104-5468. CRECI 9839.

PiÇARRAS - vende-se, Ed. Ana

Paula, avo Beira Mar, 92 andar, el
97m2, e/3 qtos, 2 bwe, sala, sacada,
todo mob., el gar, R$ 45.000,00.
Tratar: 9973-5212 ou 371-6418.

7.500m2, el casa de alv. de
100m2• Tratar: 376-2601 ou

9112-3947.

TERRENO - vende-se, cl 300m2,
situado em Rio da Luz. R$
11.000,00. Valor nego Tratar: 370-
8097 ou 9104-5468. CRECI 9839.

CENTENÁRIO - aluga-se. R.
Rdelis Stinghen, 64, esquina.
Tratar: 370-3561.

CENTRO - aluga-se, em frente,
Caixa Econômica Federal. Tratar:
372-0639 ou 371-7390.

RIO MOLHA - vende-se, el
ârea de 20.850m2, R$
130.000,00 ou de 40.850m2,
R$ 160.000,00, ou ârea total

de 140.850m2, R$
360.000,00, á 6km do centro,

perto dfl tudo que ve precisa.
Local el toda infra-estrutura,
chalé e edícula no estilo suíço,
aq. á lenha e parabólica, rede
sanitária septiea, rede hidr.,
direto da nascente, rede elétri
ca cl iluminação externa,

galpão el quitinete, canil,
lagoa e mais terrenos prontos
pi construir, aceito imóveis e

veículos el parte do pgto.
Tratar: 370-8563.

VENDE-SE - terreno pi cháca
ra, el 40.000m2, sendo
lO.000m2., ârea plana, el 2
riachos, el água cristalina,
lago, caminho pI Pomerode.
Próx. Parque Aquático Paraíso,
12km do centro. R$
35.000,00. Tratar: 370-8928,
el Marcus.

COMPRA E VENDA
DE CONSÓRCIOS

(DE CARROS, MOTOS, CAMINHÕES E IMÓVEIS)

COMPRO CONSÓRCIOS
DE CARROS, MOTOS OU

CAMINHÕES, COM MAIS
DE 15 PARCELAS

PAGAS. PAGO A VISTA

Tratar: (47) 9951-3905

,

I

[111 3411-0296
PROCURA - SE -. moças ou

rapazes pi dividir apto no Centro.
Tratar: 9121-3179.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, antes da Tritee, 350m2• R$
10.000,00. Aeeita-se carro ou

moto no nego Tratar: 9963-5287.

COMPRA-SE - terreno de 600 a

800m2, bem localizado. Tratar:
9122-5747 Creci: 4820

ITAJUBA - vende-se ou troea-se,
el 300m2, a 500m da praia.
Tratar: 370-5187.

PRÓX. UNERJ - compro terreno
de 600 a 800m2• Tratar: 9122-
5747 - Creei - 4820

TERRENO - vende-se, situado na

Rua Berta Weege, 1945, el

•

nw.decldanDCIr.comJlr/clrlco

ESTAGIÁRIO
Estamos cadastrando

estudantes do Ensino

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

cessórios automotivos
alidade e confiabilidade em acessórios
.lCo -=-:;; ,ti C U,.

ACESSÓRIOS AlA..! .

_ .
a rt:y in

2S . .' tloooolpr.� Ac e s s
õ

r t o s

*Aplicação de peãcula *Faixas refletivas para caminhões
de Julho, '300 - V!la Nova· Jaraguá do Sul - e-mail: marangoni.autopeças@terra.com.br - Tel. 372-2900 - Tel. fax: 372-0170

NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo �
'-- Peças d.e toda linha • fORO ..GI· IEEp ..WIIIYS .. TOYOTA .�

......-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2 CORREIO DO POVO

(i)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Instrutor: LUÍS CANELA

Principal Objetivo: .
.

Os cursos de Violão ou Guitarra do SESC Jaraguá do Sul, têm por objetivo prlndpal, estimular a prática da Música como

Importante elemento social e cultural para a plena cidadania. Através de aulas, participação em shows musicais e apresentações
culturais, estimulando assim a todos os alunos terem acesso à ampla variedade do acervo de música brasHelra e mundial
produzido nos últimos tempos.

Quem é o Instrutor: '\
Luis Canela é professor de Violão, Guitarra e Harmonia Contemporânea há vários anos, atuando também na produção de CDs e

trilhas sonoras em todo o estado.

Arranjador musical de diversos shows e vídeo-documentários produzidos recentemente em Florianópolis, é convidado para
produção conjunta de diversos espetáculos musicais que divulgam a.pr.odução da música brasileira na atualidade.

Carga Horária Total do Curso - 120 horas.

Horários: Aulas quinzenais com duas horas de duração. .Esta metodologia visa ampliar 'a carga horária da aula, para que o

aluno possa aprofundar melhor os temas e, após, ter cerca de 14 dias para estudo do conteúdo passado pelo Instrutor e
preparar-se melhor para a próxima aula,

18h às 20h
1Sh às 17h

Senunda�felra Terra-feira I
08h às 10h 08h às 10h

10h,às 12h 10h as 12h
13h às 15h 13h,às 15h I
15h às17h

20h às 22h

Inicio: 04 de Novembro de 2002

Parcelas a pagar todo dia 10 de cada mês:
R$ 40,00 (Comerciário e Dependentes)
R$ 50,00 (Conveniados e Empresários do Comércio e Serviços e Dependentes)
R$ 55,00 (Outros interessados)

IMPORTANTE:
,., Todos os inscritos ainda em 2002, pagarão R$ 40,00 em 2002 e 2003.
Esfa oferta é valida também para conveniados, empresários e oulros Interessados,

PRÉ-REQUISITO: Idade Mínima de 08 anos,

Necessário trazer caderno de, música com pautas.
Aulas em grupo:
Até 03 pessoas, com turmas divididas nos ntvels Iniciante, Intermediário e avançado:

Documentos para matricula:
• Apresentar a carteira do SESC. Se ainda não possuir, contactar o SESC para Informar-se, A carteira tem taxa de R$ 1,25 a

R$ 5,25 em 2002, com validade para 01 ano. Será necessário uma foto atualizada para a carteira do SESC.
• Apresentar RG e CPF.
• Se menor de Idade, apresentar RG e CPF dos pais ou responsáveis.
• Não é cobrada taxa de matrícula.' {.\.

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

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

I, Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-0251
jaraguadosul@scosen'ac.br

cursos

CURSO eH PERíODO DIAS HORÁRIO

Legislação Tributária 30h 1 8/11 a 29/11 2"a6" 19h30 às 22h30

Decoração deVitrinas 12h 11/11 a 14/11 2aa5a 18hàs21h

Maquilagem 15h 18/11 a16/12 2afelras 09h às 12h ou 19h às 22h

Embalagens Natalinas
eOcasiões Especiais 15h 18/11 a03/12 3"e5" 18h30 às 21 h3
AArte de Bem Receber

eServir 20h 18/11 a 26/11 2"a6" 14hàs17h
.

Atendimento eVendas

no Varejo 15h 25/11 a29/11 2"a6a 19hàs22h
Oratória 15h 25/11 a 29/11 2"a6" 19h às22h
Arte Floral Arranjos a Buquês 20h 02/12 a 13/12 2aa6" 18h30 às21 h30

róximos cursos inscri õesobertos
.. Décorcçõe de Ambientes
.. Etiqueta Social e Profissional

08S: Ao final do curso Workshop
Como se Vestir com Elegdncia

.. Orctório Nfvel II

CURSOS TÉCNICOS SENAC 2003

• T�CNICO EM VENDAS E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL

• T�CNICO EM TRANSAÇOES IMOBILIÁRIAS'
• T�CNICO EM COMÉRCIO EXTERIOR
• T�CNICO EM ENFERMAGEM

TERÇA-FEIRA, 5 de novembro

empregos
8153, Consórcio União.

VENDEDORES - precisa-se, pi atu
ar em loja de brinquedo do Shopping.
Tratar: 9117-3289, cl Ana Lúcia.

CHACREIRO - casal cl experiên
cia se oferece pI trabalhar. Tratar:
273-5086.

, ,
.

veículos
tar: 9973-3373, cl Marcelo.

CORSA SEDAN SUPER - vende-se;
99, verde met., som cl 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, entre R$ 6.500,00 e R$
7.000,00, assumir R$ 312,00.
Tratar: 91044882.

-

CORSA SUPER - vende-se, 97,
4p, person., ótimo estado. R$
7,000,00 + financ. R$ 265,00, ou
troca-se por carro de igual valor.
Tratar: 372-3882, a partir das
14h30.

CORSA WIND - vende-se, 95,
gas., entro e assumirfinanc. Tratar:
376-3434.

KADEn - vende-se, Sport 2.0, 96,
'vermelho, único·dono. R$
10.000,00. Tratar: 379-1310 ou

9973-5874.

KADETT -vende-se, SL, 91, a.s.
gas., prata, ótimo estado. R$
6.500,00. Tratar: 9112-0427.

KADEn -vende-se, bordô, 95, pi
quem procura um carro bem

conservado, por apenas R$
8.600,00. Tratar: 370-7175.

KADEn -vende-se, GSI,
conversível, ou troca-se por carro
no valor de R$ 12.500,00. Tratar:
9111-7033.

DIARISTA - ofereç
Ihar. Tratar: 370'637

OFEREÇO-ME - P/Ia
roupa em casa. Tam'
crianças. Tratar: 271
Marcia.

OFEREÇO-ME - pib
Cursando Sisternasj
Informação.Tratar: 31

OFEREÇO-ME - p/
Doméstica (mensali
noitar). Tratar: 27�
manha ou a noite.

PROFESSOR .PARTI
ofereço-me pi daraul
Química e Matemátic'
275-1856.

QUíMICA - ofereço
responsábilidade t
empresas da área quO
275-1856.

.

VENDE-SE APARTAMENTO PiÇARRAS

1Q andar - 1 suite + 1 qto casal + 1qto + bwc, cozinha americ

pia sala, área de serviço, área aberta, 1 vaga na garagem, �O�
principal 80m do mar, sacada coberta, cl churrasqueira de fr

130m2 da área si condômínio - água própria - rnobiliae

Tratar: (47) 345-2668/9993-3638.

DESENHISTA - precisa-se, cl
amplo conhecimento em Photo

Shop. Tratar: 370-8237.

PROCURO PESSOAS - pI traba
lhar cl distribuidor ou supervisor.
Tratar: 273-0002.

VENDEDORES - precisa-se, cl
experiência, na área de consórcio,
ótima remuneração. Tratar: 371-

ASTRA - vende-se 01, 2p, GLS,
compl., 20.000km. R$ 26.500,00.
Aceito proposta. Tratar: 371-5233
cl Marcia Aurélio.

ASTRA-vende-se, GLS, 00, preto,
2p, 2 dono. R$ 21.000,00. Tratar:
9973-3373, cl Marcelo.

BLAZER - vende-se Exc., 9('
preta, cornpl., cl gás. Natural.
Tratar: 275-6060.

CHEVETTE-vende-se, SL, 89, em
ótimo estado, marrom met. R$
4.500,00. Aceita-se troca no nego
Tratar: 9111-7033.

i

CHEVETTE - vende-se, 87. R$
3.50Q,00. Tratar: 9111-1452.

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

9975-4623.

CORSA-vende-se, 99, prata, ou
troca-se por um terreno. Tratar:
371-7260.

CORSA - vende-se, 4p, 97/98, cl
3.000,00 + 36 parco R$ 250,00,
v.e., trava, alarme, d.h. Tratar:
9123-7514, cl Mateus.

CORSA - vende-se, Pick-up, 97,
ótimo estado. R$ 9.500,00. Tra-

KADETT - vende-se

5.000,00 ou entro RI
23x de R$ 240,00.1
5027 ou 370-7879
cl Jackson.

VECTRA - vende-se, I

gnv, R$ 21.500,00.
2554,275-15550u1

30.2 '

FIORINO - vende-se
álcool, prata. R$ 5.

financio. Tratar: 273-1

FIORINO - vende-se,
preta, ótimo estadO.!
ou financ. Tratar: 3701

FIORINO - vende-se,·
álc., prata, R$ 5.500;
financio. Tratar: 273-

PAUO - vende-se 50:1
00, 24.000km. RI
Aceito proposta. na
cl Marcia Aurélio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ta e seleciona para admissão
ediata as seguintes vagas:

ERTAS- 04/11/2002
RIFE(4967 ES) sexo masculino, ter experiência, saiba ler e interpretar desenhos,
matéria primo, recebimento, guarda e entrega, fará o controle da expedição
EIRO (4968 ES) sexo masculino, ter conhecimento em leitura e interpretação de

periência não é tão necessário, se passivei curso técnico na área, recebe relação de
rlar, serrar _

R DEPRODUÇAO - trabalhar nas áreas de produção do ramo metalúrgico ou

rimeiro e segundo grau completo, sexo masculino
EIRO DE VENDAS (4981 ES) curso superior em Engenharia de Alimentos,
Ouimico de Alimentos, sexo masculino
R TÉCNICO 11/ (4970 ES) curso superior Técnico Mecânico ou Técnico em

ica, ler conhecimento na parte de desenhos em auto cad (projetas)
OR DE IDIOMAS (4958 ES) ambos os sexos, um professor de inglês e um de

OR (4969 ES) sexo masculino, primeiro grau, experiência em montagem mecânica,

DOR DE INSTAlACÕES (4925) sexo masculino, conhecer os tipos de
I équipamentos necess6rios para executar o trabalho, bem como seu manuseio,
ecimento de técnicas de pintura
R/FERR"AMENTEIRO (4947 ES) sexo masculino, piimeiro grau
ÊUTICO (4946 EL) ambos os sexos, para Massaranduba
STA MECÂNICO (4944 ES) sexo masculino, segundo grau
STA PARA ENTREGAS (4928 ES) sexo masculino, experiênde em entregas,
de coroes

R DE VEíCULOS (4918 ES) ambos os sexos, segundo grau, a empresa oferece
e vida, plano saúde, exige experiência
R DE REFEITÓRIO (4882 ES) sexo feminino, primeiro grau, limpeza geral,
rias, vidros, calçadas, salão de refeições, cortinas, sala de reuniões, teto, organização
o sala de material de limpeza, haver possibilidade ,e assumir 2' ou 3' íurne,

-

• R (4807) Paro floricultura, sexo masculino, habilitação, primeiro grau
NTANTE COMERCIAL (4790) 10 vagas, ambos os sexos, possuir firma registrada
área de confeccão
NTE(4734/4758) horário comercial, irá receber produtos de fornecedores e

dor nas organizações do setor, conhecimento em informática
ADMINISTRATIVA (4699L) - ambos os sexos, conhecimento em informática,
andidalos com experiência em material de construção
m4744) - sexo feminino,solteira e disponibilidade para trabalhar na praia no

EIRO �ANITARISTA OU TÉCNICO (4978 ES) sexo masculino, experiência
lo de Agua, Efluentes e Caldeiraria
DE LABORATÓRIO (4632 ES / 4971 L) Curso Superior, Desenvolverá

segmenlo Frigorifico, ambos os sexos
R
EIRO
EIRO
O MECÂNICO

EITHAUPT
963} sexo masculino, ginásio
TE DE AÇOUGUE ( 4932) sexo feminino
TADOR (4719/4776/4939) ambos os sexos
(49171 sexo masculino, primeiro grau

E:E CAIXA (4916) idade mínima 16 anos, sexo masculino, primeiro grau

(TE (4734/4758/4894/4897/4862) sexo masculino, primeiro grau48641 sexo feminino para Guaramirim
TEDE FRIOS (4837) 18 anos, atender clientes fazer reposição de frios (queijo,Iros)

OR(4790/4792/4793/4774/4778/4761/4762/4763/
:;65/4982) ambos os sexos, segundo grau, �agas para Jaraguá
DR
0(4759/4795) sexo masculino e primeiro grau completo, (vagas para Jaraguá)

R (4794/4985/4986) ambos os sexos, segundo grau,
'

J
DA CAIXA (4873/4953/4954/4963) ambos 05 sexos, segundo grau,oraguá e Guaromirim)TE DdE VERDURAS (4875) sexo masculino, idade a partir dos dezolto anos,gun ograu,

CluADOdR (4719/4939) acima de dezoito anos, sexo masculino e s�gundo graursan o, '

R DE DEPÓSITQ (4489//4733/4899 � 4912)u ou cursando
' '

14760/4777i va J 'G
. .

I" .

os d
ga para aragua e uarammm, sexo mascu mo, primeiro grauegun o,

T��4�ENDAS (4856) sexo masculino, podendo estar cursando o segundo grau
loc 49/4850) sexo masculino, motorista habilitado para conduzir caminhonete

• e: elruck e carreta 21.000Kg (2 eixos), desejável CNH E (mínimo C), conhecers municípios adjacentes, desejável segundo grau ou cursando

orge Czerniewicz, 1245 (Rua c/o Hospital).ex. Postal200 - CEP 89.255-000
(47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
ento@humana.com.br www.humana.com.br

CORREIO DO POVO 3

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

Irmáquínos Indústria
e Comlwdo Udo_ - ME

.. Venda" LocaSão .. Conserto" Montagem

Ruo Cei. Pro( 'lo Gomes de Oliveira, 1&51 - Centro - Jura uá do Svl

Trabalhamos com vondos o wll$orlU$:
• Malotes EsladonclriU$ 'Molo»er.
... lavo Joio .... Roccdeirn
• AspÍlaclor • MÓI.bombos
" Compressor '" Entre outres.;

PALlO-vende-se, EX, 99, 2p,
branco. R$ 11.000,00. Tratar:
275-3227 ou 9118-3091.

PALIO - vende-se, EDX, 97, azul
meto R$ 10.500,00. Aceito troca
no nego Tratar: 370-4810, a tarde.

PALIO -vende·se, 97, 2p, c/ ar
eond. e trio-elétr, R$10.500,00.
Tratar: 371-7266, c/ Elias.

PALIO - vende-se, 99, c/ ar eond.
R$11.200,00. Tratar: 9979-
4441.

PALIO - vende-se, ELX, ano 2000,
4 portas, completo menos ar, Valor

R$ 15.000,00 negociável. Tratar:
9973-9089

PALIO WEEKEND STILÉ - vende
se, 97, cornpl., vermelho. R$
18.000,00, entro + prestações R$
622,00. Tratar: 9973-5212.

TEMPRA�vende-se, 92, 4p,
cornpl. Valor entro + finane. Tratar:
371-7542.

TIPO - vende-se, 1.6, IE, 95,
cornpl., cinza meto R$ 6.000,00 +

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

TIPO-vende-se, 95, preto meto

R$ 6.000,00 + 15 pare. R$
255,00 ou troca por carro de valor
até R$ 6.000,00 e assumir finane.
Tratar: 9975-2765.

TIPO-vende-se, 94, cornpl., 2p,
1.6. R$ 4.500,00 + 14 pare. R$
290,90. Aeeita-se carro de menor
valor. Tratar: 9103-9589.

UNO - vende-se, LX, 94, 4p. R$
7.500,00. Tratar: 373-2563.

UNO - vende-se, EX, 99. R$
9.500,00. Tratar: 9979-0674.

-

j
UNO - vende-se, ELX, 94, 2p,
verde, vidro/trava. R$ 7.700,00.
Tratar: 273-1001.

UNO -vende-se, 93, mille,
eletronieo, 2p, limp., desemb., ar
quente. R$ 2.500,00 + 35x R$
250,00. Tratar: 373-2563.

UNO -vende-se, SX, 98, limpador e
desemb., ar quente. R$ 8.600,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

UNO - vende-se, Mille, 91, ótimo
estado. R$ 5.500,00. Tratar:
373-0131.

275-0316/311-9421
9,133-6136/9952-1838

.. Assistência 24hs

www.irmaquinas.cjb.net
irmaqulnas@uol.(om.br

CORCEL ii - vende-se, 83. R$
2.000,00. Tratar: 9121-0591.

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

DEL REI-vende-se, GL, 87, azul,
ótimo estado. R$ 2.950,00.
Tratar: 373-4018, c/ Sidnei.

ESCORT - vende-se, 97, GL, 4p,
compl., verde met. R$14.500,00. ,

Tratar: 373-2563.

ESCORT - vende-se, GL, 84, ale.,
em ótimo estado, Aceito material
de eonstr. no nego Tratar: 276-
0397, após 19hs, c/ Lorival.

ESCORT - vende-se, Guia, 92. R$
6.500,00. Tratar: 371-1244.

ESCORT -vende-se, GL, 93, bordó.
R$ 7.990,00. Tratar: 371-3447.

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

ESCORT -vende-se, 89, gas.,
valor a eomb. Tratar: 370-5627.

ESCORT HOBBY - vende-se, 95,
super inteiro, prata. R$ 7.500,00.
Tratar: 9973-5212.

ESCORt-HOBBY - vende-se, 94,
person. R$ 7.000,00. Aeeita-se
troca. Tratar: 276-3184.

F-10-vende-se, deluxe, 96, gas.,
em ótimo estado. Tratar; 372-
1098 ou 9963-0560, Aceita-se
troca por imóvel.

F-100 -vende-se, 69, azul. Valor a
eomb. Tratar: 370-6954,

F-1000 - vende-se, 69, 6Ge,
desmontada. Valor a eomb. Tratar:

370-6954, c/ Femando, pela manha,

F-1000 - vende-se, 94, cab.

Estendida, die., R$ 29,000,00,
Tratar: 3704175, c/ EspeditoPauli.

FIESTA-vende-se, 98, impee.,
cornpl. R$ 12.000,00. Tratar:
9985-2554,2-75-1555 ou 275-
2334, c/ Altarnir.ou Fabiano.

KA - vende-se, VL, 00, preto, c/ ar
eond. Tratar: 275-2256.

MARAJÓ - vende-se, SLE, 88, azul
met., c/ rodas esp. R$ 3.300,00 +

5 prest. De R$ 151,00. Aceita-se
troca no nego Tratar: 9111-7033.

"TUDO EM MÁRMORE E GRANITO
_NACIONAIS E IMPORTADOS"

Fone/Fax: (47) 275-1858
1.!!JI�_"'!J,!!:.. �.Ú_Il!l... F.!t�!tI��f.2�!_:.!I.c.�_�_�IIII�.:.Y!I:",�:,,!•.!!.:J:"r.�'!á. .. tIIl.!!!t.

'MEIRA REFORMA
Oirras de Massa Corrida
Pedreiro e Carpinteiro

Pintura em geral
Encanador

CIRUGIÃO-DENTISTA
Especialista em Prótese
st». 0ilir3. Osório rnornelles

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

ENDOCRINOLOGIA

rnr. Cleuel'son Sc1tmelzer
Fone/Fax: 275-3786 - sala 801

Rua Guilherme Weege, 50· Jaraguá do Sul· se

VENDE-SE: o ponto tometclal, estoque e os equipamentos do Iola. . I
ALUGA-SE: a solo cf 70,OOm2, c/ carência de três me"s para o )! pagamento I

............................................................................... 'mm � ªZ�..º!9ª)

Rolamentos -

. Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos Graxa

.

4

Sul.
I,BJ:aSll

rolomenlo,s4fi:&,
"

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Palio ED 00
GM Kadett GLS compl. 98

Corsa Milênium, 4p Branco Okm G
Fiesta 4p 97Corsa Sedan ,4p Cinza 01 G

F 250 XLT 20.000 km 01 Marrom O R$ 68.000,00 Corsa GL, 1.6 compl. Verde 97 G Tempra 96
Palio EDX 4p 98 Champagne G R$ 11.500,00 Celta 2p Branco 02 G Kadett GL compl. 96Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 Monza SL/E, 2p Cinza 88 G
Gol Plus 98 Branco G R$ 11.500,00 Chevette Bege 81 G Uno Eletronic 95
Gal MI 98 Azul G R$ 11.500,00 Uno ELX, compl. -Ar, 4p 94
Ranger 4p 98 Preta G R$ 24.500,00 vw Kadett GSI, compl. + couro 93Ranger, comp. 97 Cinza G R$ 17.500,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G

Fiorino LX 89Blazer OLX 96 Cinza G R$ 26.000,00 Gol Special cl ar Branco 00 G
S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00 Gol CU 1.8, 2p Vermelho 96 G Escort guia 88
Corsa Wind 95 Vinho G R$ 8.900,00 Gol CU, 1.8, ar e dir. Azul 95 A Passat Flahs 87Omega, compl, 93 Grafite G R$ 11.900,00

F-lOOO 86Uno 93 Verde G R$.. 5.900,00 FIATMonza compl. 90 Cinza G R$ 6.500,00 Palio Fire, 4p Branco 02 G Santana,4p 86
0-40, baú 90 Branco O R$ 21.000,00 Mille Fire, 4p Prata 02 G Santana 2p DH 85Mercedes 1318 88 Azul O R$ 39.000,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G Fusca 78Pampa 96 Branca G R$ 8.500,00 Palio EDX, cl d.h., 4p Vermelho 97 G

Gol competição Gil
TempraOuro 95 Impecável - único dono - R$ 12.500,00 FORD

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

Ar�uíno 371.4225veículos .

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

Rua João Januário Ayroso, 6.5
371·5343· (47) 9903·2936

Bordo 01
Branco

Palio EX 4p. 99
Bordo

Cinza mel. Corsa Wind 2p 99

Kadett Sport 2.0 compl. 96
Branco Gol 1.0 16V 4p 98
Azul mel.

Escort Hobby 96
Praia

Kadett CL1.8 v.e. 95

Verde mel. Gol CLll.8 95
Praia Escort Hobby 94
Azul

Kadett SLE 90
Bordô

Azul meto Voyage 90

Cinza Chevette 86
Verde mel. Fusca 80
Moram

Fusca 74

Preto.

Vermelho mel

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

Palio 1.0 4p. completo. cl o: 98

Palio EDX 1.0 2p compl. ar 98

Uno Mille. 2p: 93

VW

Gol CU 1.6 para-choque pers.

Saveiro Cl 1.6

Parall Cl 1.8 VE. gas.

96

95

91

GM

Corsa Wlnd 2p. IImp .. desemb.. alarme. TE 98

Corsa Wind 1 .0 96

S-lO Deluxe 2.5 dle. Turbo 96

Kadet Gl 1.8 Trio ele. Para-choque pers, , 96

Vectrd GlS 2.0 completo 95

Kadet Sl 1.8, desemb .. ar cond .. ar quente 93

Kadet Sl 1.8, desemb .. aerofólio, para-choque pers. 91

Chevette SlE 1.6. ólcool 89

FORD

Escort Guaruja 1.8 4p trio elétr.

Verona 1.8

92

91

peroo RU�!�:?�t�!
Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00

R$ 18.000,00
Vectra GL 98 Prata M, R$ 20.000,00Palio Weekend, advent vermelho 00
Chrysler Stratus LX hidr. 97 Preto R$ 27.000,00 RS 13,Parati CL branca 91 R$'7.200,00 Bordô R$ 10.300,00

Gol16V 4p 99
Escort GL 1.6 96

RS 14,Uno vermelho 96 R$ 7.900,00 S-10 Oeluxe compl. 96 Verde meto R$ 15.500,00 Gol16V 4p 99
Eseort GL 1.8 vermelho 96 R$ 9.800,00 Tipo 1.6 4p 95 Prata M. R$ 5.500,00 + fino Van, 99 RS 14,
Gol IODO bordô 94 R$ 7.200,00 Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00 Fiesta 98 RS 12.
Tipo carnal. 2p bordô 94 R$ 7.500,00 Monza Classic 90 Cinza R$ 6.000,00 Gol GLl1 ,8 95 , RS 9,
Eseort Hobby bordô 94 R$ 7.300,00 Pampa 90 Vermelha R$ 6.500,00 Uno 1000 ELX 4p 94 RS a,
Eseort GL, ale.: bordô 93 R$ 8.000,00 Verona 90 Vermelho R$ . 6.500,00 Fiorino Fechada 1000 94 RS b,
Apolo 92 R$ 6.000,00 Gol 90 Preto R$ 6.300,00 Gol 93 RS 7.
Verona, GLX preto 91 R$ 6.300,00 Opala Comodoro 89 Prata R$ 6.000,00 Parati 91 RS b,
Monza SLE, ale. azul me. 91 R$ 7.500,00 Premio 86 Branco R$ 3.000,00 F- 1 000 Dupla 91 RS 30,
GolCL branco 90 . R$ 5.700,00, Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4.000,00 Fiorino Fechada 1.3 89 RS 4,
Del Rey Ghia cinza 89 R$ 4.900,00 Fusca 78 Bege R$ 2.600,00

Belina Del Rey 88 RS 4,
Saveiro GL, ale. bege me. 89 R$ 5.900,00 Brasilia 79 Amarela R$ 1.800,00

RS 17,Ipanema 93 Prata R$ 7.800,00 F-lODO 87Del Rey GLI ale. verde me. 87 R$ 3.800,00
Escort L 1.6., ale 88 Verde R$ 5.200,00 Chevette 87 RS 3,

Voyage GL prata 87 R$ 4.400,00 Pampa 90 Cinza R$ 6.800,00 RS 2,
Omega GLS, gas. 94 Azul meto R$ 15.000,00
Titan 98 Vermelha R$ 2.800,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

CEDRO MÓVEIS'
FUSCA - vende-se, 76, motor
1300, bege. R$.3.300,00. Tratar:
9102-2092.

GOl-vende-se, 1.0, 94, azul met.,
gas., película, al., engate bola, CD
Pioner c/ frente e controle, 69 e

módulo. R$ 7.200,00. Aceito Biz no

nego Tratar: 374-2016, c/ Marlize até
13h.

PASSAT - vende-se, 1.8, alc., 87,
super int. R$ 3.500,00 ou R$
1.000,00 ent. (neg.), Tratar: 370-
5504 ou 9963-8002.

FUSCA -vende-se, 80, vermelho,
rodas esportivas, ótimo estado. R$
2.300,00. Tratar: 373-4018, c/
Sidnei.

TUOO eM 5X

\seM dUROS

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

GOL PlUS - vende-se, 87, c/
rodas liga, aro 14, som e alarme.
Valor a comb. Tratar: 370-1161.FUSCA-vendese, 1.500, 71, branco.

ótimo estado. Tratar: 276-3184. SANTANA-vende-se, 97, compl.,
a gás nato R$ 15.500,00. Tratar:
373-2563.

* Móveis sob medida;
* Inclusive móveis de

Gramado;
* Cozinhas planejadas.

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

9133-9106, c/ Jonas.
FUSCA-vende-se, 83, álc., c/
roda aro 14, liga leve, motor
1600, nova. R$ 3.500,00. Tratar:
273-0050.

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

lOGUS - vende-se GLS - 94, com
pleto mais aparelho de som com CD.
Valor R$ 3.500,00 + financiamento
- Tratar: (47) 379 1342

nde-se, Diplomata, 86,
ceito material de

no nego Tratar: 276-

19h, c/ Lorival.
FUSCA-vende-se, 73, branco,
licenciamento pago até 2003. R$
1.600,00. Tratar: 370-9108. SANTANA - vende-se, GU, 94, 4p,

dh, rodas. Rnancio. Tratar: 273-1001.PARATI - vende-se CL, 94. R$
8.300,00. Tratar: 370-8526 c/ Airton.FUSCA -vende-se, 78, ótimo

estado, motor novo. R$ 2.600,00.
Tratar: 9111�7033.

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

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

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 161 - Centro

(próx. Caixa Econômica) - Jaraguá do Sul - SCvende-se, LX, 91,
odas esp., ótimo. R$
u financio. Tratar: 273-

FUSCA -vende-se, 75, branco.
R$ 2.200,00. Tratar: 371-2350. r-------�---------� Tratar: 370-7703, c/ Jacobi.

GOl-vende-se Special, ano 2002.
R$ 12.500,00 - Tratar: (47) 379-
1342.

VARIANT -vende-se, 80, cinza,
ótimo estado. R$ 2.150,00.
Tratar: 27:}1001.CE UL SENIC - vende-se, RT 1.6, 01/01,

frente antiga, c/ 34.500km,
compl. R$ 28.000,00. Tratar:
37(}1100.

GOl-vende-se M197, verde
metálico. R$10.000,00- Tratar:
(47) 379-1342.

VOYAGE - vende-se, 95, 2p. R$
7.500,00. Tratar: 9112-7830.5 - vende-se, 94,

ar, d.r., v.e., película.
I ,00. Tratar: 275-0585. VOYAGE - vende-se, 84. R$

3�200,00:Tratar: 9111-7033.RODAS - ESCAPAMENTOS - SUSPENÇÃO
GEOMETRIA - BALANCEAMENTOS

GOL - vende-se, 95, CU, 1.6,
bordó. R$ 9.600,00. Aceito troca
no nego Tratar:.3704810, a tarde.

GOl-vende-se, 99. R$
15.000,00. Tratar: 9979-8040.

APRESENTE ESTE RECORTE

E GANHE 5% OESC. EM PROOUTOS

JS% NOS SERViÇOS

BIZ - vende-se 98, azul, R$
2.600,00. Tratar: 9115-5667 c/ .

Cristiane,
GOL - vende-se, 00, GIII,4p. R$
15.900,00. Tratar: 371-3447.

.

BESTA - vende-se 01, cj 16
lugares, ar cond., cornpl., cadastra
da em agência, toda regulamenta
da, pronta p/ trabalhar. R$
24.000,00 + financ. Aceita carro
até R$10.000,00. Tratar: 371-
3087 ou 9133-6902.

BIZ - vende-se, 02, preta, 3
meses de uso, ótimo estado ..
Tratar: 370-8664 ou 371-1502

após 18 hrs.

GOl-vende-se, 99, modo 2000,
1.0, GIII, gas natural e gas., d.h.,
4p, compl. Tratar: 370-0065,
após 18h. Aceito terreno c/ parte
do negócio.

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

FONE/FAX: 370-1614 . CB400-vende-se, 83. R$1.800,00.
Tratar: 371-2117, c/ Charles.�-----------------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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8 CORREIO DO POVO

I
II

i

Para compra de imóveis, constru�ão ou reforma
de R$ 20.000,00 a R$ 90.000,00
Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundoDm temos créditos para caminhões e automóveis.
Autorização BACEM

CB 450DX - vende-se ou troea-se,
85, preta, ótimo estado. Tratar:
370-6253 ou 9122-8088.

DARLYN -vende-se, 99, 790km
rodados, amarela. R$ 2.200,00.
Tratar: 372-2995.

DT 180 - vende-se, pI trilha. R$
900,00. Tratar: 373-2563.

GARELLI- vende-se. Tratar: 273-
5086, c/ Marcia.

MOTO - vende-se, 82, modo 87,
vermelha. R$1.100,00. Tratar:
371-2350.

SCOOf.ER - vende-se, 97. R$
+.000,00. Tratar: 370-7703, el
Valmir.

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

275-1204.

TITAN -vende-se, '/2, prata. R$
2.200,00 + 13 presto R$ 180,00.
Tratar: 9975-2527.

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

BESTA -vende-se, el 16Iug.,
compl., menos ar. Entr. R$
20.000,00 + finane. Tratar: 371-
7723 ou 9975-4668.

COMPRA-SE - Corsa Sedan, el ar
eond., 02 ou Veetra 98 a 99.
Tratar: 9902-8372, el Marcelo.

TERÇA-FEIRA, 5 de novembro

diversos
APARELHO DE CD - vende-se,
pI carro, Kenwood, modo KDC
217 + 2 auto-falante, capace
te pionnet + 2 auto-falante

pionner + módulo. R$
650,00. Tratar: 273-0050.

APARELHO DE SOM - vende
se, Aiwa, 3.200 watts,
seminovo. Tratar: 9995-
2778, ej Adriano.

APARELHO MICROSYSTEN -

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

AULÀS PARTICULARES - de

informática, com método
individual para aprender cj
facilidade, e aulas de Espa
nhol cj professor Peruano.'
Tratar: 275-1334.

BANQUETAS - vende-se, 10,
de cedro, novas e pintadas.
Tratar: 275-2949, ej Fábio.

BARRACA - vende-se. Tratar:

371-2117, cj Charles.

BAZAR - vende-se, compl., no
bairro São Luiz. R$
15.000,00. Tratar: 9902-

5620 ou 376-0330, cl
Otavio.

BICICLETA ERGOMÉTRICA -

vende-se, step, athletie 2001.
Tratar: 371-4741, hor, comI.,
ej Katia.

CACHORRO - vende-se,
filhotes Rotweiller .. R$
250,00. Tratar: 275-2949, cj
Fábio.

CARTA DE CRÉDITO - vende
se, não contemplado. R$
1.500,00. Tratar: 371-1244.

CD - vende-se, coleção,
Nazaré (18), alguns importa
dos. Tratar: 376-3434.

CARRINHO DE BEBÊ - aceita
se doação pj gêmeos. Tratar:
9104-5510.

CARRINHO DE BEBÊ - precisa
se, doado. Tratar: 371-1919.

CARRINHO DE BEBÊ - vende

se, marca Galzerano, semi

novo, regulável. R$ 100,00.
Tratar: 275-0663.

CELULAR - vende-se Pronto

Tim, Nokia, R$ 10Q,00. Tra
tar: 9955-2945.

CELULAR - vende-se, de car

tão, mini LG, modo DM 150,
ideal. R$ 150,00. Tratar:
273-0050.

CELULAR - vende-se, Ericson
KF788. R$ 120,00. Tratar:

9952-�149.

CELULAR - troca-se, com
antena residencial da Tim, por
video cassete. Tratar: 373-
3888, cj Anésia.

CELULAR - vende-se, Nokia
3320, pré-pago, novo. R$
450,00. Tratar: 370-8782, cj
Egom.

CELULAR - vende-se, Nokia
5125 Pronto. R$ 180,00.
Tratar: 9903-1900.

CELULAR - vende-se,
Motorola Star Tac 7790,
Pronto. R$ 200,00. Tratar:
370-8328.

COLCHÃO - precisa-se (doa
do), de casal. Tratar:

376-4926.

spectat
L estofa
itomobt
em co

e teci

COMPUTADOR -ve
.

486 IS. Tratar: 27

CURIÓ - vende-se,
fêmea. Tratar:' 371
9962-5889.

BICICLETA - vend

marchas, calai ven'

feminina, em bom

80,00. Tratar:910,

ESTEIRA ELÉTRICA
se, marca Halter, m

seminova. Tratar: 1

FAZEMOS PÁTINAI
- em móveis, resta

artesanato em ma'
Tratar: 9905-�929
2229.

FAX - vende-se, ma

Panasonic, modo KX

R$ 250,00. Tratar.

6386, cj Eduardo,

GELADEIRA - ven
.

CYT CRYPTON 3.710,00 51,70 98,44
MODELO JGT JOG TEEN 3.728,00 51,95 98,92
CIOO Biz C1 C-100 BIZ 3.730,00 51,98 98,97 SE

·CG 125 ces C-100 etz ES 4.120,00 57,41 109,32
YBK YBR 125 K 4.150,00 57,83 110,12

CG 125 Titan 61 CG 125 4.320,00 60,20 114,63
CG 125 Titan YBE yeR 125 E 4.550,00 63,40 120,73

1 C1+ C-100 BIZ'" 4.580,00 63,82 121,53

'1
KSE CG 125 KSE 4.740,00 66,05 125,77
yeD yeR 1.25 ED 4.770,00 66,47 126,57

I CGS CGTITAN ES 4.980,00 69,39 132,14
CG 125 Titan K XL XLR 125 5.250,00 73,16 139,31

YBR I25E
XlS XLR 125 ES 5.590,00 77,89 .148,33
63 CBX 200 6.250,00 87,09 165,84

XLR 125 TOM TOM 225 6.590,00 91,83 174,86
XLR 125 ES XR200R 6.910,00 183,35

XT225 7.490,00 198,14
CBX 250 TWrSTER 7.550,00 200,33
XR 250 TORNADO 8.280,00 219,70
NX-4FALCON 10.530,00 279,41
VIRAGO 250 10.890,00 288,96

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



01 cinza G

00 branca G
Gol GIII, 4p, 16V 01 azul Gas.

,
Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.

96 vermelho G
Go14p,16V 99 branco Gas.
Corsa sedan super 99 branco Gas.

95 vermelho A Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.
Corsa super, 2p 98 verde Gas.

93 prata G Palio ED, 4p 98 azul Gas.
Vectra GL, compl. 97 azul Gas.

92 branca G Palo Classi, compl. 9,7 vermelho Gas.
Uno SX, 4p 97 cinza Gas.

92 branca G Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.
F-l000 XLT compl. HSS 97 verde die.

92 branco G Gol CL 1.6 96 branco Gas
Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.

91 bordô G Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.
Vectra CD 94 preto ·Gas.

89 branca G Santana CL 1.8 4p. DH 93 azul Gas.
Saveiro CL 1.6 91 prata Gas.

85 vermelha A Voyage GL 89 cinza Ale.
CS 400 84 azul cas.

prata 01
vermelho 96
cinza 95

370-2227/9975 ..1804vermelho 76

Rua ·Pref. Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul - se

KAMY Automóveis Ltda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro - 89280-000 Corupá - sc

Fone/Fax: 375-2018 / 9993-"'5854

R$ '12.300,00
F-l000 89 Parati .92

branco 1999 F-l000 78 Parati 84

branco 1999 R$ 11.500,00 Saveiro 91 Golt 95
S-10 96 Gol GIII16V 00

branco 1999 R$ 13.500,00 Chevy 92 Gol 99
Fiorino 86 Gol 96

branco 1997 R$ 10.300,00 Calibra 95 Gol 96

R$ 13.800,00
Omega 94 Gol 94

vermelha 1997 Vectra 95 Escort 98

cinza 1995 R$ 11.500,00 Vectra 94 Escort 94
Corsa, cf ar 01 Escort 89

verde 1994 R$ 6.800,00 Corsa 94 Escort 88
8 Logus 94 Escort 87

azul 1993 R$ 7_800,00 Kadett 93 Escort 86
,4p, Cornpl. Prata 1991 R$ 7.800,00 Quantum 95 Uno 91

Ipanema 91 Prêmio 89
branco 1989 R$ 4.500,00 L 200 D. 96 Chevette 87

Verona LX 4p 94 Opala 80
Tempra 93 Sportege D. 97
Monza 91 Fiat 147 79
Monza 90 Brasilia 78
Ipanema 96 Uno Mille 92

370-3113
emar Grubba • Jaraguã do Sul • se

branco 01
branco 01
branco 00
prata 00
branco 99
vermelho 98
vermelha 98
prata 97
prata 96
prata 96
branco 95
verde 95
prata 94
azul 93
prata 91
azul 89
azul 86

verde 81
marrom 76

VVotoranlim I finanças

373-1881

J'G I VEíCULOS
. Faça aqui o melhor negócio!

3'7&-1711

Corsa Sedan 1:6 GL 96 verde
Gal CL1.6 MI 97 vennelho
Golf GLX- ar 94
F-l000 compl. Diesel 94 cinza
RangerXl, compl. 97 preta
Santana GL 1.8, cf d.h. 98 branca
Saveiro CL 1.8 98 vennelha
Corsa Wlnd 1.0 99 branca
Corsa Wlnd 1.0 94 pretó
Uno Mille EP, 4p, cf trio 96 vennelho
Uno Mille cf trio 95 verde
Escort Xr3 2.0, compl. 93 vennelho
Versalles Gula, compl. 95 vennelho
Tempra 8V, compl. 93 branco
Tempra 8V, compl. 92 azul
Gol CU 1.6 89 branca
Kadett SLE c/TrlO 89 verde
Escort GL 1.6 92 azul
Escort L 1.6, ale. 85 vennelho
Fusca 80 branco
Fusca 74 branco
Monza GL, compl., 4p 95 azul
Monza SLE cf Trio 93 azul
Monza SLE cf Trio, ale. 93 azul
Monza SLE cltrlo, 4p 87 cinza
Monza SLE cf Trio 86 prata
Uno CS 1.3 Ale. 86 vennelho
Passat, Ale aa prato
Del Rey, Ale. sa cinza

I

FINANCIAMOS

SEU VEícU_LO'

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

Maga: 9981-5840

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MASSOTERAPEUTA'
Massagens em Geral

GRAVADOR DE CD .; Compra
se. Tratar: 372-3922.

IMPRESSORA - vende-se, a

jato de tinta, marca Canon,
PCJ 1000. R$ 100,00, nova.

Tratar: 9965-5235.

iNVESTADEIRA DE MALHA -

vende-se, 1,70 larg.,
seminova. R$ 400,00. Tratar:
9909-0502 ou 275-3708.

JOGO DE SALA - vende-se,
rústico, armárlo grande e

mesa cl 8 cad., mad.
escura. R$ 500,00. Tratar:

371-0750, manhã.

LAJOTA ESTREADÀ - vende

se, cestavada, concregrama.
Tratar: 376-1566.

LOJA - vende-se, Papelaria
Cultural, cl estoque, compl.
Tratar: 371-0452, 99,05-
2653 ou 9902-8751.

MÁQUINA SOLDA - vende-se

elétrica, e lixadeíra,
fu radei ra e ex de

ferramantas. Semi-industri
al. Tratar: 370-8563.

MÁQUINA DE ESCREVER -

vende-se, Olivetti, manual,
pequena, modo 82. R$
50,00. Tratar: 376-3666.

MESA DE MUSCULAÇÃO -

vende-se, somente a mesa

sem os aparelhos. R$
150,00. Tratar: 372-3970
ou 9125-2722.

MINI-USINA - vende-se, de

leite, seminova, 1

pasteurizador, 100 litros, 1
dosador selador, 1 bomba
de inóx cl mangueira. Tra

tar: 9973-5212.

MOINHO - vende-se o/ tritu
rar e granular sereais, mar

ca Metisa. Tratar: 370-2146

cl Geraldo.

MÓVEIS - vende-se, jogo de
sala 3x2 lugares + puff e pia

cl tampo. Valor a comb. Em

ótimo estado e novos.

Tratar: 275-2140 cl Wilma

ou 370-1516, a noite.

OFICINA MECÂNICA -

vende-se ou troca-se por
carro do mesmo valor.
Com todos equipamentos,
montado, pronta pI
trabalhar. Ótimo ponto de

loc. clientela. Tratar: .

371-4284, cl Rubens.

PAR DE ALTO FALANTE -

vende-se, 6.9, 280 watts,
cl tela. R$ 100,00. Tra

tar: 276-0175.

PEDALEIRA - vende-se,
Zoam GFX 707. R$
400,00. Tratar: 371-
8684, cl 'Sandro.

PISTOLA DE

METALIZAÇÃO - vende-se,
cl 800gr de cromoníquel.
Tratar: 371-9358, cl
José.

PERDEU-SE - um livro de

Microbiologia em' inglês
(capa verde). Gratifica-se.
Tratar: 372-0751.

ROUPEIRO - vende-se, cl
rnalelro,' cl 3 portas, em

bom estado de uso. R$
50,00. Tratar: 370-2505.

SOFÁ - vende-se, 2 e 3

lugares. R$ 50,00. Tratar:
, 376-2926,

TER

TELEFONE - vende-se prefi
xo 371. R$ 400,00. Tratar
371-7390 ou 9125-2722.

TELEFONE - vende-se, prefi
xo 371, por R$ 400,00.
Tratar: 372-3970 ou

9125-2722.

TELEFONE - vende-se, prefi
xo 372, por R$ 200,00.
Tratar: 372-1632 ou

371-1919.

TíTULO BAEPENDI - vende

se. R$ 300,00. Tratar: 372-

1632 ou 371-1919.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cl 11 fitas

orig., 4 controles, 2 rambos

pack, 1 memorycard. Tratar:
376-2206.

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

jogos originai, 1

memorycard e 2 controles

orig. Tratar: 37.6-2206.

VIOLÃO - vende-se,
marca Eagle, modo FOlk,
elétrico, cl captação
ativa + copa. R$ 360,00.
Tratar: 9975-2776 ou

372-2016.

VIOLÃO - vende-se,
marca Eagle, modo Jolk

elétr., cl captação ativa
+ capa. Somente R$
360,00. Tratar: 9975-

2776 ou 372-2016.

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

VENDE-SE- PRAIA CAMBORIU
Apto cl 2 dorm., rnob., gar., situado no Centro - RS
Buratto - Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CR

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto cl 3 dorm., cl suíte, rnob., gar., sacada, quadra]
95.000,00. Buratto - Tratar: (47) 9983-592,0 ou

CRECI 296.

Somos Meigas, Carinho
Iniciantes, Safadas

Divertidas e Seduto�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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sificados Mais completos,
dinâmicos e Mais fáceis de procurar!

---

/1> . vidraçaria

�·w.Wille
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!

Fone: 371-0568

Crédito

13,66t\,OO
13.980,OCl
14 ,414,0 a
15,690,00
15,B11,00
15,910,DO

,

19,118,UO
18,990,DO
19,527;00
19,590,00
1Q,59g,Oa
20,440,00
22.710,00
22.090,0 o

23.024,0 o

2].748,00
240565,00
25,JStl,Oa
26,41 a,o II
27,B42,DO
29,029,00

Grupo S,uper Fácil 500
ESCOLHA SEU PLANO

PL Bem Objeto

CHEVROLET

ORMA ÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ N2 145 . DEFRONTE AO TEADRO DA SCAR - 371·3040 - 370-0061

ATENÇÃO
MPRE SEU CARRO SeM PAGAR \JUROS!!!!'!l

UF2 UN o MILLE FIRE2P
C E L C E LTII 1 ,o
UF4' UNO MILLE.FIRE 4P
07 FIESTA1.0
.G o S G () L 1.0 S fi E C IA L
K.A KA 1,0
P·E PALIO EX 1 .n 2P
NFP FIESTA 1.DL PERSOJIHITH
Gia GOL1.0
ClI CLlú1.O
SFI SIEM.A FlRE 1.0
�IC1 CORSA5P1.0
206 PEUGEOT :lOti SHElL
NFC FIESTA1.0 SUPERCHARGER
P 1V PALIO 1.0 1GV
5 E l '5 IE NA- E LX 1.0 15V

PW1 PALIO WEEKEND,1.D 1.6\!
eSQ CORSASEDAN1.8L
V15 PALIO 1,0 16V+15%
rOL POL01.6
SR $ BRAVA SX 4P

UE SÓ METADE DA PARCELA ATÉ SER CONTEMPLADO.
NO MíNIMO 5 CONTEMPLAÇÔES TODO MÊS.

NATAL COM CARRO NOVO CONSÓRCIO REGATA

TEMOS CRÉDITOS A PARTIR DE

RS 3.730,00 ATÉ RS 60.000,00

ENHA E CONFIRA TODOS' OS
NOSSOS ,PLANOSIII . C,ITROEN

Ligue já
371-3040 · 370-0061

RENJ\.ULT

VQlkswagen
AU�I

Parcela até Parcela apôs
Contemplação Contemplação

1a2,9Q 349,29
181,0.1 3'56,23
m,os 367,29
20s,9S <, :399,81
211,51 4.tlZ,Ba
m,�D 405,41
242,45 4G1 ,6 B
25(11 493 ,ê 9
261"g 497,55
262,14 499,19
m,la 499;41
213,51 520,83
jQ:i,es 578,68
:301;64 585,82
108,D9 586,68
311,18 605,13 .

J28,n 6Z�,96
m,62 ti41i,u
354,�O 614,61
312,SS 709,42
3Se,4� 739,10

Mercedes-Bens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\,

Cargas nacionais·e·internacionais

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - 51

3.71-0363 -

tA ......•.
"'

... ,',vv
c 0'0 S Ó

"

[lo C C) Ú 6 f c h)

UNIAO UNIAO

CONSORCIO UNIAo'
RVf:à :Barão ÕO Rio Bra-nco/ 6::::L7
<::::>B5. ( Próz>ci.....-no aos 5-uper-...-nercaõos .A..:ngelone I
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as do Clube

IDO E GE A

7101
MÓVEIS E DECORAÇÕES

Rod. BR-280, 12.750- km 56
wWw.harmot.liamov�is.com.bF

373-0490

Floriculturó
Floriso
DecoraçÕes para casamentos,
flores, plontas ornamentais,
e orronjos f1arais diversos

Tele entrega

FMmácia de Manipulação
www.receituario.com.br

27S-07fi4

.i(
Lunend�

. J,.-
(),,,C"'f""373-9000

.Y,NI��
37'1-2227

GOMES
ELETROMÓVEIS

372-0002 371-7575

�§§§S;
370-6201

stas e resentes

•• 5Regina
Orqanizamos eventos

372-0316

�!!o�!!!.
371-0041

==<é) ..
CENTRO DE FORMAÇÃO DE

CONDUTORES LESSMANN LTDA.
370-1215 OU 371-5925

CORRETORA DE t2GUROS LESSMANN LTOA.

l.:'a��", 370·1217 ou 275·1963

� lessmannseguros@globo.com.br

�IÇC��!!s�D�r!1�275-0514 / 3701016

CERÂMICA
.

'(,/�/1J1/clv
� Ortodontia

� Ortopedia Facial
Dr. Neto, José A. Santos

371�079S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IPREVENÇÃO: LEITE MATERNO É O MELHOR E MAIS SIMPLIFICADO ALIMENTO QUE EXISTE PARA UM CRESCIMENTO SAUDÁVEL

Aumenta número de mães que
amamenta seus filhos menores

}ARAGUADO SUL� A jovem
mãe Elisângela da Silveira, 22 anos,
não voltou ao trabalho depois do
término da licença-maternidade,
porque fez questão de continuar

amam�ntandoapequenaGabriely,
que hoje tem 7 meses e tem cres

cido forte e, saudável graças, entre
outras coisas, ao leite materno, "Até
o sexto mês só dei o peito. Agora
ela já está comendo outras coisas,
mas o leite do peito ainda é o prin
cipal", enfatizaElisângela, que, com
o apoio da mãe, nunca pensou em
desistir.

.

- Mãe de primeira viagem, ela
conta que sempre sonhou em

amamentar, mas logo que a filha

nasceu, teve dificuldades. "A gente
não pode desistir.No inicio foi difí
cil porque omamilo rachou, sentia
muita dor e o leite parecia pouco",
recorda Elisângela, que não se ar

repende de ter ido em frente em

seu.propósito de oferecer o que há
de melhor para uma criança nos

seus primeiros seis meses de vida.
- Fiz curso de gestante e um

Elisângela e a filha, Gabriely: sete meses de amamentação

pré-natal rigoroso.Além daminha

vontade, sempre fui orientada a
f" "

oferecer o peito à minha filha -,
afirma Elisângela.

Um dos fatores que faz com

que Elisângela sinta-se recompen
sada é a certeza de que está fazendo
omelhor para o desenvolvimento

integral de sua filha, especialmente
no que diz respeito à saúde da pe-

Escolas doMunicípio são referência
}ARAGuA DO SUL - A Escola

MunicipalMax Schubert é uma das
quatro escolas de ensino fundamen
tal doMunicípio que está sendo re
presentada no 80 Encontro Nacio
nal do Proinfo, que acontece desde

domingo e prossegue até sexta

feira, em Balneário Camboriú, en
volvendo cerca de 3 mil profissio
nais da área de educação de todos
os Estados brasileiros, sob o tema

"Tecnologia - Um caminho a

brilhar".

A EstolaMax Schubert foi es
colhida para fazer parte do en

contro por ser uma das primeiras

unidades de ensino do Município
a ter um ambiente de informáti
ca montado e Com professores
habilitados em desenvolver proje
tos na área de informática, e desde
1999 vem trabalhando com os alu

nos nos projetos que utilizam a in

formática como uma das ptincipais
ferramentas no processo ensino

aprendizagem.
De' acordo com a orientadora

educacional Lucila Maria Martins,
a escola tem usado a informática

.

em todas as séries através de pro
jetos cujos assuntos são escolhidos
pelos próprios estudantes. (MHM)

Escola Municipal Max Schubert representada em encontro nacional

quena Gabriely, que nasceu com

problemas de refluxo. "Se eu não

amamentasse, seria mais difícil ali-o
mentá-la por causa da possibilida
de dela se engasgar", justifica.

Na avaliação do médico pe
diatra Moacir Bertoldi, o número

.

de mulheres que amamenta seus

filhos está aumentando. Segundo
ele, existia um pensamento equi-

vacada que o aleitamento mater

no deixava os seis flácidos e que o
leite poderia ser fraco. "Não existe

leite fraco emuitomenosmulheres

que não têm condições de ama

mentar", afirma Bertoldi, que
aponta várias vantagens do aleita

mentomaterno, tanto para,a crian

ça quanto para a mãe .

.

Entre as vantagens apontadas
pelo médico pode-se citar a dimi
nuição de casos de doenças respi
ratórias, como pneumonia. ''As

crianças que mamam no peito fi

cam gripadas, mas essa gripe não

progride para quadros mais deli

cados", assinala.
A gerente de Saúde da Prefei

tura, Nanci Zimermann, afirma

que a Secretaria de Saúde tem pro
grama de rotina que orienta e esti

mula o aleitamento materno, mas

explica que não está sendo organi
zada nenhuma programação.
especial em virtude da 11 a Semana

Mundial da Amamentação, que
teve inicio ontem e prossegue até

domingo. (MARIA HELENA DE MORAES)

A I<'GMotos garante os

melhores preços do mercado

}ARAGuA DO SUL - Se você
vai comprar uma moto, depois
de efetuar pesquisa de preços,
certamente vai constatar que a

KGMotosé a empresa que ofe
rece o melhor negócio em ter

mos de serviços, peças originais
Honda emotos zero-quilômetro
ou consórcio. Única concessio
nária Honda de Jaraguá do Sul,
a KG garante os melhores pre
ços, condições e cobre qualquer
oferta da concorrência em peças,
serviços de oficina, financia
mento e consórcio de motos

zero-quilômetro na linhaHonda.
Entre os benefícios disponibiliza
dos pela empresa, a partir deste
mês, quem comprou uma moto
e levar um amigo para também
efetuar compra de moto na KG

'

vai receber um bônus, corres- .

pondente a um determinado

valor, que pode ser retirado em

dinheiro ou em produtos como
capas de chuva, capacetes, re
visões completas, jaquetas per
sonalizadas, entre outros.

- Somos a única empresa
que compra direto da fábrica e

conta com funcionários devida
mente treinados e capacitados
pela Honda para atuar em deter
minada função-, assegura o ge
rente-geral daKG, Cláudio Celso
Klein Junior. Ele enfatiza que a

pessoa que adquire motos em

empresas que não tenham a con

cessão, alémde perder a garantia
da fábrica, não será o primeiro
dono do dócumento do pro
duto.

Além desta promoção, a KG
segue com o "Troco na troca",
onde o cliente entra com amoto

usada, sai com uma nova e ainda
com dinheiro no bolso. "É uma

maneira de valorizar o produto
usado na hora da troca", explica
Klein Junior. Na promoção de

peças, não se cobra amão-de-obra
e ainda conta com revisão para
linha 125, no valor de R$ 29,90.

Para as pessoas que querem
economizar, utilizar um meio de

transporte do futuro e barato, a
moto é amelhor alternativa. Inte
ressados em mais informações
podem entrar em contato pelos
telefones 370-8800 ou 371-2999�

Faleceu às 07:30�
03/11 o Senhor
Satler com' iqade

Faleceu às 10:001
01/11 o Senhor
Lunelli com idaal
anos, deixando enl
es osa 1 filho 1
heto e demais a

amigos. O sepul
foi realizado em

15:00 horas! s

féretro da Igreja
de Santa Luzia

para o cemitério
Luzia

Faleceu às 17:30
02/110 Senhor R

anos, deixando enl
es asa filhos irm

e demais arerll:.ese
O sepultamento!
zado em 03/11 �

horas! saíndo o fe

Capela Mortuaria
Lenzi seguindo
Cemitério Munici
Vila Lenzi

i rmas e demais a

amigos. O sepul'
foi realizado emO
09:00 horas, sai
féretro da resio

Faleceu às 23:30�
03/11 a Senhora
Machado Andrao

arentes e ami
sepultamento foi �

em 04/11 às 16:0�
saíndo o féretro o�

Católica Barro 61

Guararnlrlm, se

para o cemitéri
Branco \
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EGON JAGNOW

HISTÓRIA

Uma foto de Jaraquá do Sul de um ângulo não muito
, ,

comum. E da década de 1950, mostrando a atual .Rua
Roberto Ziemann, naquele tempo ainda conhecida como

Estrada Iiapocu-Hansa, a primeira que ligava Corupá
a Jaraquá do Sul.

'ia

o

lici

J�
r

de

ASL

AMADOR BUENO (210)

antado Portugal contra o jugo espanhol,
rarn as capitanias do Brasil acompanhar
itiva metrópole, aclamando rei ao duque
gança, com o título de D. João IV. Os
as de origem espanhola acharam, porém,
casião era excelente para se emanciparem
Ia européia, e em 1642, saí ram a aclamar,
e,u �ei, a Amador Bueno 'da Ribeira, homem

.

Içao nobre, nascido na colônia e de grande
10 entre os naturais.
curado para ser investido de poderes reais,

Amador-Bueno, coração leal e sem ambiçõesde
mando, correu a refugiar-se no convento dos
Beneditinos. E quando surgiu, no segundo dia,
diante do povo que o buscava, foi para gritar,
desembainhando a espada:

- Viva d. João IV, nosso Rei e Senhor, pelo
qual darei a vida!

A sua recusa do trono salvou esse ponto do

império colonial português, e, com isso, a

unidade do Brasil.

Frei Gaspar da Madre de Deus - "Memórias para
a. H istória da Capitania de S. Vicente", 'página 243

.

cê vai precisar
. Será um bom dia

sentimentos.
Câncer - Será um dia de

centração
eção. Na relação

rá mais carinhosa.

nte ser maleável,
isso pareça difícil. .

s 'de contorhar

mplicadas. No
c ivo, o seu poder de
conqui

'

aumentar.

Virgem - Talvez se depare
.

ma passageiro. A
que você sempre
rá chegar. Procure

Afinidades no

s que possam
r o seu desempenho
o. Assuma as rédeas

Espere estabilidade

CORREIODO rovos

\

�írculo
Italiano

Região Alto Adige
Superfície: 13.613 l(m2
População: 870.000 habitantes
Densidade: 63 hab/kmz
Capital da Região: Trento
Capital da' Província: Bolzano

Esta região é formada por duas Províncias importantes: Trento e

Bolzano.
A região pertencia a Áustria até a Primeira (\uerra Mundial, por
isso a população é composta de italianos e alemães.
São línguas oficiais e ensinadas nas escolas a língua italiana, quanto
a língua alemã.
Para concursos públicos é necessários dominar os dois idiomas.
A região é típica de montanhas e vales, tendo como a principal

. atividade econômica o turismo de inverno com as estações de esqui,
e de verão com as atividades aquáticas nos lago.
A agricultura cultiva a uva para a fabricação de vinhos famosos em

todo o mundo, e a maçã é exportada em forma natural para
diversos países.
A indústria local produz basicamente.o que o turista compra: queijos,
geleias, iogurte, artesanatos, charutos.

Festa da Porchetta - Dia 10/11/2002.
A Festa da Porchetta é original de VaI/ada Agordina .; Bel/uno -

Itália.
Era tradição da comunidade italiana em festa de igreja, com intuito
de agradecer a Deus pelos alimentos que a comunidade obtivera
durante o ano.

Também era uma forma de pedir a Deus para que não faltasse
alimento no ano seguinte.

Data: 10/11/2002.
Inicio: 12:00 horas
Local: Parque Municipal de Exposições Perfeito Manoel de Aguiar
- Guaramirim
Ingressos à R$ 8,00 (Oito reais), limitado para 200 pessoas.
'Promoção: Associazione Bel/unesi de Jaraguá do Sul
Os ingressos poderão ser adquiridos com os membros da Associação,
Cozinhas Berlim e na Sede do Círculo Italiano (370-8636).

Grupo Teatral 'EI Feral"
Os ingressos para a peça teatral já estão a venda na Sede do Círculo
(370-8636) , no valor de R$ 5,00 (Cinco reais).
Peça: "Onde che canta el gal Zedron"
Data: 06 de novembro de
2002.
Local: Sociedade Cultural
Artística - SCAR f

Horário: 20:30 horas.
FLÓRIANI

ADVOGADOS
Último Jantar Mensal -

Ano 2002
O último jantar mensal do
Círculo acontecerá no dia
29 de novembro de 2002.

Agende a data .

Grazie!

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

Valdir José Bressan
Presidente do Círculo \

Sagitário - Pense bem antes

de rea tanta

certas atitudes
a de grande

no setor profissional.
sua rotina.

Capricórnio -:- Talvez esteja
.

de conquistar a sua

ência. O setor

i estar bem. No
õo, você
tusiosmo.

saberó mostrar

ue. Clima ideal

para se tornar mais íntima da
.

suo cara-metade.
Peixes - Se estiver enfrentando

nanceiro, não se

Iguém da família
uma mãozinha. A
alará mais alto no

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIODOPOVO GERAL' TERÇA-FEIRA,5 de novembr.

F

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

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

seu tempo foi bem empregado.

RA A HISTÓRIA

Em 1934, em continuação, o assunto mexia com todos os setores da

administração federal, estadual e municipal, o prefeito José Bauer recebia

do dr. Plácido Olímpia de Oliveira, secretário do Interior eJustiça do Estado,
o seguinte telegrama: "Comunico-vos Coronel Interventor acaba receber

seguinte telegrama de São Paulo: 'Comunico a V Exa. que o 2° Batalhão

de Engenharia dentro em breve prazo vai se deslocar para este Estado,
estacionando cidade Jaraguá, de onde iniciará a construção da rodovia desta

cidade a Vacaria, tudo de acordo com o Decreto n? 24.538, de 3/7/34,
publicado no Diário Oficial dia 6. Em conseqüência este comando solicita

a V Exa., providencie no sentido de lhe serem habilitados naquela cidade

catarinense os meios necessários cumprimento da missão a esta unidade do

exército para execução do programa recentemente aprovado viação nacional.
Antecipadamente grato pelo concurso que o governo de V Exa. vai prestar,
subscrevo-me Cel Baeta de Faria, Com te. 2° B.E.'"

1

HÁ 15 ANOS

Em 1987, Jaraguá do Sul iniciava a sua integração no Roteiro Nacional de

Imigração, que busca integrar, valorizar e preservar a cultura regional
caracterizada pelas edificações de traços germânicos ainda existentes no

Município e que deverão ser catalogadas, descritas e desenhadas através de

entendimentos com seus proprietários. Neste sentido, era contratada, para
um periodo de 6 a 8 meses, a arquiteta Maria da Graça Agostinho, dos
quadros da Regional da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico

Nacional-.- Fundação Pró-Memória, para a realização do trabalho.

A Comissão Municipal de Trânsito aprovava estudo pela Secretaria de

Planejamento da Prefeitura, prevendo a construção de duas passarelas na

Ponte Abdon Baptista, exclusiva para ciclistas, incluindo uma passagem
sob a ponte para que os que demandarem às ruas Georg Czerniewicz, Max
Wilhelm ou ao centro da cidade. Esta medida possibilitava segurança e

melhor fluxo para veiculas e motocicletas, Aos pedestres deviam continuar

os passeios atuais.

HÁ 3 ANOS

Em 1999, para comemorar a transferência das oficinas de arte e música da

Scar (Sociedade Cultura Artística), para os dois primeiros pavimentos do

prédio do Centro Cultural de Jaraguá do Sul, que acontecia no dia 12 de

novembro, a Camerata de Jaraguá do Sul subia ao palco 'do salão nobre para
lançar o primeiro CD. A inauguração do edificio do Centro Cultural de

Jaraguá do Sul estava prevista para ju�ho que vinha, com a conclusão dos
outros quatro andares, que reuniram salas de teatro e restaurante. A obra já
consumia cerca de R$ 3 milhões.

Falecia Lothar Carlos Ernesto Sonnenhohl, filho de Wlly E.W Sonnenhohl

e Elise Lessmann, e no panegirico está contada as atividades a que estava

ligado.
Paulo e W�lly Lawin Mathias comemoravam as suas Bodas de Ouro,
residindo há longos anos na capital de São Paulo. Mas "catarina" é assim

mesmo, sempre volta às suas origens e, quando se encontram, a conversa

não rebenta mais. Pior, então, quando se trata de festas tradicionais.

Cumprimentamos o distinto casal, que demos por escrito no CP.

Finados ... por que todo este

sofrimento?

É assim que ficou conhecido este feriado. Para uns
uma boa oportunidade de resolver algumas coisa
pendentes. Para outros, tirar um tempo maior para o

descanso tão merecido. Para outros, dia de envocar a
saudade de pessoas amadas que já não existem mais.
Mas o que não podemos negar é que a morte rios
coloca em "cheque-mate". Até então, podemos
administrar, desviar, protelar, mas diante dela não
existem atalhos. A morte é nosso limite. Não gostamos
de limites. Limites nos fazem lembrar de fraquezas.

Preferimos ser fortes e vencer todos os limites. Mas, curiosamente
desta fraqueza existe um mistério. Algo do tipo daquela palavra de Jesus a
faz lembrar: "Se grão de trigo, caindo na terra não morrer, fica ele sü
produz muito fruto." João 12.24. Mistério - morrer para viver. Esta com

atinge nosso limite. Alías, a morte revela todo nosso limite.
Nossos limites em outras palavras são aquelas áreas da vida menos i

que nos fazem sofrer. É a dimensão da cruz. Se pararmos para pensar, éju -

nesta cruz, fraqueza de Deus, que podemos conectar toda -nossa fra d
limitação. A partir dela se abre a porta para o novo ... "se o grão caindo na

a
morrer ... se morrer produz frutos".

Perdas sempre são ditTceis. A morte é horrivel. Mas sem perdas nãohí
Aquilo não custa nada também não vale nada. Este é o ganho de finad
adiante do túmulo. Deixar ecoar nos nossos ouvidos: "não temas, eu souo

e o último. Aquele que vive; estive morto mas eis que estou vivo Relas
dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno". Ap 1.18. lembro
.frase que alguém citou: "homens e mulheres que tem suas convições 1

para eternidade, o Deus eterno, vivem melhor o seu hoje". Quem sabe. do
também encotrará o caminho.

"Posso estar consolado na fé de Jesus Cristo porque hoje, e cada dia, '

sofre o meu último dia, paira o brilho da aurora da eternidade. Jesus Cristo ,

hoje e o mesmo sempre será!

PastorWilliam Bretzke - Paróquia Apóstolo Paulo

CÂMARA DE VEREADORES
JARAGUÁ DO SUL

SESSÃO DO DIA 31/10/2002, PRESIDIDA PELO VEREADOR VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS I
INDICAÇÕES APROVADAS:
409; PAULO ADEMIR FLOR!ANI (PPB) • INSTALAÇÃO DE UMA AN,TENA REPETIDORA. '

CELULAR NA REGIAO DE GARIBALDI/ JARAGUAZINHO; 410/02 . MELHORIAS(MACAD
PATROLAMENTO)NA JGS 483, NO BAIRRO JARAGUAZINHO;

411/02; LORITA ZANOTTI KARSTEN (PMDB) . DESENVOLVER PROJETO DE MODO A IMPLANTAR uM
PROXIMIDADES DO CENTRO, URBANO; .

412/02; .ADEMAR BRAZ WIr-nER (PSDB) . CAMADA ANTI·PÓ NA RUA ELLlZA VOLKMANN MASS, I
LOTEAMENTO OURO VERDE, NO BAIRRO JARAGUÁ 99;

413/02; ROOUE BACHMANN (PSDB) • TROCA DE LUMINÁRIAS DE 80 WATS PARA 70 WATS(NOVAS
INíCIO DA RUA JOSE NARLOCH, ESQUINA COM A JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA, NO BAIRRO TIFA MAIII
• MELHORIAS(PATROLAMENTO, MACADAMIZAÇÃO E LIMPEZA), EM TODAS AS RUAS DO LADO DIREITO,
LUZIA -CENTRO;

.

,

.

415/02; JEAN CARLO LEUTPRECHT (PTB) . CRIAÇÃO DE PROJETO DE LEI, CRIANDO UM PROGRAMA
ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS, MEDIANTE CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL;

REQUERIMENTO DO VEREADOR AUGUSTO GUILHERME MUELLER (PFLl DE PEDIDO DE LICENÇA
REQUERIMENTO DO VEREADOR MARCOS SCARPATO (PIl DE PEDIDO DE LICENÇA POR 30 DIAS.

pROJETOS DE LEI§ DO LEGISLATIVO APROVADOS:
33/01 . 2� VOTAÇAO SECRETA; VEREADOR L10 TIRONI (PSDB)· DENOMINA VIA PÚBLICA A RUA Df

A DENOMINAR·SE FREDERICO BALSANELLI - 16 VOTOS;
.

.

207/01 . 1� VOTAÇÃO; VEREADOR JEAN CARLO LEUPRECHT (PTB) • DISPÕE SOBRE O REBAIXAMENl' n
SARJETAS PARA POSSIBILITAR A TRAVESSIA DE PEDESTRES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FíSICA - 1 I

IEMENDAS ADITIVA E MODIFICATIVA; ,

254/02 . 2' VOTAÇÃO SECRETA; VEREADOR JEAN CARLO LEUTPRECHT (prB)· DENOMINA VIA PUBU
N' 894 PASSA A DENOMINAR·SE BENJMv1INA KLEIN BERNS - 16 VOTOS;

261/02 . l' VOTAÇÃO; VEREADORES AFONSO PIAZERA NETO P DB E PAULO ADEMIR FLORIANI pl'i
.

DE UTILIDADE PÚBLICA o CENTRO CULTURAL NEUE HEIMAT DE JARAGU DO SUL - 17 VOTOS;
PROJETOS DE LEIS DO EXECUTIVO APROVADOS:
235/02· i' VOTAÇAO . ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N' 2.837/2001, DE 13/061

AUTORIZA A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA FAMILlAJl R

MUNiCíPIO E JARAGUÁ DO SUL E QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR, A NíVEL DE GRADUAÇAO'
COM EMENDA MODIFICATIVA;

267/02· l' VOTAÇÃO; EXECUTIVO; RETIFICA OS ARTIGOS 2' E 3', DA LEI MUNICIPAL N' 3.037/2002,
DE 2002 - 17 VOTOS;

.

272/02 . 1" VOTAÇÀO . MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICAI
MUNICIPAL N' 2.969/2001 DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXAE�MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGAOS E ENTIDADES PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPl
DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE - 17 VOTOS: �

278/02 • i' VOTAÇÁO - RETIACA OS ARTIGOS 2" E 3', DA lEI MUNICIPAL N'3.193/2002,
'SETEMBRO.DE 2002, E MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO. DE METAS FíSICA�MUNICIPAL 2.969/2001, DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA I

MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS.E ENTIDADES PARA O EXERCíCIO DE 2002' I
281/02 . 2' VOTAÇÃO· MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICA

MUNICIPAL N' 2.969/2001 DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIX��MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGAOS E ENTIDADES PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPl'
DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE - 15 VOTOS; . I

285/02 . l' VOTAÇÃO· MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICA
MUNICIPAL N' 2.969/2001 DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FI�IDMUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGÃOS E ENTIDADES PARA O EXERCíCIO DE 2002, ABRE ROlNO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL - FROAG

PROV����g�� l.1,Jo��J�g;. MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS FíSICAI
MUNICIPAL N' 2.969/2001 DE 18/12/2001, E SUAS ALTERAÇÕES, QUE ESTIMA A RECEITA E FIX�:MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SUL, SEUS ÓRGAOS E ENTIDADES PARA O EXERCíCIO DE 2002, SUPl �DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO RURAL - FROA�f291/02 . l' VOTAÇÃO. RETIFICA OS ARTIGOS l' E 2', DA LEI MUNICIPAL N' 3.205/2002, DE 26

p/!2002, E MODIFICA DISPOSITIVOS DO ANEXO DEMONSTRATIVO DE METAS ÁSICAS LOA, DA LEI MUNIC\DE 181.12/_2001, E SUAS ALTERAÇÕES QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNiCíPIO DE
SEUS ORGAOS E ENTIDADES PARA O EXERCíCIO DE 2002 - �; I

310/02 . l' VOTAÇÃO; ABRE CRÉDITO ESPECIAL DO FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL _ FROHA6
PROVIDÊNCIAS- 17 VOTOS .

NOVA SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDA·FEIRA 04/11/2002, ÁS 19:15 H�
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rados do final de

na do Brasileirão
eirense entrou

este final de se

J! tra ° Paysandu e

�o
tado por 2 a 1,

:z
a, no Estádio

ão, em Belém.

resultado, o time

chegou aos 25

capando da zo

aixamento do

ato Brasileiro. Já
nse permaneceu
ntos e viu dimi- '

suas chances de

·0,

dada de sábado,
I na

adas foram os

O hí Flamengo 2 x O

nad Guarani O x 2
OUO

Santos, Internacional O x 1

, Coritiba. No domingo, os
confrontos foram: Vasco 1

x O Palmeiras, Corinthians
O x 2 Fluminense, Cruzeiro
3 x 2 Grêmio, Ponte Preta

O x O Portuguesa, Atlético
PR 2 x 2 Atlético-MG,
Goiás 4 x O Paraná, São

Caetano 2 x 1 Juventude e

Vitória 1 x O Bahia.

Amanhã, enfrentam-se
Fluminense x Palmeiras,
São Paulo x Vasco, Atléti
co-PR x Paysandu, Vitória
x Guarani, Figueirense x

Grêmio, Gama x Cruzeiro
e São Caetano x Interna

cional.

Time PG J V E D GP GC SG %
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ISUSPEITA: POLíCIA DESCONFIA QUE OS ROUBOS FORAM PRATICADOS PELOS MESMOS HOMENS

Assaltantes armados renderam
./ .

vítimas em Massaranduba
MASSARANDUBA - A dentro da cooperativa até juriti'foram os agentes do veres, teve de chamar o

Policia Militar de Jaraguá às 3h30, saíram do local assalto contra um casal, marido, de 64 anos. Deste

do Sul foi acionada para deixando a vítima amorda- ocorrido na madrugada de casalas marginais levaram
atender caso de roubo em çada e amarrada num pa- domingo. Eles levaram cerca de R$ 9 mil em di-

Massarandubà, ocorrido Ianque de concreto. Depois dinheiro, armas e cheques nheiro, além de mais dois

na madrugada de domin- que conseguiu se desven- das vítimas. revólveres e talonários de

go, por volta das 5h20. O cilhar das cordas, o vigi- Por volta de 4 horas da cheque, entre outros per-

vigilante da Cooperativa lante acionou a PM. Agre- madrugada de sábado, tences. Segundo as 'vítimas,
'Juriti,José Detnerrski, 41 dido pelos assaltantes,Det- alguns bandidos atuaram eles se utilizavam de um

anos, informou que, por nerrski teve de ser enca- também numa residência carta de cor cinza, mas não
volta das 23 horas de sá- minhado para o Pronto- localizada no centro de souberam sequer precisar
bado, quatro homens mo- socorro do Hospital e Ma- - Massaranduba. Eles bate- de que marca.

renas, com idade entre 20 ternidade Sagrado Cora- ram na ps>rta da casa e O caso está sendo in-

e 25 anos, armados com ção de Jesus, de Massaran- quando a dona da pro� vestigado pelo comissário

revólver, renderam-no pa- duba. priedade (que não quis se João Ivan Kazmierski, res-
ta roubar o cofre da em- Apolicia desconfia que identificar), de 70 anos, ponsável pelaDelegacia de
presa. os mesmos homens res- abriu a janela, foi domina- Polícia de Massaranduba.

Os marginais ficaram ponsáveis pelo roubo na da e, sob a mira de revól- (FABIANE RIBAS)

ntos Ganhos/ J - Jogos D isputados/ V -

E - Empates/ D - Derrotas/ GP - Gols Pró/
Is ,Contrai SG . Saldo de Gols/ % -

gern deaproveitamento dos pontos

ORREIODOPOVO
anos servindo a comunidade da

Região do Vale do Itapocu

Quatro homens arrombaram uma floricultura no sábado
GUARAMIRlM - A De

legacia de Polícia do Muni
cípio abriu inquérito poli-
/ cial para investigar o caso

de arrombamento ocorri

do na Floricultura Anelise,
localizada na Rua 28 de

Agosto, próxima ao cemi

tério.

O fato foi registrado na

madrugada de sábado, por
volta das 4h30. Quatro
homens entraram no esta

belecimento comercial -

que não apresentava siste

ma de alarme .:_ pela por-

ta dos fundos e furtaram

diversos objetos.
A filha da proprietária

'do local, Lizandra Enke

Costa dos Santos, diz que
esta foi a primeira vez que
enfrentaram problema de
furto e desconfia que os

responsáveis pelo crime

sejam pessoas da cidade.
"Acho que os marginais
que entraram aqui na flori
cultura sabiam que seria

fácil arrombar e o que en

contrariam aqui", consi
dera.

Entre os objetos furta
dos, foram levadas 96 fitas

K7, doces (balas, chocola
tes), um aparelho celilla�,
telefone sem fio (sem a

base), rádio com CD, uma
calculadora, cerca de R$
120,00 em dinheiro. ''Ainda

bem que eles não danifica
ram nada e que não leva

ram as flores,' ainda mais

que no domingo foi Dia
de Finados, o'movimento
foi grande", destaca, enfati
zando que os policiais de
veriam ter feito trabalho de

rondamais intenso neste fi

nal de semana, devido ao

feriado.

Depois de sair da flori

cultura, os quatro tentaram
entrar num escritório de

contabilidade situado ao

lado do estabelecimento
furtado, mas não obtive
ram êxito devido ao siste

ma de alarme, que dispa
rou quando tentaram ar

rombar o local.

Até omomento, a dele

gacia não tem suspeitos.
(FABIANE RIBAS)

NOTAS�--�----------------
VÔLEI MASTER
A equipe jaraguaense participou neste final da semana da
sexta etapa do Circuito Catarinense de Voleibol Master

feminino, disputado em Florianópolis. Na competição, o
time venceu a AABB/Pat;aná (2 a 1), o (]ub� do Vôlei, de
Florianópolis (2 a O), PMSC (2 a O), o TrêsMarias, de Curitiba
(2 a O), ,e perdeu - já na segunda fase - para Adec, de
Tijucas (2 a O), AABB/PR (2 a O). Na classificação geral, a
equipe deJaraguá do Sul está em terceiro lugar. A fase final
será nos dias 7 e 8 de dezembro, em Rio do Sul.

PROJETO FUTURO
O Campeonato Escolar Projeto Futuro envolverá 1.317
estudantes com idade até 11 anos (nascidos a partir de 1991),
que representarão 30 unidades escolares deJaraguá do Sul em

competições nasmodalidades de atletismo, basquete, handebol,
vôlei, xadrez e tênis demesa - todas nomasculino e feminino

-, além de futsalmasculino. Promovido pelaPME (Fundação
Municipal de Esportes), o evento será realizado de quarta-feira
até domingo. Haverá premiação com medalhas até o terceiro

lugar e troféus aos vencedores por equipe.

LOTERIAS
Megasena Lotomania Loteria Federal
concurso: 410 concurso: 263 concurso 03682

08 - 24 -31 - 36 - 38 - 55 19 - 26 - 31 - 32 - 1 0. Prêmio: 21.340
(

36 - 41 - 48 - 49 - 2° - Prêmio: 73.400
Quina 52- 53 - 57 - 59 - 3° - Prêmio: 50.116

concurso: 1066
78 . 79 - 83 - 85 - 4° - Prêmio: 64.764

37 - 44 - 66 - 73 - 80
86 - 93 - 96 - 00 5° - Prêmio: 52.546
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I RECEPTIVIDADE: ORGANIZADORES DIZEM QUE A COMPETiÇÃO SUPEROU TODAS AS EXPECTATIVAS Show de gols-na roda
1 aDivisão de AmadoUnimed Trioball

• •

reuniu mais
]ARAGUÁ DO SUL - a 1. Beta, do�

Muitos gols na rodada do

Campeonato da Primeira
Divisão de Amadores -

50 Anos da Liga J ara-
.

guaense de Futebol. No
confronto entre Caxias e

Cruzeiro, apesar de o time
de Massaranduba ter atua

do muito bem defensiva

mente, o grupo não conse

guiu evitar a derrota, per
dendo, por 3 a 2. O placar
foi aberto por Sandro,
com gol de falta. Em se

guida, Arnoempatou o jo
go; Adirlei desempatou pa
ra o Caxias; Jocemar am
pliou para 3 a 1, e Luis
marcou o último gol e di
minuiu o placar para o

Cruzeiro. Na opinião do

presidente da LJF, Rogério
Tomazelli, a partida supe
rou as expectativas. ''Apesar
de o Cruzeiro não estar

bem na classificação geral,
eles entraram em campo
para jogar e temos de tirar
o chapéu para a desportivi
dade dos atletas massaran

dubenses, que atuaram

com muita garra", diz. Na
preliminar, Caxias goleou
o Cruzeiro, por 6 a 1. O

destaque deste jogo foi o

jogador Adriano, que mar

cou dois gols.
No confronto entre Ju

ventus e Vitória, nos titu

lares, o Juventus foi melhor

o placar Com

em seguida, Ín
gol de empate,
César amplia
ventus e Índio
ceiro gol da eg
tindo a lider

lharia, registr
"Foi um jogoa
o Vitória do

.

rneiro tempo e

dominou o se

taca Tomazelli.

rantes, Vitória
4 a 3.

·Jogandoe
Flamengo gar
sobre o Tupy,
der, por 5 a 3.

rubro-negfo,
ram marcados

aldo (2), Edev�
no e Chico. 0,

Luis, Vanderl
marcaram pelo
preliminar, 3 I

Flamengo.
Na classifi

de 220 adeptos de basquete
]ARAGUÁ DO SUL - A

primeira edição do Uni
med Trioball (indoar) reu
niu mais de 220 adeptos de
basquete e superou as ex

pectativas dos promotores
do evento. Organizado pe
la Ajab (Associação Jara
guaense de Basquete), pa
trocinado pela Unimed,
com apoio da FME (Fun
daçãoMunicipal de Espor
tes), a competição aconte

ceu neste final de semana,
no Ginásio de Esportes
Arthur Müller, e envolveu
crianças entre 11 e 13 anos,
nas categorias Pré-mini,
Mini e Mirim, no feminino
e masculino. Ao todo, fo
ram disputados, em média,
160 jogos.

Os resultados dos jo
gos foram: no Pré-Mini fe

minino, primeiro lugar pa
ra JBV, seguido de As Po
derosas e Exterminado

ras; no masculino, Ami
guinhos do Pimpão fica
ram em primeiro, seguido
de Os Três Demais e Can

guru A. No Mini feminino,
primeiro lugar para PQN,
que ficou à frente de Gla
mour e Green Girls; no

Crianças de 9 a 13 anos aprovaram a primeira edição do Unimed Trioball

masculino, Prego na Cabe

ça garanti� a primeira colo
cação, seguido de Raízes
do Basquete, e Lá vem o

Touro. No Mirim femini

no, destaque para o The
Best Girls, que ficou em

primeiro lugar, seguido de

Equipatetas e Eu, Tu, Ela
(3°); no Mirim masculino,
primeiro lugar para Cora

ção Negro, segundo para
New Batts, e AD Nona
ficou em terceiro.

Entre os melhores re

bates ficaram Risleirie

(PQN) e Marcelo (Raízes
do Basquete); melhores
marcadores: Jéssica (Caic)
e Dudu (Lá vem o Touro);
destaques para Bruna

OBV) e Gabriel (Amigui
nhos do Pimpão); revela
ções para Caroline (As Po
derosas) e Wagner (Cora
ção Negro).

Um dos organizadores
da competição, Airton
Schiochet, explica que a in

tenção do campeonato é

envolver e aproximar as

crianças que treinam esta

modalidade esportiva, nos
seis pólos distribuídos pelo
Município. ''A receptivida
de e aceitabilidade das crian

ças foimuito boa, certamen
te faremos a segunda edi

ção da competição no pró
ximo ano e esperamos con
tar com o apoio da iniciati
va privada novamente. D�
momento, agradecemos o

incentivo da Unimed, que
além de patrocinar o even

to, esteve presente, acom

panhando os jogos", desta
ca. (FABIANE RIBAS)

ventus, que 50

tos, à frente �

com 9; .Flarne
ria, 9; Cruz clt

Tupy, O, e Cruz

aspirantes, lide
. xias, com 10pa
do do Flameã

Vitória,7;Juven
de Malta, 4; Tur

Mirim busca a liderança do campeonato estadual
versários e alcançando 1,3
vitórias em 16 jogos pelo
Estadual.

Na quinta-feira, dia 31,
os jaraguaenses receberam
a Unisul/Tubarão. Com
uma atuação ruim do setor

defensivo, encontrou difi
culdades em encaixar seu

jogo, mas venceu o time

para o Campeonato Cata

rinense Mirim. Dois con

frontos decidirão o grupo
, que vai sediar o quadran
guIar final. Nesta quinta
feira, às 20 horas, a Unerj/
Duas Rodas/FME recebe
o Ipiranga/Blumenau, e, na
sexta-feira, 20 horas, o
Bonja/Joinville.

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Unerj/Duas Ro

das/FME Mirim masculi
no segue firme na perse
guição ao Bonja/Joinville,
pela liderança do Campe
onato Catarinense de Bas

quete. Neste final de se

mana, o grupo jogou duas

vezes, vencendo seus ad-

visitante, por 85 a 49.
Na sexta-feira, dia 1, o

adversário foi a Apab/
Criciúma. Desta vez, a

equipe do técnico Rogério
Silva apresentou um gran
de basquete, dominando
amplamente o adversário
e vencendo por 84 a 31.

Esta semana é decisiva

Copa Sul-brasileira de Futsal começa na sexta-feira
gos vão ser disputados em

várias cidades do litoral ca

tarinense, como Itapema,
Porto Belo, Piçarras, Nave

gantes e Itajaí.
Na Região Norte do

Estado, o time de Schroe
der vai participar com o

grupo até 14 anos. "Será
uma grande oportunidade
para enfrentarmos equipes

ria Infanta; o Tio Sam,
campeã brasileiro e do 5°

Circuito Nacional na cate

goria Infantil; a Associação
Atlética Vila Izabel, e o

Cascadura Tênis Clube. O
Guarani de Campinas será

o representante paulista, o
Estado do Paraná também
teráum representante ilustre,
o Coritiba Futebol Clube.

]ARAGUÁ DO SUL - O

Município de Balneário

Camboriú vai sediar os jo
gos da Copa Sul-brasileira
de Futsal, entre os dias 8 e

10 de novembro. São mais
de mil atletas nas categorias
Fraldinha, Pré-Mirim, Mi
rim, Infantil, Infanto, Juve
nil e Feminino, numa gran
de festa esportiva. Os jo-

com padrões distintos e

com certeza o aprendizado
será grande", considera o

técnico Glauco Behrens.
Além das equipes do

Sul do Brasil, vão participar
escolinhas convidadas,

. .

como as eqwpes cariocas

do Fluminense, Campeã
invicta do 5° Circuito Na
cional do Futsal na catego-
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