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Divulgação
Representantes do Shopping Center Breithaupt e da casa de shows asseguram que o local não oferece
riscos. Prefeitura e Corpo de Bombeiros vão analisar a situação e tomar as medidas necessárias

Boato sobre o Big Bowlling
deixa freqüentadores receosos

A banda de renome nacional Jota Quest apre
senta-se hoje à noite, no Big Bowlling, e deve atrair

cerca de três mil pessoas. Freqüentadores do esta

belecimento estão inseguros devido aos boatos so-

bre um possível abalo ocorrido na estrutura da ca

sa de shows. Representantes do shopping garan
tem que não há problemas e que o local é seguro.

PÁGINA 10

_! b
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\ .
Fotos: Cesar Junkes/CP

Casa de madeira na Rua Irineu Franzner, na Tifa Schubert, foi completamente destruída por incêndio
.

Incêndio ocorrido ontem destruiu casa de madeira
A dona-de-casa Lourdes Aparecida de Souza

Machado, 42 anos, perdeu tudo o que tinha, ficando

apenas com a roupa do corpo, depois que a sua ca-

sa foi completamente destruida por um incêndio,
que começou por volta das 10 horas de ontem.

PÁGINA 11

O.governador eleito de Santa Ca

tarina, Luiz Henrique da Silveira,
esteve ontem em Jaraguá do Sul.
LHS veio agradecer os votos
recebidos na Região do Itapocu ..

Página 3

Ana Soares e Sílvio da tuz têm
18 filhos. Alguns são dele, outros

dela e mais alguns são dos dois.
Mês passado, nasceram mais du
as crianças, as gêmeas Sueli e

Noeli. Página 5

Sesc promove jogos
entre comerciários

o Sesc está promovendo o 6°

Campeonato dos Comerciários
de Futsal masculino. A competi
ção envolve 14 equipes, somando

aproximadamente 170 atletas, a

partir dos 16 anos.

PÁGINA 12

Cotação de ontem (13)

Compra venda

Comercial 3.6250 3.6350

Paralelo 3.5000 3.6000

Turismo 3.4900 3.6900
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o vinho fino brasileiro
ALDO CADORIN - Membro da Caves (Confraria dos

Amigos de Vinhos e-Espumantes) e representante da Casa

Valduga - E-mail demarseille@terra.com.br

As _primeiras videiras já vieram com os "portugueses que

aportaram pO,r aqui, trazendo as espécies nobres européias.
O ataque de fungos e outras pragas, além da proibição da

metrópole de produzir vinho na colônia, foram fatores que
,

inibiram seu desenvolvimento ao longo dos séculos.
A grande solução na Europa para contornar o problema das

pragas, em meados do século 19, foi fazer enxertos de plantas
européias (nobres) sobre mudas americanas (comuns), pois estas
eram altamente resistentes. Esta técnica, na época, também passou
a ser utilizada no Brasil. Porém, os avanços na vitinicultura eram

lentos por aqui.
O grande impulso na produção de vinhos fio Brasil,

efetivamente, ocorreu a partir de 1875, com aimigração italiana.
Os colonos italianos passaram a usar as vinfferas selvagens

americanas também para fazer vinho, além de servirem de
"cavalo" para as videiras nobres, dada sua robustez e pro-
dutividade, aliada à escassez de recursos.

'

Por isso, hoje, no. Brasil, cerca de 80% do vinho consumido é

proveniente' destas cepas, o famoso vinho de garrafão.
Este panorama começou a mudar nos anos 70, quando

empresas italianas, francesas, canadenses e americanas passaram
a se instalar por aqui.

Introduziram modernas tecnologias de vinificação (tanques
de inox, controle rígido de temperatura) e de envelhecimento

. dos vinhos (uso de barris de carvalho francês).
Investiram também no cultivo de yariedades nobres, as "Viris

,Vinífer<ls", muitas das quais se adaptaram bem no País, como as

:t#ltas q�bernet Sauvignon,:Cabernet France Merlot e as brancas

Chardon9ày, Gewurstraminer, Moscato, Malvasia, Riesling Itálico,
SatJ.vignon Blanc,Semillon e Trebiano.

,As grandes empresas recém-chegadas passaram a desenvolver

'peq!ienos produtores com videiras européias. Muitos se uniram

também em cooperativas.
Com os conhecimentos adquiridos, estes pequenos produtores

passaram a plantar suas próprias videiras nobres e encaminharam

seus filhos para cursos de Enologia.
Diplomados, retornaram às raízes e assumiram a área técnica

de suas empresas familiares e começaram a produzir vinhos de

qualidade.
As vinícolas Valduga e Miolo, hoje conhecidas nacionalmente,

são o símbolo desta saga do vinho e dos italianos no Brasil.
Em nível tecnológico, as melhores vinícolas brasileiras estão

em pé de igualdade com as melhores do mundo.

Temos, contudo, grandes limitações quanto ao aspecto clima:
Em 1991, por exemplo, tivemos uma safra excelente, que, voltou
a se repetir em 1999. Agora, em 2002, temos uma safra

excepcional, talvez a melhor dos últimos 25, anos.

Vale destacar que nos Vinhos Brancos nacionais, ili incluídos
os Espumantes, a qualidade muitas vezes supera a de muitos,
'importados! Por sinal, são os mais adequados para 'serem

, tomados em nosso clima.

Com a contribuição dos importados, coincidindo com a

melhoria de qualidade dos nacionais, a última década nunca teve

um crescimento de consumo dos vinhos finos tão 'expressivo.
Temos ainda um longo caminho a percorrer para, partindo

,

de um consumo per capita de dois litros/ano, avançarmos em

direção aos 60 litros/ano de franceses e italianos.

Visão plena
No concorrido universo da

globalização, a qualidade de vida,
progresso socioeconômico e

conservação da natureza são

caracterizados como os pilares
do chamado desenvolvimento

sustentável Preservar a natureza

virou um trunfo no mundo dos

negócios, capaz de superar a crise

econômica e abrir novos postos
de trabalho. Infelizmente, e mili
to em cima da hora, a humanida
de se depara com constatações
da existência do inexorável. As

sim, foi com a insuspeitada fragi
lidade do ambiente que a cerca.

A noção de finitude é algo re
cente. Antigamente, contava-se

com o efeito do equilibrio am

biental, através do reflorestamen

to natural que repunha automati

camente tudo o que se derruba
va. Que ilusão! Também as flo

restas vieram a se provar muito

mais frágeis que a voracidade hu

mana. Ainsistência dos pioneiros
em soar o alarme e indicar solu

ções sinalizou um caminho inte-
<,

ligente pàra tirar lucro da pre-
servação ambiental.

O setor empresarial percebeu
que, além da questão ética e insti

.rucional,' investir em sustenta-

conhecimento elo�i
conquista tantodae

to da comunidade] ,

As empresas tem

futuro mais ainda, um

damental para o coni
ciedade. Precisam estJI

nia com ela, do vizinho
ao consumidor que
outro continente. No

cularmente, esse cone'

ponsabilidade social
to em função do pr

vatização. Aos con,

cabe verificar se UlI1l
,

está colaborando com

qualidade em seus r

produtos, assumind�
tempo, preocupação
ambiental. Tomando
realista certamente �

"

junto à comunidade a

da consciência de que
ter um mundo melhot

gente pode colaborar
nas atitudes, como, pJ!
não desperdiçar e!1l '

poderiam ser recicb.d!!
grandes atitudes, cotJIq

rias, a fiscalização do

políticos para a ga,
instituições democra
lutá em favor da paz.

IAs empresas tem hoje, e

no futuro mais ainda,
,

um papelfundamental
para o conjunto da

sociedade ...J
bilidade, seja em projetos de

responsabilidade social, seja em

projetos de ecoeficiência, repre
senta um excelente negócio do

ponto de vista financeiro. Num
mercado cada vez mais compe-

, titivo, deve-se contemplar, da

forma mais harmônica possível,
a produção de bens e serviços
com vistas ao bem-estar e à pre
servação dos recursos naturais.

Foi com esta preocupação
que a empresa Zanotti S.A.,
fornecedora de fitas elásticas,
lançou, no ano passado, o pro
grama ''Política da Qualidade e

Ambiental" da Zanotti. Os re

sultados são visíveis, motivo

que determinou a recoménda

ção dos auditores da BVQl -

Brasil pára a certificação do
Sistema Integrado GIZ) peIas
normas ISO 9001 :2000 e ISO

14001-1996, para desenvolvi

menta,'produção e comercia

lização de fitas elásticas. Um re-

,

'.
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-

OES
o lamentável que aconteceu ontem, durante a visita

vemador eleito de Santa Catarina, Luiz Henrique
veira, a Jaraguá do Sul, foi a briga envolvendo o

dor Ivo Petras Konell (pMDB) e o advogado
,

Fogaça Júnior. De acordo com testemunhas, o

oragrediu o advogado depois que o mesmo disse

as palavras contra a presença de Cecilia Konell na

junto ao governador eleito. Fogaça, ainda de acordo

testemunhas, teria ofendido Cecilia, que é mãe de

etras e mulher do deputado estadual Ivo Konell.

ue foi comentado, o vereador agrediu o advogado
tapa na orelha. Fogaça e a família Konell têm

do ofensas desde que se desentenderam, há alguns
A briga aconteceu depois que o governador eleito

se retirado, no Sindicato dos Trabalhadores nas

trias do Vestuário de Jaraguá do Sul 'e Região.

putado estadual eleito Dionei Walter da Silva
comemora idade nova hoje. Amigos do petista
iliares organizam uma festa para Dionei, que
ece a partir das 20 horas, na casa noturna Hari
Estaooo presentes à confraternização petistas de
á do Sul e região, além de familiares e outros

s do deputado estadual do PT, único candidato

pela Região do Itapocu.

comitiva liderada pelo prefeito de Massaranduba,
Leu, viajou para a cidade gaúcha de Ajuricaba,
ada na Região das Missões, para conhecer a

erativa de Produtotes de Peixes Cultivados.
ipam da viagem também os vereadores Almir
an e Sílvio Scaburri e ainda o diretor do De
eno de Agricultura da Prefeitura, Amantino
01. O retomo está previsto para o final de semana.

'tiva viajou ontem. Entre os objetivos da viagem,
elto Dávio Leu cita a necessidade de conhecer o

fiamento de condomínios agrícolas organizados.

TRE ASPAS _

m foi à luta e arregaçou as mangas terá
no meu governo, mas quem ficou em cima
�ro vai continuar vendo a banda passar."
Irma -

,

.
çao e do governador eleito de Santa

Ina, Luiz Henrique da Silveira, do PMDB)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
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Cesar Junkes/CP
,

Governador eleito participou de carreata, ontem

rante a campanha eleitoral,
como a Rodovia do Arroz

e a ligação do município de

Massaranduba com São

João do ltaperiú, mas salien

tou que as primeiras medi
das que serão tomadas, as

sim que assumir o governo,
dizem respeito à estrutura

ção da descentralização e a

substituição de alguns ór

gãos.
Outra coisa que deve ser

feita logo no irúcio de seu

mandato é a necessária

negociação com os partidos
que apoiaram o PMDB, e

em especial os que se,uniram

para eleger o novo gover
nador. ''Vou ser o governa
dor de todo o Estado de

Santa Catarina. Não posso
adiantar nada por enquanto,_
mas é certo que a região que
colaborou de forma tão

efetiva para a minha eleição
terá toda-a minha atenção",
revelou o governador.

Ao falar sobre a possibi
lidade de um futuro apoio

• RECONHECIMENTO: GOVERNADOR ELEITO DE SANTA CATARINA AGRADECE VOTOS NA REGIÃO

LHS anuncia a criação de
Secretaria Regional, em JS

'Caropreso é designado relator da CPI do Fundef
]ARAGuA DO SUL - O '

e do ex-deputado Pedro enviar ao Ministério Público Os recursos são trans-

deputado federal Vicente Wilson. a lista dos envolvidos. ''Vou feridos regularmente aos

Caropreso (PSDB) foi de- A primeira reunião dos analisar de uma maneira governos estaduais e mu-

signado relator da CPI (Co- integrantes da comissão, muito mais forte todos es- nicip,ais, com base no núme-
missão Parlamentar de In- realizada na última terça-fei- ses desvios e fazer com que ro de alunos matriculados

quérito) que vai investigar as ra, serviu para definir a agen- os eventuais culpados sejam em cada escola. De 1998
denúncias de irregularidades da dos trabalhos parlamen- denunciados ao Ministério para 20011 os recursos do
e desvios na aplicação dos tares que integram a comis- Público. Essa CPI tem uma Fundef cresceram de R$

. \
recursos do Fundef (Fundo são. Segundo Caropreso, o função muito importante", 13,2 bilhões para R$ 19
de Manutenção e Desenvol- ensino. fundamental está pas- afirma o relator. bilhões.
vimento do Ensino Funda- sando por grande avanço e O Fundef foi implanta- Neste ano, o Fundef de-
mental e de Valorização do o controle educacional.tem do em 1 de janeiro de 1998, verá movimentar R$ 22

Magistério), instalada no iní- que ser aprimorado. O par- e passou a destinar cerca de bilhões. A próxima reunião
cio deste mês, numa ini- lamentar catatinense infor- 1,5% do PIB (produto In� da CPI do Fundef será na

ciativa do deputado federal má que, após a conclusão terno Bruto) ao ensino fun- semana que vem, para a

Wellington Dias (PT IPI) dos trabalhos, a CPI deverá damental. votação de requerimentos.

ao PT, como a Prefeitura de

Joinville, Luiz Henrique en

fatizou que esse assunto

ainda não está sendo discuti
do. ''Ainda é muito cedo pa
ra falar sobre as eleições
municipais", observou o

governador eleito. LHS

enfatizou que a sua vitória

representa a vitória do povo,
que demonstrou nas urnas

estar cansado de políticos
que não priorizam as reais

necessidades da sociedade.

Sobre o período de

transição, o novo governa
dor afirmou que vai encon

trar o Estado com uma

divida que subiu de R$ 4 pa
ra R$ 7 bilhões. "Durante a

campanha, o mitro candida

to usou a máquina adminis

trativa e distribuiu dinheiro,
mas nem assim conseguiu
convencer o eleitor", declara

Luiz Henrique. O novo go
vernador prometeu. ainda

que vai pedir urgência, quan
do assumir, para que sejam
votadas e aprovadas o con

junto de reformas propos
tas em seu governo.
(MARIA HELENA DE MORAES)

]ARAGuA DO SUL - A

criação de uma Secretaria de

Desenvolvimento Regional
com sede emJaraguá do Sul
foi a principal novidade

anunciada pelo governador
eleito de Santa Catarina, Luiz

Henrique da Silveira, do

PMDB. Ele esteve ontem

em J araguá do Sul para

agradecer os votos recebi
dos na Região do Itapocu.
O novo gov�rnador che

gou no heliporto da empre
sa Carinhoso, com duas ho

ras de atraso, e mesmo assim
não deixou de cumprir a

agenda local, que previa a

realização de uma carreata

pelas principais ruas do Cen

tro, e depois foi recepciona
do pelos peemedebistas na

sede do Sindicato dos Tra

balhadores nas Indústrias do

Vestuário, onde falou para
o público presente e conce

deu entrevista coletiva.

Além de anunciar a cria

ção de uma Secretaria de

Desenvolvimento Regional,
o governador eleito afir

mou que reitera todas as

propostas apresentadas du-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I NEGÓCIOS: A RECEPTIVIDADE E ACEITAÇÃO NO MERCADO FIZERAM A MARISOL EXPANDI�-SE

Marisol inaugura primeira
franquia no Rio de Janeiro

]ARAGUA DO SUL'�

Durante todo o dia de on

tem, aconteceu à inaugura
ção da primeira franquia da

loja infantil Lilica & Tigor,
no Rio de Janeiro, aberta

no shopping Rio Sul. A
Marisol foi representada
no evento pelo diretor

executivo da empresa, Jair
Pasquali, e o diretor de

marketing,Juliano Donini.
"Nossa proposta prevê
implantar, em 2003, mais

cinco lojas no Estado do
Rio de Janeiro, e, em cinco

anos, chegar a um total de
240 lojas da franquia em

todo o Brasil", afirma Pas

quali.
De acordo com o pre

sidente da empresa, Vicen
te Donini, somam-se, no

total, 26 lojas abertas, um

projeto bastante ousado de

expansão da marca. Os

franqueados contam com

orientação e apoio na

montagem da loja temática
e consultoria de campo

Fotos: Divulgação
Vicente Donini consolida expansão da marca no País

com visitas periódicas para
buscar e manter o constan

te aperfeiçoamento da

franquia. Também existe o

acompanhamento contí- i

nua da Marisol Franchising,
esclarecendo dúvidas mer

cadológicas, operàcionais
ou administrativas e asses

sorando-os para alcançar o

sucesso do seu negócio.
"Com o projeto de fran

quias queremos garantir
maior visibilidade às nossas

marcas e marcar presença
nos shoppings", enfatiza.

PERFIL � Aos 38

anos, a Marisol é uma das
maiores indústrias do ves

tuário do País. Está previs-

ta, para este ano, a inaugura
ção de mais duas lojas no

interior de São Paulo, uma

em Ribeirão Preto e outra

em São José dos Campos.
A empresa possui capaci
dade instalada para produ
zir mais de 30 milhões de

peças de roupas por ano,

comercializadas no País e

no exterior, através da de

dicação de mais de cinco

mil colaboradores e da

tecnologia de ponta utiliza

da em seus parques indus
triais.

Em 1991 foi criada a

marca Lilica Ripilica, que é

uma coala. Além de com

pleta coleção de roupas,
oferece uma ampla linha
de calçados, meias e aces

sórios para satisfazer as

consumidoras infantis en

tre até 12 anos. Em 1993,
a empresa lançou a marca

Tigor T. Tigre, que se dife
rencia pelo visual moderno
e arrojado, dessa vez para
os garotos. (JULIANA ERTHAL)

Zanotti obteve recomendação para a conquista da ISO,
]ARAGuA DO SUL � O

compromisso com a ges
tão ambiental tem um va

lor incalculável para o de
senvolvimento de empre
sas regidas pela sustentabili

dade. A partir dessa com

preensão e após a auditoria
de certificação, realizada

, pelos auditores da BVQI
(Bureau VentasQuali!J Inter
nationa� - Brasil, no perío
do de 28 a 31 de outubro

de 2002, a Zanotti obteve

a recomendação para
certificação do seu sistema

integrado � GIZ pelas
normas ISO 9001 :2000 e

ISO 14001-1996 � para
desenvolvimento, pro
dução e comercialização
de fitas elásticas.

De acordo com o di

retor-presidente, Valde
mar Zanotti, o objetivo era

oferecer aos clientes a ga
rantia por um órgão certifi

cador, que será o Inmetro

Zanotti destaca-se no mercado de fitas elásticas

(Instituto Nacional de Me

trologia, Normatização e

Qualidade Industrial), de

que os produtos são fabri

cados através de processos
consistentes e rastreáveis,
por pessoal qualificado,
visando respeitar o meio

ambiente preocupando-se
com toda a comunidade.

O programa,de forma

lização dos procedimen
tos, visando a obtenção da

certificação, aconteceu em

fevereiro de 2001, quando
foi realizado o lançamento

do. programa "Política da

Qualidade e Ambiental".
"Minha meta pessoal era

fabricar produtos melho
res dos já existentes no

mercado, eis a razão da

fundação da Zanotti S.A.",
finaliza o diretor. (JE)

MODA
O Sindicato das Indústrias do Vestuário de)
Sul, em parceria com a Abit/SP (Associação
da Indústria Têxtil), realiza, no dia 21 de
das 8 às 18h30, no Cejas (Centro Empresarial
do Sul), o seminário "Marketing de Ven'
Confecção". O evento tem como obje�
informações de moda atualizada aos profi

.

setor têxtil e de confecção, visando prepari
uma melhor profissionalização e competitivi
no mercado nacional quanto o internai

palestrante será o administrador de empresas,
e consultor da FBM (Fundação Brasileira de
e Abravest), Sérgio Gonçalves. O investimes
R$ 60,00 ,para os associados e de R$ 80,00
sócios. As vagas são limitadas e o telefone
mais informações ou inscrições é (47) 371-1

ICMS
A Acijs (Associação Comercial e Industrslé

do Sul) promove, no dia 28 de novernba
18 horas, no Cejas (Centro Empresarial de J
Sul), o seminário "Novos Códigos Fiscais de

e Atualização do ICMS/SC". O instrutor ser,

Schulze, que atua há 30 anos na área e é diretor e

técnico da Prince Assessoria Fiscal. Para ass
'

Acijs, Sindicont, JB Softwares e Prince Ass

investimento é de 'R$ 60,00, e para os

participantes, R$ 90,00.Mais informaçõespclo
(47) 371-1044 ou através dos e-mails cu,

cion.com.br mi mai@acijs.com.br.

INFORMÁTICA
O UnED-JS (Centro Federal de Educação1l
de Santa Catarina) está com as inscrições abe

curso técnico em Informática, com carga de

O objetivo do curso é fornecer ao mercado de

técnicos com habilitação em sistemas de in�

enfocando áreas como redes de compu

manutenção de Hardware, empreendeO
desenvolvimento de srftwares, banco de dados e,
de suporte ao aprendizado. ,O valor da inse

,

R$ 20,00 e o término está previsto para o

dezembro. Mais informações através dos tele

0911 / 275-21'85 ou 9903-7502.

MARISOL
A empresa Maris�l inaugura no dia 21 de n

às 20h30,:a decoração natalina, em frenteaoA!
O evento vai contar com a participação do�

empresa, momento em que serão acesas as lw

dia 13 de dezembro, acontece o ''AltO de
I

Mari�ol'i, às 20h30, com apresentação do co�

de artifício e a chegada do Papai Noel.

Mé.d ico ()ftal111 olo�1
, �$��l%aÇ�:Hi>srii!M.d� 9�icas F�do'dO:�
e Curso �.SociedadcBrasilclfa de oruumolQgla .

o

............
'

.. '.
Fone:. (047) 275�1150 'fII�

Av. Mal. Deodôro,776 -.Sala 12.- Ed. M(I�I
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ar do mundo, tu que dis

ça e receberás, embora
eni

as alturas em vossa divi-

, inclinai �eus ouvidos a

ilde criatura para satisfa-
.

desejo. Ouvi minha prece.
ado, fazei que por vossa

obtenha a graça que tanto

dido). Deus, supri agora
s minhas. necessidades
as suas riquezas e glória e

pre �ato por suas rique
pre a ti presentes, imutá-

e undantesem minha vida e

seja feito pelo poder em

vosso adOfado filho, Jesus.
ta prece pela manhã 7 ve

mente com o Salmo 23 e
s ,publique no 3º dia e veja
os ntecerá no 4º dia. G.E.M

GERAL CORREIO DO POVO 5

I FERTILIDADE: CASAL DE GUARAMIRIM TEM 18 FILHOS E CONTA COM A AJUDA DA COMUNIDADE

Família numerosa aumenta com a
"

chegada das gêmeas Sueli e Noeli
GUARAMIRIM - Os meus, os

teus e osnossos. Assim é.composta
a família de Ana Soares e Silvio da

Luz, que, contando os filhos que
ambos tiveram em casamentos

anteriores com os filhos que têm

juntos, somam 18 ao todo. O mais

velho, filho do primeiro casa

mento de Silvio, tem 38 anos e mo

ra no Paraná, e as mais novas nasce

ram no dia 27 do mês passado.
São as gêmeas Sueli e Noeli, que
nasceram prematuras e ainda estão

internadas no Hospital e Materni
dade Jaraguá.

Ana e Silvio estão casados há
11 anos e juntos tiveram cinco fi
lhos. Do primeiro casamento, Ana
teve três, e Silvio, dez. Agora, ape
nas sete moram junto com os pais
em uma pequena casa de madeira
de três cômodos, localizada na

Rua Mato Grosso, na periferia de

Guaramirim, depois da Vila Ami
zade. Os dois estão desemprega
dos, pagam aluguel e luz e contam

Fofos: César Junkes/CP

Ana e Silvio lutam para criar os filhos menores. No detalhe, as gêmeas

com a ajuda da comunidade. Silvio
faz bicos roçando e cuidando de

jardins e Ana, por enquanto, ainda
não pode trabalhar porque está na

quarentena.
Apesar das dificuldades, o casal

demonstra felicidade e coragem
para enfrentar os desafios da so

brevivência. "Passamos necessida-

de, mas fome a gente não tem

passado", afirma Silvio, que tem

60 anos de idade e está pensando
em fazer vasectomia. Para isso ela
tem todo o apoio da mulher, que
tem 39 anos de idade e não pensa
em ter mais filhos. ''Agora eu não

quero mais' filhos. A situação não

está nada fácil e não temos mais

condições de cuidar de outras'
-

crianças", observa Ana.

O casal agora espera contar

com a ajuda da comunidade para
construir uma casa ou mesmo

aumentar a que moram, embora

seja alugada. Com a chegada das

gêmeas o espaço, que já é pequeno,
ficará ainda menor, tanto que as

.

recém-nascidas terão que dormir
no mesmo berço. O restante da
família se ajeita como pode. Para

evitar mais gastos, o jeito foi subs
tituir o fogão a gás por um a lenha.
Para complementar a alimentação
Silvio planta aipim, feijão e milho.
O leite das crianças é doado pela
diretora da Escola Gustavo Tank, .

Melânia de Souza, onde estudam
as crianças. "São gente boa, decen
te e trabalhadorà que precisa de

ajuda", afirma Melânia. Quem tiver
.

interesse em colaborar pode ligar
para o número da escola (374-5Ó91)
e combinar a forma da ajuda.
(MARIA HELENA DE MORAES)

\

I'

FITAS ELÁSTICAS ZANOTTI
A PRIMEIRA A CONQUISTAR RECOMENDAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO

ISO .9001 e ISO 14001
Para a Zanotti, é impossível pensar em qualidade sem considerar o meio ambiente. Nossos conceitos de conforto e bem-estar não envolvem
apenas o produto final. Passam pelos resultados obtidos junto à comunidade, pelo reconhecimento de um trabalho de mais deduas décadas
e pela preocupação em preservar os recursos naturais em nossos processos de produção. Por isso, a gente eensegue esticar até as conquistas:

,

.' F

&nottl, .

. '�: ".
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Pois é ....

Depois de passarem algumas vezes

por Jaraguá do Sul, eles voltaram ...

Hoje (14), no palco do Big Bowlling,
Jota Quest agitará toda a galera que
for prestigiar os mineiros que come

çaram usando aquelas perucas ri

dículas, mas graças a Deus "aboliram
a idéia ....

Este é o penúltimo show que o Big
traz pra Jaraguá do Sul, e o último
será nada mais nada menos que
Skank.

CORREIO DO POVO

o bar mais charmoso e badalado da
Prainha, em São Francisco do Sul,
'está de cara nova.

Reinaugurado no último dia 2/11, o

Bar do Banana promete pra esse fe
riadão uma programação bem di
versificada, agradando em cheio a

moçada que a noite se esbalda no

Banana Joe.

Virou mania. Todos se encontram no
bar durante as tardes, compram o

ingresso antecipado, com desconto, "

bebem altas caipirinhas e cervas ge
ladas, além de saborear diversos

petiscos com predominância de fru
tos do mar.

A galera mais descolada e saudável
da região bate cartão a partir das 14
horas, permanecendo num "es
quenta" antecipado até às 22 horas.
Quando aí sim, chega a hora de par
tir pra balada na boate.

Mas o maior atrativo do Bar do Ba
nana é a sua localização. Na melhor
parte, da melhor praia da Ilha, de
frente pro mar, onde o nascer da lua
e o pôr-do-sol são espetáculos im

perdíveis.
Enfim, fica aqui a dica.

Bar do Banana - Prainha - Ilha de
São Francisco do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



eículos
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, 97/
98, cor cinza, ótimo estado.

R$ 10.500,00. Tratar: 376-
0044 ou 9902-2718.

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

KADETT - vende-se, bordô, 95,
p/ quem procura um carro bem

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

KADETT - vende-se, GSI,
conversível, ou troca-se por
carro no valor de

R$ 12.500,00. Tratar:
9111-7033.

KADETT - vende-se 92, SL.

R$ 5.000,00 ou entr. R$
2.300,00 + ·23x de R$
240,00. Tratar: 99.52-5027
ou 370-7879 após 19hrs, c/
Jackson.

.

MONZA - vende-se, SLI, 82/
83, 2p, i.s, gas. R$
2.800,00, ótimo estado.
Tratar: 273-0530, após 15h.

OPALA - vende-se, COmodoro,
FLE, 89, com teto. R$
5.700,00. Tratar: 9993-0623.

VECTRA - vende-se; 97, com

opcionais, branco.
R$ 20.000,00. Tratar:
371-7390 ou 9125-2722.

f;IOR'INO - vende-se, 93, pick
up, álcool, prata. R$ 5.500,00
ou financio. Tratar: 273-1001.

PALIO - vende-se 500 anos,

compl., 00, 24.000km. R$
16.500,00. Aceito proposta.
Tratar: 371-5233 cf Marcia
Aurélio.

PALIO - vende-se, EX, 99, 2p,
branco. R$ 10.300,00. Tratar:
275-3227 ou 9118-3091.

PALIO - vende-se, EDX, 97,
azul met. R$ 10.500,00.
Aceito troca no nego Tratar:

370-4810, a tarde.

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

PALIO - vende-se, 99, c/ ar

cond. R$ 11.200,00. Tratar:
9979-4441.

PALIO - vende-se, 97, EP,
branco. Valor a comb. Tratar:

376-1945, após 18hs.

PALIO - vende-se, 00, série

500, completo. R$
16.000,00. Tratar: 371-5233

c/ Márcio.

PALIO - vende-se, 99, prata.
R$ 12.500,00. Tratar: 371-
6864 c/ Carlos.

PALIO WEEKEND STllE -

vende-se, 97, compl.,
vermelho. R$ 18.000,00,
entro + prestações R$
622,00. Tratar: 9973-5212.

TEMPRA - vende-se, 96, 2.0,
16v, preto, compl. + ABS +

couro +' computador de bordo.

R$ 14.000,00. Tratar: 371-
7109 ou 9104-0250:

TIPO - vende-se, 94, compl.,
2p, 1.6. R$ 4.500,00 + 14

parco R$ 290,90. Aceita-se

carro de menor valor. Tratar:
9103-9589.

UNO - vende-se, EX, 99. R$
9.500,00. Tratar: 9979-0�74.

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

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

UNO - vende-se, completo, c/
ar. cond., com c/ CD. R$
10.000,00. Tratar: 370-2914

c/ Adair.

,

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

CORCEL 11-- vende-se, 83. R$
2.000,00. Tratar: 9121-0591.

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

ESCORT - vende-se, GL, 84,
alc., em ótimo estado. Aceito
material de constr. 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,
bordô. 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 comb. Tratar: 370-5627.

ESCORT PERUA- vende-se,
GLX, 97, 16 v.Tratar: 9122-
2483 c/ Bráulio.

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

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

F-100 - vende-se, cor azul,
ano 69, 6cc, desmontada.
Tratar: 370-6954 de manhã.

FIESTA - vende-se, 98, c/ som

de CD, alarme, aro esportivo e

insufilme. R$ 11.200,00.
Tratar: 9963-5287.

KA - vende-se, VL, 00, preto,
t/ ar cond, Tratar: 275-2256.

KA - vende-se, 98, vidro/
trava elétrica, c/ 45.000km.
R4 11.000,00. Tratar: 376-
2961 ou 9967-9864.

MARAJÓ - vende-se, 88, azul.
Tratar: 9111-7033.

MARAJÓ - vende-se, 87,
vermelha, ótimo estado, álc.
Tratar: 370-7703, c/ Volmir.

OPALA - vende-se, Diplomata,
86, alc., 4 Cc. Aceito material
de construção no nego Tratar:

276-0397, após 19h, c/
Lorival.

OPALA - vende-se, Diplomata,
SE, 90, 6Cc., vidro e trv,

elétr., azul escuro me., c/ ar

cond. e d.h. R$ 5.400,00.
Tratar: 275-0879- ou

9979-0605.

JAIME-MOTO PEÇAS TEM:
Toda linha completa de peças e acessórios para motos.

Serviços de mecânica em geral
Multimarcas (novas semi-novas e usadas)

ATÉ DEZEMBRO DE 2002,
EM COMEMORAÇÃO AO 40 ANIVERSÁRIO,'

.cOMPRAS ACIMA DE R$ 35,00 A VISTA •

ROCA DE ÓLEO É DE GRAÇA PI SUA MOTO

Capas de Chuva Delta

, Kit Relação KSD

Capacete HGF

R$ 33,90 a vista (100 peças)

(100 peças)

R$ 25,00 a vista ( (300 peças)

R$ 33,90 a vista
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Itens
. Operação

ÓleÔ motor= !Trocar
Filtro tela'de óleo

. Limpar
Filtro de ar'" ,,'Llmpar
V�la.de ignição / Ajustar /Trocor
Folga das Válvulas' / Ajustar
Carburação Reg. ,rTlarcha lenta / Li

: ,,!"'! mll.'Fu'riCiôl1a mentô"dô'côrburâdôF'c"
,""

...

'!::";:m!i:I!!!'!i.Verificar lAjustar
Funcionamento do Clc�t��Cldor Verificâr / Ajustar

"'> ",m::::"::::"râ6qllEi!'Y':Túbulâçãôi'1 "! ,.. ...

""', "",,' ","':� I>·,;; '!",;,:III;'" ;:1:"1 '!",':Vei'"lfiêêif"!,;;!!,,:;,,:," ""',:;,'

Regulagem filtro combustível Limpar
'

,.' ..... ,

!!I,II..!W,II,'11 IIlI Ç:dbO"em brÊiâg'êm Ilm!!I!!V""""""
.. ....

'!\{êHflcâr!.%!'Aiusfôr /"Lubn
Foco do farol Ajustar

"""''''''''"'''''''''''Fluido freiôdiâhtêirê) (QÇ?,] 25,T,ifah ES)
.,., ,,'

!!!:i""jmi!Yerifiêar nível
Desgaste da pastilha de freio (CG 125 Titan ES) Verificar

';':,;"Tambor do freio
...

Limpar
Cabo freio dianteiro Verificar / Ajustar / Lub
Freio dianteiro e ,:!!",!�;::Yê,.ificar / Ajustar
Sapata' do freio Verificar desgaste
Il1têlTüptor da luz: do :'Ajustar
Pneus Verificar / Calibrar

Verificar / Ajustar
Verificar / Ajustar / Lub

, , ..

' '..

"""',, ":,! ,I,; :::! ,m,!,',!! !,I!!"! !,:..:il:YEirifiê:êi,,.l!l' "::,," "!:,,"
Verificar

" i! '''Vêrificâ'r':furlcionamento
Verificar / Ajustar

, ,Verificar / Reaperlor
Verificar

I

i
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4 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 14 de novemoro

. Fone: (47)
370-8622�

Corsa Wind, 2p
Corsa Wagon, 4p
Corsa Super, 2p

Blazer DLX Gas Natural 97 azul gnv.
Corsa Wind, 2p
Astra Sedan, 4p

Vectra GLS 2.0 00 branco gas. Veetra CD 2.0

Gol GIII, compl. 01 prata gas, Suprema GLS

Gol CL 1.8 97 bránco alc. Ipanema SL, 2p

Uno IE 1.0 93 bordô gas.
Monza SLE, 2p
Monza SLE, 2p

Gol GL 1.8 91 prata gas, Opala Diplomata
Parati CL 1.6 89 marrom alc. Lumina. 7 pessoas
Monza SLE 1.8 8B vermelha gas ..

Parati 1.6 85 verde gas. Saveiro 1.8, à gas.

Escort L 1.6 84 cinza gas.
Parati LO, 4p
Golf GTI 2.0

Voyage CL 1.6 83 branco gas, togus CL 1.6

Opala Comodoro + dh 82 branco gas. Passat Vil age
Fusca 73 pérola gas, Gol' CL 1.6'

Palio 4p 9i) vermelho 22.000km
Sundow 50Cc. vinho gas.

Fiesta LO, 2p
Versailles, 4p

Fusca 85 branco gas. Ranger 4Ce
Verona GLX 1.8, compl. 00 preto gas, Eseort 1.0

370-3113
01 Eseort L 1.6
98
96 Palio 1.0, 2p
95 Palio 1.0. 4p
99 Palio 1.0, 4p
97 Uno Mille, 2p
93 Uno Mille, 2p
93 Uno Mille. 2p
93 Tipo 1.6, 4p
90 Tipo 1.6. 2p
88 Fiorino 1.0
91 Fiorino Furgão

01 Honda Bis
99 Seooter 50Cc
94 Peugeot 504

.

94 Peugeot 504
84 Mazda C. Dupla
91 Cordoba 1.8, 4p

Galant. 4p
00 Maverick
92 Opala.4p
98 Ford A
96 Mercedes. 2p

Ruà Walter Marquardt, 518Rua Waldemar Grubba, 2322· Vila Lalau - ir 371-7212 ou 9963-7641

(47) 376-1772/ 273 ... 1001

C.__•• LTI»At.
Rua: Ângelo Rubini, 780,.. Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC CA1.....HON.....

COMB COR ANO 5-102.2 G Preta 1996

VW Vectra CD G Azul 1994

G Branco 1997 Omega GLS, compl. 2.0 G Prata 1993

G Branco 1996 Chevette SL/E 1.6 A Marrom 1989

G Vermelha 1996 Chevette SL 1.6 G Vermelha 1984

G Cinza 1994 FORD

G Cinza 1991 Escort GL 1.6 V ar + dir G Branco 1998

G Cinza 1980 Taurus Sedan LX 3.8 V.G. G Branco 1997

G Cinza 1980 Pampa L 1.6 + capota A Azul 1996

FIAT
<'

F-l000 Gas/GNV Prata 1995

G Vermelha 1997 Verona LX A Dourado 1991

G Azul 1995 MOTOS

A Vermelha 1988 CG Titan G Cinza 1999

GM IMPORTADOS
G Vermelha 2002 Peugeot 405 SRI, comp. G Azul 1995

Bernardo
Rua

Clube Atlético ,Baependi
de Schroeder

Dornbusch,
Joinville, 41 70

pr6x.
pr6x. trevo
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A-FEIRA, 14 de novembro de 2002

cessórios automotivos

CORREIO DO POVO 5

NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo e
ualidade e confiabilidade em acessórios

�

.ICO jijA!_'! CarWin
ACESSÓRIOS t....,rr.� A c e li ii Ó r í o s

de Ioda linha .. fURO .. GM • Jllp .. RILIYS .. TOVOTA .. _ .

*Aplicação de película *Fai>eas refletivas para caminhões
25 de Julho, 300 • Vila Nova· Jaraguá do Sul· e-mail: marangoni.autopeças@terra.com.br • Tel. 372.-2900 • Tel. Fax: 372-0170

COR ANO
azul 02 RANGER - vende-se, XL, 01, ar

FUSCA - vende-se, 80,
vermelha 02 cond., d.h., 4x4 turbo'- Trata'r: vermelho, rodas esportivas,
vermelha 02 9122-2483 cl Bráulio.

ótimo estado. R$ 2.300,00.

prata 02 Tratar: 373-4018, cl Sidnei.

vermelha 00 VERONA - vende-se, 91, LX,
azul 00 motor AP, rodas esp., ótimo.

FUSCA - vende-se, 1.500, 71,
branco. Ótimo estado. Tratar:vermelha 00 R$ 6.500,00 ou financio.
276-3184.

preta 00 Tratar: 273-1001.
vermelha 00/99
vermelha 97 VERSAlllES - vende-se, 94,

FUSCA - vende-se, 83, álc., cl
roda aro 14, liga leve, motor

roxa 97 compl., cl ar, d.r., v.e., 1600, nova. R$ 3.500,00.vermelha 96 película. R$ 11.000,00. Tratar: 273-0050.
azul 9S Tratar: 275-0585.
azul 9S FUSCA - vende-se, 73,

branco, licenciamento pago
até 2003. R$ 1.600,00.

OPALA - vende-se, 92, 4p,
ótimo estado. Aceito troca.
Tratar: 371-7542.

CYT
JGT
C1
CBS
YBK
61
YBE
C1+
KSE
YBO
CGS
XL
XLS
63
TDM
64
XT2
CBT
XRT
NX4
VRG

BRASlllA - vende-se, 78. R$
1.300,00. Tràtar: 9111-7033.

Tratar: 370-9108.

FUSCA - vende-se, 78, ótimo

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

FUSCA - vende-se, 76, motor

1300, bege. R$ 3.300,00.
Tratar: 9102-2092.

FUSCA - vende-se, 80, preço
a combinar. Tratar: 370-8957
cl Ivete.

FUSCA - vende-se, 78, motos
, 1.300, cl jogo de aro de 3

pontas, cl reparos na lata. R$
1.100,00. Tratar: 9903-0156.

GOL - vende-se, 97, gas.,
vermelha, trv. elétr., trv.

carneiro, ipva pago até 091
2003, lnsufllme, aro, som, al.,
chave segredo inteligente. R$.
9.000;00 + 6 pare. R$
290,00. Tratar: 372-3061
das 12h as 13h, ou 9111-
1452.

CRYPTO.N
JOGTEEN
C·10ltBl.L
C·100 BIZ ES
YBR 1,2511<
CG 125
YBR 125 E
C-100 BIZ +

CG 125KSE
YBR 125 ED
CGTITAN ES
XlR 125
XlR 125ES
CBX200
TDM225
XR200R
XT225
CBX 250 TWISTER
XR 250 TORNADO
NX4FALCON
VlRAG0250

3.710,00
3.728,00
3.730,00
4.120,00
4.15IJ,OO.
4.320,00
4.550,00
4.580,00
4.740,00
4.770,00
4.980,00
5.250,00
5.590,00
6.250,00
6.590,00
6.910,00
7;490,00
7.550,00
'8.280,OÓ
10.530,00
10.890,00

51,7Q
51,95
51,98
57,41
57,83
60,20:
63,40
63,82
66,05
66,47
69,39
73,16
77,89
87,09
91,83
96,29
104,37
105,20
115,38
146,73
151,74

GOL - vende-se, GL, 1.8,
cornpl, R$ 8.500,00. Tratar:
9963-5287.

GOL - vende-se, 95, CU, 1.6,
bordô. R$ 9.600,00. Aceito
troca no nego Tratar:

3704810, a tarde.

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

GOL - vende-se, 16v., 1.0, ano

2000. R$ 16.500,00. Tratar:

371-�233 cl Márcio.

98,44
98;92
98,97
109,32
1tO,12
114;63
120,73
1;21,53
125,71
126,57
132,14

.
139,31
148,33
165,84
174,86.
183,35
198;74
200,33
219,70
279,41

.288,96
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VVOfOfantim I Finanças

Palio ED 00
GM Kadett GLS compl. 98

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

F 250 XL 01 Cinza D R$ 43.000,00 Corsa GL, 1.6 cornpt. Verde 97 G Tempra 96
Corsa Super, 4p 01 Cinza G R$ 14.500,00 Celta 2p Branco 02 G Kadett GL compl. 96
Partner 99 Azul G R$ 14.500,00 Monz.a SLfE, 2p Cinza 88 G Tipo 4p 95Corsa Super, 4p 99 Cinza G R$ 11.900,00 Chevette Bege 81 G Uno Eletronic 95Palio EDX 4p 98 Charnpagne G R$ 11.500,00
Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00 VW Kadett GSI, compl. + couro 93
Gol Plus 98 Branco G R$ 11.500,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G Fiorino LX 89
Gal MI 98 Azul G R$ 11.500,00 Gol Special cf ar Branco 00 G Passat Flahs 87Vectra GL 97 Bordô G R$ 17.500,00 Gol CU 1.8, 2p Vermelho 96 G F-1000 86Blazer DLX 96 Cinza G R$ 26.000,00 Azul 95 A
Kombi cf vidraça. 95 Branca GNV R$ 9.800,00

Gol CU, 1.8, ar e dir.
Santana,4p 86

S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00 FIAT Santana 2p DH 85
Corsa Wind 95 Vinho G -R$ 9.300,00 Palio Fire, 4p Branco 02 G Voyage (relíquia) 82Omega, compl. 93 Grafite G R$ 11.900,00 Mille Fire, 4p Prata 02 G Fusca 78Uno 93 Verde G R$ 5.900,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G
Monza compl. 90 Cinza G R$ 6.500,00 Palio EDX, cf d.h., 4p Vermelho 97 G Fusca 70
Mercedes 1318 88 Azul D R$ 39.000,00 Gol competição GilFusca 82 Cinza G R$ 2.900,00 FORD

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

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

Uno Mille EX 1.0 4p, gas., , travae v. e. compl.í-ar) 98
Palio 1.0 4p, completo, cl ar 98
Palio EDX Lo 2p compl, ar 98

Tipo 1.6, 4p, comp!. 95

Uno Mille. 2p. 93

Uno ELX 4p compl. 94

Tempra 16V comp!. 4p 95
Uno Mille 91

Bordo F-250 XL 01
Branco
Bordo Palia EX 4p. 99
Prata

Corsa Wind 2p 99
Cinza met.
Azul·met. Kadett Sport 2.0 eompl. 96
Branco

Gol 1.0 16V 4p 98
Branco

Eseort Hobby 96
Branco

Kadett CL1.8 v.e. 95
Branco
Azul meto Gol CLll.8 95
Vermelho Ferrari

Eseort Hobby 94Prata

Kadett SLE 90
Verde meto

Voyage 90Prata

Prata Chevette 86
Azul

Fusca 80Verde meto

Marom Fusca 74

Preto.
Vermelho meto .

vw

Gol MI. 1.0
Gol CU 1.6 para-choque pers.
Saveiro CL 1.6

Goll GLX, 2.0, compl .. ar

Parati CL 1.6 VE, gas,

98

96

95

95
91

GM
Corsa Wind 2p, limp., desemb., alarme, TE 98

Corsa Super 1.0 4p desemb. Lim. Ar quente 98
Corsa Wind 1.0 96

5-10 Deluxe 2.5 die. Turbo 96
Kadet SL 1.8, desemb., aerol61io, para-choque pers. 91
Chevette SUE 1.6, álcool 89

FORD
Escort Guaruja 1.8 IIp trio elêtr.
Verona 1.8

92

91

Uno 1.0 Rre
.

02 Branco R$ 12,000,00
Chrysler Stratus LX hidr, 97 Preto R$ 27.000,00

R$ 9.Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00 Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00 Uno 01
Uno vermelho 96 R$ 7.900,00 S-10 Deluxe compl. 96 .Verde met. R$ 15.500,00 Gol16V 4p 99 R$ 13.

R$ 14.Parati CL 1.6 azul meto 94 R$ 8.900,00 .

Tipo 1..6 4p 95 Prata M. R$ 5.500,00 + fino Gol16V 4p 99
R$ 14 .

Escort Hobby bordô 94 R$ 7.300,00
.

Goíf 4pGLX 4.0 95 Preto R$ 15.000,00 Van . 99
R$ 12.

Wyundai Elantra GLS, 4p bordõ 93 R$ 8.700,00 Monza Ciassié 90 Cinza R$ 6.000,00 Fiesta 98
R$ 9.

Escort GL, ale, bordô 93 R$ 8.000,00 Pampa }�.c.:- 90 Vermelha R$ 6.500,OQ Gol GU 1.8 95 .

R$ 8.;;.'1 Uno 1000 ELX 4p 94Uno Mille vermelho 91 R$ 5.500,00 Verona' 90 Vermelho R$ 6.500,00 R$ 6.
Verona, LX, gas. branco 91 R$ 6.400,00 Opala Comodoro 89 Prata R$ 6.000;00 Fiorino Fechada 1000 94

R$ 1.
Monza SLE, ale. azul me. 91 R$ 7.500,00 Premio 86 Branco R$ 3.000,00 Gol 93

R$ 6.3
Parati 91Gol CL branco 90 R$ 5.700,00 Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4.000,00 Uno 91 R$ 5.�

Del Rey Ghia cinza 89 R$ 4.900,00 Fusca 78 Bege R$ 2.600,00 F-1000 Dupla 91 R$ 30.
R$ 4. !Saveiro GI:., ale. bege me. 89 R$ 5.900,00 Brasilia 79 Amarela R$ 1.800.00 Fiorino Fechada 1.3 89

Fiesta, 4p azul me. 99 R$ 11.400,00 Ipanema 93 . Prata R$ 7.800,00 8elina Del Rey 88 R$ 4.�
<

Escort L 1.6, ale 88 Verde R$ 5.200,00 R$ il.�Gol CL, gas. Marrom me. 89 R$ 5.400,00 F-l000 87
R$ 3.,Gol, 16V, 4p branco 99 R$ 13.400,00 Pampa 90 Cinza R$ 6.800,00 Chevette 87

Versailles GL, 2p marrom me. 92 R$ 7.200,00 Omega GLS, gas. 94 Azul met. R$ 15.000,00
. 86 R$ 3.

Titan 98 Vermelha R$ 2.800,00
76 R$ 2·

Monza SLE 87 Bordô R$ 4.800,00
. taCa�ri�Rua Walter Marquard� 1250 - Rio Molha - Jaragu� do Sul, San

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A-FEIRA, 14 de novembro de 2002. CORREIO DO POVO 7

FORD

MORETTI
Fiesta GL/2p 01/01 branco G

Escort GL 16V H 99/00 prata G

Ranger 12D/5p 98/98 branco D

Pampa 1.8 L/2p 96/96 azul G

Seu seminovo com jeito de novo.
Mondeo 94/95 prata G

FIAT

Palio EDX, 5p 97/97 verde G

Lista de veículos Particulares

Ranger XLT 10D 00/00 prata D

FIAT PALIO EDX, 97/97, verde, gasolina Fiesta/5p 98/99 vermelho G

- ,
VWVERIFIQUE CONDIÇOES IMPERD'IVEIS Gol CL 1.6 MI 97/97 vermelho G

nde-se, 99, com ar

GNV�Gás Natural).
00,00. Tratar:

040.

SAVEIRO - vende-se, 95, Cl,
1.6, gás, capota marítima, e

protetor de caçamba. Troco

por Gol de menor valor- 1.0 ou

1.6. Tratar: 9903-9567.
AGRALE - Vende-se, 94, baú

longo, modo 7000RD. R$
21.800,00. Tratar: 372-1817.

9122-2483 cl Bráulio. meses de uso, ótimo estado.

Tratar: 370-8664 ou 371-

1502 após 18 hrs.ISPERO - vende-sé, 95, ou

troca-se por Omega. Tratar:
9993-0623.

BESTA - vende-se 01, cl 16

lugares, ar cond., compl.,
cadastrada em agência, toda

regulamentada, pronta pI
trabalhar. R$ 24.000,00 + financ.
Aceita carro até R$10.000,00.
Tratar: 371-3087 ou 9133-6902.

CB 400 - vende-se, 83. R$
1.800,00. Tratar: 371-2117,
cl Charles.VOYAGE - vende-se, 95, 2p. R$

7.500,00. Tratar: 9112-7830.
L200 - vende-se, GlS, 01,
preta, 4x4 turbo. Tratar:
9122-2483 c/Bráuüo.

COMPRA-SE - Chevrolet ou

Ford toco cl carroceria. Tratar:
372-0108.

CBR 450 - vende-se, modelo

92, ou troca-se por moto de
menor valor. Tratar: 376-0858.

VOYAGE - vende-se, 84. R$
3.200,00. Tratar: 9111-7033.

VOYAGE - vende-se, 90/91, a

gasolina, 1.8, todo orig., cor cinza
escuro. R$6.500,00. Tratar: 372- HONDA CIVIC - vende-se, EX,
3922 ou 9122-4198 cl Walter. 98, automática, prata. Tratar:

CBX - vende-se, prata, 00. R$
4.800,00. Aceito carro ou

moto no negócio. Tratar: 370-

1520, após 18hs.\ BIZ - vende-se, 02, preta, 3

1 997/97, prata.
Completo.

1998/98, prata.
Automático.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

bem conservada. R$
500,00. Tratar: 9903-3691.

CG - vende-se, 84. R$ SCOOTER - vende-se, 97.

1.400,00. Tratar: 370-1161. R$ 1.000',00. Tratar:

370-7703, cl Valmir.

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

se, 86, PX 200 cil., cl
GARELLI - vende-se, preta, capacete. Tratar: 371-1335.

VENDE-SE
Lambreta, 68,

restaurada, ,

original.
.

R$ 3.000,00
Tratar: 376-0409

, fi

VIRAGO 250 - vende-se, ano

01, cl 3000km. R$
6.000,00 + parcelas.
Tratar: 372-3970 ou

9125-2722.
.<

QUINTA-FEIRA, 14 de novem

GM
Corsa Sedan Class.
Corsa 1.0 básico
Corsa sedan 1.0
S-10 2.8 cabo Dupla

R$ 16.900,00 01
R$19.500,00 01
R$ 20.400,00 O
R$ 55.800,00 O

XL 250 R - vende-se, moto

Honda, 91. R$ 2.500,00.
Tratar: 275-4081

XR 125 - vende-se, 2001,
cl 3.000km rodados.
Tratar: 371-4300.

vw
Gol Special R$14.100,QO 02/03
Go11.0 1.6\.14p, Power R$ 20.800,00 02/03
Póló 1:0 R$ 27.000,00 02/Ó3
Rarati 1.0 16V Taur R$ 23.100,00 02;03

FlAT
Uno Are 2p R$ 12.900,00 02/03
Pálio Fire 4p R$14.890,00 ' 02/03
Brava SX 1.6 cornpl, R$ 28.500,00 02/03
Palio W. ELX 1.0 D.H R$ 22.900.00 02/03

FORD
Fiesta GL 1.0 4p R$15.500,00 01
Fiesta Super 1.0 4p. R$ 23.500,00 01
Fiesta Sedan Street .1.0 R$ 18.400,00 01
Ranger Xl Cabine DURla R$ 53.9500,0001 I

* TEMOS TODA LINHA OKM À FATU

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBBA,. 3691· JARAGUÁ DO SUL· se • 370·2044· 31

371-3087 ou 9133-6902.

BESTA - vende-se, cf, 16 tug.,
cornpl., menos ar. Entr. R$
20.000,00 + financ. Tratar:
371-7725 ou 9975-4668.

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)

BESTA - vende-se 01, cl 16

lugares, ar cond., compl.,
cadastrada em agência, toda

regulamentada, pronta pi
trabalhar. R$ 24.000,00 +

financ. Aceita carro até

R$10.000,00. Tratar:

COMPRA-SE - Gol ou Uno

ou Parati ou Escort, ano

90. Paga-se à vista. Tratar:
273-0601 de manhã.

• Técnicos especializados
• Especi�lizada em inie�ão eletrônica, mecônill

multi mnrcos.

• Temos financiamento_

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

fifi
Co n , ór c I o é;. o n.s 6 r Ç.I .0

llN'AQ U.NIAO.

&l
..

1)
.

.. .

'.,

.

. ,

,

. _'

C e n "<)",<:.(:" C·" n.s· 6, etc

:UNIAO: UNIAO"

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

R-ua 13arã6
.

ÔQ R-to Bra-neõ.... 627
e::>BS';, {.-prót?Ci""»:lo qoS 1;S-uper""»:lercaÕos .A..ff:@elorte J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



F-l000 89 Ipanema 96
Prata 2000 R$ 21.000,00 F-l000 78 Parati 92

Saveiro 91 Parati 84 .

branco 1999 R$ 13.800,00 5-10 96 Golf 95

Chevy 92 Gol GIII 16V 00
branco 1999 R$ 11.500,00 Fiorino 86 Gol 99

R$ 14.800,00
Calibra 95 Gol 96

prata 1999 Omega 94 Gol 94

vermelha 1998 R$ 16.500,00
Vectra 95 Escort 98
Vectra 94 Escort 94

branco 1997· R$ 10.300,00
Corsa, cl ar 01 Escort 89

eletronic
Corsa 1.0, cl ar 96 Escort 88

verde 1994 R$ 6.800,00
Corsa 94 Escort 87

E,4p Logus 94 Escort 86
, COl11pl. Prata 1991 R$ 7.800,00 Kadett 93 Uno 91

SL Quantum 95 Prêmio 89

prata 1988 R$ 3.500,00 Ipanema 91 Chevette 87
L 200 D. 96 Opala 80
Verona LX 4p 94 Sportege D. 97
Tempra 93 Fiat 147 79
Monza 91 Brasilia 78
Monza 90 Uno Mille 92

00 branca G

01 cinza G

89 branca G

85 vermelha A

92 branco G

92 branca G

92 branca G

92 cinza G

96 vermelho G

94 cinza G

95 vermelha A

91 vermelho G

1.6 86 Azul G
•

%
ull

370·3113
Idemar Grubba • Jaraguã do Sul • se

branco 01
branco 01
branco 00

prata 00
branco 99
vermelho 98
vermelha 98
Cinza 98
prata 97

prata. 96
prata 96
branco 95
verde 95
prata 94
azul 93
Preta 91
azul 89
azul 86
verde 81
marrom 76

azul 97
vermelho 96
cinza 95

vermelho 76
roxa 94 370-2227/9975-1804

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

VfVot(l�lttim I finiir1ças

373-1881

Corsa Wind 98 verde Gas.
Gol GIII, 4p, 16V' 00 bege Gas.

Go14p,16V 99 branco Gas.
Corsa sedan super 99 branco Gas.
Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.
Corsa super, 2p 98 verde Gas.
Palio ED, 4p 98 azul Gas.
Vectra GL, compl. 97 cinza Gas.
Palo Classi, compl. 97 vermelho Gas.
Uno SX, 4p 97 cinza Gas.
Kadett GL, compl. 96 cinza Gas.
F-l000 S Turbo 89 preta die.
Gol CL 1.6 96 branco Gas
Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.
Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.
Uno EOLX, 4pts 94 vermelha Gas.
Santana CL 1.8 4p. Dh/ar 93 azul Gas.
Saveiro CL 1.6 91 prata Gas.

Voyage G], 89 cinza Ale.
CS 400 84 azul Gas.

Corsa Wind 1.0
Saveiro CL 1.6
Saveiro CL 1.8
Ranger Xl, compl.
Versailes Guia, compl.
Ipanema GL
Monza GL, compl., 4p
F-1000 compl. Diesel
CorsaWind
Gol CL 1.8
Monza SLE cf Trio
Verona LX
Escort L 1.6
Gol CLl1.6
Kadett SLE cjTrio
Gol CL 1.6
Monza SLE cf Trio
Passat, álc

branca
verde
vermelha
preta
vermelho
vermelha
azul
cinza
azul
branco
azul
branco
dourado
branca
verde
vermelho
prata
preto

VEíCULOSJGI 371·'1181
Faça aqui o melhor negócio!

99
99
98
97
95
95
95
94
94
93
93
91
90
89
89
88
86
83

XLX250R 93 vermelha

FINANCIAMOS

SEU VEíCULO

Procure-nos pelos seguintes telefones:

Orsola: 9979-0113

Maga: 9981-5840

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

PL Bem ObJeto'

AT'I'N'ÇÃO'
'�)QMP,*� '�i'Q ��8:IJQ SÉ":';PP1,(i�R diU�O�!J!(n
PAGUE S6/METADE DA PARCELA. ATÉ S'ER CONTEMPI1ADO�' (

J"'O'MíNiMb 5 CONTEMPLAÇQES'TOOG M,ÊS '.

N�TAL caM ê;�RO NovO éONS'ÓRCio RÉGÂTÂ'

TEMOS CRÉDITOS A,PARTIRDE

R$ 3.730,00 ÂTÉ R$ 60;000,00

!ln '!lN a LIILL'E 'PIRE ip
eH CE LTA 1,.(J
U,F4 UNO Id ILLE: FIRE 4P
oi FIE SH1:O

'

130..5 G o L j.Os �E CIH
Iú I,A 1,0
P E PA LlO EX,1 ,0 ,2f'
NFP FIEstn.lJl PEIÚOItALITlÉ
eH GoL 1.0
CU t'UOJ.a
S.Fi SIE�I1i FIRE 1.0
MI!1 CORSA :5 P 1.0
20'ô P EU G E,OT zas S ütE 1[,
NF C' FIE HÁ 1;0 :St;/ PÉIKHA fiG E R
P1V PALIO 1.0161f
sst ÚE�jHLX1:01�1t
PW1 PALIO WEEKEHD',1.0 16V
CSB CORSA SE OA H ",8 L
!í'ís ,PALIO 1.0 16\( "1,5%
PÓ.L POL01:6" .

'SRS: BR..l,VASX4P\l�8NHA �E 'ÇONFl!Q'� rODOS QS,
NOSSOS 'PLAN'osOl

162,\10'
181,07
1n,E�
2V9,96
21f,57
212,90

1242,.1.5
M.4,11
2111,lg
262,14
'W,?6
f1:3.51
30Ü9
307,64
:JGS,Oli
:lÚ,7B
;128,12
;m,6�

'3'�41�"Q
3U,:i�
3�9,4S

Parcela até PaFeela
contêmpla.�ão Cdntêl1l�

Hill
35;/1
mil
399jl
401)1
405!1
46111
4811!
491)1
499,11
·mll
51011
57811
58!II
58611
605,11
Wli
�4i,1I
61411
m!1
m,11

Lil,p�,e jl,
,$;',31..8Ô.40;"· a'!Ô"ÔO·êl ••••

\"
' ..... ,

, ,

'3.6BB,OÕ
13 mi 0,0.0
14:414,00
15,690,oá
15.81100
;,,'. t

15.!1U,O.q
, B ,'1'1B,pO
11l.!l9 0',0 a
19.52700
1'9 ��:a:op
19.599,00
20,440,0 o

�2,71�,OO
nE9ó,ocr
2J ,o� 4,0 o

2� .148,0'0
24.565,0 ti

, 25.380';OQ
26.47 BM
2Ú142,OÓ
29,029,00

Volk$wag�
�Ual'

l\'lei'<!�des-Bel

CHEVc'ROLET

i>ES: RVA JQRGÊ CZERN1EWlCZ N2 ::1..45 - DEFRONTE ÁO JEADRO DA SCAR - 371-3040'· 370·0

1J-���'
(047) 376-0251

Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

r--------�-------��
, I \' I
I I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

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

RODAS - ESCAPAMENTOS _ SUSPENÇÃO
, GEOMETRIA'- BALANCEAMENTOS

À'PRESENTE ESTE RECORTE
E GANHE 5" OESC. EM 'PROOUTOS

15" NOS SERViÇOS

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

'd'···
'

· Ive,rsos
ANDADOR - vende-se. R$
20,00. Tratar: 9903-1900.

ou troca-se por uma esteira.
Tratar: 276-3206.

APARELHO DE METALIZAÇÃO
- vende-se, c/ mais 800gr de
cromo níquel. Tratar: 371,
9358 c/ José.

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

BICICLETA - vende-se 21

marchas, calai ventura, roxa,
feminina, em bom estado. R$
80,00. Tratar:9104-5510.

APA�ELHO DE SOM - vende

se, Aiwa, 3.200 watts,
seminovo. Tratar: 9995-2778,
c/ Adriano.

BICICLETA ERGOMÉTRICA -

vende-se, step, athletic 2001.

Tratar: 371-4741, hor, comI.,
c/ Katia.

ARO - vende-se, aro bolinha
14 c/ pneu. R$ 250,00.
Tratar: 9992-4205. '

ARTESANATO - vende-se, em

madeira crua, Tratar: 371-
7242.

BUFFET - vende-se, quente e

frio, com 13 cumbucas. Tratar:

912�-5357.

ASPIRADOR DE PÓ - vende-se CACHORRO - vende-se, filhotes

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E

CAMINHÕÉS COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.

E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.

, PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951·3905

Rotweiller. R$ 250,00. Tratar:

275-2949, c/ Fábio.

CACHORRO - vende-se, filhote

de Rotweiller c/ 8 meses e

dócil. R$ 300,00. Tratar: 372-
3970 ou 371-7390.

CACHORRO - aceita-se doação
de Pincher ou poodle (macho
ou fêmea). Tratar: 373-3787.

CACHORRO -vende-se, filhote de
Pincher nO O. Tratar: 276-3206.

CACHORRO - vende-se,
Pincher, R$ 80,00. Tratar:
370-7481 a noite.

I

CACH,ORRO .;. vende-se, filhote'
de Cochau, mistura de ColIi c/
Chauchau, _6 meses. e dócil.
R4 200,00. Tratar: 372-3970
ou 371-7390.

CADEIRINHA BEBÊ - vende-se,
Conforto. R$ 40,00. Tratar:
9903-1900.

CARTA DE CRÉDITO - vende

se, não contemplado. R$
1.500,00. Tratar: 371-1244.

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

CARRINHO DE BES!
se, doado. Tratar: li

d��
FILMADORA � ven

'e crfl
marca Panasonl ,

I' J
R$ 900,00. Trata,

c/ Vilson.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-FEIRA, 14 de novembro de 2002

MÁQUINA
SOLDA -

vende-se

elétrica, e

lixadeira,
'

furadeira e cx

de ferraman
tas, Semi
industrial,
Tratar:
370-8563.

'ano Jose Vieira: 770 \; Gusramlrim· se
: 147) 373-3614 • Fax: (41) !i.N52IiliJ
mil: l"!!�,!.!��.brJ!�",,r

MÁQUINA DE
ESCREVER -

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

MÁQUINA DE
LAVAR - vende

se, marca

Enxuta, 5kg,
em bom estado. R$ 290,00.
Tratar: 370-1455 após 18hs.

MESA DE MUSCULAÇÃO -

vende-se, somente a mesa

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

9125-2722.

- verde-se,
I, 220 litros, marca

ar branca, Ou troca
eezer vertical. Tratar:
), .

.

__------ - MINI-USINA - vende-se, de

leite, seminova, 1

pasteurizador, 100 litros, 1

dosado r selador, 1 bomba de
inóx cj mangueira. Tratar:
9973-5212.

vende-se, pi
ora, marca Venâncio,

pàes franceses, a gás
r, R$ 700,00. Tratar:
0,

METALÚRGICA KV L TOA.
fABRICACÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANElAS, PORTAS, CERCAS,

GRADES, PÁNTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,
PORTAS, BASCUlANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAl.

fl(47) 275-1540
!ua Carlos Eggerl, 114 - Vila lalau - Jaraguá do Sul

MÓDULO PI CARRO - vende-se,
marca Stetsom, 500w, 4 canais,
seminovo. R$ 250,00. Tratar:
275-3708 ou 9909-0502,

MOINHO - vende-se pI triturar e

granular cereais, marca Metisa.
Tratar: 370-2146 cj Geraldo,

MÓVEIS - vende-se, balcão de pia
e armário pI cozo Tratar: 373-3787.

OFICINA MECÂNICA - vende-se
ou troca-se por carro do mesmo

valor. Com todos equip.,
montado, pronta pj trabalhar.
Ótimo ponto de loc. clientela,

Tratar: 371-4284, cl Rubens.

FERRAMENTAS
& MAQUINAS
275-1769

MASSOTERAPEUTA
Massagens em Geral

i R: JO(lq�im Françis�o de PaLlla, I S8S - Chico de Pat,olo - JQragu(l do ,SIII -_sç i

OURO - compra-se, anéis,
pulseiras e correntinhas de
ouro. Tratar: 9979-0605.

PORTA ROlÔ - vende-se,' 1

porta rolô cj 3m larg. por 4m

alt., 2 portas rolôs cl 4m alt.

po� 2m larg, Tratar: 370-2365,

SOFÁ - vende-se, 2 e 3

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

SOM PI CARRO - vende-se,
aparelho CD marca kenwood,
modo KDC 217, 4 alto falantes

Pionner, 1 módulo. R$
600,00. Tratar: 273-0050

TELEFONE - vende-se, prefixo
371, por R$ 300,00. Tratar:
372-3970 ou 9125-2722.

TELEFONE - vende-se, prefixo
372, por R$ 200,00, Tratar:
372-1632 ou 371-1919.

TíTULO ACARAí - vende-se,
vale 10 anos, sem

mensalidade. R$ 1.500,00.
Tratar: 370-4494.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.

R$ 300,00. Tratar: 372-1632
ou 371-1919.

VESTIDO PI COMUNHÃO -

aluga-se. Tratar: 373-3787 cl
Noeli.

VESTIDO DE PRENDA - vende

se, 2, verde musgo cl
bordado e marrom cl bordado.
Tratar: 275-2330 cl Zuleika.

VESTIDO DE PRENDA - vende

se, e duas bombachas. R$
180,00. Tratar: 372-3970 ou

371-7390.

VIDEOGAME - vende-se, play
station II, destravado, Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, cj 5 jogos originais,
1 memory card e 2 controles ong,
Tratar: 376-2206.

VIOLÃO - vende-se, marcaEagle,
modo Folk, elétrico, cl captação
ativa + copa. R$ 360,00. Tratar:
9975-2776 ou 372-2016.

. , .

Imovels
CENTRO - compra-se, até R$
80.000,00. Tratar: 372-
1817.

CENTENÁRIO - aluga-se,
quartos mobiliados, R: Fidelis

stinghen, 64. Tratar: 370-
3561.

ITAJAí - vende-se, de alv., cl 2

pavimentos, anexo casa cl 3

quitinetes pi alugar, área

ALUGA-SE - procuro para
alugar, casa na Vila Lenzi ou

Nova Brasília até R$ 200,00.
Tratar: 372-3492 após 18h

cj Dagmar.

AlUGA-5E - bairro Ana Paulo,
com 3 quartos. R$ 250,00.
Tratar: 9993-0623

CORREIO DO POVO 11

VENDE-SE APARTAMENTO PiÇARRAS
1º andar - 1 suite + 1 qto casal + 1qto +bwc,

cozinha americana, ampla sala, área de serviço,
área aberta, 1 vaga na garagem, 20m da rua

; principal 80m do mar, sacada coberta, cl
churrasqueira de frente -130m2 da área si

condômínio - água própria - mobiliado.

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

terreno 360m2• R$
40.000,00. Tratar: (47) 349-
6132, cl Cláudia.

RIO CERRO - vende-se, mista,
cl 60m2, terreno cl
441,50m2, Rua Clara

Haneman, ao lado nQ 235,

R$ 20.000,00, Tratar: 9975-

2164, cl Junior.
CRECI 9465.

AlUGA-5E - quitinetes mob., na

Rua Fidelis Stinghen, 64.
Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se, cl 2

quartos, cl guarda roupas
ernbutido, 2 ar cond., garagem
e demais dep. R$ 38.500,00.
Tratar: 9963-9445.VENDE-SE - cl 70m2, cj lage

de alv., 3 qtos, perto CTG

Laço Jaraguaense. R$
22.000,00. Tratar: 371-

7527, cl Sr. José.
r

CZERNIEWICZ - vende-se, com

2 quartos, suíte, sala, cozinha
e demais dep. R$ 48.000,00.
Tratar: 370-2542.

"

VENDE-SE - próx. Paróquia
Madre Paulina, de alvenaria,
cf 3 quartos, escriturado.

R$ 23.000,00. Tratar:
275-4023

PiÇARRAS - vende-se, Ed. Ana

Paula, avo Beira Mar, 9Q andar,
cl 97m2, cl 3 qtos, 2 bwc,
sala, sacada, todo rnob., cl
gar. R$ 45.000,00. Tratar:
9973-5212 ou 371-6418.

VILA NOVA - vende-se, cl
110m2, e terreno de 665m2,
rua tranqüila cl 2 quartos,

,
sala, biblioteca, cozinha, piso
de madeira, 2 garagens.
R$ 75.000,00. Aceita-se

casa de maior valor,
Tratar: 9975-4467 ou

275-0971.

PROCURA-SE - moça pI
dividir apto no Centro.
Tratar: 9902-6762.

PROCURA-SE - pessoas pI
dividir apto mobiliado no

Calçadão, Centro. Tratar:
370-0908 cl Gilmar.

VENDE-SE - PR�IA CAMBORIU

Apto· frente ao mar - cf 3 suítes, 2 gar., novo - R$ 350.000,00. Outras

ofertas na internet: www.mellm.comf-buratto
Zelia Buratto- Rua 500, n" 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto- 3 dorm. (suíte) + dep. empre., gar., situado no Centro - R$125.000,00.
Outras ofertas na internet: www.mellm.comj-buratto
Zelia Buratto- Rua 500, n" 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367·1993. CRECI296.

VENPE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto- 3 dorm. (suíte), gar., sacada, quadra do mar· R$ 95.000,QO. Outras

ofertas na internet: www.mellm.comj-buratto
Zelia Buratto- Rua 500, n" 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367·1993. CRECI296.

Para compra de imóveis, construção ou refo,rm�
de R$ 20.000,00 a, R$ 90.000,00

Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundo_ temos créditos para caminhões e automóveis.
Autorização BACEM

Tel: (47) 9104-2183 ou 376-3396
�

c/ Vicente· , "�

'MEIRA REFORMA
Obras de Massa Corrida
Pedreiro e Carpinteiro

Pintura em geral
Encanador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIEIRAS - vende-se, terreno
de 375m2, c/ casa de 6x8m.

-

R$ 3.000,00 + 28 pare. R$
150,00. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 9991-6059.

VENDE-SE - esta
térmica e/lO chaPô\
de quadros + acel
8.000,00. Aceita-se
Tratar: 275-275200'VILA LALAU - vende-se, próx.

da Weg II, c/400m2• R$
15.700,00. Tratar: 371-6069.I VEND[-SE: II ponto (omerdol,. estoque e os equlpameillos da Iojo. .

lALUGA·SE: a sala <I 70/00m2, </ carência de três me.:_pora o P pagamento 1
, .. 376.0703_,/"'--.� � - � --- . """"--�-

Fone/Fax: (47) 275·1858
I Ruà MàJ�-!!!o Fef!&ll'à, 258 '.0 � da Demlcar • VIla La"" •�

.

do $II

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se

c/ 577,76m2. R$ 18.000,00.
Tratar: 9975-2164, c/ Junior.
CRECI 9465.

ABANDONE O ALUGUEL
PODENDO UTILIZAR SEU FGTS

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

65.000m2, a UI
Theilaker, cj casai
240m2 c/ piscina.
caseiro, contém IinM
luz e água, com e

120.000,00. Trat�
ou 9122-4198, CI

CRECI 9238

BARRA - vende-se, loteamento
Miranda com 325m2• R$
9.000,00. Tratar: 376-2154.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se c/
1050m2, plano e escritura. R$
13.000,00. Tratar: 9993-0623

CENTRO - bazar e papelaria
Marechal, com estoque,
completa. Tratar: 371-0452 ou

9905-2653 ou 9902-8751.

Credito
20.000,00
32.000,00
40.000,00
48.000,00
56.000,

120X
215,00
343,00
429,00
514,_00
600,00

CHICO DE PAULA - vende-se,
c/ 383,44m2• R$ 12.000,00.
Tratar: 9975-2164, c/ Junior.
CRECI 9465.

RIO CERRO - vende-se, na Rua
Valdir Girolla, c/385m2• Tratar:
376-0017 ou OXX062 261-5695.

ESTRADA NOVA - vende-se ou

troca-se loja, ótimo ponto.Tratar:

Temos outros valores, Consulte.

(47) 322 7387

Plantão Sábados,Domingos e Feriados

(47) 222 2007
Horário Comercial

Com Guilhermé'

Tra�alhamos com autorização
do BACEN pi consórcio.

ARTIGOS PARA CAMA MESA E BAn
"

Trabalhos sob medida

pI Cortinas, Camas Redondas
e Persianas

ir (47) 373-42.64 Rua 28 de Ag'osto, 201 .. Guaramirim se

sulm.

R$11,90

Planta Ornamental
Castiçal Anjo

R$22,50

R$19,�
eças de Porcelana

Pintada Bodas de
Ouro e Prata

Av.- lV1al. Deodoro 1034 - Centr
Jarag'Uá do Sul '; se
Tel. 275 - 2495

, "<O.",, �",_,��"""

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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@SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SESC CONVIDA:
GRUPO JAMBARR, da Noruega

?

C - Serviço Social do Comércio - traz a Jaraguá do Sul o .espetáculo musical

USSÕES BRASILEIRAS", com o GRUPO JAMBARR, da Noruega. O espetáculo
o PROJETO SONORA BRASIL - Circuito Nacional SESC de Música.

C prepara-se para receber o GRUPO JAMBARR, com importantes músicos

dos na Noruega. Fazem parte do grupo JAMBARR são: Miki N'doye, Kossai

Kossa Diomandé, Mustapha Oahir e o brasileiro Célio de Carvalho, que trarão

entos musicais de percussão, de várias partes do mundo, para este show

o do SESC, numa viagem inesquecível e inédita em Jaraguá do Sul, pelos
hos da música instrumental !

DOEONDE?
etáculo acontecerá no dia 16 de Novembro (sábado). às 18 horas, no Teatro do

Cultural de Jaraguá do Sul - SCAR.

nidade única! Venha e traga sua família.
s informações: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br

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

Rua Adélia Fischer, 303

Fone: 370-025 I
jaraguadosul@sc.senac.br

'cursos
30h 18111 a 29111 2'aS" 19h30às22h30 1+1 R$92.00

44h 18111 a 16112 2',4"e6" 18h30às22h 1+2R$105,OO

15h 18/11 a 16112 2'feiras 09hàs12hou

Para não associados ao Núcleo de Cabeleireiros 19hàs22h 1 +1 R$ R$ 78,00

Para associados ao Núcleo de Cabel�ireíros 1+1 RS70,OO

15h 18111 a 22/11 2'aS" 18h30às21h30 1+1 R$183,OO
deBelllReçebere Servir20h 02/12810/12 2'aS" 14h às 17h R$200.00

Ou 1 + 1 R$105,OO
oraçãOd ._e Vltnnas Uh 20/11 823111 2' a 5"
ndlrneot

. oeVendasnoVareJo15h 25111 a 29111 2"aS"
10ria 15
FI

h 25/11829/11
orall\rra J

II

1'1 OseBuquês 20h 02/12a10/12 2"aS" 18h30às21h30 1+2R$135.00
aSOcialeproflssional 08S: Ao final do curso Workshop Como se Vestircom Elegância

18hàs21h 1+1 R$75,00

19h às22h 1+1 R$70,OO

28a68 . 19hàs22h 1+1 R$ 70,00

15h 02/12 a 09112 2" a 5' 1.9h às22h 1 + 1 R$,sO,OO

, .

roxi mos cu rsos

* Oratório Nfvel "

empregos
APOSENTADOS - precisa-se
para pequenos serviços.
Tratar: 370-3320.

PANFLETEIROS - precisa-se
de pessoas p/ trabaltiar c/
panfletagem, período integral.
Sexo masculino. R$ 250,00 +

passagem. Tratar: 370-3320.

PROCURO PESSOAS - p/
trabalhar a partir de casa,

tempo integral ou parcial,
ótima remuneração. Tratar:
276-3184 ou 9902-2182.

ESTAGIÁRIO
Estamos cadastrando

estudante.s do Ensino

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

sala 7, piso superior.
Tratar: 275-2088

PROCURO PESSOAS - p/
trabalhar como distribuidor ou

superyisor. Tratar: 273-0002.

PROMOTORES DE VENDA -

precisa-se urgente, 40 vagas,
sendo p/ 20 mulheres e 20

p/ homens. R: Reinoldo Rau,
340. Tratar: 275-1496

RAPAZES - precisa-se, p/
atuar em loja de brinquedo do

Shopping. Tratar: 9117-3289,
c/ Ana Lúcia.

REPRESENTANTES/PREPOSTO
- Precisa-se que Já atendem
indústrias de confecções para
vender Etiquetas Bordadas e

Etiquetas p/indo de Jeans.
Tratar: 9955-3823, c/Dorlval.

CORREIO DO POVO 13

DIARISTA - ofereço-me p/
trabalhar. Tratar: 370-6371,
c/ Michele.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

na área de malharia. Tenho

prática em dobração, revisão,
embalagem, corte e máq. de

pressão. Tratar: 373-3787, c/
Nóeli.

SÓCIO - procura-se, p/ escritório
de prestação de 'serviços, que

seja contador ou administrador.
Interessados comparecerem a

R: Exp. Gumercindo da Silva, 72
- si 03 - Centro. Em frente a

Caixa Económica.

PROFESSOR PARTICULAR -

ofereço-me p/ dar aulas de

Química e Matemática. Tratar:
275-1856.

QUíMICA - ofereço-me p/atuar
na responsabilidade técnica
de empresas da área química.
Tratar: 275-1856.

CASA PROPRIA
Últimas vagas

CRÉDITOS
R$ 19.000.00
R$ 25.500,00
R$ 32.000,00
R$ 57.000,09
R$ 76.000,00

PARCELAS

R$159,00
R$ 209,00
R$ 369,00
R$ 477,00
R$ 699,00

Para comprar, construir, reformar,
etc. Autorlz. Bco Central.

(47) 222-1152 ou

9981-3627, c/ Paulo

SENAlse
JARAGUÁ DO SUL

VESTIBULAR VERÃO 2003

INSCRiÇÕES 140ut a 03 dez

Curso Superior de

TECNOLOGIA EM PROCESSOS

DE PRODUÇÃO MECÂNICA

Local das Inscrições: SENAI de Jaraguá do Sul ou www.sc.senai.br

Taxa de Inscrição: R$ 50,00

Documentação: 1 foto 5x7 e identidade
�

Provas: 15 de dezembro de 2002

Horário das Provas: 8h às 12h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sociedade Recreativa Alvorada

EDITAL ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA

A DIRETORIA DA SOCIEDADE RECREATIVA

ALVORADA, em conformidade com seus estatudos,
convoca os seus sócios para Assembléia Geral
Ordinária, que se realizará no dia 13 de Dezembro
de 2002 (sexta-feira) às 19h30, em primeira
convocação e as 20 horas em segunda convocação
com qualquer número de sócios em sua sede em

Rio Cerro II tratarem sobre:
* Prestação de contas referente ano de 2002.
* Assuntos diversos de interesse dos associados.
* Eleição danova diretoria paar 2003/2004.

Jaraguá do Sul, 11 de novembro

de 2002.

A Diretoria.

P'LANET GAME
* VENDAS *I.OCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

QUINTA-FEIRA, 14 de novemD� r

acompanhantes
............................................._--

8"1U • 'IlJl>IC
Sua melhor opção de prazer

." ••,...",.. ,••'UI
AtendeMos Eles, Elas e Casais

Oespedidas de Solteiro, m8ss8Sens eróti,as
Jaraguá ,lo Sul e nlglão

Jade ou Jakson (47) 9991-8668

Somos'Meigas, Carinhosas,
Iniciantes, Safadas

Divertidas e Sedutoras

't'��«m4
l�e«m4�

Jaraguá do Sul c/ Local Discreto, Afassagells e Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR

Téo Bogo

� CW O lanto "a"ttchi
IJ

icro informatica. com
• , ,. < I a I t.... . .. , .. '," . D' i

Rui! Vcnândo da Silva PoI1o, 21
.

1!9252-230 Jaraguá do SUI- OC
Pone: 1471275.1968 Fax: 47 371.6408

E-maIl: sac@icroinfonnatica.com
www.icroinfonnatica.com

Fotos

Thiago Markiewicz/Lookhere

Começam novamente as festas do
Santo Mariachi ...

DJ Perereca (Se7en), DJ Café Pinhão,
DJ Kasca e DJ Xalinho detonando as

Pick-Up"s, e, no palco, a respon
sabilidade fica por conta da banda
Mensana.

Dia 19 de dezembro, no Parque
Aquático Malibu.

Rua Jaraguá, Ilha da Figueira, s/no,
500 metros após o Móveis Tironi.

Preço antecipado: R$ 8,00
Na hora: R$ 12,00
Antecipados: Postos Mime da Rei
naldo e Kohlbach, e na loja Anti
Doppe, do Calçadão.

l1elh,or opção- da.-cida.de
* Diariamente à partir das lO horas

• Música ao vivo de Quarta a Sábado

Reservas 370.5166

c....
Quinta-feira -

Big Bowlling : Shaw nacional Com Jota Quest... Imperdível. ..

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo, com Deco

Sexta-feira -

Banana Joe - Ubatuba: Festa do Atlântida Circus Music Festival,
com as banda Kara Dura Blues Brathers, Identidade Secreta e

Núcleo Sul

Bali Hai - Porto Belo: Abertura Oficial com DJ's Sandro, Fernando
.

Olsen (residente Bali Hai), Dudu Schwab e o Mestre do Retetê:

DJ_Songa.: ..... E a banda Detonautas Rock Club, do Rio de
Janeiro

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo, com Ricardo Gomes

Sábado -

Banana Jae - Ubatuba: O agito é por conta da banda Duca
Rantaia

Bali Hai - Piçarras: Abertura Oficial com DJ's Alex Dias, Laia,
Rava e Daniel. E a banda carioca "Detonautas Rock Club".

Bali Hai - Porto Belo: A Segunda noite do verão Ball Hai fica por
conta dos DJ's Songa, Sandra e Fernando Olsen (residente Bali

Hai), e a banda Os Beterrables, de Floripa, .... Fortíssima ......

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Por. Franciene Fagundes
GENTE & INFORMA ÃO UINTA-FEIRA 14 �e novem�

Leno

(Milênio
Veículos) e

Maga'

Orlando
(Barra

Veículos) e
-�-'c

Maga

Ko- � dia I/II, Ct BV FiIumeebut p� lUtt jmfÚl1t pWUt Oâ �ém �
Ma Ceuhe AUélica B�eudi. Vejtt atg� beaa� da b�faf

Oswaldo COM Veículos) e Islair (Agricopel)

Marcelo (Peron Automóveis) e

Maga

Automóveis) e

Marcos Pellense
. (Autornovél) e

Orsola

FEUCIDADES
Completou 18 anos

terça-feira Juliana C
Seus pais, Silvia e OI
clêsêjam fe I i c idades!

Operadoras da BV Financeira, MagaW
e Orsola c

o Grupo Folclórico Nachtstern Volkstanzgruppe, da
Scar (Sociedade de Cultura Artística), se apresentou
no último dia 26/10, na Oktoberfest, em Blumenau.
Neste ano, o grupo está completando 10 anos.

Na próxima segunda-feira, o casal Romilda e

Randolf Bruch comemora mais um ano de feliz
vi daconjuqal. Parabéns é o que deseja seus

primos I<átia e Renato Schulz

Ruy (Barra Veículos) e Maga

Maga (O) e Orsola

acompanhadas dos familiares

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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revisto para o primeiro semestre de 2003 o

50 para 654 vagas de auditor fiscal do trabalho.

o exige nível superior e oferece vencimentos

4.268,12. De acordo com o Ministério do

lho serão oferecidas 400 vagas para a

alid�de de Legislação do Trabalho � nível

or em qualquer área -, 127 para Segurança do

ho - formação em Engenharia com pós
ção em Engenharia de Segurança - e outras

a Saúde do 'Trabalho - que precisa graduação
edicina e especialização em Medicina do

lho. Segundo informações do Sindicato

naI dos Auditores Fiscais do Trabalho, existe

carência de 3 mil fiscais em todo o País. Na

o Sudeste, o déficit é de 600 fiscais.

ai de Jaraguá do Sul está com as inscrições
5 para o vestibular do curso superior de

lo�a em Processo de Produção Mecânica e para
técnicos. Ao todo, são 14 turmas de cursos

os e.um de nível superior. As inscrições para o

ular serão realizadas até o dia 3 de dezembro e

vas estão marcadas para o dia 15 do mesmo

as matrículas serão efetuadas nos dias 13 e 14
eiro. As 14 turmas de cursos técnicos são de
orno Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica,
'rio, Estilismo, entre outras. As matrículas serão
s até o dia 17 de janeiro, e haverá teste de seleção

de jandro.

TADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE
RAGUÁ DO SUL solicita o

. ,

pareCimento junto à Divisão de
Cursos Humanos, no prazo de 48
arenta e Oito) horas, da Sra.
RIA DO ROCIO MULLER, para que
orne as suas atividades na função
AUXiliar de Enfermagem.

se� não comparecimento, será
nSlderado II ABAN DONO DE
PREGO"

á do Sul, 14 de novembro de 2002.

Suas idéias
rvilhanda e tudo
terá a colaboração
s. Não confie em

s. À noite, estará
bern-humorcdc.
Câncer - Terá facilidade

expressar. Sua
tará em evidên·
tina poderá in

ite reprimir suas
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I INICIATIVA: ENTIDADE BUSCA O APOIO DA SOCIEDADE NO COMBATE AO USO DE DROGAS
,

Instituto Encontro com a Vida
•

. A· '

quer construir centro terapeutico
JARAGuA DO SUL - o

consultor em dependência
química e fundador do

Irevi (Instituto de Reabi

litação Encontro com a

Vida), Samuel Barreto; está

promovendo uma cam

panha de arrecadação de

material de construção pa
ra a edificação de um cen

tro terapêutico para aten

der os usuários de drogas
do Município e da região.
Barreto, 40 anos de idade,
tem se dedicado integral
mente ao trabalho de res

gatar para o mundo sau

dável os jovens, adultos e

adolescentes que são de

pendentes químicos e que

precisam de ajuda para lar

garem o vício.

Integrante da Comuni

dade Batista Vida Nova,
Barreto afirma que o Irevi

é uma entidade voltada

exclusivamente para a pre

venção .
e combate às dro

gas e que somente a partir
da construção do centro

terapêutico o instituto po
derá atuar no tratamento.

Cesar Junkes ICP

Consultor em dependência química Samuel Barreto quer construir centro terapêutico

"Por enquanto estamos en- soas. próximo passo do Irevi é

vianda as pessoas com O atendimento é rea- descobrir se o usuário de

dependência química para lizado em um escritório 10- droga possui predisposi-
centros de recuperação de calizado na Rua Planins- ção genética para tanto ou

outras cidades", explica check, Bairro NovaBrasilia. se o vício é estimulado a

Barreto. Barreto salienta que apro- partir e tão somente do uso

Entre as atividades de- ximadamente oito a dez continuado. "Existem pes-
senvolvidas peloIrevi, Bar- pessoas, por semana, apa- quisas que apontam para a

reto cita a distribuição de recem na sede do Irevi em predisposição genética ao

material informativo para busca de ajuda. 'Já conse- uso de drogas, porque a

esclarecer a população so- guimos 'livrar da droga predisposição orgânica e

bre os males que o uso de quatro pessoas", exempli- psicológica já está confir-

drogas acarreta à saúde fica. mada", argumenta Barreto.

física e emocional das pes- Barreto salienta que o (MARIA HELENA DE MORAES)

Prefeitura prepara festa especial para idosos
GUARAMIRIM - Mais de Terceira Idade (são três cipem da festa deste ano. serão óferecidas orienta-

de 400 idosos irão parti- que existem no Município), Segundo a coordenadora ções na área de saúde e

cipar da Festa da Terceira Prefeitura, postos de saúde, Marli Pereira Andrade, a exames de glicemia e pres-
Idade, que será realizada secretaria paroquial e nas programação inicia às 8 ho- são arterial, entre outros,

pela Prefeitura de Guara- capelas dos bairros e inte- ras, com recepção. e café A Prefeitura também

mirim, no dia 24 deste rior do Município. A festa da manhã, celebração reli- vai disponibilizar o trans-

mês, no pavilhão do Par- é direcionada para pessoas giosa, jogos, almoço, dis- porte gratuito dos idosos

que de Exposiyões Prefei- com mais de 65 anos. tribuição de sorvete, sucos ao parque municipal, pas-
to Manoel Perfeito de A estimativa da comis- e refrigerantes, música ao sando pelas capelas, postos
Aguiar. As inscrições po- são orgarí.i.zadora é de que vivo, danças e atrações cul- de saúde e na sede dos gru-
dem ser feitas nos Clubes mais de 800 idosos parti- turais e sociais. Também pos de terceira idade. (MHM)

'teró tudo para
as pessoas. Na

erá ser o centro as

ja firme nas relações
O romance precisará

idade.
Virgem - bom astro I pa ra

f pras para o lar. Os

viagens curtas e

o estarão fovore
da rotina. lncons-

!I
,I

:1
I

�i

mais
m as pessoas

,wóxIllIfiã$::�Wiloite, clima ótimo

para a conquista.
Escorpião - Deverá descobrir

es de renda, mas não.
spostar na sorte, pois

ntuição estará tinindo!
de nervisismo em

Sargitário - A manhã
.

a, mas ô tarde,
derão se corn

e as provoca·'
amorosa rn o v i-

timo astral paro
encarar os desafios. Clima d

pura curtição na paquera.
Peixes - Cultive seu lad

speritual, e se sentirá
erável. Nem todo sairá

desejos. Seja moi '

el nas coisas d

Capricónio - Não perca a

de defender seus

m seu amor vai se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I ATRAÇÃO: SHOW COM O JOTA QUEST VAI REUNIR CERCA DE TRÊS MIL PESSOAS, HOJE À NOITE

Freqüentadores do Big Bowlling
desconfiam da estrutura da casa

]ARAGuA DO SUL - A

banda de renome nacionalJota
Quest apresenta-se hoje à noite,
no Big Bowlling, situado no G2

do Shopping Center Brei

thaupt. O evento, que deve
atrair aproximadamente três mil

pessoas, cria uma expectativa de

casa lotada e instiga o boato

sobre um possível abalo de 11

centímetros ocorrido na estru

tura do estabelecimento, após
o show do Titãs, realizado no

dia 24 de maio.

A bancária Leila Albano, 25

anos, revela admirar o trabalho

da banda nacional, mas é en

fática ao afirmar que não sente

se segura num show desta pro

porção, realizado no Big Bowl

ling. "Assim como eu, muitas

pessoas ouviram comentários

sobre este abalo ocorrido na laje
do estabelecimento. Por isso

preferimos não arriscar neste

evento, que vai encher a casa",

Apolo:

i CORREIO DO POVO
��.1.Sli9

Shopping Center
BREITHAUPT

I,
.

. Divulgação
Diretores do shopping afirmam que construção é segura

destaca.

A bancária prestigiou o

show da banda LS Jack e men

ciona o quanto a estrutura ba

lançou, mesmo não tendo a casa

lotada. '.'0 local que foi cons

truido o Big BowIling foi feito
.,

para estacionamento, não para
duas mil pessoas ficarem pu
lando", argumenta.

O superintendente do

Shopping Center Breithaupt,
Heine Withoeft, ressalta que o

sucesso do empreendimento,
como um todo, e, .ern especial,
do Big BowIling, instiga a in

dústria do boato e incomoda

as pessoas de índole destrutiva,
desavisados, que se deleitam em

semear na população de boa-fé

'dúvidas e receios descabidos. ''A

intenção destas pessoas é deses

tabilizar aqueles que, focados no

desenvolvimento social e pro

pagação do bem-estar geral,
.

pouco tempo têm para Se preo

cupar com aqueles "experts" que
de tudo "entendem" um pou
co, porém nada entendem de

contribuir para o desenvolvi

mento sociocultural de toda a

comunidade", critica. Ele en

fatiza que o shopping foi pro

jetado e construído com a mais

modema técnica e considerando

níveis de segurança em muito

superiores aos estabelecidos

pelas normas da ABNT (Asso
ciação Brasileira de Normas

Técnicas), especialmente no que
se refere a valores de cargas ver

ticais, o que garante, com grande
margem de segurança, a total

solidez e resistência do prédio
às capacidades nele instaladas.

(FABIANE RIBAS)

QUINTA-FEIRA, 14 de novemoll

Superintendente garante
estrutura é segura

Deacon:locomaTabela2,daNBR6120daABNI
de 1980, qulõ! trata de "Cargas para o Cálculo de &
Edificações", ovalormínimo de cargavettical para ''SaliJ
"Salão de Esportes" e "Ginásio de ESportes" �
respectivamente, da Tabela 2), é de 5 kN/m2 (cinco
pormetro quadrado), o que equivale a 509,86 kgf/ml(
e nove quilogramas-força e oitenta e seis centésim�·
quadrado), ao passo que, o projeto estruturaldoSh
Breithaupt - e a sua execução - foram dimensi,
kN/m2, o que equivale a 750 kgf/m2.

- Além da total segurança.e solidez da estrutun

assegurada porprojetistas e construtores de reconhecida
no aspecto operacional, tanto o BigBowllingquantoa
do shopping, naquele evento, como em qualquetou�
todo o seu efetivo para oferecer ao seu público todal
necessária, indispensável para garantir a realização deI[

grande porte-, asseguraHeine Withoeft.
O chefe do setor de atividades técnicas do Cotpo�

de Jaraguá do Sul, Ermínio Lucioli, explica que foi
vistoria quando o BigBowllingfoi inaugurado e tudo
das normas legais. "Mas isto foi há 2 anos e a Prefei
solicitou renovação do alvará, então não sabemos se

mudança ou problema", diz. A gerente de plan'
Prefeitura, Clarice Coral, afirma que não recebeunenh
formulada sobre o assunto, mas garante que vai entrnr

com os bombeiros para analisar a procedência do�
tomar as medidas necessárias para elucidar este caso.

O produtor de eventos do BigBowIling, Thiago
que os boatos são incoerentes e infundados. "A CJIl

problema algum, essas oscilações devem ocorrerpoqe
de uma estrutura rigida. Cada metro quadrado suporl:!
toneladas e nós não iríamos promover Um evento

colocar em risco as nossas próprias vidas", argumenta

Tema Livre (seguindo os traços da cultura e paisagens locai

·Regulamento:
O Guia Fácil está lançando em Jaraguá do Sul e Região a 2a edição do concurso "Arte na Lista". A atividade resu1ta�

criação do centro da capada lista telefônica Guia Fácil.

10 - Poderão participar do concurso artistas profissionais e amadores,
em toda a região de abrangência GuiaFácil.

2° - O tema a ser desenvolvido na obra da capa é livre, seguindo os
traços dá cultura e paisagens locais. O trabalho deverá ser inédito e

original, É vedada a reprodução. total ou parciàl de obras já
existentes.

3° - O tamanho da obra deverá ser na proporção de 50 x 40 (50cm na

vertical e 40cm na horizontal). O material a ser utilizado na

confecção é de livre escolha.

40 - O titular dos direitos autorais do desenho a ser publicado será o

Guia Fácil Editora de Listas Telefônicas, respeitando-se a menção do
nome ou assinatura do autor.

artenalista@guiafacilnet.com.br

50 - Todos os trabalhos passarão por urna prévia seleção através de
uma comissão avaliadora, nomeada pelo GuiaFácil.

6° - Os trabalhos selecionados serão expostos em stand mO

Shopping Center Breithaupt no período de 28/11/2002 a 19/1,
quai s serão julgados pela comunidade a través de uma urna que sera.
dia20/12/2002, emhorário a ser definido. Em caso de empate,a,d I
feita pela diretoria do Guia Fácil. A decisãoé soberana e irrecornve

7°c Os trabalhos deverão ser entregues até o dia 25/11/2002, no qui :

Guia Fácil, montado na entrada do Shopping Center Breithaupt.

d' poSI8° - Após a exposição, as obras não Selecionadas, estarão a IS

'ni!
autores, no período de 30 dias na administração do ShoPPI�1
Breithaupt, Caso as obras não sejam retiradas neste período,
poderão retirá- las na sede do Guia Fácil.

8° - Premiação para obra escolhida: '

.

a) Publicação da obra na edição 2003 do GuiaFáClJ. �l
b) Publicação no editorial da lista de curriculum ou

autor da obra.

c) Prêmio deR$ 500;00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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eirense livre do rebaixamento
e

a igueirense entrou em

ontem à noite, contra o

evenceu, fora de casa,

1. Com este resultado

aticamente livre do

lento. Já o Coxa segue

s melhores, com 36

. Os catarinenses so

. Os gols da partida
marcados por Thiago

lo Figueirense, e Lúcio

para os donos da casa.

Iamengo arrancou um

heróico contra o de

° Palmeiras, porl a 1,
'0 Parque Antártica, em

o, e praticamente deu

risco de rebaixamento.

Já o Verdão se complicou
de vez e agora joga suas últimas

fichas na última rodada. O Pal

meiras permanece na zona de

rebaixamento, com 27 pontos,
eoFlamengosobepara29,pra
ticamente livre do risco de cair

para a Segundona .

Os outros resultados da

rodada de ontem foram: Vasco

2 x O Ponte Preta,Atlético-MG 6

x 4 Gama, Internacional O x 1

Cruzeiro, BahiaOx O Corinthians

eJuventude O x O Paysandu.
Hoje à noite enfrentam-se

Fluminense x Portuguesa, São

Paulo x Vitória, Paraná x

Grêmio e Guarani x Botafogo.

tos ganhos/ J. jogos/ V - vitórias/ E- empates/ D- derrotas/ GP-
1I0S/ Ge. gols contrai SG· saldo de gols/ %- porcentagem

ENTRO DE FORMAÇAo DE
DUTORES LESSMANN LTDA

, , ,

370-1215 - 371-5925 - Fax: 371-5933
Ccfcíessmann@lIol.éom.br

, LOTERIAS
Megasena
concurso: 41304 '2. 9 - 33 - 35 - 53

Quina
concurso: 1 070

03 - 26 - 29 - 56 - 59

Loteria Federal
concurso 03685

1 °
- Prêmio: 60.783

2° - Prêmio: 39.978
3° - Prêmio: 64.587
4° - Prêmio: 31.450
5° - Prêmio: 69.840
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LI SINISTRO: INCÊNDIO NA TIFA SCHUBERT DESTRÓi COMPLETAMENTE UMA CASA DE MADEIRA

Família de Jaraguá do Sul
\

fica só com a roupa do corpo
]ARAGUA 00 SUL -

Um incêndio ocorrido por
volta das 10 horas de on

tem destruiu completa
mente a casa de Lourdes

Aparecida de Souza, 42

anos, localizada na Rua Iri

neu Franzner, no Bairro Ti

fa dos Martins. Ela perdeu I

tudo o que tinha, desde

roupas, documentos e

utensílios do lar.. Até a bici

cleta do filho mais velho,
Cleison Régis Souza Ma

chado, de 17 anos, também

foi· destruída pelas labare

das que, em menosde meia

hora, devorou a estrutura

de madeira da casa. O ma

rido de Lourdes foi avisa

do e voltou para ver o que
havia acontecido. As crian

ças, são três menores, sen

do dois portadores .de de

ficiência mental, não se

conformaram e choraram
muito abraçadas à mãe.

Inconforrnada, Lour

des afirma que não tem no

ção do que pode ter causa

do o incêndio, que come

çou, segundo ela, por volta

das 10 horas, e por pouco
não se alastra para a casa

do vizinho, o mecânico

Lourdes Aparecid� de Souza perdeu tudo o que tinha e agora precisa de ajuda

Altêmio Lodi Rissini, 34

anos. O vento levou as

chamas para a casa dele,
que teve que usar baldes de

água para impedir que o

fogo se alastrasse. ''A coisa

foi tão rápida que não deu

tempo de fazer nada", la

menta Rissini.

Lourdes conta que es

tava amontoando lenha no

pátio quando percebeu a

fumaça, que saía pela parte
da frente da casa. Quando
dei por mim não dava mais

para entrar. A sorte é que

as crianças pequenas não

estavam em casa", afirma

Lourdes, que lamenta ter

perdido os documentos

pessoais da família e espe
cialmente os papéis da casa,

comprada há pouco tem

po. Quando o incêndio co

meçou, Lourdes já havia

preparado o almoço. ''Até

a comida das crianças foi

perdida", comenta a dona

de-casa.
O Corpo de Bombei

ros de Jaraguá do Sul foi
acionado e chegou em 10

minutos, mas, devido a

problemas no primeiro
caminhão-pipa, a atuação
dos bombeiros demorou
um pouco para acontecer.

"Quando chegamos não

havia mais chance de salvar

alguma coisa", afirma o

bombeiro e auxiliar de co

mando Fabiano Cândido.

Segundo ele, foram gastos
18 mil litros de água para
combater o sinistro. A cau

sa mais provável pode ter

sido um curto-circuito.

(MARIA HELENA DE MORAES)

PRF efetua blitz e prende acusado de furto de.veículo
GUARAMIRIM - Du

rante blitz realizada na ma

drugada de terça-feira,
pela PRF (polícia Rodo

viária Federal), o policial
plantonista Sávio Macha

do autuou em flagrante
delito o chapeador João
Antônio da Luz, 39 anos,
natural da cidade de Con

córdia.

Ele estava de posse do
veículo Santana que havia

sido furtado na sexta-feira

passada, dia 8, na cidade
de Joinville. O carro apre
endido estava com placa
fria de outro veículo de

Concórdia, chassi remar

cado e documentos de
outro automóvel.

Segundo informações
do relatório da Delegacia
de Polícia de Guaramirim,
'o acusado alega que estava

prestando um favor de
levar o Santana da cidade
de Joinville até Concór-

COMUNICADO
L'C VIEIRA E elA LTDA - Inscrição Estadual Nº
252.864.239 e eNPJ Nº

00.060.906/0001-00 - rua Emil Manke Senior, 785
- Vila Itoupava - Blumenau - se -, comunica que foram
extraviados Blocos de Notas Fiscais Série: A-1 Nº
051 à 150 em branco, conforme boletim de
ocorrência.

ABANDONO DE EMPREGO COMUNICADO

De conformidade com o art. 482, letra I da CLT, convidamos o

Sr. Denilson da Rosa Valete - CTPS 57956- serie 034·PR a

comparecer no prazo de 48 horas no setor pessoal da empresa
PNEU CENTER COM REC ACESS LTDA., sito a Rua Prefeito
Waldemar Grubba, 2850 , Vila Lalau, Jaragua do Sul. O não

comparecimento no prazo acima citado caracteriza abandono
de emprego.

Atenciosamente
, PNEU CENTER

dia, afirmando não ter

consciência da procedên
cia do carro.

Depois de efetuar con-

sulta ao sistema do Ciasc
.. (Centro de Informática e

Automação do Estado de
Santa Catarina),os policiais
constataram que havia um

mandado de prisão contra

Luz, proveniente da 1 a

Vara Criminal de Concór

dia, pela prática de estupro
e atentado violento ao

pudor, com condenação
de 17 anos e 6 meses de
reclusão.

O mandado foi cum

prido e comunicada a pri
são ao Fórulll de Justiça.

A Delegacia de Guara
mirim vai abrir inquérito
policial para investigar o

caso do furto do veículo

e repassar as informações
para as comarcas de Con

córdia e Joinville.
(FABIANE RIBAS)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(

12 CORREIO DO POVO ESPORTE QUINTA-FEIRA, 14 de novembr�

I ENVOLVIMENTO: COMPETIÇÃO VISA INTEGRAÇÃO DA CLASSE, ALÉM DE OpORTUNIZAR MOMENTOS DE lAZER

Campeonato dos Comerciários
envolve 14 equipes de futsal

}ARAGUÁ DO. SUL - o

Sesc (Serviço Social do Co

mércio) está promovendo
o 6° Campeonato dos Co
merciários de Futsal mascu

lino, que teve iriício na noite

de ontem e prossegue até

dia 14 de dezembro, nas

quadras do Sesi, Arsepum
(Associação Recreativa dos

. Servidores Públicos Munici

pais) e Marisol, A competi
ção envolve 14 equipes, so

mando aproximadamente
170 atletas, a partir dos 16
anos. Os integrantes de cada

grupo são trabalhadores

do comércio, mas não ne

cessariamente do mesmo

estabelecimento comercial.

Na primeira fase, classi

ficam-se duas equipes da

Chave A e três das chaves B

'e C. Na fase seguinte, duas

chaves; no terceiro momen-

Cesar Junkes/CP

Isabel ressalta que campeonato celebra o Dia dos Comerciários

to acontece a semifinal e a

final, totalizando 42 partidas.
Serão entregues troféus e

medalhas para os três pri
meiros colocados, artilheiro

e goleiro responsável pela
defesa menos vazada. A

técnica de Atividades do

Sesc, Isabel Alessi, diz que a

intenção deste evento é co

memorar o Dia do Co

merciário, comemorado no '

dia 31 de ourubro, além de

promover a integração da

classe e oportunizar mo

mentos de lazer e hábitos

saudáveis. "Nosso objetivo
é proporcionar opções de
entretenimento para os co

merciários", enfatiza.

No ano passado, oito

equipes se inscreveram na

competição, onde o De

nan/Rabelo sagrou-secam

peão,Joel Kochela foi o. arti

lheiro e Ricardo Backmann

foi o goleiro menos vazado.
"Este ano, contamos com

núniero maior de inscritos

devido à divulgação do

campeonato e à disposição
dos comerciários em prati
car esportes", considera. Di

ferente de 2001, quando os

jogos de bocha foram dis

putados simultaneamente

aos de futsal, este ano as

competições de bocha

aconteceram no mês de

maio e o Angeloni foi a equi
pe campeã. (FABIANE RIBAS)

.Schroeder realiza competições de futsal Mirim e Infanto
SCHRo.EDER - Os

atletas das categorias Mirim

(até 12 anos) e Infanto (até
16 anos) estarão envolvidos,

em competições neste final

de semana, no Município.
No Mirim, será realizada a

etapa final do primeiro
Circuito de Futsal Menor da

categoria. Durante o segun
do semestre, cada equipe
envolvida sediou uma etapa,

restando. agora a última, em

Schroeder. Os times que vão

compor esta disputa são de
São João Bltista (Estrela
Batistense), Piçarras (Japa's),
Itajaí (Olimpo e Santa Cata

rina), além da CME, de
Schroeder.

A equipe da casa é cam

peã geral do circuito, por
antecipação, mas vai atuar de

forma motivada, levantan-

do mais uma vez o caneco

de campeão. 6 atleta-des

taque do grupo é Jonathan

Jurck, que, além de deferi
der as cores do Municí

pio, foi emprestado para a

AD Hering para as .dispu
tas do Campeonato Esta

dual da modalidade. Os jo
gos da etapa final aconte

,cem a partir de quinta-feira,
e prosseguem durante todo

o dia 15.

Co.PA - A equipe de

futsal até 16 anos finaliza seus

trabalhos na Copa Auto

posto Salornon. Será uni

quadrangular com seis equi
pes convidadas da Micror

região do Vale do Itapocu.
Os jogos acontecem simul

taneamente às competições
do Mirim, no dia 15.
(FA�IANE RIBAS)

Bocha jaraguaense quer sediar Taça Brasil de Oubes em 2003
}ARAGUÁ DO. SUL - A quando o troféu foi lançado, Clubes sejam realizadas em Brasil.

/

equipe Baependi/FME/ o grupo de Chapecó o rece- Jaraguá do Sul, no mês de Dia 18 será avez da equi-
JCI participou da Taça Santa beu; em 2000 foi para Rio maio do próximo ano. "A pe daquela cidade vir para'
Catarina de Clubes de Bo- Negrinho e, este ano, para última vez que a taça foi dis- Jaraguá do Sul. "As vagas
cha, disputada no fim de se- Jaraguá do Sul. Os atletas putada aqui em Santa Cata- são pleiteadas pelos times

mana passado, na cidade de que se destacaram foram: rina foi em 1997, em Cha- que foram campeões da

Caçador, e trouxe para casa Vermelho (Juarez Frigueto) pecó. C;omo hoje temos Taça Ouro do ano passado
o título de bicampeã da e Andrezinho' (André An- uma projeção muito boa da e deste ano. Em 2001 foi

competição. Além deste re- drioli). bocha jaraguaense, conta- Braço do Norte, e este ano

conhecimento, os atletas Esta semana, Américo mos com uma estrutura fomos nós", lembra Amé-

também receberam o troféu viaja para Indaial, onde está condizente e apoio da fede- nco.

transi tório "Pedronino acontecendo o Campeona- ração catarinense da moda- Entre os principais titulas

Dalarüsa". '

to Brasileiro de Bolão. Na lidade, esperamos que o do grupo jaraguaense deste

O técnico da rnodalida- oportunidade, o técnico vai evento seja aqui, basta o aval
,
ano, elericam-se as vitórias

de, Carlos Américo, explica aproveitar para conversar da Confederação", diz. nas competições Taça Santa

que este troféu é atribuído com o presidente da Confe- , No dia 14 de dezem- Catarina e Taça Ouro, além

para a eqwpe que. sagra-se deração Brasileira de Bocha, bro, os atletas jaraguaenses de terem ficado em sexto

campeã duas vezes seguidas Vox Batista, e solicitar que vão para Braço do Norte lugar geral nos Jogos Aber-

ou três alternadas. Em 1997, os jogos da Taça Brasil de disputar vaga para a Taça tos de Santa Catarina. (FR)

N
ESTADUAL DE HANDEBOL

Este final de semana,]araguá do Sul vai
final do. Campeonato Estadual Infantil
e feminino, na quadra do Sesi. Cerca de
tas, vindos de diversas cidades do
Santa Catarina, estarão na cidade patli
das competições. No masculino, o

'

guaense da ADH] /Vê Mais/FME esti

rança, com 15 pontos, à frente do gru�
do Sul, com 11; AD Colegial e Amee,
Florianópolis, com 10. No feminino, a;

está com a equipe Giorama, de Itajaí,
pontos, seguida da Assemfra, de Fraib

10, e ADH]/Vê Mais/FME, de Jaragui
corn S.

Os jogos começam amanhã, a partir das I.

e seguem até domingo.

COPA BRASIL DE VElOCIDADE
Os atletas do Clube de Canoagem K

�

Diógenes Alencar Roos, Renan Rege�
Pereira e Lucas Markieuvizi foram conr

para representar o Município na Copa
I

Canoagem Velocidade, nas categorias
SOO e 1000 metros em caiaques indiel

categorias K2 caiaque duplo, além da

K4. Após disputarem três etapas in

canoagem velocidade que o clube realiz

canoístas se destacaram e foram selecio

ra atuar na competição, que começa

prossegue até dezembro, na capital do

Os atletas André Soares da Silva e Jose
Carvalho de Freitas também füram con

Eles vão competir nas categorias Kl in

e ria categoria K2. Outra convocação i

sença do diretor de velocidade do Kentu

vai participar da disputa na categorIa
também nas provas de 200, SOO e 1000
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