
!Com muita� Ontem pela manhã, foram incinerados nove quilos de caramujos. Foi a primeira destruição dos moluscos na

região, que está sendo infestada pelo animal, que é de órigem africana e não tem predador natural por aqui

.laraguá do Sul declara guerra
ao caramujo africano gigante

Ontem, a coordenaria Regional de Saúde e a

Prefeitura de Jaraguá do Sul realizaram a primeira
queima de caramujos, coletados pelos moradores do
BairroNereuRamos,Os caramujos foram destruídos

em incinerador da administraçãomunicipal, irÍstalado
no aterro sanitário doMunicípio, naVilaLenzi, Foram
queimados nove quilos de caramujos.

PÁGINA 9
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O modo 'de sentar dos povos árabes foi apresentado Retrato falado vai facilitar o trabalho dos policiais

Modode sentarépesquisado Delegacia procura assaltantes
Alunos da primeira fase do curso de Arquitetura

-, da Unerj realizaram trabalho de pesquisa sobre os dife

rentes modos de sentar, através dos tempos.
PAGINA 10

Polícia contá com retrato falado, que deve facilitar

o trabalho de investigação do assalto ao Banco do Brasil,'
ocorrido semana passada.

PAGINA 11

CORREIO DO POVO

Presidente da Assoéiação Cata
rinense de Produtores de Semen
tes e mudas de palmeira-real,
Edson Luiz Fantin, que participou
como palestrante no seminário
realizado terça-feira. Página 5

Samuel Lopes está em primeiro
lugar no ranking da corrida para
os jogos Pan-americanos, que
será em agosto de 2003, na' Re
pública Dominicana. Página12

Malwee treina para
as finais do Estadual

Os jogadores da equipe Mal
wee mantêm o ritmo de treina
mentos no ginásio do Sesi, emJa
raguã do Sul, visando as duas par-
tidas da final do Campeonato Ca- I
tarinense .:_ Divisão Especial. I

PAGINA 12 -1

;) Cotação de ontem (27)

j. Compra venda

Comercial 3.5850 3.5900

Parolelo,_ 3.5000 3.6000
.:_ ... , �

Turism.o�., -: 3--:4100 3.6100
<,
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Agradecimento
oMoconevi (Movimento daConsciênciaNegra doVale do Itapocu) vem

a público agradecer aPrefeitura deJaraguá do Sul que, através daSecretaria de
Cultura, nos proporcionou a realização da 1 aNoiteAfro-brasileira, no último
dia 22, no Parque de Eventos.

'

A diretoria . "

Jangada faz parceria com Ziraldo
Alunos co-autores produzem livro
oPortalEducacional, em agosto de 2002, colocouno arumanovaOficina

do livro, com o título ''Amizade'', além da reedição de "Ziraldo e os meus

Direitos". Foiumaoportunidadequeos alunos do Instituto EducacionalJangada
tiverárn para representar, através de uma linguagem literária edigital, suas idéias e

. pensamentos apartir das ilustrações desse artista
Chegaram ao final dessas oficinas,com excelentes resultados, afinal os alunos

jangadeiros participaram produzindo belos textos, contaram histórias, falaram
sobre a amizade e sobre os direitos da criança, viajaram nomundo literário. E
receberam seus livros escritos emparceriacomomaiorautorda literatura infanto

juvenil.
OJangadapresenteará cadaaluno co-autordas obrasAmizade-c-que foram

alunos de l' sériedoEnsinoFundamental eZiraldoe osMeusDireitos, que teve
a participação de alunos desde a 2" série do Ensino Fundamental- com um

livro exclusivo que encant:aránão só os autores, como também todos aqueles que
apreciam a literatura, aarte e a cultura.

No compromisso com aeducação aliadaà tecnologiaatual, este educandário,
preocupado em oferecer, pormeio da redemundial de computadores e com a

mãis sofisticada tecnologia, informações e conhecimentos que levam seus alunos
a participar e a interagirem naexpressão da arte, com sensibilidade e emoção na
participação denossa sociedadeglobalizada

o mundo lá fora
NILOMICHAELDE LiMARmEIRo-Acadêmico do curso deAdministra
ção na Unerj (Centro Universitário deJaraguâ do Sul)

Viajar para o exterior é um dos sonhos de quase todo jovem. Talvez por
aventuraoupormera curiosidade.Daí, imaginamos os desafios, dificuldades, os

, problemas como idioma, os novos amigos, a saudade.Osmedos, as incertezas
é a insegurança surgem. AJguém vem nós dizer que é desperdício de dinheiro;
uma ilusão. I

O,que nos falta é a coragem, a forçapara dar o primeiro passo em direção a

umaexperiência seguramente inesquecível Umaviagem paraoutro país nos faz
crescer, emuito. ,

.

Foideixandode pensarno lado negativo (seé que existe algum) que arrumei
.

minhas malas, juntei um pouco de dinheiro e parti. Meu destino: a Itália, Um
país que a principio eu pouco conhecia Mas que no decorrer dos meses que
passariapor lá, certamenteaprenderiabastante.Alémdo idioma, temos inúmeras
coisas a aprender. A cultura, em muitos aspectos, se assemelha com a nossa,
contudo, existem algumas diferenças. E estas devem ser respeitadas, por mais
estranhas que nos possamparecer.

-

Mesmo com elevado nível de integração que a Europa atingiu, a visão do
italiano ainda difere bastante da visão dos outros europeus. Os países daUnião
Européiavêm criandoum relativoprotecionismo, não econômico,mas cultural.
Afinal, são países diferentes que a todo custo querem preservar suas culturas e

, seus costumes, que são suasmaiores riquezas. Porém, jamais podemos comparar
oBrasilcom a Itália, são realidadesmuito diferentes, ambos são países belíssimos.
Não existe melhor nem pior.A individualidade de cada um deve ser levada em

,

conta.A Itália se destaca por seusmonumentosmajestosos: oColiseu(com seus

quase 2000 anos), o Pantheon, aBasílica de São Pedro, a sempremovimentada
FontanadeTrevi, oCastel Sant'Angelo, além de àIgumas das praçasmais famosas
domundo, como aPiazzadiSpagna, PiazzaVenezia e aPiazzaNavona, onde se

localizaaEmbaixadadoBrasil.Nosso País sempre será referênciaquando falamos
em belezas naturais, biodiversidade e, claro; as maiores beldades são, em sua

maioria,made inBraiJLAlém disso, oBrasil se destacapela flexibilidade notável de
seu povo. Nós ,passamos por várias mudanças monetárias e nos adaptamos
rapidamente a elas.Já na Itália, bem como no resto daUnião Européia, nota-se

: �tU1'l'iá (lifictilàade enorme na adaptação a novamoeda, o Euro. A maioria das
; ;' pessoas aindautiliza aLira (antigamoeda italiana) como base para seus cálculos.
'; Isso nos leva a pensar: será,que somos tão subdesenvolvidos'assim?
: �: O que realmente importa é que devemos valorizar nosso potencial, não ficar

, 'apenas reclamando sem agir.A comparação com outros países deve sim ser feita,
mas para resgatar aspectos positivos, vitoriososdestas nações. Lembrando sempre

-,que o desenvolvimento atingido por estesmesmos países também foi fruto de
, I "luta e persistência. Que tal seguir este exemplo? Depois de uma viagem ao

,:exterior, agente semprevolta comuma visão bem ampla demundo, umavisão
.global,O mundo' não é tão grande quanto parece. Nós é que ainda somos

, "'pequenos" demais.

I

"1

ArtigOS para Carta do Leitor devem ser enviados para Rua Walter Marquardt, 1.180, ou pelo e-mail:
cplredacab@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato.
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Líderes Empresariais

------�----------------------------:. "ado
Os textos e colunas assinados são de responsabi1idad�s exClusivos dos autores, não refletindo, neCessariamente" a op�

Os empresários Wandér

Weege, diretor-presidente da

Malwee Malhas e Carinhoso;
Eggon João da Silva, presidente
do Conselho de Administração
da Weg Indústrias S.A.; Leonar
do Fausto Zipf, superintendente
da empresa Duas Rodas Indus

trial, e Vicente Donini, diretor
presidente da Marisol, passam a

integrar o Fórum de Líderes,
representando o Estado, escolhi
dos pelos leitores do Diário de

Negócios e Economia Gazeta

Mercantil, de São Paulo, em seus

segmentos. A cerimônia de pre
miação será realizada no dia 2 de

dezembro, às 19h30, no Credi

card Hall, em São Paulo .

Um dos itens analisados pe
los leitores da Gazeta Mercantil

é o compromisso da empresa
com o meio ambiente. Nota-se,
ao longo dos anos, que as ati

vidades de cunho ambiental pas
saram a sermercadologicamente
estratégicas por uma razão fun

damental: influenciam substan

cialmente a continuidade da em

presa, em decorrência do signi-.
ficativo efeito que exercem sobre

o resultado e a situação econô

mico-financeira, Isto.porque seus

impactos podem culminar na ex

clusão destas do mercado, basica-

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente:

ro Fórum de Líderesfoi
criado em 1977, com o

objetivo de reunir as

grandes lideranças
.

'

empresariais
,

mente em função da perda de

clientes, para concorrentes que
ofertem produtos, e processos
arnbientalmente saudáveis; da

perda de investidores em po
tencial, ql,le estejam preocupa
dos com a questão ecológica
global e com a garantia de re

torno dos seus investimentos; de
restrições creditícias nomercado
financeiro, atualmente pressiona
do pelas co-obrigações ambien
tais; oude penalidades governa
mentais de natureza decisiva,
como imposição .de encerra

mento das atividades ou multas

de valores substanciais e de graó.�
de impacto no fluxo de caixas
das, cómpanhias.

.

Q investimento de controle

ambiental deve-se, em alguns
casos, às exigências dos clientes
internacionais. o receio de cada

indústria é de que a poluição
gerada pela fábrica transforme
se em empecilho para as suas ex

portações. A consciência ecoló-

.J

gica no Brasil impõe a a

de caminhos para o dese

mento de novos procfutos,
, oportunidades de negó �

novos mercados de trab

só no setor ambiental,
também no setorde servi I

Acredita-se que novas

gias de negócios estão sen I

neadas, visando ao ápe
mento e modernização te I

gica, imprimindo mudan I

processo de produção, c

ou exigindo técnicas e P

com o objetivo de seguir
gras das matrizes nos paí
'senvolvido!l, atender as e

da legislação e dos impc
melhorar a imagem da e

diant� dos consumidores
mentar as oportunida
negócios e lucros

,

, O Fórum de Líder

criado em 1977, com 0°

de reunir as grandes lide

empresariais, formand,o
, á1ises

paço de debates e an

temas reievantes da rea

nacional, além de intercâtn.
idé

. A ias cornli1 elas e expenenc
, afá

ças de outros proses, mil
ne atualmente cerca de

empresariais, de todos
os

,

. da
do País e dos setores

,

mia.

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.

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

T�LEASSINATURAS: 372-0533- 275_2853-27
-370-6650.

.' Rua
IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP ,LTDA.. 19
Marquardt, 1.180 - CEP - 89259-700 - cX'".a.
89251-970 -Jaraguádo Sul- SC - graficacp@le

, 389
Tel. 370-7919 - 370-7944 Fax: 370-9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A.FEIRA, 28 de novembro de 2002 POLÍTIC CORREIO DO rovos

'ao dos Trabalhadores de Guaramirim realiza

�,com inicio às 19 horas, nas dependências da

oeVereadores, plenária municipal de avaliação
mpanha eleitoral de 2002. Estão sendo

aOS todos os filiados e simpatizantes que
aro ou participaram da campanha, de forma

ou indireta. A plenária, segundo o presidente
lório do PT de Guaramirim, Caubi dos Santos
o,será prestigiada por lideranças do PT de todo

"ao Itapocu. Segundo Pinheiro, a avaliação é

iria inclusive para a reestruturação do partido e

cio das estratégias visando as eleições municipais., '

'idente da Câmara

dores de Jataguá
], Vitória Altair

! (PPB), recebeu,
a noite, em Brasl
comenda especial
'Iativo Forte", con

�elolnstituto Mu
',ta Brasileiro. O
te da Câmara de
res deJaraguá do

�ou para a capital
na terça-feira. Ele
'm participa do
�so Nacional de
res eAgentes PÚ
Municipais, que en
:oje,no Distrito Fe
De acordo com a

ria da Câmara de
res deJaraguá do
(omenda foi ofe

!Ospresidentes das
�ais Câmaras do

DUELO
Esta semana, o deputado
estadualIvoKonell (PMDB)
protocolou no cartório
da 17a Zona Eleitoral o

cancelamento da filiação
do advogado Altevir Fo
gaçaJúnior. As divergên
cias entre o deputado e

o advogado não são re

centes, mas se intensifica
ram nessa campanha elei
toral. O fato mais recente
e público, da animosida
de criada entre osdois foi

, o entrevera ocorrido en

tre o advogado e o filho

do deputado, vereador
Ivo Petras Konell (PMDB),
ocorrido quando da visita
do governador eleito

pelei PMDB, Luiz Henri
que da Silveira. O fato

causou constrangimento
generalizado entre os

peemedebistas.

fRE ASPAS _

!stou chateado. Afinal, vivemos em uma

racia e ele tem tanto direito quanto eu."
rrnação é do vereador Carione Pavanello
l_, candidato à Presidência da Câmara
ireadores, ao referir-se à candidatura de
tarlo Leutprecht - PTB - à mesma vaga)

chuji Nishimori
,

CRM 2678
,

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

�Iares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

• ELEiÇÃO: VEREADOR DO PTB DE JARAGUÁ DO SUL DISPUTA VAGA À PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

Jean Leutprecht confirma que

disputa a Presidência da Câmara
}ARAGUÁ DO SUL -

o vereador do PTB

(único do partido na Câ
mara de Vereadores)
confirma que está na

disputa ao cargo de pre
sidente da Câmara de
Vereadores. A eleição
está marcada para o dia
12 de dezembro, duran
te a última sessão do
ano. Leutprecht conta
com o apoio dos verea

dores que fazem parte
das siglas consideradas

de oposição ao PFL,
PPB e PSDB, que, teori
camente, estão apoiando
o nome do vereador Ca
rione Pavanello (PFL),
que já algum tempo não

esconde a intenção de
ser o próximo presidente
do Legislativo.

Se a situação conti

nuar como está, o mais

provável é que Pavanel
lo seja o escolhido, já
que conta com a maioria
dos vereadores. De acor
do com Pavanello, o seu

nome tem o apoio de 12

vereadores, enquanto o

adversário conta com

apenas sete vereadores
a seu favor, qcre descarta
a possibilidade de elei

ção de Leutprecht. Mes-

}ARAGUÁ DO SUL -

O deputado estadual Ivo

Konell (PMDB) tem

agendado para hoje, às

14 horas, audiência com

o governador eleito Luiz
Henrique da Silveira. O

encontro vai acontecer

como o próximo presi
dente da. Câmara de
Vereadores. "Acredito

que estou lidando com

homens de palavra, más
fiquei sabendo que o

meu adversário está, in

clusive, oferecendo car

gos aos vereadores para
que votem nele", co
menta Pavanello. Caso

seja eleito, Pavanello
afirma que pretende
modernizar a estrutura

de atendimento da Câ

mara, que, na sua avalia

ção, está defasada.
(MARIA HELENA DE MORAES)

çam outros candidatos",
afirma o vereador do

PTB, que conta com o

apoio assumido do ve

reador do PT José Pen

diuk dos Santos. "Temos

compromisso com os

partidos de oposição e a

nossa tendência é votar

no Leutprecht", afirma
Santos.

Para o candidato do

PFL, a vitória está prati
camente garantida, até

porque, segundo Pava

nello, foi feito um acor

do no início do ano,

indicando o nome dele

objetivo da audiência é

discutir de que forma a

Microrregião da Arnvali

(Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu)
vai participar da adminis
tração do governo pe
emedebista. O deputado

Arquivo/CP

Pavanello (PFL) e Leutprecht (PTB) disputam a Presidência da Câmara de Vereadores

Ivo Konell também pre
tende tratar com Luiz

Henrique sobre o funciona
mento da secretaria regio
nal, que vai ser instalada
emJaraguádo Sul,paraaten
der todos osmunicípios que
compõem a Arnvali.

Governador eleito recebe Konell em audiência

mo assim o vereador do
PTB afirma que não per
de as esperanças e está

em busca dos votos que
faltam para que consiga
ser o presidente da Câ

mara de Vereadores, no
ano que vem.

Na avaliação, de

Leutprecht, esta eleição
está sendo disputada
com bastante intensida

de, mas somente no dia
se poderá ter certeza de

algum resultado. "Sou
uma opção a mais. É im-:

portante para o processo
democrático que apare-

no gabinete provisório
de:_!-uiz Henrique, insta
lado na superintendência
do Banco do Brasil, no
centro de Florianópolis.

De acordo com a As

sessoria de Imprensa do

deputado Ivo Konell, o
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I ENCERRAMENTO: DIRETOR DO SPC DIZ QUE NÃO ACEITARÁ NEGATIVAÇÕES SEM CONSULTA

Nova sistemática de cobrança,

de consultas foi tema na CDL
I I

]ARAGuA DO SUL -

Na reunião-almoço d�
encerramento do ano, que
aconteceu ontem, na

AABB (AssociaçãoAtlética
do Banco do Brasil), os
associados da CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas) contaram com

a presença do comandan

te do 14° Batalhão da

Policia Militar, Fernando

Rodrigues de Menezes, e
do gerente do Banco do

Brasil, agência de Jaraguá
do Sul, Fernando Carlos

Pelisser.

O presidente da CDL,
SandroMoretti, realizou o
discurso de abertura, e em

seguida passou a palavra
ao diretor do SPC (Servi
ço de Proteção ao Crédi

to),Waldema� Schroeder,
que enfatizou a importância
de se obter consultas junto

Horst Baümle

Sandro Moretti {ao microfone}, da CDL, abriu encontro

ao SPC e a nova sistemá-
<'

.

tica de cobrança: Schroe-
der destacou que, a partir
de janeiro, não serão aceitas
negativações de comer

ciantes que deixaram de

efetivar previamente as

consultas, no ato da venda.
O gerente do Banco do

Brasil, Fernando Carlos

Pelisser, fez um breve rela

to histórico da implanta
ção, desenvolvimento e

evolução do banco, e expli-
.

cou que, atualmente, 75%
das ações pertencem ao

governo federal e 25% à

população. O BB respon
de por 25% de toda a ex

portação nacional. "Na

cidade, o banco disponibi
liza cinco postos de aten

dimento e para os próxi
mos 60 dias novos pontos
estarão em funcionarnen-

. to", acrescenta.

Já o comandante da

PM, Fernando Rodrigues
de Menezes, destacou a

missão da PM, com base

no Artigo 144 da Consti

tuição Federal, a qual aduz
que a segurança pública é

dever do Estado, direito e

responsabilidade de todos.
Ele ressaltou ainda que há

atualmente um efetivo de

381 policiais no 14° Bata

lhão da PoliciaMilitar, vi
sando intensificar um po
liciamento ofensivo e os

tensivo noMunicípio, para
a preservação da ordem

pública e da incolumidade

das pessoas e do patrimô
nio. (JULIANA ERTHAL)

Educador espanhol debate
formação de professores

.Marisol recebe prêmio
Mérito Lojista no RS

]ARAGuA DO SUL - O o ensino fundamental. ]ARAGuA DO SUL - A consagraram a rmprensa,

professor Mario Martin Conforme a professora Marisol SA. conquista, pela lojistas e fornecedores as

Bris, da Universidade de Luciana Klein, do setor de sexta vez, o PrêmioMérito maiores e melhores par-
Alcalá de Henares, na Es- Relações Internacionais, a Lojista/RS, na categoria cerias do varejo gaúcho.
panha, visita aUnerj (Cen- Unerj é a única instituição Confecção Infantil. A ce- Em 2001, a Marisol

tro Universitário de Jara- não pública com a qual a rimônia de premiação rea- também conquist0l! o

guá do Sul) como parte das universidade espanhola liza-se hoje, às 20h30, na prêmio Mérito LojistaNa-
atividades previstas no mantém convênio, uma de- Associação Leopoldina cional, pela 13a vez, ven-

convênio entre as duas ins- ferênciaatribuída à respeita- Juvenil, em Porto Alegre, cendo na categoriaModa,
tituições. Ontem a tarde, bilidade dos projetos volta- RioGrande do Sul� segmento confecção in-

proferiu palestra com a dos � capacitação de pro- De acordo com a res- fantil.

presença dos secretários de fessores para amelhoria da ponsável pelo marketing Constituem e partici-
educação e professores de qualidade do ensino supe- institucional,TatianaWerle, pam da votação nacional

escolas de 18 municípios rior .ern Jaraguá do Sul. o prêmio tem como obje- 45 mil associados, de 900
atendidos pelo Projeto "Desta forma, colabora-se tivo destacar e homenagear Câmaras de Dirigentes
ProfessorCompetente, de- com o intercâmbio cultural empresas indicadas por lo- Lojistas do País, onde são

senvolvido pela Unerj. A entre a Região do Vale do jistas, através do reconhe- propostas as melhores

apresentação teve como Itapocu � o resto domun- cimento pela parceria. A empresas nas categorias:
tema "Planificação e gestão do." O professor convida- escolha contou com a par- Calçados eArtigos de Co-
em educação", traçando do também participa de ticipação de aproximada- uro, Serviços, Bazar.Bele-
um comparativo entre Bra- uma mesa-redonda para mente 28 mil lojistas, asso- za, Foto, Imagem, Ótica e

sil e Espanha em relação à discutir a realidade da uni- ciados das CDLs (Câmara Informática, Moda, Co-
formação de docentes para versidade no século 21. (JE) de Dirigentes Lojistas), que municação, entre outras. (JE)

WEG
AWeg realiza neste sábado, dia 30, das 14 às 18
no Centro de Desenvolvimento Comunitáriod
pocu, mais uma edição da Ação Comunitária.
desta vez o evento de saúde, lazer e serviços aco

em Araquari, cidade onde a Weg mantém
dade de reflorestamento e fabricação de emb

Esta é a primeira Ação Comunitária que a em

realiza fora de ]araguá do Sul.

SEBRAE
Saiu o resultado das equipes classificadas na

Estadual e que irão representar Santa Catarina na

semifinal nacional do Desafio Sebrae 2002

acontece em Curitiba, nos dias 3, 4 e 5 de deze

A final Nacional ocorre no dia 16 de dezembr

Brasília. A campeã do Estado foi a equipe I

Traders, composta por cinco alunos, sendo qua
UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)
do Centro de Educação Superior de Florienép

CEJAS
O presidente do Cejas (Centro Empresarial deJ
do Sul), Paulo Luiz da Silva Mattos, acomp

amanhã, a comitiva de dirigentes do Estado em

à Câmara de Artes e Ofícios da Alta Baviera, na

manha. O grupo é coordenado pela Fundação

preender e reúne líderes empresariais de Santa Ca

com o objetivo de estreitar o relacionamentoen

entidades envolvidas no projeto que resultou

plantação dos núcleos setoriais.

COOPERATIVA·
Com maquinário doado pela Marisol, alugu

instalação da fábrica pela Prefeitura de Blumc

suporte técnico da Furb (Universidade Re�on
Blumenau) e do Sindicato dos Trabalhadores d

dústria Têxtil, a Cooperativa Fino Toque. Têx

cidade de Blumenau, produz 650 peças/dia e se

para para sair do regime de terceirização e caos

a marca própria.

AUTOMÉCÂNICAS
.

A" (AssoeO Núcleo de Automecânicas da C1JS
Comercial e Industrial de]araguá do Sul) progr

para o dia 6 de dezembro, a partir das 20 hor

ti,
. ollae

jantar de confraternização, no ClubeA eOC

Tem como objetivo comemorar o encerrarnen
atividades do núcleo no ano de 2002. lnicialrn

,

o
20 horas, haverá uma partida de futebol sUlÇda
todos os convidados, sendo que e� .segUl

servido jantar, na sala do bolão.

r-trnÇjj'l/�� 351\_/ CRM: 3059 - CPF: 468859
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'Ióes abertas no

'oMarista São Luís
I

,

iestá com as inseri

wertas para alunos/
Oferecendo rnoder

ura com salas es

co como por exemplo,
m "dades de informá
ai :tatro, jogos, dança,
:m 'aia, laboratórios,de

e ciências, o Colé

sca proporcionar
�ucação adequada às

la ,iaades individuais e

la texto social em que
)2

�e, Por isso, o'Colé
:e

sta São Luis é um

II aeaprendizagem, de
: iae evangelização e
ta

instituição escolar,
a) :educandos a "apren
Ip 1�II�er, afazer,_a convi-

Inlldpalmente} ti ser'.

Ia 'ores informações
p

telefone 371-0313

la na secretaria do

Colégio.

n classificados
aoJornal
�RREIO DO
VO são os

n

ais lidos e

esda Região
e

ijoVale do
Itapocu.
epata O 371-
�) e confira!

I TALENTOS: CONClJRSO DE PARóDIAS ENTtJSIASMOlI o PúBLICO E DEMONSTROU A CAPAODADE CRIADORA E COMPEIDJcIA DOS PAROOPANTES

Homago
gincanas

]ARAGUA DO SUL - o Colégio
Estadual Holando Marcelino

Gonçalves comemorou, na última
terça-feira, 37 anos de fundação.
A solenidade de abertura acon

teceu às 9 horas, com a realização
de um culto ecumênico em ação
de graças.

Em seguida, realizou-se a

apresentação de d�nça gaúcha
infantil. Às 1Oh30 iniciou a gincana
cultural, no estilo passa e repassa,
com perguntas referentes à escola

e disciplinas da grade curricular.

Em primeiro lugar ficou a aluna

da 6' série Géssica Ferrari, e em

segundo Luana da Silva Santos, da
S'-série.

.Durante o período da tarde,
começou o festival de paródias,
às 13h30, nas categorias de Ensino
Fundamental e Ensino Médio.

No período matutino recebeu o

�

comemora aruversano com

e concurso de paródias

•

Fotos: Cesar Junkes/CP

Diretor-adjunto com os "artistas" da paródia, realizada ontem, no colégio

prêmio os alunos da 7' série 05, e
no noturno a 2' fase 03. A apre
sentação da peça teatral 'João e

Maria nos dias de hoje", pelo
grupo da 7' série 06, aconteceu por

volta das lSh30.

Ao anoitecer, foi exibida a

dança gaúcha (categoriaAdulto) e
a peça "Retalhos da Paz", dirigida
por Robson Rodrigues. A peça

•

conta uma histórica verídica sobre

a violência que resultou na morte

do irmão do organizador. O tema

veio ao encontro do Projeto
"Educação para a Paz", que o go
verno estadual instituiu em toda

segunda quarta-feira do mês aos

estudantes das escolas estaduais

para que desenvolvam trabalhos

em tomo do assunto.

De acordo com o diretor-ad

junto da escola, Pedro Amâncio

Ranghetti, no d�correr de todo o
período houve a exposição -de
trabalhos e Museu Histórico da

Escola ao tempo da Fundação. ''A
cada ano realizamos atividades

diferentes em comemoração ao

aniversário do colégio. É uma

grande satisfaçã«, pois o evento

reúne e integra pais, alunos e pro
fessores", completa.
(JULIANA ERTHAL)

Seminário discute produção de palmeira-real na região, em Guaramirim
GUARAMIRIM - Aproximada
mente 250 pessoas, entre pro
dutores, integrantes de associações
de agricultores e outros interessa

dos, participaram do 2° Seminário

Estadual de Palmeira-real, reali
zado durante todo o dia de ontem,
no Parque de Exposições P�rfeito
Manoel de Aguiar. O objetivo do

seminário, segundo o secretário de
Agricultura e Meio Ambiente da

Prefeitura,Alcibaldo Germann, foi
,o de divulgar as técnicas já pesqui
sadas, deftnir novas estratégias de

comercialização e buscar amelho

ria na produção das mudas, além
da troca de experiências entre os

produtores. Germann explica que
I

Presidente Edson Luiz Fantin acredita na prosperidade do negócio

o primeiro encontro aconteceu há
7 anos, quando houve consenso

no uso da palmeira-real como al

ternativa ao palmiteiro nativo" cujo:

corte não é permitido pelos ór

gãos ambientais.
Durante o seminário foram abor
dados vários temas, como Tecno

logia de Produção, Enfoque da

Atividade, Organização dos Pro

dutores de Sementes e Mudas,
Normas e Padrões de Sementes e

Mudas Fiscalizadas;Linhas de Fi

nanciamento para Cultivo e In

dustrialização, Palmeira-real na
Visão do Produtor e ainda apre
sentação da farinha feita a partir
da palmeira-real. Ontem, os parti
cipantes aproveitaram o dia para
fazer visitas à Estação Experi
mental de Itajaí e propriedades que
cultivam a palmeira-real. (MHM)

tal .sem fome
é mais Natal

PONTOS DE COLETA:

Supermercado Alexandre;
Supermercado Amigão:
SuperrTl�r�a�<;>_�n&.�I_oni;
Supermercado Brasão;

.. _.···.· •••••••••• _ ••• h_ ••

Supermercado Fritzke;
h •• " ••••••••••••••• _ _ •••• �e.aJi�<lç�_ .... _ .... _ .... _ .. ' .... , AP9i9 , __

Supermercado Lenzi;

$�p_�r.rj1�r��()_t�i_();. _

Sede do CORREIO00 POVO;
Sede d� Rádiojaraguá;

CORREIO 00 POVO
��1919

PrefeU!Jl'"a Municipal
/
d. J",agulÍ do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



i
I
,I

l-leIJwy opção- à.cv cià.aàe
* Diariamente à partir deis 10 horas

* Música ao vivo de Quarta a Sóbado

Reservas 170.5266
'

O guitarrista do Oasis, Noel

Gallagher, e seu irmão, Liam,
vocal da banda, estão sem se

falar há semanas, apesar de I'

estarem em turnê. Noel afirma
que Liam não é mais con

siderado pelo grupo como um

deles e acredita que ele não
seja importante para a banda:
"Até onde eu e os outros caras

do Oasis achamos, ele não é
mais um de nós. Nós não nos

falamos há semanas. Não pos
so me incomodar com o ego de

alguém que acha que é um

grande astro", disse. "Nós não
o consideramos um elemento

importante na banda, apesar
dele achar que é. Ele fala e fala,
mas o que ele diz não é de
nenhum interesse para mim ou

para o resto da banda."

Mariah Carey se prepara para
vir ao Brasil promover seu mais
novo álbum, intitulado
"Charmbracelets". Ela deve
chegar no Rio de Janeiro no

início do próximo mês e fará a

gravação de um minishow para
o programa "Fantástico"�. da
Rede Globo. Seu novo trabalho
será lançado mundialmente no

dia 10 de dezembro. De acordo
com a gravadora Universal, foi
a própria cantora quem decidiu
virao País.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



eículos
1.900,00. Tratar: 273-6242.

CHEVETTE - vende-se, 93,
1.0, excelente estado. R$
3.300,00 + 14 x R$ 210,00
eu R$ 5.800,00 quitado.
Tratar: 273-1001.

CORSA WIND - vende-se, 01, 4

p., branco, c/ vidre, trava, sem
e alarme. R4 14.500,00.
Tratar: 371-7148.

CORSA WIND - vende-se, 96,
bordo, trava elét., desemb.

traseiro, banco. bipartido.
manual. R$ 9.300,00. Tratar:

273-1,001.

KADETT - vende-se, GSI,
cenversível, eu troca-se per
carro. no. valer de

R$ 12.500,00. Tratar: 273-6242.

KADETT - vende-se, Lite, 94,
impecável. R$ 8.500,00. Aceita
troca. Tratar: 273-6242.

MONZA - vende-se, 89, azul,
v.e., perta mala elét.igás. R$
6.000,00. Aceita-se proposta,
Tratar: 370-5892.

MONZA - vende-se, SlE, 82/
83, 2p, 1.8, gás. R$ 2.500,00,
ótimo. estado. Tratar: 273-

0530, após asns.

OMEGA - vende-se, GlS, 94,
completo, grafite. R$
16.900,00 c/ quite gás
(GNV). Tratar: 370-0965.

VECTRA - vende-se, 97, cem
opcionals, branco. R$
20,000,00. Tratar: 371-7390
eu 9125-2722.

FIAT 147 - vende-se, 86. R$
1.600,00. Aceito. troca.
Tratar: 273-6242.

FIORINO - vende-se, 91,
furgão, branca, gasolina,
Tratar: 370-3320.

PALIO - vende-se, 99, prata.
R$ 12.50Q,00. Tratar: 371-
6864 c/ Caries.

PALIO - vende-se, 02, branco,
completo, 2p. Entrada 5000
+ parcelas de R$ 650,00.

Tratar: 9965-1347.

PALIO - vende-se, El, 1.5,
96, c/ trava elét., lirnp, e

desb. traseiro. roda liga leve.

R$ 5.000,00' + prestações.
Tratar: 9124-0828.

PALIO WEEKEND STILE -

vende-se, 97, cornpl.,
vermelho. R$ 17.500,00,
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 eu 9104-0250.

TEMPRA - vende-se,' 92,
completo. Aceita-se troca.

Tratar: 9979-0120.

TIPO - vende-se, 95, 1.6,
cinza rnetálico, completo
menos ar, c/ roda esportiva.
R4 5.500,00 + "14 parco R$
256,00. Ou troca-se por carro.

no. valer e assumir parcelas.
Tratar: 9975-2765.

BELlNA - vende-se, 84. R4

2.000,00. Financio. direto,
Tratar: 9979-9970.

ESCORT - vende-se, 90. R$
5.000,00. Tratar: 9952-2420.

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

FIESTA - vende-se, 98, 4p.,
vermelho, sem, alarme,
rodas, película. Tratar: 9903-
5885 ç/ sérgto.

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

OPALA - vende-se, Diplomata,
86, álcool, 4 cil. R$
2.500,00. Tratar: 276-0397
após às 19hs c/ lerival.

PAMPA - vende-se, 93/94,
1.6l. R$ 7.000,00. Tratar:
9993-6303.

VERONA - vende-se, 90/90,
prata metálico, completo.
Trtar: 371-9852.

BRASILlA - vende-se, 79. R$
1.300,00. Financio. direto.
Tratar: 9979-9970.

FUSCA - vende-se, 78, metes
1.300, c/ jogo de aro. de 3

pontas, c/ repares na lata:

R$ 1.100,00. Tratar: 9903-
0156.

FUSCA - vende-se, 76, bege.
R$ 3.200,00. Tratar: 9102-
2092 c/ Everten.

'

FUSCA - vende-se, c/ aro. de

liga leve e meter .neve 1.500.
R4 2.300,00. Ou aceito. carro.

financiado.. Tratar: 9992-
2738 cf Oliveira.

.

FUSCA - vende-se, 74. 11$
1. 700,00. Tratar: 376-1566.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo.
estado. R$ 2.000,00. Tratar:
276-3075 c/ Áurea de tarde.

GOL - vende-se, 1.0, MI, 98,
cor verde. R$ 10.000,00.

Tratar: 379-1342.

GOL - vende-se, Plus, 97. R$
10.600,00. Aceita-se, carro. de
menor valer. Tratar: 370-1161.

GOL - vende-se, 83, bem
estado. R$ 2.500,00. Aceito.
troca, Tratar: 273-6242.

GOL - 'vende-se, special, 00,
branco, R$ 10.000,00.
Tratar: 373-2563.

GOL - vende-se; meter

refrigerado. à água. R$
3.800,00. Aceito. troca per
Titàn. Tratar: 27'5-0707.

GOL - vende-se, Cl, 89,
prata, IPVA pago. até dez./03.
R$ 5.500,00. Tratar: 376-
3581 de manhã.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p,
limp. e desemb. traseiro.ar
quente, aerofôleo. R$
7.500,00 + 27 x R$ 316,00
eu R$ 13.700,00. Tratar:
273-1001..

GOL - vende-se; 94, 1.6, a

gasolina, c/ rodas esportivas
e sistema de trava carneiro.. R$ .

7.000,00. Tratar: 31'1-3845.

KOMBI - vende-se, 00,
furgão. R$ 11.500,00. Tratar:
'373"2563.

MARAJÓ - vende-se, 88, azul.

Tratar: 273-6242.

PARATI - vende-se, Cl, 1.8,
gasolina. Tratár: 9979-1437.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951·3905

JAIME M.OTO 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 O;E R$ 35,00 A VISTA •

OCA :DE ÓLEO É DE GRAÇA PI SUA MOTO

Capas de Chuva Delta

Kit Relação KSD

Capacete HGF

R$ 33,90 a vista

R$ 25,00 a vista

R$ 33,90 avista

(100 peças)

(300 peças)

( 'I 00 peças)
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. E a partir do dia 31 de novembro a
KG Motos também estará em Guaramirim

.

,
.

.

. Rua Irineu Vilela Veiga, 135
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Operação
Trocar
Limpar
Limpar
Limpar / Ajustar / Trocar
Verificár'/ Ajustar

marcha

Regulagem filtro
Cabô"'embreôgem

.

Foco do farol
Fluidô;frêio' diônfêiro (CG 125 Tifón"ESl\ :� ...

Desgaste da pastilha de freio (CG 125 Titan ES)
Tambor do freio".
Cabo freio dianteiro

. Freio dianteir'ô e traseiro""
Sapata do freio
Intêrrúptor'da
Pneus

Ajustar
Verificar nívêl

,.,

Verificar
Limpar'
Verificar / Ajustar / Lubrificar
Verificar/Ajustar····
Verificar desgaste
Ajustar
Verificar Calibrar

Corrente

Súspêns@âianfêriá
Óleo da suspensão
Interruptor/ Instrumento
Rolam�ento coluna direção
Sisternotllüminoçõo lsinalização
Parafusos, porcas e fixação

Verificar
Veri'ficôr funcionômento
Verificar / Ajustar
Verificar! Reàpertar
Verificar
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4 CORREIO DO POVO, ,

370-3113

Rua Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau - � 371-7212 ou 9963-7641

(47) 376-1772/,273-1001

........ C.....r LT�.A.
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do RioCerro - Jaraguá do Sul- SC CAMINHON..,..
MODELO COMB COR ANO Uno 1.5 R A Vermelha 1988

VW I GM

Caminhão 8.150, c/ baú D Azul 2002 'S-10 Deluxo 4x4, compl. D Azul 2000

�ol MI Plus G Branco 1997 S-10 2.2 G Preta 1996

Gol CU 1.6 G Branco 1996 Vectra CD G Azul 1994

Santana GLI 1.8 dir efi G Cinza 1994 Omega GLS, compl. 2.0 G Prata 1993

Apolo GL 1.8 G Cinza 1991 Chevette Junior G Vermelha 1993

Fusca 1500 G Bege 1985 Chevette SL· 1. 6 A Dourado 1984

Saveiro G (.' Branca 1998 FORD

Gol S 1.6 A Cinza 1985 Escort GL 1.6 V ar + dir G Branco 1998

Gol MI 16V, 4p G Branco 1999 Taurus Sedan LX 3.8 V.G. G Branco 1997

FIAT F-l000 Gas/GNV Prata 1995

Palio 1.6 16V G , Vermelha 1997 Pampa 1.6 AP A Prata 1993

Uno ELX G Azul 1995 IMPORTADOS

Tipo 1.6 IE G Cinza 1995 Dakota Estendida V.G. G Branca 1999

Bernardo Dornbusch,
Rua Joinville, 41 70

QUINTA-FEIRA, 28 �e novembro�!

Fone: (47)
370-8622

01
98
96
95
99
97
93
93
93
90
88
91

Eseort L 1.6 92

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

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

Vectra GLS 2.0 ss branco gas, Veetra CD 2.0

Gol GIII, compl. 01 prata gas, Suprema GLS

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

Uno IE 1.0 96 bordô gas.
Monza SLE, 2p
Monza SLE. 2p

Gol GL 1.8 91 prata gas, Opala Diplomata
Parati CL 1.6 89 marrom ale. Lumina, ·7 pessoas
Monza SLE 1.8 ss 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, Logus CL 1.6

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

-Palio4p 99 vermelho 22.000km
Sundow 50Cc. vinho gas.

Fiesta 1.0, 2p
versatües. 4p

Fusca 85 branco gas. Ranger 4Ce

Verona GLX 1.8, compl. 9:) preto gas. Escort 1.0

Palio LO, 2p
Palio LO, 4p
Palio LO, 4p
Uno Mille, 2p
Uno Mille, 2p
Uno Mille, 2p
Tipo 1.6, 4p
Tipo 1.6. 2p
Fiorino 1.0
Fiorino Furgão

00
98
97
97
94
94
95
94
94
96

01
99
94
94
84
91

OÓ
92
98
96

Honda Bis
Scooter 50Ge
Peugeot 504
Peugeot 504
Mazda C. Dupla
Córdoba 1.8, 4p
Galant, 4p
Maverick

Opala.4p
Ford A

Mercedes, 2p

01
97
95
95
94
95
95
75
70
29 I

74

Rua Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Poslo

pr6x.
pr6x. trevo

Clube Atlético
de

Baependi
Schroeder
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cessórios automotivos

CORREIO DO POVO 5

*Aplicação de película *Faixas refletivas para caminhões
25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - e-mail: marangoni.autopeças@terra.com.br - Tel. 312-2900 - Tel. Fax: 372-0170

alidade e confiabilidade em acessórios

I(.�o jiiJ!.l'-'! CarWin
ACESSORIOS

("""f'!'I� . A. c e s s ó r i o s

NA COMPRA DE QUALQUER ACESSÓRIO A COLOCAÇAo É
[__________

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

-:._.
----, - ------------ o - • __ - _ _

------ Peças de toda linha · FORD lO GI·IEIP -WlllVS · lOV01A - --- .. -- .

azul 02
vermelha 02
vermelha 02

prata 02
vermelha 00
azul 00
vermelha 00

preta 00
vermelha 00;99
vermelha 97
roxa 97

vermelha 96
azul 95
azul 95

PARATI - vende-se, 92, álcool,
roda esportiva, isofilm,
impecável. R$ 7.000,00.
Tratar: 9979-0605.

VOYAGE - vende-se, 90/91, a

gasolina, 1.8, todo original,
cor cinza escuro. R$
6.500,00. Tratar: 372-3922

ou 9122-4198 cj Walter.

VOYAGE - vende-se, 89, 1.8.
Tratar: 376-0290 c/ Marias.

BESTA - vende-se 01, c/ 16
lugares, ar cond., cornpl.,
cadastrada em agência, toda
regulamentada, pronta pj
trabalhar. R$ 24.000,00 +

financ. Aceita carro até

R$10.000,00. Tratar: 371-
3087 ou 9133-6902.

HONDA CIVIC - vende-se, EX,
98, automática, prata. Tratar:
9122-2483 c/ Bráulio.

ISPERO - vende-se, 95, ou
troca-se por Omega. Tratar:
9993-0623.

L200 - vende-se, GLS, 01,
preta, 4x4 turbo. Tratar:
9122-2483 c/Brâulio,

IMÓVEIS E
-

CAMINHOES
CRÉDITOS DE

R$.20.000,00 À
R$ 450.000,00

para novos e usados,
compra ou hipoteca.
Tratar: (43) 3323-4085

ou 9112-7082

CYT CRYPTON 3.710,00 51,70 98,44
JGT JOGTEEN 3.728,00 51,95 98,92
C1 C"jDO BIZ 3.730,00 51,98 98,97
CBS C·100 BIZ ES 4.120,00 57,41 109,32
YBK YBR 125K 4.150,00 57,83 110,12
61 CG 125 4.320,00 60,20 114,63
YBE YBR 125E 4.550,00 63,40 120,73
C1+ C·100 BIZ + 4.580,00 63,82 121,53
KSE CG 125 KSE 4.740,00 66,05 125,77j
YBO YBR 125EO 4.770,00 66,47 126,57
CGS CGTITAN ES 4.980,00 69',39 132,14 .

XL XLR 125 5.250,00 13,16 139,31
XLS XLR 125ES 5.590,00 77,89 148,33
63 CBX 200 6.250,00 81,09 165,84
TOM TDM 225 6.590,00 91,83 174,86
64 XR200R 6.910,00 96,29 183,35
XT2 XT225 1.490,00 104,37 198,74
CBT CBX 250 TWISTER 1.550,00 105,20 200,33
XRT XR 250 TORNADO 8.280,00 115,38 219,70
NX4 NX-4fALCON

\

10.530,00 146,73 279,41
VRG VIRAG0250 10.890,00 151,74 288,96

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Palio ED 00 G
GM Kadett GLS compl. 98 G

Corsa Milênium, 4p Branco Okm G Fiesta 4p 97 G
Vectra GL Azul 98 G Tempra 96 G

F 250 XL 01 Cinza D R$ 43.000,00 O 20 Luxo Branca 86 O Kadett GL compl. 96 G
Corsa Super, 4p 99 Cinza G R$ 11.900,00 Chevette Bege 81 G Tipo 4p 95 G
Uno Yong 2p 98 Azul G R$ 8.900,00

Chevette SL Azul 98 G
Uno Eletronic 95 G

Gol Plus 98 Branco G R$ 11.000,00 VW Kadett GSI, compl. + couro 93 G I,

Gol MI 98 Azul G R$ 11.000,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G Fiorino LX 89 G
Vectra GL 97 Bordô G R$ 17.500,00 Gol MI 1.6 cl ar, direção 'Vermelho 97 G Escort GL 89 A
Kombi cf vidraça 95 Branca GNV R$ 9.800,00 togus GL completo Vermelho 94 G Passat Flahs 87 G
S-10 95 Bordô G R$ 14.800,00

Gol CU, 1.8, ar e dir. Azul 95 A F-l000 86 D

Corsa Wind 95 R$
Parati CI' 1.8 Vermelha 94 G Santana,4p 86 AVinho G 9.300,00 Fusca 1300 Verde 83 G Santana 2� DH 85 AUno 93 Verde G R$ 5.900,00 Gol4p Prata 99 G

Voyage (re íquia) 82 G
Mercedes Benz 93 Vermelha D

'. R$ 32.000,00
Mercedes 1318 88 Azul D R$ 36.000,00 FIAT Fusca - 78 G

Mille Fire, 4p Prata 02 G Fusca 76 G
Fusca 82 Cinza G R$ 2.900,00 Mille Smart, 2p Branco 01 G Fusca 70 G
Gol 99 Preto G R$ 11.000,00 Uno eletronic completo 4p Vermelho 94 G Gol competição Gil
Santana 98 Branco G R$ 14.200,00 Palio EL, 1.5, 4p Azul 96 G
Gol 99 Branco G R$ 11.000,00 CG 82 G
Tipo completo 1.6 95 Verde Met..G R$ 8.900,00 Escort Hobby 1.6 94 G

Escort XR3 completo 94 G

VVotol'antim I Finanças

Ar�uíno '371.4225Veículos .

.

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

Bordo
Branco
Bordo
Prata
Cinza meto
Azul meto
Branco
Branco

99
9B
96
95
95
91
70

Prata
Branco
Branco
Azul mel.
Vermelho Ferrari
Prata
Bordô

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

Verde meto

Prata
Prata
Azul
Branco
Verde mel.
Marom
Bordá

92
91

Preto.
Vermelho'mel.

Flat
Uno Mille EX 1.0 4p, gas .. , travae V. e, compl.(-ar) 98
Palio 1.0 4p, completo, cl ar 98
Palio EDX 1.0 2p compl. ar 98
Tipo 1.6, 4p, cornpl. 95
Uno Mille, 2p. 93
I:Jno ELX 4p compl. 94

Tempra 16V cornpl, 4p 95
Uno Mille 91

vw
Saveiro (novo modelo)
Gol MI, 1.0
Gol CU 1.6 para-choque pers.
Saveiro CL 1.6
Golt GLX, 2.0, cornpl. - ar

Parati CL 1.6 VE, gas.
Fusca 1500

GM
98
98
96
96

Corsa Super 95
Kadet SL 1.8, desemb., aerotólio, para-choque pers. 91
Chevette SLE 1.6, álcool 89
Corsa Pick up 1.6 97

Corsa Wind 2p, límp., desemb .. alarme, TE
Corsa, Super 1.0 4p desemb. Um. Ar quente
Co'rsa Wind 1.0

/' S-10 Deluxe 2.5 die. Turbo

FORD
Escort Guaruja 1.8 4p trio elétr.
Verona 1.8

01

Palio EX 4p. 99

Corsa Wind 2p 99

Kadett Sport 2.0 compl. 96

Gol 1.0 16V 4p 98

Escort Hobby 96

Kadett CL1.8 v.e. 95

Gol CU1.8 95

Escort Hobby 94

Kadett SLE 90

Voyage 90

Chevette 86

Fusca 80

Fusca 74

Uno 1.0 Fire 02 Branco R$ 12.000,00

Palio Weekend, advent vermelho 00 R$ 18.000,00
Titan 98 Vermelha R$ 2.800,00 R$ 9.900,

Uno 01
Fiesta, 4p azul me. 99 R$ 11.400,00 Corsa Wind 1.0 98 Prata met. R$ 10.000,00 Gol16V4p 99 R$ 13.500,
Gol, 16V, 4p, cf opc, branco 99 R$ 12.700,00 Chrysler $tratus LX hidr. 97 Preto R$ 27.000,00 Gol16V 4p 99 R$ 14.000,

R$ 14.500,
Verona GLX, alc. bege meto 92 R$ 7.300,00 Gol Mll.6 97 Vermelho R$ 12.000,00 Van 99

R$ 12.000,
Parati CL 1.6 azul met. 94 R$ 8.900,00 Escort GL 1.6 96 Bordô R$ 10.300,00 Fiesta 98

R$ 9.500,
Gol GU1.8 95

Uno Mille vermelho 91 R$ 5.500,00 5-10 Deluxe compl. 96 Verde meto R$ 15.500,00 Fiesta 00 R$ 12.000,
Escort GL azul meto 88 R$ 4.600,00 Fiesta cf opc., 4p 95 Branco R$ 8.300,00 Fiorino Fechada 1000 94 R$ 6.500,

R$ 7.200,
Saveiro GL, alc. bege me. 89 R$ 5.900,00 Tipo 1.6 4p 95 Prata M. R$ 5.500,00 + fino Gol 93

R$ 7.000,
Escort azul me. 89 R$ 5.200,00 Golf 4p GLX 2.0 95 Preto R$ 15.000,00 Pampa 92

R$ 6.800,
Opala Comodoro bege me. 83 R$ 2.700,00 Parati 91

R$ 30.000,
Parati CL, 1.8 cf AR cinza 95 R$ 8.900,00

Omega GLS, gas, 94 Azul met. R$ 15.000,00 F-l000 Dupla 91
R$ 4.500,

Ipanema 93 Prata R$ 7.800,00 Fiorino Fechada 1.3 89
R$ 6.000,Kadett GL - AR cinza' 96 R$ 9.500,00 Monza Classic 4p. Comp. 89
R$ loOO,

Escort Hobby vermelho 94 R$ 7.300,00 Pampa 90 Vermelha R$ 6.500,00 Belina Del Rey 88
Versaill.es GL, 2p marrom me. 92 R$ 7.200,00 Monza SLE 87 Bordô R$ 4.800,00 F-1000 87 R$ 17.500,

350O,
Passat marrom 81 R$ 1.700,00 Premio 86 Branco R$ 3.000,00 Chevette 87 R$ 2'700,

Fusca 82 R$ .

Verona GLX bege meto 92 R$ 7.200,00 Santana CS 1.8 85 Verde R$ 4.000,00 R$ 2.000,
Fusca 78 Bege R$ 2.600,00

Fusca 76
J

Fusca 72 Marrom R$ 2.300,00
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vw GM
Gol Specíal R$ 14.100,00 02/03 Corsa Sedan Class. R$ 16.900,00 02/03
Gol 1.0 16V 4p, Power R$ 20.800,00 02/03 Corsa 1.0 báslco R$ 19.500,00 02/03
Polo 1.0 R$ 27.000,00 02/03 Corsa sedan 1.0 R$ 20:400,00 02/03
Parati 1.0 16V Tour R$ 23.100,00 02/03 S-10 2.8 cabo Dupla R$ 55.800,00 02/03

FIAT
Uno Rre 2p R$ 12.900,00 02/03
Palio Fire 4p R$ 14.890,00 02/03
Brava SX 1.6 compl. R$ 28.500,00 02/03
Palio W. ELX 1.0 D.H R$ 22.900.00 02/03

, QUINTA-FEIRA, 28 de novembro de 2002

FORD
Resta GL 1.0 4p R$ 15 ..500,00 02/03
Resta Super 1.0 4p. R$ 23.500,00 02/03
Fiesta Sedan Street 1.0 R$\18.400,00 02/02
Ranger XL Cabine Dupla R$ 53.9500,0002/03

* PREÇOS ACIMA, VENDA SEM TROCA * TEMOS TODA LINHA OKM À FATURAR

AV. PREFEITO WALDEMAR GRtlSBA, 3691· JARAGUÁ DO SUL· se · 370-2044 • 370-2385

SCOOTER - vende-se, 97, Honda, 91. R$ 2.500,00.
100cc, vermelha, partida elét. Tratar: 275-4081
R$ 1.750,00 ou finan. Tratar:
273-1001.

andamento cl 10 parcelas
pagas de R$200,00. R$
1.800,00 e assumir restante
das parcelas, Tratar: 9992-
2738 cl Oliveira.

'

r

t �,

) ,�r,161 C l o C o n s 6 , cl o

: �NIAO UNIÃO

't �
�NiAo c o n s o r c to

UNIÃO

, �;Inq r ç i O Con$Órc!o

�NIAO UNIÃO

CONSORCIO UNIAO
R._-wa Ba,rã,o 'õo Rio Branco" 627
CJBS_ ( Pró�-i'Yno aos S-wperYnercaõos _A_-nge[o-ne, )

VIRAGO 250 - vende-se, ano
01, cl 3000km. R$ 6.000,00
+ parcelas. Tratar: 372-3970
ou 9125-2722.

XL 250 R - vende-se, moto

CARTA DE CRÉDITO _;. vende-se,
não contemplada já foi pago
R$3.000,00, mas quero
somente R$1. 700,00 +

parcelas de R$180,00. Tratar:
9992-2738 cl Oliveira.

MÓDULO - vende-se,
amplificador pI carro, 900w,
marca Pyramid. R$ 200,00.
Tratar: 370-9422.

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

QUER ANUNCIAR LIGUE

AQUI!!!371-1919

1!eJea���'
(047) 376-0251

, Rua Ângelo Rubini, 900
Barra do Rio Cerro - Jaraguá doSul- SC
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QUINTA-FEIRA, 28 de novembro de 2002
/

CORREIO DO

MORETTI FORD

Lista de veículos Particulares

Mondeo 94/95

Seu seminovo com [eito de novo
FIAT

Palio EDX, 5p 97/97

FIAT PALIO EDX, 97/97, verde, gasolina
VERIFIQUE CONDiÇÕES IMPERDíVEIS

Ranger XLT 10D 00/00

Fiesta/5p 98/99

VAN - vende-se, H100, 97,
cor azul, 12 passageiros,
diesel, cl d.h. R$ 24.000,00.
Ou troca-se pi carro menor

valor até R$ 10.000,00 ou

nego por casa em Jaraguá.
Tratar: 371-3042.

motor morro, revisado. R$
13.000,00. Tratar: 9963-5665.

ano 87, cl carroceria 'e

mecânica em ótimo estado.
Tratar: 9975-2183.

AGRALE - vende-se, 87, 27.5,
pronto pI trilha. R$1.200,00.
Tratar: 273-6242.'

MB 1113 - vende-se, 86,
toco, baú. Tratar: 9979-1437. BIZ - vende-se, 02, com

partida. R$ 1.100,00 de
entrada + 34 parcelas. Tratar:
273-6242.

Rolamentos -

Retentores -

Buchas - Mancais
Anéis - Elásticos

Graxa

CB 450 - vende-se, DX, 88,
impecável. R$ 3.200,00.
Tratar: 9979-0605.

*1�

B'Sitieirast
rollll1l(!n(o.�!b,

."

,MB 608 - vende-se, 80,
carroceria, turbo. Tratar:
9979-1437.

MERCEDES 1113 - vende-se,
truckado, carroceria
graneleira. R$ 20.000,00.
Tratar: 371-3845.

AGRALE - vende-se, 94,
branco, com documento em

dia.Tratar: 372-1817. Rua Bernardo Dornbusch, 2155 - Vila Baependi
Fone: 370-5131 - Plantão 24hs 9979-3484

CBR 450 - vende-se, modelo

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

, AGRALE - vende-se, 87, Baú, VENDE-SE - Volkswagen, 7.9,

\

prata G

verde G

prata D

vermelho G 1,

ru

CBX 250 TWISTER-v

se, 02. Ent. R$ 2.500,
presto R$ 282,00 fixa.

9123-5930. cj Fernan

o
CG TODAY - troca-se,

documentada, placa 7

1.600,00 por NX 150

200, pago diferença, I
376-0283 ou 9104·23

p/ trilhar, motor novo,
2 parai amas de circu

2.800,00. Aceito troca

automotivo. Tratar: 27 l
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VVotomntim I Fin�nçaS

JGI VEíCULOS 3'71-1'711

Gol1.0, 16V, GIII, 4p, comp.
Gol 1.0, Special
Gol 1.0, Special
Gol 1.0, Special cf ar
Saveiro 1.6

.

Saveiro 1.8, cf ar + vd.,
Palio EX, cf vidro + trava
Gol1.0
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6, ale.
Gol CL 1.8
Corsa 1.0 Wind
Corsa Wind 1.0
Monza GL 2.0, compl.
Monza SL 1.8, ale.
Monza SLfE 1.8
Kadett SLfE 1.8
Chevette SL, ale.
Escort L, ale.
Ranger XL, compl.
F-1000, compl,
Titan
VBR
GolBX

373-1881

00 branca G

01 cinza G
Corsa Wind 98 verde Gas.

89 branca G Gol GIII, 4p, 16V 00 bege Gas.

Go14p,16V 99 branco Gas.
85 vermelha A Corsa sedan super 99 branco Gas.

G Fiesta Class, compl. 99 azul Gas.1.0, comp. 92 branco
Corsa super, 2p 98 verde Gas.

�l1.6 92 branca G Palio ED, 4p 98 azul Gas.
Vectra GL, compl. 97 cinza Gas.

i 92 branca G Uno SX, 4p 97 cinza Gas.
Kadett GL, cornpl. 96 cinza Gas.

96 vermelho G Escort Hobby 96 prata Gas.
F-l000 S Turbo 89 preta die.94 cinza G
Gol CL 1.6 96 branco Gas

95 vermelha. A Saveiro GL 1.8 95 vermelha Ale.
Kadett GL 2.0 95 vermelha Gas.

91 vermelho G Uno ELX, 4pts 94 vermelha Gas.
Santana CL 1.8 4p. üh/ar 93 azul Gas.

98 branco G Voyage GL 89 cinza Ale.
CB 400 84 azul Gas.

93 Vermelho G

emar Grubba • Jaraguá do Sul • se

branco 01

vermelho 00

branco 00

branco . 99
branco 99

verde 99
vermelho 98

prata
-

97
branca 97

prata 96

preto 96

prata 96

vermelho 96

Prata 95

branco 95

verde 95

prata 94

Bege 91

vermelho 96

cinza 95

vermelho 76

vermelha 01 370-2227/9975-1804
Rua Preto Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul - se

KAMY Aufomóve1is Lfda.
Rua Jorge Lacerda, S/N - Centro - 89280-000 Corupá - sc

Fone/Fax: 375-201819993-5854
vermelho 2001 R$ 12.300,00 F-l000 89 Ipanema 96
branco 2000 R$ 11.600,00 F-l000 78 Parati 92

prata 2000 R$ 12.600,00 Saveiro 91 Parati 84
cinza 2000 R$ 45.000,00 S-10 96 Golf 95
cinza 2000 R$ 14.800,00 Chevy 92

GoIGIII16V 00
branco 1999 R$ 12.800,00 Fiorino 86

Gol 99
branco 1999 R$ 13.800,00 Calibra 95

Gol 96
branco 1999 R$ 11.500,00 Omega 94

R$ 12.800,00 Vectra 95 Escort 98branco 1998
vermelha 1998 R$ 16.500,00 Vectra 94 Escort 94

bordô 199.8 R$ 15.500,00 Corsa, cj ar 01 Escort 89

branco 1997 R$ 10.300,00 Corsa 1.0, cj ar 96 Escort 88
Corsa 96

verde 1997 R$ 11.500,00 Escórt 87
Corsa 94

preto 1995 R$ 9.300,QO 94
Escort 86

azul 1994 R$ 8.500,00 Logus
Prêmio 89Kadett 93

Prata 1991 R$ 7.800,00
Quantum 95 Chevette 87

1990 R$ 6.800,00 Ipanema 91 Opala 80

Verona LX 4p 94 Sportege D. 97
Tempra 93 Fiat 147 79
Monzá 91 Brasilia 78
Monza 87

Gol GIII 4p 16V comp 01

Faça aqui o melhor negócio!

FINANCIAMOS,
SEU VEíCULO

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

,

Maga: 9981-5840

00
00
00
00
99
98
98
.94
89
88
93
99
94
95
93
86
89
85
85
97
94
95
01
84

prata
branco
azul
azul
verde'
vermelho
vermelho
vermelho
branco
vermelho
branco
branco
azul
azul
azul
prata
prata
branco
vermelho
preta
preta
'vermelha
prata
cinza
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10 CORREIO DO POVO l,fEQUINTA-FEIRA, 28 de novembro

BIENTHAL
VOCÊ QUE PRECISA LAVAR OU IMPERMEABILIZAR:
Carpetes
Tapetes
Sofás
Estofamento de Automóveis
Bancadas

A Ambienthal faz isso para vocêu.
Com MÁQUINAS ESPECIALIZADAS que
lavam e secam sem danificar as fibras.
Mão de obra qualificada.

Limpeza em Geral
LIGUE E FAÇA SEU ORÇAMENTO:

\0 372-1765 O 372-3707 O 91211452

AP�ESENTE ESTE
RECORTE

E GANHE 5"OESC. EM
PROOUTOS

Você ainda vai ler esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777 Homologado pelo
Site: www.usagas.com.br 'l:.INMETRO

• ,Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.
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.Locaçào e higienização de toalha e capas
para $lIlôes de ClIbelel.f'IllrO$

.Locação " higienização de lençol, Jaleco, _pão e

sapatinhos pata ClinicaS de Eatéticll$ e Medica
•Hlglenlzação d. roupa'
dI! cama e banho para H.oteia

• Higienização de toalhas de mesa, gu�radanapos
e capas de cadeiras para Restaurarrtes

.Hlglenlzação de Edredons e Cobertores

Produtos utílízados

para Iligi.cnização
somente da

j.fEIRA, 28 de novembro de 2002

mv« nst. Y I EI '/:I?

•

Iversos
DE METALIZAÇÃO
,C/ mais 800gr de�!el. Tratar: 371-
�sé.

370-0783.

BICICLETA - vende-se, Caloi
lO, pneu fino. R$ 120,00.
Tratar: 376-0157.

Higienização

CACHOR�O - vende-se, filhote
de Rotwelller c/8 meses e

dócil. R$ 300,00. Tratar: 372- \

3970 ou 371-7390.

CASINHA DE
BONECA -

compra-se, em

bom estado.
Tratar: 37.1-6707.CACHORRO - vende-se,

Pincher, R$ 80,00. Tratar:

370-7481 a noite.

R4 200,00. Tratar: 372-3970
ou 371-7390.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rotweiller. Tratar:
9992-4205.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Cochau, mistura de Colli cl
Chauchau, 6 meses e dócil.

CACHORRO - vende-se, filhote
de schnauzer miniatura cl
pedlgree. Trtar: 372-0452.METALÚRGICA KV LTOA.

CAPOTA - vende-se, em bom

FABRICACÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANElAS, PORTAS, CERCAS,
GRADES, PÁNTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,

PORTAS, BASCUlANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Rotweiller cl 45 dias. R$
150,00. Tratar: 371-1244.

CADEIRA Pj BEBÊ - vende-se,
pi mesa, marca Burigoto. R$
30iOO. Tratar: 371-7733.

&(47)275-1540
tUQ (orlas Eggerl, 114 - Vila lalau - Jaraguó do Sul

estado, para
Pampa.
R$500,OO.
Tratar:
376-0190.

CARRINHO DE
BEBÊ - precisa
se, pI
gêmeos;
doado. Tratar:
9104-5510.

CARRINHO DE
BEBÊ - vende-

se, Inarca

Galzerano,
excelente
estado. Tratar:
275-0663 ou

9975-6315.

CELULAR - vende-se, mini
startac cl 3 semanas de uso.

R$ 460,00. Tratar: 9117-0895.

COMPUTADOR - vende-se, Itautec
486 IS. Tratar: 274-8050.

COMPUTADOR - vende-se,
micro 486. R$ 300,00.
Tratar: 275-0065.

COMPUTADOR - vende-se,
AMD Duron c/ lGHZ, HD 20G,
placa de vídeo e som oss

bord, gravador de CD e DVD

player e monitor .15', tela
semi-plana. R$ 2.000,00.
Tratar: 376-1235.

COMPUTADOR - vende-se,
Duron 950 mega cl
multimídia. R$ 1.800,00.
Tratar: (47) 438-3814 ou

9971-1458

CURIÓ - vende-se, macho ou

fêmea. Tratar: 371-8040 ou

9962-5883.

OVD - vende-se, seminovo.
Vaior a combinar. À vista ou cl
cheque. Tratar: 9121-4179 .

ENCERADEIRA - troca-se,
duas' enceradeiras por cadeira
de nenê c/ carro. Tratar:
372-2675.

ENCICLOPÉDIA - vende-se, de
12 e 22 grau. Tratar:
9117-3774.

ESTEIRA ELÉTRICA - vende

se, marca Halter, completa,
digital. Aceita-se televisão na

troca. Tratar: 371-7060.

FITAS DE VíDEO - vende-se,
310 fitas. Valor a combinar.
Tratar: 9117-1083 cl Luiz

FORNO - vende-se, pI

CORREIO DO POVO 11

panificadora, marca Venâncio,
pI 120 pães franceses, a gás
e a vapor. R$ 700,00. Tratar:
376-1090

FRITADEIRA - vende-se, elétrica
industrial cl 2 cestinhas. R$
250,00. Tratar: 376-1699 cl
Clóvis ou Helena.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, desmontado, '

medindo 200m2. Ou troca-se

por carro. R$ 5.500,00.
Tratar: 376-2931.

'

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, pi impressão de
nota fiscal. R$ 100,00 ..

Tratar: 370-3320.

JET SKI - vende-se, 400cc,
SuzuKi Nacional, 97. R$
2.800,00. Troca-se por moto.
Tratar: 276-0397 após às
19hs cl Lorival.

MÁQUINA DE COSTURA -

vende-se ou troca-se, marca

Kansai, cl 4 agulhas, cl
. todos aparelhos pI rebater
elástico. Tratar: 392-3705 ou

373-1828 cl Maricéia.

PLANETGAME
• VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GÀMES .COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

• I'LAYSTATION 2
'XBOX
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV COlOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÁQUINA PI MINI-PIZZA -

vende-se, nova. Tratar: 372-

2432 ou 9104-2499.

MESA - vende-se, cf 8
cadeiras + balcão. R$
500,00. Tratar: 371-0750.

MESA DE MUSCULAÇÃO - vende

se, somente a mesa sem os

aparelhos. R$ 150,00. Tratar:

372-3970 ou 9125-2722.

MINI-USINA - vende-se, de leite,
seminova, 1 pasteurizador,
100 litros, 1 dosador selador,
1 bomba de inox cf mangueira.
Tratar: 9973-5212.

MOCHILA DE COURO - vende-se,
.

R$ 40,00. Ou troca-se por balança
até õkg. Tratar: 276-3206.

'.

FERRAMENTAS
& MAQUINAS
27.5-1769

NOTEBOOK - vende-se, marca
Toshiba, 1.2 GHZ, 256 RAM,
tela 14 ativa, OVO, CO RW.

Tratar: 275-0018.

SACO PI CONFEITAR
compra-se. Tratar: 276-3206.

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.
<'

TELEVISÃO - vende-se,
marca Philips 21', tela
plana. Tratar: 9111-1709.

TELEVISÃO - vende-se, 29

pol., Philips, cf 3 anos de uso,

em perfeito estado de

funcionamento cf controle. R$
750,00. Tratar: 9104-4842.

TíTULO ACARAí - vende-se,
vale 10 anos, sem mensal. R$
1.500,00. Tratar: 370-4494.

TíTULO BAEPENDI - vende

se. R$ 400,00. Tratar:

372-2419.

VIDEOGAME - compra-se,
Super Nintendo. Tratar:
276-1101.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cf controle,
fita e memory cardo R$
200,00. Tratar: 9992-9928.

WAlKMAN - vende-se,
digital, marca Aiwa. R$
50,00. Tratar: 376-0157.

m tSIIJfadtia. de :ferro lonl
, Cercas, Grades

uras met., EtCij
Manutenção Reform
loHe: 372-1183

. ., .

ImOVelS
contraproposta. Tratar: 370-

2995.

BARRA VELHA - vende-se, de
alvenaria cf 130m2• Aceito

carro ou caminhão na troca.

Tratar: 371-7542.

BARRA VELHA - vende-se,
sobrado. R$ 50.000,00.
Aceito casa de menor valor.

Tratar: 276-3206.

COMPRA-SE até R$
29.000,00, de pref. no Amizade,
Vila Rau ou Vila Lenzi. Tratar:

370-6646 após 14:30hs.

COMPRA-SE - casa de

alvenaria, próx. Centro.

TíTULO BEIRA RIO - vende-se,
patrimonial. R$ 400,00.
Tratar: 9103-9530 cf Rodrigo.

VESTIDO DE PRENDA -

vende-se, 2, verde musgo cf
bordado e marrom cf
bordado. Tratar: 275-2330

cf 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,
Niritendo Game Cubo, cf 5

jogos originais, 1 memory
card e 2 controles oríg.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
super Nintendo cf 2

controles e 5 fitas.

R$ 130,00. Tratar:
370-7174.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cf 4 controles.

R$ 300,00. Tratar: 372-3164.

ALBATROZ (ERWINO) - vende

se, na praia, 300m do mar,

terreno 490m2, legalizado.
R$ 20.000,00. Aceito carro

no negócio. Tratar: 371-0543

cf lolanda, horário comercial.

ANA PAULA V - vende-se, de

madeira, lot. Firenzi, cf
8x13m. R$ 23.000,00 +

parco de R$ 270,00. Tratar:

9101-4807.

BARRA DO SUL - vende-se,
sobrado cf 80m2• R$
34.000,00. Aceito

Entrada até R$ 30.000
assumo financiamento.
Tratar: 371-2999 ou 9
5175 cf Paulo.

GUARAMIRIM - vend
terreno de 390m2 cf 2
de alvenaria, uma cf
outra cf 80m2, murada
Tratar: 373-2651 cf L
após às 18hs.

ILHA DA FIGUEIRA-co
meia água. Acesso p/ca
área plana, até R$25.
Tratar: 370-2559.

INDAIAl - vende-se, de

alvenaria, cf 3 quartos,
salas, e demais

. dependências, ótima

localização. R$ 4�.000
Tratar: 276-3071.

JARAGUÁ ESQUERDO
se, de madeira cf 1

terreno cf 600m2, 3 qu

demais dependências.
370-8097 ou 9104-54

NEREU RAMOS - vend

150m2 e terreno cf 670

27.000,00 + financia
Tratar: 276-3206.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'MEIRA REFORMA

E - vende-se, prédio
ai cl 2 pavimentos,
,c/180m2 e terreno

,Escritura, tudo legal.
,00, Tratar:
ou 387-4656.

'uel, casa
,próx. Trapp. Rua

111, Tratar: 371-1864
1491.

RO - vende-se, de

c/100m2,e/ terreno
l:eita-se apto ou casa

:00,00 ou carro até
:�, Tratar: 376-2601
1947 cj Mareio.

nNS - vende-se, de
,semi-acabada c/ 3
�a, coz., lavanderia e

"R$ 13.000,00 +

,Aceita carro no nego
68. ou 370-8097.

- vende-se, de
nova, cj 2 quartos,
�heiro, garagem p/
murada. Troca-se por
laraguá. Tratar: 275-
2{)509 c/ Charles.

- prõx, Paróqui a
ina, de alvenaria, cj
,escriturado. R$
. Tratar: 275-4023.

Obras de Massa Corrida
Pedreiro e Carpinteiro

Pintura em geral
Encanador

madeira cj 70m2 + galpão c/
80m2, 2 quartos, sala, eoz.,
lavanderia e garagem. Terreno
ej 480m2. R$ 35.000,00.
Troca-se por imóvel de maior
valor. Tratar: 370-8097 ou

9104-5468.

ALUGA-SE - precisa-se de

apto ou casa; próx. Pref.
Jaraguá. Tratar: 372-3061 ou

9111-1452.

CENTRO - vende-se, cj 2

quartos, cj guarda roupas
embutido, 2 ar cond., garagem
e demais dep, R$ 38.500,00.
Tratar: 9963-9445.

CORREIO DO POVO 13

l'I
ARTIGOS PARA. CAMA MESA E BANHO

Trabalhos sob medida

pi Cortinas, Camas Redondas
e Persianas

V (47) 373-4264 )Jua 28 de Agosto, 201 - Guaramirim se

quitinete pj casal sem filhos
ou solteiros. Tratar: 370-
7703 c/ Nilton.

PiÇARRAS - vende-se, Ed. Ana

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

PROCURA-SE - moças pj
dividir apto no Ed. Menegotti,
Centro. Tratar: 275-2979 c/
Pilar.

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - frente ao mar - cf 3 suítes, 2 gar., novo - R$ 350.000,00. Outras
ofertas na internet: www.mellm.comj-buratto
Zelio 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
Zelio Buratto - Rua 500, n' 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

, VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apto - 3 dorm. (suíte), gar., sacada, quadra do mar - R$ '95.000,00. Outras
ofertas na internet: www.mellm.comj-buratto

.

Zelio Buratto - Rua 500, n' 400. Tratar: (47) 9983-5920 ou 367-1993. CRECI296.

CENTRO - aluga-se, quitinete,
4 peças. R$ 200,00 ej água e

luz incluído. Tratar: 371-0462.

CENTRO - aluga-se, quartos
na. Rua Domingos da Nova

para moças. Tratar:
372-1488.

CHICO DE PAULA -,aluga-se,

ABANDONE O ALUGUEL
'ENDO UTILIZAR SEU FGTS

120X

215,00
343,00
429,00
514,00
600,00.

Ternos outros valores, Consulte.
. (47) 3227387
lao Sábados,Domingos e Feriados

(47) 222 2007
Horário Comercial
Com Guilherme

Trabalhamos com autorização
do BACEN pI consórcio.

PROCURA-SE - advogado
procura p/ alugar, apto c/ 1

quarto ou quitinete, mobiliado
ou semimobiliado em Jaraguá.
Tratar: 9967-8888 ou 363-
6666 c/ Arnaldo.

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

BARRA - vende-se, lot. Papi,
100m posto Km7, medindo
17x35m. R$ 33.000,00.
Tratar: 9101-4807.

CENTRO - vende-se, c/
622m2, c/ galpão de 135m2,
murado. Tratar: 371-9157.

CORUPÃ - compra-se terreno

ou casa, próx. ao centro.

Tratar: 9123-7207 c/
Rodrigo, horário comercial.

JARDIM SÃO LUIS - vende-se,

VENDE-SE APARTAMENTO PiÇARRAS
1Q 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 cob.erta, cj
churrasqueira de frente T" 130m2 da área sj
condômínio - água própria - mobiliado.

Tratar: (47) 345-2668j9993-3638.

próx. CAIC, c/448m2• R$
22.000,00. Tratar: 370-7331.

JARDIM SÃO LUIS - vende-se,
c/430m2, atrás da Igreja. R$
25.000,00. Tratar: 371-9157.

RIO DA LUZ - vende-se, c/
300m2, R: Veno Volkmann. R$
11.000,00 negociável. Tratar:
370-8097 ou 9104-5468.

VENDE-SE - c/800m2 + lagoa
1000m2 ej casa em construção
ej 88m2• R$ 40.000,00. Tratar:
276-3.353.

VENDE-SE - terreno p/
chácara, ej 40.000m2 sendo
10.000m2 área plana, 2

riachos, lagoa, caminho pj
Pomerode, 12 km do centro.

R$ 35.000,00 Tratar: 370-

8928 ej Marcus.

VENDE-SE - próx. ADV Aurora,
14x28m. R$ 13.000,00.
Aceita-se carro até R$
7.000,00 monza / Kadett de
91 acima. Tratar: 376-0283
ou 9104-2336;

VILA LALAU - vende-se, próx.
da Weg II, c/ 40.0m2• R$
15.700,00. Tratar: 371-6069.

ACARAí - aluga-se, sala ej
100m2, pj profissional
montar academia. Tratar: 275-
2066 ou 9975-4764

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Restaurante e Sorveteria,
toda equipada. Aceita-se carro

ou moto no nego Tratar: 275-
3056 de manhã ou 37,0-6099
de tarde.

LOCADORAS - vende-se, 2

locadoras, uma na Nova
Brasília e outra no Shopping.
Tratar: 275-3937.

OFICINA MECÂNICA - vende

se, om todos equipamentos,
elevador, pronta pj trabalhar.
Ótimo ponto de loe. clientela.

Para compra de imóveis, construção ou reforma
de R$ 20.000,00 a R$ 90 .•000,00
Prestações a partir de R$ 214,16 podendo usar seu

fundoDm temos créditos para caminhões e automóveis.
.

Autorização BACEM

Tel: (47) 9104-2183 ou 376-3396
c/ Vicente

Aceito carro no nego Tratar:

371-4284, c/ Rubens.

VENDE-SE - estamparia, mesa

térmica e/lO chapas, 100
jogos de quadros +

acessórios. R$ 8.000,00.
Aceita-se carro no nego Tratar:
275-2752 ou 370-6624

Vende-se - Chácara cf
65.000m2, a lkm do Frig.
Theilaker, c/ casa de
alvenaria 240m2 ej piscina +

casa p/ caseiro, contém linha

telefónica, luz e água, com
escritura. R$ 120.000,00.
Tratar: 372-3922 ou

9122-4198, com Walter.
CRECI 9238

VILA LENZI - vende-se,
padaria, toda equipada c/
máquinas nova, completa.
Tratar: 371-4300 ..

Fone/Fax: (47) 275·1858 I�II'IlIjIl!J�IlcI��rlll��II�III1I1111tJ�""IIII��lI1II1LIIIIIII��lIragll��!ôIIf

f.

I VENDE·SE LOJA
Jàroguá Esquerdo \

Lol. Ana Paulo U. !
Ruo Principal

*

�m atividades desde 1 ?94 .." O 00* Otimo Ponto Comercial 1.$ '15.0'\ :UlQ{
* Clientela Formada t �Ó en\Taf

e Q

i VENDE�SE! o ponto comercial, estoque e os equipamenlos da 1010. :
!ALUGA-SE: a sala cl 70,OOmtl cl carênda de três meses para oI! pagamento!
l 376.0703)'-- .. , .. � .. _, _-_.- •...•,.,._ .•......• , _., _ ,_ _._.. _." ...•._ , _ :..-'

MASSOTERAPEUTA
Massagens em Geral

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

Seleciona Profissional para atuar em JARAGUÁ DO SUL na Área de

ESPORTE, RECREAÇÃO & ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Requisitos:
O Formação em Educação Física;

o Experiência com atividades físicas, esportivas, recreativas e organização
de eventos comunitários;

O Inscrição no CREF;

O Conhecimento de informática;
O Facilidade no trabalho em equipe e senso de organização;

CONTRATAÇÃO POR PERíODO DETERMINADO

Disponibilidade para contratação imediata

(Carga Horária 44hjsemanais)

A Instituição oferece Salário compatível com a função e Benefícios.

Os interessados deverão ENVIAR Curriculum Vitae (com foto) à Rua: Presi

dente Epitáfio Pessoa, 1273 - Centro - CEP: 89251-200 - Jaraguá do Sul- SC

até o dia 28/11/2002 pars'prlrneira etapa do Processo Seletivo.

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

empregos
AUX. ADMINISTRATIVA -

admite-se, cl experiência na

área administrativa e em

informátiCa. Tratar: 370-2192

cl Milton.

CABELEIREIRA - Salão na Vila

Lenzi,. com grande clientela,
precisa de uma cabeleireira cl
experiência, ótima
remuneração. Tratar: 372-

0938.

DIARISTA - precisa-se, de

moça pI trabalhar. Tratar:
276-1101.

PROCURO PESSOAS - pi
trabalhar como distribuidor ou

supervisor. Tratar: 273-0002.

PROCURO PESSOAS - pI
trabalhar a partir de casa.

Uma nova tendência de
mercado. Tratar: 376-3822.

PROGRAMADOR - procura-se,
de sistemas, cl experiência
em Genexus. Tratar: 370-

2192 cl Milton.

PROMOTORES DE VENDA -.

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

pI homens. R: Reinaldo Rau,
340. Tratar: 275-1496

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

RAPAZES - precisa-se, pI
atuar em loja de brinquedo do

Shopping. Tratar: 9117-3289,
cl Ana Lúcia.

REPRESENTANTE - precisa-se,
pI o Oeste de SC, que
trabalhe em área de

confecção. Tratar: 273-1177

ou 273-1520..

REPRESENTANTES/
PREPOSTO - Precisa-se que já
atendem indústrias de

confecções para vender

Etiquetas Bordadas e

Etiquetas p/ind. de Jeans.

Tratar: 9955-3823, c/Dori�al"

SECRETÁRIA - precisa-se,
com boa aparência, acima de

18 anos. Tratar: 370-8237 ou

372-2112.

SÓCIO - procura-se, pi
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 Econômica.

VENDEDORES EXTERNOS -

Racco cosméticos admite.

Tratar: 370-6866 cl Rosita, '

horário comercial.

VENDEDOR EXTERNO -

admite-se. Tratar: 9905-
2663. Ou Rua Erich Sprung,
218 - Água Verde após
19:30hs.

Rua Adélia Fischer, 303

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

cursos
CURSO CH PERloDO DIAS HORÁRIO INVESTIMENTO
ArteFlora.l Arranjose Buquês 20h 02/12a10/122"a6" 18h30às21h30 1+2 R$ 135.00

AArtede Bem Recebere Servir 20h 02l12410/122"a6" 14hàs17h I 1+1 R$105,OO

Etiqueta Social e Profissional OBS: Ao final do cursoWorkshop
Como seVestircom Elegância 15h !l9/12413/122"a5" 19hàs22h 1+1 R$80,00

róximos cursos

Banca de Dados Ac.cess

Decoração de Ambientes
Desenvolvimento de LIderes .

DigitaçãO'
Int.êrnet
Instrumentador Cirúrgico
Legislação Tributária
Matemática Financeira com HP 12c
Oratória
Oratória Nível li

Operador de MicrocO'mputador
Qualidade no Atendimento
Vendas Externas

Jan/2003
Mar/2003
Mar/2003
Janl2003
Jan/2003
Mar/2003
Fev/2003
Fev/2003
Jan/2003
A Definir

Jan-Fev-Mar/2003
Mar/2003
Fev/2003

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como pedreiro e carpinteiro.
Tratar: 9903-1870 cl Juca.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
cl moto. Possui moto. Tratar:
9991-9829.

'

PAIS - eventos, reuniões. Onde
deixar os filhos pequenos? Eu

cuida, cl resp, competência e

amor, em sua casa. Tratar:
9133-6541 cl Margarete.

TÉCNICO DE ENFERMAGEM -

se oferece para cuidar de

pessoas idosas a domicílio.
. Tratar: (48) 9951-3639 ou

376-0280 pI recado.
.

VIGILENTE - rapaz se oferece

pI trabalhar de vigilante ou

recepcionista. Possui curso de

vigilante. Tratar: 276-0062.

Estamos cada
estudantes do E

Médio, TécnicoeSu
Comparecer a De
Av. Getúlio Vargas,
sala 7, piso superi
Tratar: 275-20

CRÉDITOS
R$ 19.000,00
R$ 25.500,00
R$ 32.000,00
R$ 57.000,00
R$ 76.000,00
Para comprar, construir,

etc. Autorlz. Bco Ce

(47) 222·1152
9981·3627, cf P

acompanhant

Somos Meigas, Carinhos
Iniciantes, Safadas

Divertidas e Sedutoras

_",,,JS " �":lI'
Sua melhor oP9ão de prazer
A"".'."'O Z4 .OaAI

Atendemos Eles, Elas e Casais
Oespedidas de Soltej(o, Massagens efóti,a5
JlIraguá do .Sul e região

.

' 8
" __ ��.�.� �..!!�(l!�ou (47) 999J-866
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POR

Téo Bago Fotos

Thiago Markiewicz/Lookhere

IJ

icroinformatica.com
• p.,t,ll •• do 101 'I,.d.r ,.:1

RuÍ! veaaoo da Sim Porto, 21
89252-230 JIII"llgUá do SoI- se

Fone, 1471275.1968 Fale 47 371.6400
Bmaíl saC@icroinfonnatica.com

www.icroinformática.com

A avó do rapper Eminem, Betty
Kresin, 63, escreveu um livro
contando a vida do neto. Agora
só fa Ita uma editora concorda r
em publicá- lo. "Quero que as

pessoas entendam de onde
vem Eminem", disse. "Ele está
seguindo os passos da avó",
completou. Ela confessou que
passou por situações difíceis
com o rapper, Kresin revela ter
sido uma criança indesejada,
filha de alcoólatra e que a mãe
de Eminem nasceu quando ti
nha apenas 16 anos. Ela con

corda com o neto quando ele
diz que Debbie Mathers-Briggs
não é boa mãe.

Big Bistrô : Shaw com a banda Ympulso, trom
Joinville

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo

Sexta-feira -

Big Bowlling: Encerramento Administração Unerj /
Banda ln Natura

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo

Sábado -

Cervejaria Bierkrug: Música ao vivo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Por Franciene Fagundes

QUINifA-FEIRA, 28 de RovembrOde

Casaram-se no último sábado Vâni Ronchi e
Mauricio Laube. Na lua-de-mel, foram para
o Nordeste. Parabéns e felicidades é o que

desejam todos os seus familiares e amigos

A turma de Administração (4a fase) da Unerj realizou, no dia 2/11,
juntamente com o professor Henrique, da disciplina de Comunicação
Empresarial, o Rafting Empresarial. Foi uma aventura e tanto, mas que
valeu a pena!

Casaram-se, no dia 26/10, Iraléia Borchardt e
Sandro Hamburg. A cerimônia realizou-se na
Igreja Evangélica Cristo Bom Pastor. Após, os
convidados foram recepcionados na S E R

Aliança

Colou grau, na Univali, em Administração e Segurança no Trânsito, no dia

14/9, Edson Krarnbeck (E). Sucesso é o que deseja todos os Seus familiares

Neste domingo, completa 1 ano de união
matrimonial o casal Márcio e Marilei P.

Baader. Felicidades!

No último dia 22, completaram 33 anos de casados Antenor e

Catarina Gonzaga dos Santos. E também no dia 25, comemoraram
aniversário a mãe, Catarina, e a filha, Alessandra. Parabéns!

o casal Osvaldo e Astrogilda Gomes comemora, neste sábado, Bodas de
Ouro. A cerimônia religiosa será na Igreja São Judas Tadeu. Esta é uma

homenagem dos filhos, noras, netos e bisneta (no colo)

Completa 15 anos neste

sábado, a encantadora
Priscila Gonçalves de

.

Castro, filha do

empresário do ramo

imobiliário, de Itapema,
Cláudio e Cleidy (Castro

Imóveis). Na

oportunidade receberá

amigos e familiares com

magnífica recepção no

Albertos Restaurante, '

em Meia Praia

�__-""_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mdano José Vieira, no Bairro Avaí, em Guara

está sendo preparada para a colocação de

A via pública já recebeu drenagem e desde a

passada as máquinas preparam o terreno para

ração. Segundo o secretário de Planejamento,
Verbinen, também encontram-se em fase de

sio as obras de pavimentação das ruas

,

o Valentim do- Rosário, Valdir Marcelino e

res, no centro da cidade. Verbinen informa

'0 em análise, para liberação de recursos, os

para a pavimentação das ruas Garone de Mira

io José Borges, laterais da Rua 28 de Agosto.
Jllralela à BR-280, em frente a empresa Lu

,também será asfaltada.
,

_)

etaria de Produção, através da Divisão de

,está elaborando a sexta edição da Agenda
tos, que novamente terá duas versões: uma

I�outra na Internet. O objetivo do material é

,gratuitamente, os eventos realizados em

'do Sul - festas religiosas e comunitárias,
êes culturais e esportivas, seminários,
s e congressos. Os interessados em divulgar
tos devem encaminhar à Divisão de Turismo
s dos eventos, como local da realização,
promotora e telefone para contato. Serão

informados até o dia 7 de

'(Empresa de Pesquisa Agropecuária e
.

Rural de Santa Catarina) promove, às 15h30
reunião sobre tecnologias de armaz�nagem e

ção da banana. A reunião faz parte do plano
o que está sendo realizado entre a Epagri e
ções de produtores de banana e coordenada
'cos da empresa Interozor:e, de São Paulo. A

aContece na Aciag (Associação Comercial,
,

e Agrícola de Guaramirim).

7 e 8 de dezembro, os proprietários do
12 Lagoas promovem a 2" Feira do Peixe,
serão comercializados tilápias, pacus,
's, piausus, traíras, bagres, carpas e cascudos.

'

haverá serviço de bar e cozinha. O Recanto
fica na BR-280, Km 47, proximidades da

,
.

ca.

zer o que gosto
r maneiro de
m humor. Haverá

ssurnir cargo de
isture o vida

profissional com o afetivo,
Câncer - Deverá ter ganhos
com imé veis, papéis ou algo
li nicação. À noite,

r sozinho
o de decepção

CORREIODOPOVO 9GERAL

• PREVENÇÃO: SETOR DE SAÚDE NO COMBATE À, INFESTAÇÃO DO CARAMUJO AFRICANO EM JS

]ARAGuAoo SUL_:_On
tem pela manhã, a coorde
nação da 17" Regional de
Saúde e uma equipe do S,,
tor de Epidemiologia da

Prefeitura fizeram a primeira
queima de caramujos africa
nos. Os moluscos foram

coletados pelos moradores
do Bairro Nereu Ramos,
encaminhados ao posto de
saúde do bairro e posterior
mente recolhidos pelos
agentes sanitários. A queima
dos caramujos (9 quilos) faz
parte do programa de com
bate e extermínio ao cara

mujo gigante, que tem se

transformado em uma ver

dadeira praga, que já atinge
14 Estados brasileiros e em

16 cidades de Santa Catarina.
No município de Bombi
nhas já foram incineradas 60

,

toneladas do molusco, se

gundo informou a coorde-
Inadara do programa de

combate à dengue e ao

caramujo da 17"Regional de
Saúde, Vilma Alves. '

De acordo com Vilma,
a infestação de caramujos
foi percebida inicialmente

GUARAMIRIM - A Pre-
....

feitura de Guaramirim,
com apoio da Rádio Studio
FM e da empresa Lunen

der, realiza, do dia 30 deste
mês até 7 de dezembro,
mais uma etapa da Cam

panha Bela Guaramirim,
com a distribuicão de 2 mil

mudas de flores (onze horas)
para os motoristas e pedes
tres que circularem na Rua

28 de Agosto, em frente à

hospitalar. Os caramujos são
parasitas que podem causar

apendicite aguda e infecções
intestinais e até necrose e

hemorragia.A incineração é
a forma recomendada para
eliminá-los, sem risco para
a saúde da população.

A recomendação é de

que não se deve tocar nos

caramujos, pois são hospe
deiros intermediários de

vermes encontrados nagos
ma que os animais soltam.

além de pedidos pru;a que a

população ajude na conser
,

vação e limpeza das calçadas
e de terrenos baldios.

Não jogar lixo no chão
ou em terrenos baldios, se
parar o lixo reciclável e

acondicionar o lixo domés
tico em sacos plásticos apro
priados também são dicas

que serão repassadas à po
pulação,

A campanha, segundo o

Sagitário - Concentre o suo
,

objetivo e

de pessoas
m s. Nos coisas do

c�.. '
.

o astral será de

1J{f�f Isto o.

Capricórnio - Mudanças no
.

o melhorar o imagem
aos outras. Terá

es de se,

eu emprego.

Caramujos de Nereu Ramos
foram incinerados no lixão

Cesar Junkes ICP

Ontem pela manhã, foram incinerados 9 quilos de caramujos coletados em Nereu Ramós

em Corupá, mas agora já
pode ser detectada em to

dos os bairros deJaraguá do
Sul.Vilma explica que o pro
grama de combate ao mo

lusco consiste também em

orientar os moradores, para
que recolham os bichos e

levem ao posto de saúde'
mais próximo para poste
rior incineração. EmJaraguá
do Sul, a administração pú
blica dispõe de incinerador,
usado para a queima do lixo

Praça Cantalício Érico Flo
res. A campanha foi criada
ano passado, pela Assessoria
de Iinprensa da Prefeitura,
como forma de implemen
tar o projeto de administra

ção de promover o embele
zàmento de Guaramirim.

Além da distribuição das
mudas de flores, também
serão entregues mensagens
de estímulo para que as pes
soas cuidem e façam jardins,

Ao entrar em contato com

a pele humana, os vermes

vão para o aparelho diges
tivo, perfurando os intesti

nos ou entrando na corrente

sangüínea, o que pode infla
mar as meninges. Além dis

so, os moluscos alteram o'
ecossistema da região, pois
não possuem predadores
naturais no Brasil. O preda
dor natural é o gavião, que
não existe no Brasil.

(MARIA HELENA DE MORAES)

assessor de imprensa daPre
feitura,Albino Flores, iniciou
este ano com a veiculação
de mensagens na mídia

impressa e outdoors e tam

bém através do 'jornal do
Município", órgão oficial da
Prefeitura, que também está

fazendo a sua parte exe

cutando o projeto de ajar
dinamento nos dois princi
pais trevos de acesso à ci

dade.

mlliféj:õWõêsÊêihfiança poderá
incomodar o relação.
Escorpião - Uma converso

alguém próximo
rande solto aos seus

A
..

�q�'i��\./!!!!�om momento

p.�-as pessoas que
t srnos objetivos

torá bastante
entretido no trabalho. Já no

paixão, há sinal de frustração.
Peixes - Bom dia poro lidar

, documentos e

ocê estará mais
do que de costume.

vai precisar de uma

listo.·

Prefeitura distribui mudas de flores neste sábado

acure ser

e tudo correrá
cê planejou. A vida
derá ficar abalado.
ro não acabar

sufocon uem amo.

Virgem � Poderá ter uma

radável no final do
e trabalho.
erado chegará às
o paixão, o astral

ito o desejo r.
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I CONHECIMENTO: ESTUDANTES DE ARQUITETURA DESCOBREM A ARTE DE SENTAR, ENTRE OS POVOS-

Alunos da UneIj pesquisam'
de sentar

•�

as varias maneiras
•

]ARAGuA DO SUL -

Alunos da primeira fase do

curso de Arquitetura da

Unerj (Centro Universitário
deJaraguá do Sul) pesquisa
ram as várias maneiras de

sentar, entre os povos. O tra

balho foi realizado de for

ma interdisciplinar e envol
veu oito grupos.A professo
ra deAntropologia e Histó

riaTerezinhaBublitz explica
que a intenção foi incentivar
os estudantes a pesquisarem
a importância social do sen

tar em vários povos e em

várias épocas. A apresenta
ção dos trabalhos aconteceu
ontem pela manhã, na

biblioteca da Unerj.
.

Foram pesquisados pe
los alunos as maneiras de

sentar dos povos árabe, ja
. ponês, grego, romano, afri�
cano e a Idade Moderna e

Fotos: Cesar Junkes/CP

Alunos da Unerj transformaram pesquisas em instalações

Século 20. O grupo do boli
viano Rene Soliz estudou o

modo de sentar e os tipos
de assentos usados pelo po-.'

vo árabe islâmico.Na avalia-

ção do estudante, o trabalho
foi muito importante no que
diz respeito ao conhecimen
to de urna civilização pouco

conhecida dos ocidentais.

Entre os aspectosmais inte

ressantes, Soliz salienta o fac
\

to de que, por serem povos
nômades, eram forçados a

fabricar produtos leves e fá

ceis de carregar, por isso a

utilização de tapetes, almofa
das e pufs, como cadeiras.

Fatores do Desenvolvimento Social

serviram de tema para Feira das Ciências
]ARAGuA DO SUL -

Artes, indústria, educação,
comunicação, esporte,
diversões, ciências e todas

as outras áreas que contri

buíram para o desenvolvi

mento da sociedade servi

ram de inspiração para os

alunos do ensino médio

regular do Colégio Nova

Era, que promoveu, duran
te todo o dia de ontem, a

4' Feira das Ciências. O

projeto envolveu aproxi
madamente cem alunos, de

quatro turmas, do matuti

no e noturno.:
De acordo com a pro

fessora de Matemática da

escola, Maridalva Sievert a

intenção é incentivar a pes
quisa e o envolvimento (

dos alunos em trabalhos
mais elaborados. A estu

dante Franciele Crepaldi,
16 anos, do segundo ano

do ensino médio, mostrou
o efeito da pressão em

uma lâmpada fluorescente
e os vários tipos de lentes

usadas em óculos de grau.

Informática foi um dos temas da Feira das Ciências do Nova Era

O grupo formado por
DanielMagalhães, Ana Ca

roline Andrade e Robson

Dias trouxe para a feira pe-'
ças internas de um compu
tador. "Muita gente não

tem a mínima idéia de co

mo é umcomputador por
dentro", justificaDaniel. As
possibilidades de diversão
noturna emJaraguá do foi
o assunto escolhido pelo
grupo de Luís Fernando
Bertoldi e Francine Rafaela
Anacleto. Eles pesquisaram

todas as casas noturnas da

cidade, incluindo a capaci
dade de público e o fun

cionamento.
A feita tambérri abor

dou a cultura gauchesca, a
confecção de origames (ar
te japonesa), os tipos de er
vas utilizadas como chá e

que existem na região e tam

bém jogos eletrônicos, co
mo o Couter-strike, proi
bido no Brasil para me

nores de 18 anos, porque
estimula a violência. (MHM)

A África Negra desper
tou o interesse do grupo de

Inara Amódio, que, junto
com seus colegas, descobriu
a importância que os africa

nos (região abaixo do Saara)
davam aos objetos. ''A ca

deira, ou banco, representa
va o meio social de seu pro
prietário. Eles acreditavam

ainda que as coisas tinham
. alma e, por isso, representa
vam urna forma de força",
argumenta a estudante. O

grupo esculpiu um banco de

madeira para representar a

pesquisa realizada. O interes

sante do trabalho, segundo
Inara, foi descobrir que
pouco sabemos dos povos
africanos, especialmente no
que se refere-a sua habilidade

em trabalharcom a madei

ra, utilizando-a na arquitetu
ra. (MARIA HELENA MORAES)

Corpo de Bombeiros
de Jaraguá do Sul

A corporação dos

bombeiros local, inaugu
rou, no último sábado, a

subsede e Centro de Trei

namento Geraldo Wernin

ghaus, edificados na Rua
-,

Manoel Francisco da Cos

ta, 7600, no Bairro João
Pessoa, às 9 horas.

Após a cerimônia, reali
zou-se a tradicional com

petição de brigadas de in

cêndio, das indústrias 10-

cais, já no moderno
de Treinamento, es '

mente construído I
atender as normas I
bientais aplicáveis.

Agradecemos ao

dente da corporaçã
gio Luiz Silva Schw (

deferência de um co

A briosa corpo
tem como divisa "Sal ,

da vida e dos bens nos' (
dias e calamidadespú (

CENTRO DE_FORMAÇAoDE
CONDUTORESLESSMANN�

R, Reinoldo Rau, 500 sala 2 e 3 - Cenlro Comercial Maiochi
defronte Smurf's Lanches Jara á do Sul- SC

CORREIODOPOVO
Aqui tem informaçã

Ligue e confira: 371-1

CÂMARA MUNICIPAL D

JARAGUÁ DO SUL

SESSÃO DO DIA 19/11/2002, PRESIDIDA PE

VEREADOR VITÓRIO ALTAIR LAZZARIS, FOI MARCA
PELA PRESENÇA DO GERENTE DO MEIO AMBIENTE,
PREFEITURA MUNICIPAL, SENHOR ROBIN PASOLD, Q

FEZ UMA EXPLANAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE VEM S

DO DESENVOLVIDAS, SENDO QUESTIONADO PELOS
READORES: ORLANDO GILBERT() GONÇALVES (Pp
AUTOR DO CONVITE; PAULO ADEMIR FLORIANI {Pp
RUDOLFO GESSER (PPB); JOSÉ OZÓRIO DE ÁVILA (P

MARISTELA MENEL ROZA (PFL); MARIA ELISAS
MATTEDI(PFL); ANTÔNIO MARCOS DA SILVA (PT); J

PENDIUK DO SANTOS (PT); _ROQUE BACHMANN (PS
,

E ADEMAR BRAZ WINTER (PSDB).

FOI APROVADO EM VOTAÇÃO ÚNICA E SECRETA, P

13 VOTOS FAVORÁVEIS, PELA UNANIMIDADE �
VEREADORES PRESENTES, O PROJETO DE DECR,
N.º 11/2002, QUE APROVA AS CONTAS DO EXERCI
DE 1997 DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
JARAGUÁ DO SUL - CODEJAS ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I RELATO: VrTIMA DESCREVEU CARACTERrSTICAS DE UM DOS OITO ASSALTANTES DO BANCO DO BRASIL,

ense X Corinthians
I 'O X S. Paulo ou Santos Delegacia apresenta retrato

de' um assaltante do banco
do Sul, após empate por
° a 0, em Porto Alegre, no
último domingo.

Hoje sai o adversário
do Grêmio, entre São

Paulo e Santos, que acon

tece a partir das 20h30, no
Morumbi, com vantagem
para o Santos, que venceu
por 3 a 1, no jogo de ida.

cRIcruMA -- Depois
de uma ausência de 5 anos

na elite do futebol brasilei

ro, o Criciúma classificou-

se, após brilhante vitória

sobre o santa Cruz, por 3
a 0, no Heriberto Hülse, e
pega agora o Fortaleza. O

_ primeiro jogo da decisão

pelo título da Segundona,
será no Castelão, no Cea

rá, neste sábado, e o jogo
de volta será nó dia 7 de

dezembro, em Criciúma.

ada de ontem à

s Catl\peonato Bra
o kFutebol teve três

nas �finidos à semifi-

Fluminense, que
o �rdendo por 2 a

o São Caetano,
·cou·se para esta

por ter vencido
'o jogo, por) a 0, -

Ganã, Rio da la
os' O Corinthians, já

ado matematica-

-após ter vencido
,

Mineiro por 6 a

ém no primeiro

Sueli, 48 anos, e as duas

filhas do casal, Inara, 18

anos, e Naiara, 20. A famí

lia foi levada a um cativeiro

enquanto o tesoureiro teve

de retirar todo o dinheiro

do cofre do banco - esti

mado em R$ 250 mil -, -

e entregar para os assal

tantes. Informações do

delegado apontam que,

enquanto cinco homens

ficaram na residência, três

estavam no cativeiro e,

desses, apenas um não es

tava encapuzado. Confor
me relato da vítima, os

investigadores consegui
ram um retrato falado des

se criminoso, que tem

aproximadamente 1,90 de

altura, entroncado, cabelos
pretos, pele morena clara,
com idade entre 35 e 40

anos, fala português e cas

telhano. (FABIANE RIBAS)

]ARAGUA DO SUL - O

delegado Ilson josé da

Silva, responsável pelas in
vestigações do assalto
ocorrido na agência do Ban-

- co do Brasil, em 1araguá
do Sul, diz que o caso está

sendo averiguado, mas ain
da não tem pista sobre no
mes e paradeiro dos agen
tes deste delito. O fato foi

registrado na quarta-feira
passada, dia 20, quando o

tesoureiro da instituição
financeira, Jorge Orlando

Amódio, 46 anos, ficou

cerca de 14 horas sob ami

ra de arma de bandidos.
A vítima estava em sua

residência, no Bairro Vila

Lenzi, quando cinco ho

mens armados com pisto
las e metralhadoras chega
ram e dominaram sua

família. Além de Amódio,
estavam na casa a mulher,

Policia procura responsáveis pelo roubo em joalheriao, e está classifi

�Juventude perdeu
ca�ão em casa.de
aertota por 1 a °

Grêmio, no Estádio
Jaconi, em Caxias

claros, porte físico normal

e aparenta ter entre 27 e 29

anos.

O outro suspeito tem

cerca de 1,80 de altura, de
cor morena, com marcas

de acne na face, cabelos li
sos pretos, porte físico

normal-Zê anos.

litar a atuação dos policiais,
as vítimas descreveram as

características dos agentes
do assalto para que pudes
se set feito o retrato falado

dos criminosos.
Um deles tem aproxi

madamente 1,65 metros

de altura, pele clara, olhos.

Os dois renderam
-

as

funcionárias do estabeleci

mento, retiraram a merca

doria e fugiram em duas
motos.

As pessoas que tiverem

informações podem entrar

em contato com a polícia
pelo telefone 190 ou 147.

jARAGuA DO SUL -

Também sob responsabili
dade do delegado Ilson

José da Silva, o roubo na

Joalherià Simara, localizada
no Shopping Center Brei

thaupt, ocorrido no início

deste mês, dia 5, ainda não
foi desvendado. Para faci-

OOSlRABAUtADORESEMINSTI1\IIÇÕE$DEENSINOPARTlCUIAR
EDUCACIONAiS DO NORTE DO ESTADO DESANTA CATARINA

�MBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRiA
presente editai, ficam convocados todos os

res das Instulções de Ensino _Particular e
Educaclonáls do Norte do EStado de Santa

Jepresentados por este Sindicato, para se

em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se

1)/11/02, (Sábado), as 9h em primeira
.

e não havendo número legal às 9h3Omln., em
e última convocação, com qualquer _

número de
sendo como local a sede do SIMPRONORTE, sito

biópoUs, 467 - América, JOlnvllle/SC, para
sobre a seguinte: .

,

ORDEM- DO DIA

io do valor da Contribuição Assistencial/Custeio e
l6'a o seu desconto.
llcussão e

-

Votação das retvtnatceções que serão
, as sobre a implantação da Convenção Coletiva de
I, acordos ou Instauração de Dissídio com os

ores ou súas entidades de classe;
,orga de ooderes à Diretoria do Sindicato para o

nh�mento das reivindicações, _
bem como para

o e celebração de Convenção Coletiva, acordos e

ário, a instauração de Dissldio Coletivo; tudo referente
hadores representedos peto SindIcato.

JOlnvlllê, 26 de novembro de 2002.

Prof. José Luis Soarés
Presidente do Slnpronort,. Jaraguá do Sul-segue em primeiro lugar na Olesc

]ARAGuA DO SUL -. O ficou com a segunda colo- sornatorra dos pontos menau no feminino. Jara-
Município continua em cação. O handebol femini- conquistados por equipe e guá do Sul subiu ao pódio

Quina primeiro lugar no quadro no venceu o grupo de no individual. mais uma vez para receber

concurso: 1076 -

de classificação geral da Saudades, na prorrogação, Jaraguá do Sul tam- a medalha de bronze no

29 - 33 - 36 - 64 • 73
Olesc (Olimpíadas Estu- por 14 a 13, e joga a final bém conquistou o título do masculino eJoinville ficou
dantis de Santa Catarina), da competição, - hoje. No basquete feminino, com a com o terceiro lugar no fe-

IllornQ • que está acontecendo na ci- tênis de mesa, a dupla vitória por 56 a 54 sobre
-,-

Loferia Federal
1111l1111O.

�;

'�"
� f:('�,

,
"Ia

dade de Xanxerê. Com 85 masculina garantiu a vitória o time de Chapecó. Na na- A atleta jarag4aense
. urso: 270 .

concurso 03689
pontos mar�ados, Jaraguá sobre os criciumenses e, o

'·'rl�

1']0. 12 _ 29 _ 1 ° - Prêmio: 36.817 tação, as provas consagra- Talita Hermann, destaque
'32'34 - 35'- '2° - Prêmio: 03.511

do Sul está à frente de BIu- grupo feminino, perdeu ram o Município e Blume- da natação catarinense em

'39. 43 - 46 _ 3°_ Prêmio: 28.033 menau, que tem 79, e Join- para Fraiburgo. As com- nau como as campeãs no 2002, confirmou a indica-

'58'61_69_ 4°_ Prêmio: 74.697 ville, que conta com 60. petições desta modalidade feminino e masculino, res- ção da Federação, conquis-
'95. 97 - 00 5°_ Prêmio: 17.108 Ontem, o basquete mascu- prosseguem hoje com os pectivamente. Florianó- tando quatro medalhas 'de

lino perdeu para o time de individuais. Para conhecer polis ficou com o segundo ouro e quebrando três re-

Joinville, por 49 a 27, e os vencedores é feita a lugar no masculino e Blu- cordes em provas individuais.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• DESEMPENHO: ATIRADOR JARAGUAENSE TROUXE NOVOS TITULOS DA COPA SÃO Luís, NO MARANHÃO

Samuel Lopes está em primeiro
na corrida ao Pan-americano

]ARAGuA DO SUL - o
atleta Samuel Lopes dispu
tou a terceira Copa São Luís
- válido pelo campeonato
brasileiro e ranking nacional
- e trouxe novos títulos. pa
ra o Município. A competi
ção foi realizada na semana

passada, no Maranhão, e

contou com os melhores

desportistas destamodalida
de. O jaraguaense superou
os adversários e sagrou-se
campeão na categoria Cara-

, bina 3 x 40, somando 1108

pontos, à frente do gaúcho
Arnaldo Mendonça, com
1058. Na Carabina Deitado,
foi vi�e-campeão, com 579

pontos, atrás de Luis Bork,
de 'Blumanau, que marcou

582. Lopes também ficou

em terceiro lugar na Carabi
na Ar Comprimido, com
561 pontos, atrás do paulista

.
Antônio Bateli, que fez 577,
e Luis Bork, 576.

Com esses resultados, o
atirador de Jaraguá do Sul ,

ocupa a segunda colocação
no ranking brasileiro de Ca
rabina Deitado. "Existe a

corrida para o Pan-america

no, onde estou em primeiro
lugar no ranking. Para parti-

.Cesar Junkes/CP

Samuel Lopes se prepara para competição que vale pelo Brasileiro, que será em dezembro

cipar desta competição, o
Comitê Olímpico Brasileiro
avalia os seismelhores resul
tados<'adqiliridos no perío
do entre março e dezembro

de 2002, além de duas seleti
vas que serão realizadas no

próximo ano, uma em mar

ço (no Rio deJaneiro) e ou
tra em abril (em Rezende

RJ)", explica.
Os 14°5 Jogos Despor

tivos Pan-americanos serão

disputados no mês de agos
to de 2003, na República
Dominicana.

Lopes acredita que o

comitê vai convocar e cus

tear, em média, dois atletas

por modalidade.
O atirador jaraguaense

tem grandes expectativas de
participar deste evento, já
que está em primeiro neste

ranking, com 3503 pontos.
O mineiro Mauro Sales está

com a mesma pontuação,
mas no critério oficial de de

sempate, Lopes está à frente.
"A única competição que

pode mudar essa colocação
é a 5a Copa Eugênio Caeta

no do Amaral, que aconte

cerá em Curitiba, entre os

dias 3 e 7 de dezembro. Essa

prova vale pelo Brasileiro
.

também", diz.
ESTADUAL - Neste sá

bado, a equipe de tiro olím

pico de Jaraguá do Sul vai a

Blumenau para participar do
Torneio de Encerramento

do ano, onde serão realiza

das provas amistosas e serão

entregues os certificados aos

campeões deste ano.

A Federação Catarinense
de Tiro vai premiar todos
os atletas das categorias ar

mas longas; curtas e tiro ao

prato. (FABIANE RIBAS)

QUINTA�FEIRA, 28 de novembro de

Malwee nas finais do Es
]ARAGuA DO SUL-Três

jogadores da Malwee, Ma
noel Tobias, Franklin eMar

cel, além do técnico Fernan

do Ferreti, defendem esta se

mana as cores do Brasil no

Torneio Internacional do

Egito.A competição, oficiali
zada pela Fifa, começou na

terça-feira, dia 26, em uma

arenamontada entre as pirâ
mides do Egito, no Cairo, em '

pleno deserto, com o objeti
vo de popularizar a modali
dade no país africano. O

Brasil está no Grupo B do

torneio, ao lado de Itália e

Uruguai. O GrupoA é com

posto por Egito, Argentina
.

e Rússia.

Enquanto a seleção está
naÁfrica, os demais jogado
res da equipe Malwee man

têm o ritmo de treinamentos

no ginásio do Sesi, em Jara
guá do Sul, visando as duas

partidas da [mal do Cam

peonato Catarinense - Di

visão Especial, contra aAnjo
Química, de Criciúma. Os

dois jogos estão programa
dos para o dia 7, no Sul do

Estado, e dia 13, na cidade

jaraguaense.
Os jogadores da Mal-

wee têm sido orien
lo preparador técnico
goleiros, Flávio Cava]
em dois turnos, "V:
manter o ritmo das
anteriores e corrigir os
verificados no s

da semifinal contra o

gial, de Florianópolis
equipe deJaraguá do S

possui nenhum desf
para a decisão. ceVam
trar em quadra com

força máxima para co

tar o tetracampeonato
dual", previu o pre

Apesar das espe
que vêm sendo feita
torno de contratações
a próxima tempara
direção da Associação
Amigos do Esporte
dor de Jaraguá do Sul,
dade que dirige � fu

cidade, vai aguardar o
ramento dos principais
peonatos em andamen

País, para fechar as n

ções. ''Não queremos
palhar nenhum dos rim

suas competições. Não
ético e não nos benefi
em nada", comentou

retor de futebol, Cacá
nello.

Conhecidos os campeões do torneio de tênis de mesa
]ARAGuADO SUL-No

final de semana passado, a
LNCTM (LigaNorte Cata

rinense de Tênis de Mesa)
realizou a quarta e última

etapa do TorneioNorte Ca

tarinense, valendopelo ran
king. Ao todo, 130 mesa-te
nistas vindos de Pomerode,
Guaramirim, Itajaí eJaraguá
do Sul participaram do

evento, realizado na Socie

dade Esportiva e Recreativa

Marisol. Os jogos foram

disputados ponto a ponto,

já que a etapa definiu o

campeão de cada categoria
em 2002.
'O atleta Luan Marthins

Veiga, do Colégio São José,
de Itajaí, sagrou-se cam

peão da categoria Pré-mi

rim 9 anos masculino; Kel
ley de Freitas, da Escola

Municipal de Ensino Fun

damental Ribeirão Molha,
foi campeã da categoriaPré
mirim 9 anos feminino;
Gabriel dos Santos, de Po

merode, foi campeão na

categoria Pré-mirim 11 anos

masculino;BárbaraBertoldi,
do Colégio Marista São

Luís, campeã do Pré-mirim
11 anos feminino; Dione
Helfer, de Pomerode, pri
meiro lugar nas categorias
Mirim e Infantil masculino;
ElianeMaria, daEscolaMu

nicipal de Ensino Funda

mental Cristina Marcatto,
campeã na categoria Mirim
feminino; Tiago Pedri, da
Escola de Ensino Básico

Giarclini Lenzi, campeão da

categoria juvenil masculino,
eJilsonKlotz, de Pomerode,
foi campeão na categoria
Adulto masculino.

Entre os clube e escolas,
a instituição do Ribeirão
Molha sagrou-se campeã,
com 527 pontos, seguido da
Comissão Municipal de
Esportes de Pomerode,
com 283 pontos, e em ter

ceiro ficou a EscolaAlberto

Bauer, com 152 pontos.
Mais informações 'no

site www.lnctm.hpg.com.br

Voe r UIn C'
• ÓTIMA LDCALIZAÇÃD E ESTRUTURA FfslCA
• ESPAÇD EXCLUSIVD PARA A EDUCAÇÃD INFANTIL

• INVESTIMENTO CONSTANTE NA QUALIFICAÇÃD DDS PRDFESSDRES E ATUALlZAÇÃD PEDAmómlCA
• EDUCAÇÃO E FoRMAÇÃO ENRIQUECIDA PELO CARISMA DAS IRMÃS DA DIVINA PROVIDIIl:NCIA

, OS E 06/12/2002 - ALUNeS DO COLÉGIO

MA.'fRJCldLAS: 09 E 1.0/12/2002 - ALUNOS Novas

RESERVAS E INFORMAÇÕES NA SECRETARIA OU 371-0779
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