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Reunião do ConselhoRegional
teve presença do govemador

Beto Alchini consolida

liderança na competição
Aproximadamente cem pilo

tos participaram da 8a etapa do

Campeonato Catarinense de

Motovelocidade, realizado neste

final de semana. Beto Alchini con
solidou a liderança da competição.

PÁGINA 12

www.marisol.com.br

Chuva atrapalha
realização de provas

A chuva adiou a decisão do 3°

Campeonato Brasileiro de
Automobilismo na terra, realizado
em Joaçaba, neste final de semana.

A terceira prova acontecerá nos

dias 30 e 31, no mesmo local.
PÁGINA 11

www.duasrodas.com

Geladeira"explode e

causa prejuízos
A explosão de uma geladeira

ocorrida na madrugada de on

tem assustou uma família que re

side no Bairro Guamiranga, em
Guararnirim. Técnicos vão até o

local hoje para analisar o que ori

ginou o incidente.

I

Conforto com muita�
www.mannes.com.br Vicky Bartel

O governador Ido Estado, Luiz Henrique da Silveira, participou ontem da reunião do Conselho de Desenvolvimento
Regional, em Schroeder, para discutir sobre a implantação das prioridades da região: Página 3

Público prestigia lançamento
da LS" edição da Schützenfest PÁGINA 10

. BombeirosVoluntários
Recebem homenagens
e R$ 50 mil na ACI]S

PÁGINA 6

Diretoria da Adas
assume e promete
gestão dinâmica

PÁGINA 4

Cassuli Ad\ogados Associados SIC
{lA B! se 397/99

(47)371-7511
Direito Trabalhista Empresarial

�

BRASI�t Jaraguá do Sul vai

sediar Encontro

do Empreender
PÁGINA 4

CARGAS, ENC(IMEHDAS E
DOCUMENTOS

NACIONAIS E INTEflNACIONAIS

371 0363 Vicky Bartel

Cerca de duas mil pessoas compareceram ao parque municipal de eventos para a escolha da Rainha e

Princesas da lSa Schützenfest. Débora Jun_ckes é a Rainha que representará a festa dos dia 9 a 19 de outubrowww.brasilaerocargo.com.br

GRAN,DE
LIQUIDAÇAO

DEINVERNO
RAVELLI'

QUEM CONHECE A LIQUIDAÇÃO RAVELLI (OHFIA.

IJ,
I�

Moda Masculina
(�m�dK d,. �\eu·ech�i.l' 364

�@_�A'W_ Estacionamento Anexo,
'

It

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIODOPOVO OPINIÃO TERÇA-FEIRA, 26 de agosto de 2003

Quem pariu Mateus
que o embale

MAURíLIO DE CARVALHO -jornalista

A ocupação militar do Iraque pelos Estados Unidos, prece
dida por uma guerra covarde e sem o respaldo da comuni

dade internacional, é mais uma prova da arrogância e da

truculência do império ianque. A causa da guerra está cada

vez mais clara - o petróleo -, ninguém duvida mais da ver

dadeira intenção do ataque. Mesmo porque, nenhuma arma

de destruição em massa foi encontrada.

Aliás, o latrocínio - os estadunidenses estão.matando os

iraquianos para lhes roubar -, desvia a atenção dos escân

dalos contábeis das grandes corporações e do

desaquecimento da, economia, evitando o desgaste do go
verno Bush. Além de deixar claro ao mundo sua politica
agressiva, que lhe arroga o direito de agir preventivamente
e sozinhos, atacando potenciais adversários. .

Três meses depois do presidente Bush ter decretado ofici

almente o fim da "guerra", os exércitos invasores enfren-
(?-

tam forte resistência do povo iraquiano. Diariamente, mili-
tares são mortos e feridos, numa luta desigual contra a ocu

pação do �raque. Todavia, a grande mídia se encarrega de

desvirtuar o fato e classifica a luta pela libertação do país
como ações de grupos terroristas.

O sofisma ganhou corpo na semana passada, quando o pré
dio onde funcionava a ONU foi atacado. No entanto, é

preciso lembrar que durante 13 anos, a ONU impôs ao

Iraque um embargo econômico que arrasou com o país.
Foram 13 longos anos de sofrimento, miséria e humilha

ções. A ONU exigiu o desarmamento do país, facilitando o

ataque e a invasão, e não move1fl\:ut�fílpalha co�traa guerra,
Mas agora, aparece como a sahradora, como aquela que irá

ajudar na reconstrução. Ora, nãO; s�iatnos hipócritas
.

A ocupação nazista na França::,:;dciiante a' Seg��da G�erra
Mundial, f�i combatida heroi6�:i;�riÍ:� -Rda população. A
resistência francesa foi elogiad� e, ainda .hoje é motivo de

orgulho de franceses e outros povos que lutaram contra o

invasor. Qual a diferença da resistência francesa para a

iraquiana? Por que os franceses são heróis e os Iraquianos
terroris tas?

O que os Estados Unidos querem é jogar o mundo contra o

Iraque e assim justificar a guerra, angariar apoio de outros

países e receber ajuda militar. Pariram um novo Vietnã, que
embalem sozinhos.

Artigos para Carta do Leitor deve0) ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,Centro, ou pelo e-mail: redacao@Jornalcorrelodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço 'ou
telefone para contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e
gramaticais necessanas.

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

O Corpo de Bombeiro de

Jaraguá do Sul completou, se
mana passada, 37 anos de fun

dação. Neste período, através de
muito esforço e com o apoio
irrestrito da comunidade, con

. seguiu provar que o sistema ba
seado no voluntariado funcio-

-

na, e muito bem.

Apesar dos esforços de al

guns segmentos da sociedade

catarinense, que ainda insistem

em militarizar as corporações, o
modelo praticado emJaraguá do

. Sul é sinônimo de eficiência e

dificilmente deixará de existir.

Recentemente, o próprio gover
nador do Estado, Luiz Henrique
da Silveira sinalizou que não

haveria interferência da PM nas

corporações voluntárias,mas tal
fantasma ainda não foi totalmen
te descartado.

Na sexta-feira última, a

corporação recebeu as justas
homenagens da comunidade de

Jaraguádo Sul, em especial, atra
vés da Câmara de Vereadores,

.

que� sensível ao fundamental
trabalho realizado pelos Bom

beiros de Jaraguá do Sul, doou
R$ 50 mil, dinheiro que certa

mente terá um destino que vise
melhorar ainda mais o atendi-

Merecimento
r

Os bombeiros
voluntários de

JaraguádoSul
não se limitam

a apagar incêndios
ou socorrer

acidentados.
Seupapel
socialvai
mais além

mento prestado para a popula
ção.

Para quem não sabe, os bom
beiros voluntários deJaraguá do
Sul não se limitam a apagar in
cêndios ou socorrer acidenta

dos. Seu papel social vai mais
além. Todas as comunidades do
interior costumam recorrer aos

bombeiros, notadamente quan
do passam mal. e necessitam de
cuidados médicos. A situação é

tão recorrente que a grande rnai-.
oria dos chamados. são para
atendimento à pessoa, ou seja,
prestação -de socorro,"para pes-'
soas que estão adoentadas, que
sofrem de males passageiros e

que não têm meios de se dirigi-

tem ao centro para buscarem
atendimento médico.

. A imagem do Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul também vai mui

to-além damera corporação que

cumpre bem o seu papel. Repre
senta o esforço conjunto de

toda a sociedade e serve de

exemplo paramilhares de crian

ças e adolescentes, que sonham

em seguir a mesma profissào,
num claro sinal de que o traba

lho desenvolvido pelos bombei
ros é do agrado de toda a socie

dade, que sente-se gratificada e

.

segura ao saber que pode con

tar com trabalho tão eficiente.

A atuação doCorpo de Bom
beirosVoluntários deJaraguádo
Sul tem servido como exemplo
para todas as outras corporações
similares da região e até do Es

tado de Santa Catarina. As ho

menagens prestadas aos bom

beiros demonstraram o valor e

o reconhecimento do trabalho
comunitário e, acima de tudo,

.

revela o espírito voluntário do

povo deJaraguá do Sul, que não

se furta em ajudar quem mere

ce e incentivar a continuidade
de um sistema que só acarreta

vantagens.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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o senador Leonel Pavan (PSDB/SC)
encaminhou, semana passada, aos integrantes da:
subcomissão de Turismo, da Comissão de

Assuntos Econômicos do Senado Federal, um

anteprojeto para a criação da Comissão

Permanente de Turismo no âmbito do senado

federal. O senador catarinense está pedindo o

parecer dos senadores da subcomissão sobre seu

anteprojeto, lembr�ndo que desde sua posse
como senador vem lutando para que um tema

tão complexo e tão amplo como o Turismo não

pode ter do Poder Legislativo uma visão limitada.
Pavan lembb que está pedindo a análise e

consideração dos membros da subcomissão de

turismo por entender que esta não pode ser uma

decisão isolada, mas sim de grupo. Ele destaca

ainda que o anteprojeto é um trabalho que já
existe em Santa Catarina. O senador Leonel

Pavan também encaminhou o anteprojeto ao

senador Paulo Octávio, a quem solicitou atenção
ao assunto.

PSB
o ex-petista Emerson Gonçalves é o secretário

geral do PSB, partido que elegeu sua primeira
diretoria executiva em Jaraguá do Sul no sábado

último. Além de Emerson, outro ex-petista que

integra a diretoria do PSB é Luiz Hirschen, mais
conhecido por "Luti" e que agora é o presidente
do PSP de Jaraguá do Sul e que foi um dos

fundadores do PT. O encontro contou com a

presença do presidente estadual da legenda e ex

candidato a governador, Antônio Bello Júnior.
A intenção é criar, até o final deste ano, diretórios

municipais do PSB nas principais cidades de

Santa Catarina.

rtD)9JJ��8.
V CRM: 3059 .,. CPF; 468859357/00

Mé.dico Oftalmologfstn
F.speciallzação: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro

e Ctirso na Sociedade Brasílcíra de Olhllllologia do Río de Janeiro
Fone: (047) 275-1150

Av. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12 - Ed. MClximunn Center

.

POLÍTlCA
redacao@jonlalcorreiodopovo.com.br

IPARTICIPACÃO: LIDERANÇAS POLíTICOS FORAM ATÉ SCHROEDER RECEPCIONAR LUIZ HENRIQUE

Governador participa da
reunião do Conselho Regional

Bertoldi é requisitado por partidos pequenos de JS

SCHROEDER - o go
vernador Luiz Henrique da

Silveira (PMDB) participou
ontem da terceira reunião

itinerante do Conselho Re

gional de Desenvolvimento,
realizada no Clube de Ido-

I

sos Alegre Vida, no centro

da cidade. O governador
chegou ao local da reunião
com mais de uma hora de

atraso, sendo recepcionado
por dezenas de correligioná
rios e políticos da região do
Itapocu, sem contar a pre
sença dos integrantes do

Conselho, composto pelos
prefeitos da microrregião,
presidentes de Câmaras de

Vereadores e demais repre
sentantes,

Ao contrário do que era

esperado, o governador não
anunciounenhum convênio.

''Não sou Papai-Noel e não
trago presentes. Agora,

]ARAGuA DO SUL - O

vice-prefeito de Jaraguá do

Sul, médico Moacir Bertoldi,
ex-integrantedoPp, participou
da convenção do PPS, reali
zada na tarde do sábado, na
sede do Sindicato dos Traba

lhadores do Vestuário.

Bertoldi está sendo requisitá
do pelo PPS, PTB, PDT e

PL, partidos considerados pe-_
quenos em Jaraguá do Sul e

que esperam, com a sua che

gada, assumirem lugar de des
taque, ''Ele é o candidato na

nossa coligação", resume o

presidente do PPS deJaraguá
do Sul, médico Walter

Falcone, ao referir-se a união

de seu partido-com o PL,

Vicky Bartel

Governador foi recepcionado por peemedebista da região

estamos implantando um

novo modelo de govérnar,
o�de o governador apenas
aprova as prioridades refe

rendadas pelo Conselho",
afirmou o governador ao

ser perguntado sobre o que
estaria trazendo para a região.

Mesmo assim, o gover
nador Luiz Henrique salien
tou que as propostas

prioritárias tiradas peloCon-
. selho serão respeitadas e que
tudo será concretizado, cada
coisa a seu tempo. Luiz

Henrique salientou,por exem
plo, que a rodovia do arroz

finalmente deve sair do pa
pel e a obra deverá iniciar até

meados do ano que vem. O

governador também citou a

possibilidade de instalação de

um escritório. da Fatma em

Jaraguá do Sul, uma antiga
reivindicação da micror-re

gião.
O governador Luiz

Henrique daSilveira também
salientou a importância do

levantamento agropecuário,
iniciado recentemente em

todo o Estado, "Com esse

levantamento, teremos con
dições de criar programas
que atendam todas as neces

sidades. Tratá-se de uma base

de dados para a implantação
de uma política agrícola efi

caz, com a implantação de

novas tecnologias", ressaltou
o governador, que também

discutiu com os integrantes
do Conselho a construção de
um centro poliesportivo, ava
liado em R$ 5 milhões e o

déficit habitacional, que so

mente em Jaraguá do Sul é

estimado em 4 mil unidades.

Divulgação

Bertoldi participou da convenção do PPS, realizada no sábado
PTB e PDT, sendo que to

dos os presidentes destas le

gendas também comparece
ram à convenção do PPS,
num sinal claro de que estão

formando uma frente para as

eleiçõesmunicipais do ano que
vem.

Apesar do assédio,
Bertoldi ainda não definiu a

qual dos partidos vai fazer

parte. ''Estou analisando o que
for melhor para todos. Para

mim, o mais importante é o

grupo", ressaltá Bertoldi, qL�e
deve anunciar qual o partido
a que vai pertencer até o dia

15 de setembro. Fontés che

gadas ao vice-prefeito, no en
tinto, asseguram queBertoldi
deve se filiar aoPLou ao PPS.

Tanto na avaliação do pre
sidente do PPS como na opi
nião dos líderes dos outros

partidos, nesse caso o PL,
PDT ePTB a adesão do vice

prefeito a essa coligação vai

fortalecer a frente e oferecer
boas possibilidades na dispu
tá eleitoral do ano que vem.
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.INICIATIVA: NOVA DIRETORIA DA ACIAS PROMETE DINAMISMO E ASSUME EM CLIMA DE FESTA

Alceu Grade quer triplicar
de filiados da Acias

'"

numero
SCHROEDER

Mais de 200 pessoas
compareceram à sole
nidade posse da nova

diretoria da Acias ('
Associação Comercial,
Industrial e Agrícola
de Schroeder), ocorri
da ontem à noite, no
Salão São Cristóvão da

Igreja São Vendelino.
A solenidade marca
uma nova fase da

Acias, que pretende
implantar um modelo
de desenvolvimento

que priorize a busca de

soluções para os pro- Alceu Grade quer desenvolvimento para o município
blernas dos setores que

representa
De acordo com o

novo presidente, em
presário Alceu Grade,
as prioridades iniciais
s.ão triplicar o núme

ro de associados, que
atualmente somam

apenas 70 e ainda dar
início a construção da
sede da entidade. "O
terreno já existe. Só o

, \

que falta é arregaçar-
mos as mangas e to

car a obra", afirma o

empresário, que espe
ra contar com o apoio
de todos os associa-

dos. "Vamos implan
tar uma mensalidade

(I-

não muita alta para
que todos os empre
sários, desde os da

área agrícola ao setor

comercial, possam'
contribuir sem ne

nhum comprometi
mento maior das fi

nanças", argumenta
Grade.

Além de triplicar _o
número de associados
e construir a sede da

entidade, o novo pre
sidente da Acias pre
tende, implementar

ações no setor agríco
la, já que representa o

forte da economia do

município. Nesse sen

'tido, Grade afirma que
vai oferecer subsídios

para que os agriculto
res recebam as infor

mações técnicas ne

cessárias para um de

senvolvimento que
não prej udique o meio

ambiente. "Vamos re

alizar estudos sobre as

poten-cialidades da

banana, para que ao

agricultor possa agre

gar valor às suas pro-

Cesar Junkes

priedades. "Quarenta
por cento da área agrí
cola de Schroeder é

destinada ao cultivo da

banana, principal pro
duto de nosso municí

pio", exemplifica Gra

de. Ele também assina->

la que a Acias preten
de lutar pelo, mo
nitoramento das pragas
da banana, em especi
al o mal da sigatoka
amarela, que tem com

prometido a qualidade
da fruta e conseqüen
temente a sua comer

cialização.

Jaraguá do Sul será sede do "Encontro do Empreender"
JARAGUÁ DO SUL _,.

Mais de 500 integran
tes de núcleos setoriais
das Associações Co

merciais e Indus triais
de todo o Estado es

tão sendo esperadas
para o Encontro Esta

dual do Empreender,
que será realizado em

Jaraguá do Sul no final
desta semana. A aber

tura do evento aconte

ce na sexta-feira ( dia
29), no Clube Atlético

Baependi; onde serão

apresentados os proje
tos de empresas como

\

Marisol e Weg. Na par- .

te da tarde, a progra
mação será no Centro

Empresarial, com vá

rIOS encontros entre

participantes dei dife
rentes segmentos.
À noite, haverá um

jantar ,de confraterni

zação com baile e

ap-resentação de gru
pos folclóricos. No sá

bado, ( dia 30) a pro
gramação continua na

Sociedade Vieirense

com a apresentação de

cases de 10 núcleos

setoriais e uma pales
tra de encerramento do

diretor da Bretzke Ali

mentos,. Guido Bret

zke.

Concebido a partir
de 1991, o modelo do

Projeto Empreender é

resultado de convênio

celebrado entre algu
mas Associações Co

merciais e Industriais

de Santa Catarina e a

Câmara de 'Artes e Ofí

cios de Monique e Altá

Baviera. Hoje,. estão
disseminados em diver

sos estados. Na Acijs (
Associação Comercial

e Industrial de Jaraguá
do Sul ), existem 21

núcleos setoriais ati

vos, o 'que faz com que
a entidade seja uma re

ferência no Estado e no

Brasil. Em 2003, come
mora-se 10 anos desde

que os.primeiros núcle
osforam implantados.

INFO
BAIRROS

. A Apevi ( Associação das Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu) promove, hoje, a partir das 19

horas, a terceira edição do projeto "Apevi nos

Bairros", que desta vez acontece na Vila Lalau, no
salão da Sociedade Vieirense, com abra�gência para
os Bairros Centenário e Baependi. O projeto ''Apevi
nos Bairros" é uma iniciativa que ,tem o propósito
de levar informações aos empreendedores e

motivação para o associativismo. O projeto já foi

realizado nos Bà'irros Água Verde e Ilha da

Figueira, com efetiva participação de público. Na
edição de hoje, haverá palestra com a pedagoga e

p
ó

s -gradu'ad a em Psicosociologia, Recurso,

Humanos, Marketing, Propaganda e Venda, Ivone
Karsten. Ela vai falar sobre a necessidade de

qualid�de dos produtos e serviços e o que é

necessário para a sobrevivência no mundo dos

negócios.

AVALIAÇÃO
O supervisor técnico do Dieese ( Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio

econômicos) no estado, o economista José Alvaro

Cardoso, coordena, de hoje até quinta-feira, no

auditório de Fiação, Tecelagem e do Vestuário, o

"Seminário sobre; Cadeia Produtiva, Trabalho à

Domicílio e Ação Sindical", uma parceria com a

Organização Internacional dó Trabalho (OIT) e

com apoio da Fetiesc ( Federação dos

Trabalhadores nas Indústrias de SC). O objetivo
do seminário é debáter e traçar estratégias para o

combate à informalidade que se verifica no setor

têxtil e do vestuário, em grandes proporções,
Álvaro Cardoso vai basear sua palestra no recente

levantamento do Dieese �obre o trabalho a

domicílio, feito no setor têxtil e do vestuário de

Blumenau, há 20 dias, e que será finalizado em

outubro. Regra geral, quem trabalha em casa não

possui carteira de trabalho assinada e, portanto,
não tem direito a qualquer direito previsto em lei.

O trabalho a domicílio '

é sinônimo \ de
informalidade. José
Álvaro lembra que o

objetivo da OIT é de

levar o me sm o \se
minário e levantamento

para outros países. As
inscrições ao seminário

são limitadas e ratuitas.

#:Ji...:IJ'i(tíOJ,'-·'lt1:.rI(t.-d�,

qj!íUt!fitJ;let,/lfb,e,',(,)< i:?llm,df,

. mr.ig$@terrà.com.br
! Ruo ler...mlo Dornbu.nh 540

Compra
2.9930

2.9700
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o A Câmara de Vereadores deJaraguá do Sul promove, no
dia 10 de setembro, sessão solene em homenagem ao Dia

do Profissional de Educação Física, programada para às

19 horas, no plenário da Câmara Municipal.

9

o

o

PALESTRA
AFundação Logosófica deJaraguá do Sul promove, nesta
quarta-feira, a partir das 20 horas, no auditório do Sesi,
palestra sobre as novas alternativas para a humanidade.. A

palestta será ministrada pelo promotor de justiça, profes- .

soruniversitário docente da Fundação Logosófica emBagé
(RS),Arcênio Brauner.

)1

e,

INCEN"TIVO
O governo quer incentivar a agropecuária na Amazônia
como alternativa para evitar a migração para outras áreas
e o conseqüente desmatamento da região. A declaração
foi dada hoje pelo secretário de Biodiversidade e Florestas
do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Ribeiro

Capobiano, como exemplo de políticas que devem ser

executadas na Amazônia para aumentar a produtividade.

'REFORMA
A refor�a tributária só vai a votação em plenário na

próxima semana. Amanhã, deverão ser votados os

destaques individuais e de bancadas na comissão especial.
Segundo o presidente da Câmara,João Paulo Cunha (PT
SP), além da questão regimental, os partidos da base do

governo têm que fazer uma costura política mais afinada.
"Na comissão, você.ainda pode tocar a votação sem a

profundidade de um acordo político. Já no plenário, tem
que estarbem afinadinho,senão a quantidade de problemas
é tão grande que pode dificultar a apreciação da matéria",
reconheceu.
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"O reino de Deus
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poder".
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pelos seus

enha medo de
Sua cabeça está a

i receber ajuda dos
a colocar em ação
O gatinho estará

nçôo a ele. Cor:
Branco.
Câncer - Procure ver as coisas

ismo no trabalha
,

preciso ter uma

om o seu gatinho
os atritos. Cor:
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IFESTIVIDADE: ESCOLHA DA RAINHA E PRINCESAS MARCOU O LANÇAMENTO DA lSa SCHÜTZENFEST
./
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Lançada oficialmente a

15a Schützenfest em JS
]ARAGUÁDO SUL - Um

público bastante animado de
cerca de duas mil pessoas
compareceu ao Parque Mu
nicipal de Eventos deJaraguá
do Sul para prestigiar o lan

çamento da lSa edição da
Schützenfest Cartazes, faixas
e muito gritaria para ajudar
na escolha da Rainha e das
Princesas da Festa. Vinte e

uma candidatas disputavam
o titulo, cada uma represen
tando uma das sociedades
filiadas aAssociação dosClu
bes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu (ACSTVI).
Ao finalDéboraJunckes, foi
eleita Rainha (Soe, Atirado
res Diana),AndréiaKlowaski
(Soe, Esp. Rec. Schroeder
III) a primeira princesa e

Andrisa Michaelsen (Soe,
Rec. Rio da Luz - Salão

Barg) a segundaPrincesa, So
langeWalter ( Soco Atirado
res Independência) ficou

com o titulo de Simpatia.
Elas irão representar a

Schützenfest durante os 10

dias de festa e durante todo
o ano nos eventos estaduais
até 2004 quando deverão ser
eleitas as novas representan
tes.

Segundo o coordena

dor da Comissão Central

Organizadora (CCO),
Dieter Janssen a festa quer
atrair público de todas as

idades e para isso novida

des estão sendo lançadas.
"Uma das novidades diz

respeito ao prato típico.
Contratamos o Restaurante

Fritz de BI�enau que ser

viu os pratos na festa

Pomerana, e foi bastante elo-

a

,e

aberá aceitar bem
s que vão

esse dia. Porém,
ena de ciúme
atinho. Cor:

- Algumas
família poderão
atisfação.
bom astral para se

mance. Cor: Tons

Vicky Bartel

As representantes da lSa edição da Schützenfest

giado. Além disso, este ano

nós iremos montar um

Biergarden, para atender a

quem quiser um pouco de

tranqüilidade", destaca. A
contratação das bandas tam
bém foi especialmente estu
dada para atrair todos os

gostos. Das 33 bandas con

tratadas, a principal atração
é à européia Dolomiten

Sextett Lienz, da Áustria.
"Essa banda \,é grande
inspiradora de outras de
música tipica germânica e é

considerada top de linha na

Europa" destaca Janssen.
A organização pretende

attair um público de cemmil

pessoas. "Em outros anos

contamos com a ajuda do

feriado, o que dá um acrésci
mo signific_ativo de visitantes.
Este ano não teremos feria

do em dia de semana. Mas

mesmo assim contamos com

bom público visto os atrati

vos da festa", aposta o coor
denador da CCo.

Para o Presidente da

ACSTVI, Wilson Bruch a

comissão tem trabalhado
desde o início do ano para
fazer uma festa atrativa a to

dos. "Em janeiro formamos
nossa CCO e desde então

estamos estudando as suges
tões oferecidas para esta edi-

.

ção da festa. Alguma pode
mos colocar em prática para
este ano, outras idéias guar
damos para utilizar nas edi

ções futuras. O Biergarden,
foi uma das idéias.Vamos ex

perimentar e ver se o públi
co aprova. Com relação as

competições de tiro, as nos
sas sociedades treinam reali
zam todo fim de semana

para termos osmelhores ati
radores participando da fes

ta. As 21 sociedades de tiro"
também irão desfilar. Mas

faremos nos dois domingos
da festa e dividiremosos gru-'
pos, porque são muitos. E

nos dois sábacios haverá a en

cenação de busca de Rei e
Rainha no centro da cidade,
para que as pessoas conhe

çam essa tradição que é reali
zada no interior da região",

informa Bruch.

Para o Diretor Presiden

te da Fundação Cultural, Sid
nei Lopes, o lançamento da

lSa Schützenfest é uma espé
cie de termômetro que indi

ca como será a festa nos dias
9 à 19 de outubro. ''Tivemos
um público excelente no lan
çamento e acredito que pela

.
animação esta edição da
Schützenfest será um suces

so. Nós da comissão

organizadora estamos traba
lhando incansavelmente para
que isso aconteça. Para isso

queremos que tudo de certo

na organização, limpeza, co
mida, bebida e segurança. A
Schützenfest tem a caracterís

tica de ser uma festa familiar,
.

e isso não queremosperder",
frisa. As crianças também te

rão um dia voltado para elas.

No dia 12 muitas atrações,
com� cama elástica, doces,
guloseimas estarão sendo dis
tribuídas a elas no parque. "E
este ano queremos atrair um

público jovem também. Para
isso iremos realizarna segun
da Sexta-feira da festa a noi

te jovem com a presença das
bandas Tribo da Lua, Alta
Rotação e Ipsis Literis de
Curitiba. Será um dia só por
que não podemos perder o
foco principal da festa que a

tradição. Nossa preocupação
é agradar todos os estilos sem
perder a tradição", destaca
Lopes. Além da escolha da

Rainha edas Princesas, foi lan
çado oficialmente o material
de divulgação da festa, como
cartazes, jingle e o slogan
"Schützen é festa". (CEPCE
GIRARDI)

escuros.

Escor i
-

o - Tenha çonfiança
tencial e tome

na área profissional.
alguns atritos com o

.

o ao excesso de
Co.

Sagitário - Uma viagem ou

mudanç ade receberá
determinação
I para

c

Capricórnio - Seja discreto
us projetos na

Não conte poro os

ará fazendo.
rancia com

or: Tons escuros.

No campo
p cê vai estar

cC:,\là.4I,,m.d&li�oda: talvez
r��ento salarial.
Já no amor, há possibilidades
de brigas. Cor: Azul.
Peixes - A sua vida
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ção ela Consult é colorida, o
que garante um visual agradá
vel e moderno. São oito pági
nas onde os estudantes tentam
manter um canal de comum

cação com os colegas. A

diagramação é leve e os textos

claros, com abordagem direta.

Essa primeira edição, se

gundo a acadêmica Michele

Daiane Schiochet, representa
a vontade do pessoal da
Empresa Júnior em dividir
conhecimentos e partilhar
novos empreendimentos.
''Nosso objetivo é repassar
informações para todos os

cursos, por isso os assuntos

abordados são de interesse da

maioria", analisaMichele.

.TERÇA-FEIRAI 26 de agosto de 200�
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IHOMENAGEM: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS RECEBE HOMENAGEr'I!S AOS 37 ANOS DE SERViÇOS

JARAGuA DO SUL ___: O

corpo de bombeiros Vo
luntários deJaraguá do Sul

recebeu homenagem na

última Sexta-feira, 22, na
sede da Associação Co
merciaI e Industrial de

Jaraguá do Sul. A idéia par
tiu da Câmara de Verea

dores que entregou placas
para os 180 membros.en
tre diretoria, bombeiros
efetivos, voluntários e ex

presidentes. A homenagem
foi um reconhecimento aos

'serviços prestados pela
corporação, que é aponta
da como a segunda maior
de Santa Catarina.

De acordo com o Se

cretário-executivo do Cor

po de Bombeiro Adolar

Jark, mensalmente são gas
tos cerca de R$ 65 mil para
as necessidades de custeio,
como folha de pagamen
to, gastos com combustí
vel e manutenção da frota,
composta por 22 viaturas.
O corpo de bombeiros
voluntários recebe mensal-

Vicky Bartel

Presidente do Corpo de Bombeiros recebe cheque de R$ 50 mil

mente através de contribui

ções na conta de energia
elétrica cerca de R$ 24 mil.
O convênio com a Prefei
tura garame R$ 24.500,00, \
mais R$ 10.500 de repasse
do Estado e R$ 6 mil do
ados por empresas, que
ajudam também em neces

sidades esporádicas com

doação de veículos, unifor
mes e equipamentos de

resgate.
Na solenidade, o tor

PQ de bombeiros recebeu

um cheque de R$SO mil

que foi entregue pela Câ

mara de Vereadores para
o pagamento do

encarroçamento de um

caminhão bomba tanque
que foi agregado aos ou

tros veículos. Hoje a

corporação conta com cin-

Homenagens marcam os

37 anos dos Bombeiros em JS

JARAGuA DO SUL - O

estudante de Administra

ção da Fameg, Ismael An
tônio Berns, 20 anos, ape
sar de ser jovem, tem pro
fundo interesse pelos acon
tecimentos relativos a Se

gunda GuerraMundial, es
pecialmente pela vida dos

ex-pracinhas jaraguaenses.
Ismael está desenvolvendo
uma pesquisa com todos
os ex-pracinhas de Jaraguá
dó Sul. As entrevistas es

tão sendo feitas com gra
vador e, depois de finali

zadas, serão doadas ao

Museu Histórico Emílio
da Silva. "Dos 19 praci
nhas, seis eu já entrevistei,
sendo que um deles, o se

nhor Daniel Campigoto,
morreu este ano" ressalta

Ismael.

Há um ano trabalhan

do na pesquisa, Ismael afir
ma que nesse período de

co caminhões auto bom
ba tanque (ABT), quatro
caminhões auto Bomba
(A1), seis ambulâncias, um
jipe, duas camionetes auto
combate rápido (ACR),
uma camionete de unida
de de resgate (UR), uma de

auto salvamento aquático
(ASA), uma Ford'Courrier
para serviços gerais e um

Fiesta para serviço de fis

calização do Centro de

Atividades Técnicas

(CA1).
A corporação ativa de

Jaraguá do Sul ,conta com

sua sede central, na Rua

Epitácio Pessoa e duas

sub sedes, no bairro Rio

Cerro e João Pessoa. A

terceira subsede está sen

do construída em Nereu

Ramos. O Corpo de Bom

beires tem hoje um co

mandante, três subcoman
dantes, 27 bombeiros

plantonistas efetivos, 105

voluntários adultos, 22 as

pirantes, 60 mirins e sete

reservistas. (CG)

Vidade ex-pracinhas émotivodepesquisa de estudantes emJS

Cesar J unkes

Ismael Berns está entrevistando ex-pracinhas de JS

tempo descobriu coisas in

teressantes, mas o que mais
lhe chamou a atenção é a

situação' de abandono em

que vivem alguns dos ex

pracinhas. "Eles se ressen

tem muito da falta de re

conhecimento", constata
Ismael. Segundo ele, os

pracinhas voltaram da

Guerfa mas não foram tra

tados como heróis. A guer
ra foi uma experiência
ruim, mas a o retorno foi

amargo", analisa o estudan
te, que detectou muitas di
ficuldades dos pracinhas
com a nova vida. ''A vida

depois da guerra foi difí
cil. Tiveram problemas no

que se refere a profissão,
família, amigos e por fim

a indiferença da socieda

de", reconhece Ismael.

O interesse de Ismael

sobre a vida dos ex-praci
nhas foi despertado justa
mente durante o desfile cí

vico de 7 de Setembro do

ano passado. Quando eu

me dei conta estava anali
sando o que aqueles ex

pracinhas tinham feito pela
nossa Pátria e o pouco re

conhecimento que lhes foi

reservado. Achei que po
deria fazer alguma de útil

por eles e resolvi fazer essa

pesquisa", resume Ismael,
que participou, recente
mente, do Encontro Na

cional de ex-pracinhas, re
alizado em Blumenau.

"Quero expandir minha
pesquisa com ex-pracinhas
de outras cidades de Santa

Catarina", relata.

Acadêmicos da Unerj
lançam a revista "Consult"

Divulagação

Lançamento aconteceu com a participação dos estudantes

JARAGuA DO SUL-Des

de o início desta semana os

acadêmicos ela Unen passa
ram a contar com um veícu

lo de comunicação que servi
rá de elo entre todos os estu
dantes. Trata-se da Revista

Consult, produzida pela equi
pe que. integra a Empresa
Júnior do Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul é total
mente voltada aos interesses

dos estudantes.

A publicação não tem)(e
riodicielade regular. O primei
ronúmero foi totalmentepro
duzido pelos cinco bolsistas ela
Empresa Júnior da área da

Administração e Sistemas de

Informação. A primeira edi-

Colégio Maris ta São Luís

formando lideranças!
Divul

A conjuntura atual exige
que cada um exerça com res

ponsabilidade e coerência sua
liderança, pois assim é possí
vel sermos cidadãos solidári
os e comprometidos com a

vida, com a justiça social e a.

dignidade humana.
.

No Colégio Marista São

Luís, o Movimento EDA

(Embarcações de Amizade)
REMAR (RenovaçãoMarista)
vem a ser uma escola de lide-

ranças, onde o adolescente e o

jovem tem uma profunda ex
periência de grupo, onde culti
vaeaprofundavaloresessenci
ais àconvivênciahumana e so
cial. Toda criança, adolescente
ou jovem que faz parte do
Movimento EDA/REMAR
é convidado adesenvolver sua

liderança no próprio Movi

mento, na família, na escola e

na viela social. Toda essa rela

ção embasada nos valores hu
manose cristãos. OMovimen
to atinge alunos de 3a e 4a série,

com o pré- EDA, sa à 8" série
com o EDA e Ensino Médio
com o REMAR É um pro
cesso com assuntos e dinâmi
cas próprias que os membros
realizam em busca de maior

maturidade humana e

transcendental.
Nos dias 02 e 03 de agosro,

um grupo de TImoneiros, alu

nosdoColégioMaristaSãoLuís,
membros do REMAR e ou

nos que já realizaram toda ca

minhada no mesmo, estiveram

reunidos em Guaratuba - PR,

aprofundando o tema Ser líder

hoje, pormeio de estudos, par
tilhaseconvivênda,assessorados
pelo coordenador local doMo
vimento EDA/REMAR, Ir.
AdecirPozzet: �

•

I
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ImovelS

ÁGUA VERDE - vende-se, el
15x39, el 2 casas de alv., 1Q el
115m2, el laje, 3 qtos e demais

depend., 2Q el 65m2, el 2 qtos
e demais depend., entro

individuais, próx. a Igreja São
Judas. R$78.000,00. Aceita-se
carro até R$20.000,00. Tratar:
047 426-8264. (proprietário)

ÁGUA VERDE - vende-se, R.
Paulo Kraemer, el 371m2, el
eser., local alto. R$25.000,00.
Tratar: 372-3922 el Walter.
Creci 9238

eser., totalmente plano, el
357,50mx13,27,50m, na R.

do Chopp Club. R$26.000,00.
Tratar: 372-3922 el Walter.
Creei 9238

ALUGA-SE - alv., na R. Daniel

Rumpel, lateral da Waldemar
Gruba. Tratar: 372-3192 ou

275-0072. (proprietário)

ALUGA-SE- ao lado da WEG I,
el 3 qtos. Tratar: 275-3227.
(proprietário)

ALUGA-SE quartos
mobiliados, mensal e diário.
Tratar: 370-3561 cl
proprietária.

\
AMIZADE - vende-se, el

Associação das Imobiliárias de Jaraguâ do Sul
Av. Getúlio Vargas, 621 - CX. Postal 138

89,251-000, - Jaraguá do Sul - SC

ÁGUA VERDE - vende-se, el

Convite

'A Associação das Imobiliárias de Jaraguá do Sul

convida todos os associados para o almoço de confraternização
pelo "Dia do Corretor", onde estarernos homenageando o

"CORRETOR AMIGOj2003", Sr, Rolli Bruch.

LOCAL: Parque Aquático Krause

DATA: 30.08.2003

HORA�: 10 horas - início com o torneio de bocha em duplas,
com medalha para a dupla vencedora - Masculino e Feminino.

Obs: Inscrições a partir das 9:00 horas no local.

12 horas - Aperitivos
13 horas - Almoço Festivo

Confirmar presença até o dia 28.08.2003 pelos telefones 371-

8814 ou 370-6184.

P.residente AIJS - Dalma Salai

113m2, no Lot. Blumengarten
II, cl suíte, 2 qtos, e demais

dependências, garagem pI 2

carros paralelos, terreno el
480m2• Tratar: 371-8116 ou

9957-9387.

BARRA VELHA - vende-se, de
madeira, cl 60m2, mobiliada,
boa localização. R$
11.000,00. Aceita-se carro

até 5.000,00. Tratar: 371-

6238. (proprietário)

Rede Renault.Têô COllc�ssiollárlas 110 Brasil.

Dicave BLUMENAU
322· 8800

AUTHENTIQUE
2 Portas 1.0 - 8 V '

VIA INTERNET

ENTRADA· + 36 x

ITAJAí
346·7400

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

JOINVILLE
43S·3700

JARAGUÁ DO SUL
370 ·6006

(1) Preço à vista. com IPI reduzido e Bónus de Fábrica inclusos, e/riu com o financiamento aqui proposto do Novo Renault ClioAuthentique - 2,Portas 1.0- 8V 2003/2004, sem Air Bag Duplo e sem opcionais. Cor sólida. A Pintura
Metálica será acrescida ao preço do veículo. Preço à vista a partir de R$ 18.320,00 e/ou com o financiamento aqui proposto em 36 vezes de R$ 352,96 fixas. Oferta válida para aquisíção dos veículos durante a publicação
deste 'anúncio ou enquanto durarem os estoques. Para maiores informações , inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte sua concessionária Renaull. Fotos para fins publicitários, Alguns itens, mostrados e ou

mencionados neste material publicitaria são opcionais ou referem-se a versões Especificas. A Renault do Brasil reserva-se ao.direitc de alterar as especificações destes veículos sem prévio aviso. Cintos, de segurança em

conjunto comAir Baqs.salvam vidas.

'1.,.1.,,'.' 'RENÁULT/SÉu • REVISÃOPREÇO FECHADO 'PEÇAS ORIGINAIS 'PACOTEOEPEÇAS INSTALADAS Conló.rdo Renault '"
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. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
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Rua Walter Marqua�dt, 2270

IVAS�TO

'Materiais paraCanstmçllo
•

ferragens II Ferramentas
• Material Oítrlco

Evitar o contato com ácidos (sucos de frutas,
vinagre), pois podem atacar a pedra. É
aconselhável a impermeabilização periódica com

,

cera incolor líquida e polimento apôs a secagem.,
Para Conservar as portas não deve-se bater com

força o que causará danos nas fechaduras e

batentes provocando trincas nas paredes. Para'
limpeza das portas utilizar pano seco. Não deve

haver contato das mesmas com água. Nos caixilhos

Não aplicar produtos abrasivos. Os caixilhos

deverão ser limpos com pano umedecido em álcool

nas travessas e nos montantes. Faça a limpeza
periodicamente dos trilhos, principalmente das

portas do terraço, reti rando detritos que possam

prejudicar o seu perfeito funcionamento. Devem ser

abertos/fechados devagar e lubrificados

periodicamente com vaselina em pasta. É
absolutamente inconveniente o uso de ácidos na

limpeza, ou mesmo nas suas proximidades, pois os

vapores exalados danificam a sua anodização.
As bancadas de granito são assentadas sobre mãos

francesas de aço, que com o passar dos anos podem
sofrer o efeito da oxidação. Esses elementos não

devem ser nunca retirados" Havendo ou não a

instalação de armários sob as bancadas, devem ser

feitas revisões periódicas afim de verificar o estado

das mãos francesas e, caso haja necessidade, deve
ser providenciada troca pelos proprietários. As ..

bancadas não devem ser utilizadas, em nenhuma

hipótese, como instrumento de apoio para

quaisquer atividades, pois não são dimensionadas

para suportar ó peso de pessoas.

CUIDADOS A SEREM TOMADOS NO USO DOS

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DO IMÓVEL
Para que você possa desfrutar do seu imóvel com

segurança e conforto, garantindo o perfeito
funcionamento das instalações, equipamentos e

durabilidade de seus materiais de acabamento, é
recomendável que você não efetue reformas em seu

apartamento que envolvam demolição ou construção
de paredes, abertura ou fechamento de vãos, sem
prévia consulta aos projetos estruturais e de

instalações hidráulicas, sanitárlas e elétricas.

Obtenha, melhor orientação, consultando a

Construtora por escrito.

Antes de perfurar qualquer parede para colocação de

quadros'; arranjos, boxes de banheiros, armários etc., '

é importante consultar os projetos de instalações
para não furar tubulações de água ou energia
elétrica. Para estes casos utilize sempre buchas e

parafusos, evitando pregos. Vide esquemas
i lustrativos nos anexos. Evitar sempre fazer

,

perfurações no mesmo alinhamento de interres uptore
tomadas.

As paredes pintadas com látex só deverão ser lavadas
com sabão de coco, não se recomendando outro

removedor. Evite limpá-Ias com álcool, ou produtos
similares pois isto poderá acarretar danos à pintura.
Já as paredes azulejadas devem ser limpas com água.
e detergente ou um pano embebido numa mistura de

amoníaco com álcool. Evite produtos abrasivos
(saponáceos, bornbrll, vassouras, escovas ou

similares), que poderão danificar o esmalte da peça e

retl rar o rejunte, podendo ocasionar vazamentos para
os cômodos vizinhos. As bancadas de granito devem

ser lavadas com água e sabão, e bem enxaguadas.

r
')

iFRANZNER!
I Materiais de Construção I
'Materiais Elétricos

'

Hidráulicos - Ferragens i
{ Tllolos - Telhas - Clmenlo !

Tintas e Vemlzes
.

FIGUEIRA
MATERIAIS DE ÇONSTRUçAo

BONATTI
BARRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1l�IJZA••
MArlalAl' If eOlm'aClfio

... Fone/Fax·

.. 311 ..4139
310-4508
310-4991 1--216-2000 376-1597 ,

I 376-0786 i
Rua Emílio Schulz, nO 40 i
L?q() Luiz � .JClr99Yc.? gc:>?yL:Rua Feliciano BOIIolinl. 0"1110· larll do RiO cemRua JoséTbeodora Ribeiro, 2193 - SI 02Rua BobemDomana, 491- Clemlawlcz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

•

A-. .. !SAo QUE VOCE PROCURA PARA!eomoM
.

. ,

CONSTRUIR OU REFORMAR•••

Av_ walllemar Gru6ba, '555
Vila La/au - JaragufÍ do Sul

IAG·ui····QUENTE·'1
VendI' de aquecedores I
solclres, elétricos e u gás ! '

372.07051· 273-1532
I

.

.

Rua João Ma ..caHo, I Rua Dorveí Marcatto, 80
nO 255 _ SI 02 _ Centro I Loteamento Fírenzi Bairro

��"'�1II9�1ÍI c.I� �"'� .. �ç) Chico de PalJla - Jaraguã do Sul

_.��.•

11;a;a1
Instaladora
Elétrica
• I�t_ .\.I.ill.:· ..... .,..-. ' ....

·

....0: ...... •

R. Paulo VoHoUnl, sln' Jaragua dó Sul

�
MANNES®

,
Materiais de Construção

Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001
Rita 28 de Agosto, 1515 • Gvaramirim

){ll'..LIJS,

•••ESTA AQUI!!! Comércio de Materiais
de Construção

373-0391
Rua Estrada Bananal do Su', .100

Beira Ria- Guaramim

Av Mal. Castelo Bronco, n2 3507
Centro - SCHROEDER

(47)375-1239'

Rua da Saudades, 300
Centro· .Corupá • SC

.

l

Walter Materiai�;
de Construção J'

� � ,�;"

Construindo o seu Sonho!

375·1183
Ru�: Jaraguá, 50 • Centro '

Co....pã - se

Ruo PostorSmns/der. 832
Borro do RIo Cerro

Fone: 376-0897
9975-0131

275-346·2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CLASSI

BLUMENAU - vende-se, el
144m2, 1 suíte, 2 qtos, bwe,
sala, copa, eoz. embutida, gar.
PI 2 carros. Ou troea-se por casa
em Jaraguá do Sul.

R$70.000,00. Tratar: 371-
8278 ou 275-8000 el Anísio.
(proprietário)

COMPRA-SE - el terreno, até
12.000,00 negociáveis, em

Jaraguá , Guaramirim ou

Sehroeder. Tratar: 9113-3628.

(proprietário)

ESTRADA NOVA - vende-se,
el 90m2, com 2 qtos, sala,
copa, eoz., garagem pI 2

carros, mais ampliação nos

fundos. R$38.000,00. Aceita
se sítio em Nereu Ramos,
Corupá ou Pomerode. Estuda
se proposta. Tratar: 3.70-
1019 ou 9117-2t286.

(proprietário)

ILHA FIGUEIRA - vende-se,
mista, com 110m2• R$
45.000,00. Tratar: 370-5637.
(proprietário)

PENSÃO - aluga-se, quarto e

eoz. mobiliado no Rio Molha.
Tratar: 370-7698. (proprietário)

PROCURA-SE - pI alugar, na'
Nova Brasília ou Vila Lenzi, de
particular, pago até R$250,00.
Tratar: 372-3492 el Aleione.

TERÇA-FEIRA, 26 de agosto de 2003

MORENO QUEÉSEU!

Parcelas a partir de R$ 110,00
Créditos de R$ 10.000,00 à R$ 120.000,00

Com autorização do Banco Central

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 (47) 326-6654 cf Paulo - Qualquer horário

PROCURA-SE - 2 pI alugar, no
centro, alv., el 3 dorm. Até

R$500,00. Tratar: 372-1395.

(proprietário)

SÃO Luís - aluga-se, mad., el 4
qtos. R$140,00. Tratar: 370-
7437. (proprietário)

SCHROEDER-vende-se, alv., el
110m2, ter. el 562m2, e/3 qtos
grandes, 2 salas + 3 qtos peqs.,
e demais dep. + peq. Casa
anexa. R$45.000,00. Tratar:
372-3922 el Walter. Creei
9238

VENDE-SE - 2 de alv.,el 120m2
e 90m2, próx. a Malwee.

'R$70.000,00. Tratar: 376-
2470. (proprlgtário)

VENDE-SE - na R. Pref. José

Bauer, el 420m2, ao lado da
.Recr. da Caixa Econômica.
Tratar: 9134-7639 ou 371-
9686 el Janiee. (proprietário)

VENDE-SE - na R. Joaquim Feo
de Paula, próx. Posto Mareolla.
Tratar: 371-7571. (proprietário)

VENDE-SE - de alv., grande,
próx. ao Posto Mareolla, el 5
qtos, 3 banh., sala, 2 copas,
eoz., lav. e garagem + quitinete
anexa, el ter. de .500m2 e rua

asfaltada. R$30.000,00 + 10x

R$700,00. Tratar na R. dos

Escoteiros, 114. (proprietário)

VENDE-SE - alv., el 72m2, el
ter. de 420m2, na R. José

Narloeh, 1849, bairro Ana Paula
II. Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 273-0530. (proprietário)

VENDE-SE - el 113m2, semi

acabada, ter. el 650m2• Valor a
combinar. Aceita-se carro.

Tratar: 275-2335. (proprietário)

VENDE-SE - pI retirar do local,
em pinus beneficiado, semi

nova, R$2.900,00. Tratar:
9134-7950 el Alexandre.

(proprietário)

VENDE-SE - alv., el 110m2,
sendo trés qtos, sala, eoz.,
garagem, área de serviço e

lazer e banheiro. Com
terreno de 587m2, todo
murado e mais galpão el

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Béllavista,

,
Bairro Amizade

• Garagem para 2 carros;
• salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
•.Lavanderia;
• Dep, De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala Intima:
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte cf Closet;
.1 Suíte Master cf Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto
padrão (granito, gesso,
Massa COrrida)

ProjetOs / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

rri-"----·-
.. -",··",,· .. ,,"',· .... · .. · ....

,

i
- Escritório de Engenhana-]

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. 010""", aoiIroloja • Jaraguã cip Sul

estr. e eoberura metálica,
de 82m2, bem localizado no

bairro Boehmerwaldt (zona
sul de Joinville) 20m da Av.

Paulo Sehroeder, próx. Ao

posto de atendimento do
banco BESC. R$ 47.000,00.
Tratar:' 429-7591.

(proprietário)'

VENDE-SE - imóveis em São

Paulo, el ótimo local. Tratar:
0116976-9448. (proprietário)

VENDE-SE - cf urgência. em

construção, el laje, telha, caibro
e ripa. R$16.000,00. Aceita-se
carro ou moto no negócio.
Tratar: 276-3353. (proprietário)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSITERÇA-FEIRAI 26 de agosto de 2003

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO �
ADEMILAR·
Com parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza
seu projeto de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

Cartas de crédito de R$ 20.000,00 a R$ 120.000,00

Lances podem ser também embutidos ou com
FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

311·8814
,5·'::;1&-:'0······0·H �

,

lUi�'5'
\

t' "

,1
. �":l _. .H:I:;' ';

'�'" '. ;"' ..
"'

..
, ..

'.
.

.

Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 4 15 - }araguá do Sul

VENDE-SE - ej dois pisos,
15 peças, na R. Walter

Marquardt. Vaiar a

combinar. Tratar: 370-
7594. (proprietário)

VENDE-SE - ótima, em alv., ej
1 suíte, 2 qtos, ótimo

localização, ej bom

acabamento, pronta pj morar.
Rnaneiamento pela CEF. Tratar:
9997-2020. Creei 7402

VILA LALAU - vende-se, mista,
ej 136m2, na R. Friedrich
Wilhelm Sonenholl, 370.

R$50.000,00. Tratar: 372-
1114 ou 9104-1089.

(proprietário)

ALUGA-5E -ej 90m2, 2 dorm.e
demais dependênclas , no

Loteamento Ouro Verde.

R$250,00. Tratar: 9957-7545 ..

FLORIANÓPOLIS - vende-se, no
centro, quitado, ej 1 qto, ob.,
desocupado. R$53.000,00.
Tratar: 9103-0188.

OPORTUNIDADE - vende-se, no
Conj. Habitacional Amizade, cf
2 qtos. R$23.000,00 + finane.
da CEF. Tratar: 9993-1188.

SCHROEDER - aluga-se, centro,
c/ 3 sultes, dep. de empregada
e eoz. mob. Valor a combinar.
Tratar: 9133-3476.

Mude seu conceito de viver
brf

(jarden�fi

Lazer: Prédio:

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theater,

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

Churrasqueira na sacada,
Opção 2 vagas de garagem, Dep. Privativo,
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança.

CORREIO DO POVO 5

VENDE-SE- no Ed. Royal Barg,
ej 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada ej ehur., eoz. mob.
Entrada + pare. em 50 meses

direto ej proprietário. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

VILA NOVA - vende-se, ej 2

qtos, sala e demais

dependências. Pequena entro +

pare. Tratar: 9957-6889.

VILA NOVA - vende-se, no Res.
Jardim das Mercedes, 2 qtos;
sala, eoz., bano e área de

serviço. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 370-7316.

GUARAMIRIM -vende-se, bairro

OCl7liitzçifo do Prédio: .RUIJ LeorXJldo MaTmke,
Perto do Clube Beira Rio,

70 meses para pagar
I<$ 15.000,00 eu t rada

saldo direto c/ il Cone tru tora

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070

R. Mnreduil. Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg'Cenier - JamgulÍ do 5111- SC

CONSTRA
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

VENDEDSE .. PRAIA CAMBORIU

I
I

f

Apartamento-- 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem -saceda -PrédiO 110VO com

piscina R$ 85.000,00
Apartamerno - 3· Dormitórios (SUíte) - Dep. Empregada - 2 SacaQas • 2
Gàragens Privativas ·,Situado no Centro- Pertinho domar - Ótimo Negócio, R$
180.IiOMO
Apartamento - Lindo •• .Frente. ao Mar - 3 Dormitórios (Suíte - Closat •

Hídromassagam)- Finamente Mobiliado - Linda vis'1a Panorâmica.da toda Av,
AÍfântica. ApenasR$180;OOO,OO .

,

,
I
I

ZELlO BURATTO Rua 500 - n° 400 CRECI296
47 9983-5920 - 47 367-1993

II amizade, 15x25. R$8.000,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 373-3511.

, NOVA BRASíLIA - vende-se, c/
! 496m2, totalmente plano, rua

I' asfaltada. Tratar: 275-3070.

I Creci 8950.

RIO MOLHA-vende-se, 40x50,
próx. a Gruta. R$1.2.000,00.
Tratar: 275-3735.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150,cio. Aceita-se casa ou

'I
apto no negócio. Tratar: 9112-
5501. (proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se, c/
430m2, pronto p/ constr., c/
água, luz, esgoto e escritura.
Valor a combinar. Valor a

combinar. Tratar: 275-2335.

SCHROEDER - vende-se, próx. a
malhas Marlsol, área de

4.850m2, c/ luz, água e dentro
do período urbano.
R$18.500,00. Tratar: 371-
6069.

SCHROEDER - vende-se, c/
450m2, frente ao posto Mime,
centro, ótimo preço a vista ou

em cohdições. Tratar: 370-
2736.

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00 ou

troca-se por carro. Tratar: 27,3-
1343 c/ Andreia.

TROCA-SE - pronto p/ contr., c/
luz e água padrão, por carro
acima do ano 96. Tratar: 276:
0605.

VENDE-SE - próx. ao Wigando
Méyer. R$4.500,00. Tratar na
R. Ana Karsten, 149, lateral da
Walter Marquardt, c/ Andréia.

VENDE-SE - c/ casa em 4x6 em

Barra do Sul, a 200mts da praia.
R$7.000,00 e assumir o

restante das prestações de

R$240,00. Tratar: 371-7733

c/ Sandro.(proprietário)

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, c/ 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

10.4,' a ..

ALUGA-SE - borracharia. Tratar:
9973-9654.

�LUGA-SE - sala de 300m2•
Tratar: 9973-9654.

ALUGA-SE - terreno, c/720m2,
p/ qualquer atividade. Tratar:
9973-9654.

ALUGA-SE - salas p/ escritório.
Tratar: 9973-9654.

ALUGA-SE - loja de peças e

acessórios. Tratar: 9973-9654.

ALUGA-SE loja p/
escapamentos de carro. Tratar:
9973-9654.

ALUGA-SE.,. loja pi oficina
mecânica de carros. Tratar:
9973-9654.

ALUGA-SE - loja p/ colocação
de pára-brisas. Tratar: 9973-
9654.

·PROCURA-SE - sala comercial

p/ alugar. Tratar: 275-2550 c/
Marivone.

VENDE-SE" no centro. Valor a
combinar. Tratar: 011 6976-
9448. (proprietário)

'VENDE-SE - disque pizza,
montada, compl., c/ forno a

lenha. R$10.000,00. Aceita-se
carro. Tratar: 370-3279 a noite.

VENDE-SE - restaurante e

plzzaria, super bem montado.

VOCÊ IÁ'MAGINQU'SUA.E",'RESA.

Ni'MElHOR LOCALIZAÇÃO
DE: IlRAGUÁI

R.Y�

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal ['.'IeOOoro

.

da Fonsec�972- Centro '.

FONE: (41)275 ..3070,

VENDAS/LOCAÇÕES
Lôjas e Salas Ccmlerclç.ls

(Com diversos metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuSI.· !
"Inovando Conceitos de Viila" �

CLASSI TERÇA-FEIRA, 26 de agosto de 2003

miTRABALHOS COM�LAVA:JATÕl
. (Água quente e fria)
!

.

I. e.
I W
I -n
I /;}J Ti'abalhamo$ onde você. precisar

li .

.-lV" (cidade, praia, sítiO,
..
etc•••). I

\,» (47) 37�7488/37008870 /9602-3735 !
i..... R.I.lé1.:JCl!>�,.l<ril.I.l!>!l, .. g1,g.:.. ViICl.!II0"<l.:.}é1r<lglJª.�().êut·.êC: .. 1
Tratar: 370-3279 a noite.

VENDE-SE - padaria, na R. Dona

Antônia, Nova Brasília. Valor a
combinar. Tratar: 275-4130.

VENDE-SE - borracharia, compl.
R$1.500,OQ. Tratar: 9905-
1537.

VENDE-SE,.. instalações de

mercado, p/ retirar do local.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 376-2222 ou 9121-
3921.

VENDE-SE - loja de confecções,
"c/ estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto Ja formado, c/
mercadorias e mobiliário.
Defronte p/ Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - padaria, compl., c/
ótimo ponto e clientela, na Ilha
da Figueira. Tratar: 370-5767.

VENDE-SE - loja de estoque,
estúdio e ponto de material

fotográfico, na Vila Lenzi. Valor
a combinar. Tratar: 275-2634
ou 371-6238..

RIO MOLHA - vende-se, próx.
Igreja a 6km 00 centro, acesso
todo asfaltado. Mini paraíso, c/
toda infra-estrutura, área c/
20.000m2, c/ terreno pronto p/
construir. Local tipo condomínio
rural somente p/ residências 011

lazer. R$55.000,00. E área de
40.850m2 com chalé de 87m2,
garagem, área de festa c/
churrasqueira, escritório,
galpão cyqultlnete, canil, lagoa,
nascentes e mais terrenos

prontos p/ constr. casa ou

quadras de multi usc/esport.
R$185.000,00. Aceito contra

proposta p/ pgto a vista ou �

carro, imóvel de menor valor
como parte do pgto. Tratar: 370-
8563.

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO
precisa-se de vendedores
externos com experiência na

área de consórcios, salário
fixo + oomlssão. Tratar: 371-
8153.

TELE-MARKETING - precisa
se c/ experiência na área de

corrsorcro, c/ telefone em

casa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão.
Tratar: 371-8153 - Consórcio
União.

PRECISA-SE - babá p/ trabalhar
na parte da tarde. Tratar: 372-
3164.

PRECISA-S� - mensalistas p/
trabalhar no horário das 13:00
as 21:00. Tratar: 372-3890.

salário + comissão e

transporte.
• comparecer à

Rua Walter Marquardt, 727 •

Barra do Rio Molha • c/
Curriculum •

INTERESSADOS

dia 27/8 às 16 hrs

Rua Jorge Cze;niewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - CEP89255-000

Fone(4n371-4311 Fax (4n275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.co�.br

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 25/08/2003

.GARÇON (5728 A)- sexo masculino, primeiro grau, experiência
na função em hotel ou restaurante

.AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5727 A) sexo feminino, segundo
grau completo, experiência na função e em atendimento ao

cliente, possuir habilitação, e residir na Barra do Rio Cerro

.AUXILlAR ADMINISTRATIVO (5726 A) ambos os sexos,

segundo grau completo, informática, experiência na área contábil
e estoque
.VENDEDOR (5725 A) ambos os sexos, experiência em vendas,

possuir informática
·SEGURANÇA (5723 A) sexo mas9ulino, experiência na função
.PROJETISTA (5720 A) sexo masculino, segundo grau completo,
ter curso técnico em elétrica ou mecânica

·PINTOR (5717 ES) sexo masculino, com experiência em solda

mig
.CONSULTOR DE VENDAS (L) ambos os sexos, com experiência
em vendas em RH, segundo grau completo, se possível possuir
veículo

·ESTILlSTA (5691 A) ambos os sexos, experiência na função
·VENDEDOR AUTONOMO (!5671 A) com experiência em vendas,
se possível possuir veículo e celular

·MÉDICO DO TRABALHO'(5644 L)
·VENDEDOR (5655 A) ambos os sexos, segundo grau completo,
se possível experiência em vendas, preferencia com habilitação,
e bom conhecimento da região
·COSTUREIRA (5562 EL) preferencia sexo feminino, primeiro
grau, experiência em máquina reta.

·VENDEDOR EXTÉRNO (5540 A) - ambos os sexos, segundo
grau, experiência na área de comunicação (rádio, jornal, tv,

revista), veículo próprio.
.ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - ambos os

sexos, segundo grau, experiência na função, ter habilitação se
.

possível, conhecimento de planejamento de costura.

·AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) '- sexo masculino, acima de

dezoito anos, formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
·OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino.
FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO

SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT

·EMPACOTADOR (5701) ambos os sexos, segundo grau
·GARAGISTA (5730) sexo masculino, primeiro grau
.AUXILlAR DE DEPÓSITO (5698) sexo masculino, primeiro grau
completo
·TELEFONISTA (5706) sexo feminino, segundo grau completo
·AUXILIAR DE VENDAS (5675) sexo feminino, segundo grau,
informática

·CONFEITERIO ambos os sexos, para trabalhar em Guaramirim,
ter experiência
.AULlXIAR D� CAIXA' (5663/5689/5677/5724/5700) ambos

os sexos masculino, acima de dezeseis anos

.ÇAIXA PARA ESTACIONAMENTO (5571) ambos os �exos,
segundo grau completo
.CAIXA (5613/5686/5676/5707) ambos os sexos, segundo
grau completo
.AJUDANTE DE CARGA/DESCÀRGA (5533) - sexo masculino,

primeiro grau

.SEGURAN,ÇA (5528) - sexo masculino, primeiro grau, com

curso de vigilante, para trabalhar quinta a sábado terceiro turno

.CONFERENTE (5,623/5667) - sexo masculino, segundo grau.
·MOTORISTA DE CAMINHÂO (5414) - sexo masculino, primeiro
grau completo.

\
.VENDEDOR (5468/5568/5558/5587/5712) - ambos os

sexos, segundo grau, experiência em vendas para Jaraguá/
Brusque e Jclnviíte.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 370 ..0251

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS,
SENAe2003

Carga Horária: 360h # Período: 18/08/03
segunoas-tenas ( 14h às 22h) # Investimento: 18x R$ 350,00

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: ·arauadosul@sc.senac.br

VAGA PARA 1 VENDEDOR VIAJANTE

Requisitos: carro próprio, celular, disponibilidade para
viagens e experiência em vendas.

Abrangência: Região de Jaraguá do Sul atê planalto Norte.

Empresa ofereci: Clientela formada e boa remuneração.
Segmento: farmácia, supermercado e outros.

Contato para entrevista a partir de segunda feira (12/08)
Tel.: 047.9112.7486 com Guasselli.
----------------------------

ENFERMEIRA - se oferece pI
trabalhar, particular, cl
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

OFEREÇO-ME -;- pI trabalhar
como babá. Tratar: 370-7594.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na
montagem de móveis e serviços
gerais. Tratar: 370-3402 ou

9101-4402.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar em
serviços gerais. Tratar: 372-
1017 ou 9955-8035.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como telefonista, recepcionista
ou vendedora. Tratar: 9992-
5281 cl Joicele.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como dama de compania, cl
experiência e cursando técnico
em enfermagem. Tratar: 371-
2455 cl Alice.

OFEREÇOoME - pi trabalhar

�omo estampador, cl

CORREIO DO POVO 7

CURSOS DE EXTENSÃO UNERJ
• Patologia das Construções •

o Curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre

problemas decorrentes da má qualidade, aplicação e utiUzação de
materiais e serviços em obras de construção civil. Identificar a

manifestação das patologias visando a prevenção das falhas e

adoção de técnicas de reparo.

Programa:
_1: . ;t.ae�? do.pr9cesso construtlvo é uso na construção civil.
2. Durabilidade de materiais e componentes das edificações.
3. OdgenSdápatOíoglá:'········

.

4.: Problemas patolÓgicos em:
- Fundações
Estruturas
Alvenaria
Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Assuras e trincas

Procedimento de

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Qü6
CENTRO DE INTEGRAÇÂO EMPRESA-ESCOLA

372·203�

NíVEL SUPERIOR

Empresa de Tecnologia contrata
profissional de informática com
conhecimento em Linux. Possuir

I

carteira de habilitação.
'

Tratar: 370-4090 hor. comi.

Cursando: Administração de Empresa -

12 fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo
Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando_: Ciªncias Econômicas I Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e principalmente
Excel .

Carga Horária Diária: 08.h .

Cursando: Ciências Computação I Sistemas de'
Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensil'lo Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos
Carga Horária Diária: 08 h

veículos
CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

Empresa de Jaragua
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
um ano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br-

experiência, ajudante de
motorista ou auxiliar de

pedreiro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como dobradeira, revisora, cl
experiência, babá ou diarista.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 cl Noeli.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como ajudante de motorista,
servente, montador de móveis,
serralheiro, serviços gerais.
Tratar na R. Humberto Bortolini,
fundos n2 60, Jaraguá Esquerdo
cl Luiz Mauro.

PROCURA-5E - estágio na área
de arquitetura e urbanismo.
Tratar: 371-1847 ou 9102-8676

CORSA - vende-se, wind, 99.
Tratar: 275-0693.

KADETT - vende-se, 2.0, 97,
gas. R$10.300,00. Tratar:
9112-5501 cl Rogério.

CORSA - vende-se, 1.0, 96.
R$9.200,00 + presto 12x

R$370,00. 0u troca-se por pick
up até R$7 .500,00. Tratar: 376-
3034 após'-18:00 ou' 9122-
0272 cl Nilson.

KADETT - vende-se, 93, SL, 1.8,
gás., grafite. R$6.900,00.
Tratar: 9112-6569 cl Clóvis.

MONZA - vende-se, class, 93,
compl., ótimo estado, ou troca

s� por carro até R$5.500,00 +

[I-
.. _---------.-.. -."----.----- ... _---._-_.-.

I BATERIAS

IKel
I Comê ::"_lMiiíJI...iillIii
I

CORSA - vende-se, 99, super,
4p, compl. R$13.200,00.
Tratar: 375-0561 cl Sérgio.

Localizado na UNERJ - Bloco A • Sala 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIVotorantim I Finanças

Fiesta Street 02
Pick�p Corsa 1.6 01
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h 01
Honda NX 200 01
Gol Special, a.c, 00
VW 16 - 200 truck-baú 00
Parati GTI 16v 99
Ka 99
Honda CBX 200 Strada

.

99
Palio EL, cl ar 1.5 97
Blazer 2.2 97
cer i.o compl. 97
Corsa Sedan, GL, 1.6 97
Palio EX 96
Golf GL compl. 96
Escor! Hobby 96
Escor! L - Euro 94
MB 709 carroçeria 93
Chevette DL 91

Pampa 1.8 90
F-l000 89
Moto CB 450DX 88
MB 1313 truque e baú 83

prata G
branco G
branco G

preta G
branco G
branco D
vermelho G
prata G
verde G
bordõ G
branca G·
branco G
branco G

laranja G
azul G
azul G
vermelho A
vermelho D
branco _G
verde G
amarela D
cinza G
amarelo O

R$ 15.800,00
R$ 13.500,00
R$ 16.800,00
R$ 5.500,00
R$ 12.500,00
R$ 78.000,00
R$ 19.900,00
R$ 11.500,00
R$ 3.900,00
R$ 10.900,00
R$ 22.800,00
R$ 12.000,00
R$ 12.900,00
R$ 9.900,00
R$ 15.500,00
R$ 8.500,00
11$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 5.800,00
R$ 6.000,00
E# 19.800,00
R$ 3.500,00
R$ 45.000,00

Av. Waldemar Grubba .,Jaraguá<'do Sul •.se

CELTA 2P

PALIO YANG

ESCORT GL, COMPLETO

CORsA .SEDAN

KA GL

MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V

CORSA SEDAN SUPER

ESCORT GL4P

TEMPRA SX8V

CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME

VECTRA GLS + COURO

GOL CLl1.6

ESCORT HOBBY

GOL 1.0 I PLUS + RODAS,
GOLF GL COMPL. (-AR)
GOL CU1,6

EsCORT GL - TRIO E OH

OMEGAGLS

BRANCO

VERDE

PRETO

PRATA

PRETO

CIN2:A

VERDE

VERDE

AZUL

VERDE

BRANCO

BRANCO

PRATA

PRATA

AZUL

AZUL

BORDO

VERDE

2001

2001

2000

2000

2000

1999

1999

1997

1997

1997

1997

1997

1996

1995

1995

1995

1994

1993

FIAT Tempra 96 Branco R$ 9.500,00
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Un04p 96 Prata R$ 9.000,00
PalioWeekend' 98 Verde R$16.500,OO

VW GoI,4p 99 Branco R$13.200,OO
PassatAlemüo, compl.+ Aut.. 95 Cinza R$17.800,OO
Gol MI 98 Branco R$11.000,OO
Gol MI 97 Vermelho R$10.500,00
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00
Logus CU 95 Prata R$ 8.900,00
Gol 83 Prata R$ 3.000,00
Voyage 84 Branco R$ .2.500,00

GM Quantum CU 93 Cinza R$ 8:900,00
Pick-up Corsa 95 Grafite R$10.000,00
OmegaGLS 93 Grafite R$12.500,00
Kadett 92 Branco R$ 2.000,00
Quantumcompl. 87 Verde R$ 4.500,00

FORD Escort Hobby 95 Azul R$ 7.30,0,00
Verona GLX 96 Azul R$ 9.700,00
Fiesta 96 Vinho R$ 9.500,00

RENAULT. Clio, -ar 01 Bordô R$ 16.500,00

'�;IY!']!�rêfêitôi'WâldimãÍ';'.Grutià��3'747:·'�·Jarâgui·.d.o'SUI;!·

GM

Vermelho

Branco

Branco

Prata

Cinza
Branco

VW

Vermelho

Branco

vermelho
FORD

Branca

FIAT
Vermelho

Preto

branco

Bege
RENAULT

Clio RN 1.0 16v cornpl. Prata
.

01 G

m�·i�v..'��t��lr�'W��g�MÃ�·��@lI. 38Q�. ��!6�q �1�I'ijA'1��Çg4·pg·�ij�'J':

Uho 1.5

98
97

96

93
90

96

G
G

G
G

G

G

Vectra GLS comp.
Vectra GLS cornpl,
Corsa Super MPFI
Chevette DL

Kadett SL/E
Blaser

Gol Special
Gol Special
Gol 16v

F-250 XLT compl.

Palio ED

Uno Mille EP

MilleSmart

02

99
98

G

G

99 D

98. G

G
G
A

96

01
88

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

F-250 03 prata

Twister 02 vermelha

Corsa Wind 99 branco

Astra 99 branco

Kadett 97 cinza

Peugeout 97 verde meto

Goll.0 I 97 branco

córsa 96 branco

Uno 95 bordo

Uno 95 vermelho

Tipo 95 branco

Tempra 93 preto

Monza GLS 92 cinza

D-20 gabinada 89 bordô

8elina GLX 89 bordo

c/ partida, 22 dono

2p
2.0 completo

c/ opc.

303 NX, completo, 4p

c/opc,

4p, trio elétrico

4p, trio elétríco
compl.

compl.

compl.

cornpl.

álc., D.h., 1.6
L_ � I�

��

Escort 1.8, 16v, 4p, cornpl. - ar
Escort 1.6
Escort Hobby 1.6
Escort 1.8L
Escort GL 1.6, a.q,
Escort GL 1.6
Escort GL 1.6.a.q., d.t,
Escort Perua 1.8, a.c., d.h., trava
Escort GL 1.8 a.q.
F-l000, diesel, motor MWM, v.e.

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

Palio EX 1.0 I.t, d.t., a.c,
Palio EX 1.0 4p te, limp.
Uno Mille, limp, desemb.,
Tipo 1.6, cornpt,

Gol MI 1.0, 2p, cornpl.
Goll.0
Gol S, 1.8, álcool
Gol Plus 1.0
Apollol.8

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan LO, alarme, t.e., a.q., d.t.
S-10 Deluxe, cornpl.
Corsa Sedan GL', 1.6, trio, alarme
Vectra GLS 2.2, compl., ar digital
Kadett SL, 1.8, álcool, l.t., d.t., a.q.:
0-20 compl,

Dakota pick-up 6cil. gas.
Corsa Wind, 4p
Titan
Gol MI 1.6, gas,
Corsa MpFI1.6 gas,
Pick-up corsa Gl

Kadett llght, 1.8, álc.
Escort hobby, gas.
Gol Cl
Gol Cl, 1.6, gasolina
CBX 450, gasolina
Escoa
Monza SlE, 1.8, compl.
Voyage 1.6 gas.
Fusca 1300
Fusca 1300, gasolina

logus, 2p, comp.

Gol, 2p, comp.

Gol, 2p, básico

Uno, EP 4p compl. (-ar)
.

Uno, 4p, compl.

Kadett, 2p, com opc.

Escort, 2p, motor 1.0

Del Rey 2p. Gl

Gol1.6 alc.

Chevette 1.6 ale.

Fusca.

VW

99
99
91
95

99
94
85
96
91

branco
branco
azul
preto

,branco
azul mel.
bege
preto
azul mel.

FORD.

199
00
98
97
00
92
91

98
88
93
93
95
87

.

94
98
92
91

cinza
dourado
cinza
prata

" azul mel.
vermelho

branco
cinza

verde met,
cinza
vermelho
verde

chumbo
azul mel.
bordá
cinza

99
99
98
97
97
96
94
94
91

89
89

88
87
82

78

73

preto meto

branco

roxa

vermelho

branco
bordô

bordo meto

bordô

prata
branco

azul
cinza

bege
cinza

branco

bege

95

94

97

96

96

96

95

95

89

86

84

83

azul

prata

bordo

bordo

azul

bordo

branco

bordo

branco

dourado

dourado

branco

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676
Escort L 1.6
Prêmio 1.5
Uno 1.0
Omega GL 2.0 4p
Opala Diplomata 4p
Opala Diplomata 4p GNV
Vectra GLS 2.0 4p
Uno 1.0 2p
Gol GIII 1.0 4p
Ford,K

Fiorino Furgão
Gol Special
Belina L 1.6
Corcel Ii
Brasília
Uno 1.5R
CG 125 Titan
CG 125 Titan
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
Today 125
CBX 200
XR 200
Bis 100 KS
Gaiola motor AP 1.8

Preto
Verde
Branco
Branco
Bordo
Azul

,

Grafite
Bordo
Branco
Dourado

Branco
Branco
Cinza
Branco
Cinza
Azul
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Prata
Preta
Preta
Branco
Vermelha
Amarela

91
9'1
97
94
91
92
98
96
00
00

94
02
87
81
78
88
97
98
98
01
.91
01
97
99

R$ 6.500,00
R$ 5.000,00
'R$ 9.500,00
R$ 13.000,00
R$ 9.900,00
R$ 12.500,00
R$ 20.000,00
R$ 7.900,00
R$ 15.500,00
R$ 7.000,00

+ 17 x R$ 353,00
R$ 7.500,00
R$ 12.500;00
R$ 4 .. 000,00
R$

.

2.800,00
R$ 2.000,00
R$ 4.900,00
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
R$ 2.900,00
R$ 3.500,00
R$ 1.900,00
R$ 5.000,00
R$ 4.200,00
R$ 2.800,00
R 4.00000

311-0802 311-8281

Gol 16V4p
Civic Completo 98/98 Prata

99 R$13.500,00
GolMI 97 R$ 9.600,00 Fiesta 4 P ar q 98/98 Prata

Corsa Sedan, 1.6 97 R$12,500,00 Corsa Milleniun
=

ve/te/cee tr/ar qu/al 01/01 Prata

CorsaSuper 97 R$ 9,300,00 Astra GLS ' Completo 99/00 Cinza
Gol 93 R$ 7.200,00
Gol 92 R$ 6.400,00 Corsa Sedan Completo 00/00

.

Branco

F·l000 91 R$.26.000,00 Corsa Super 4P lides/ar q/ tr 97/97 _Branco
Elba 89 R$ 4.000,00
Escort 88 R$ 4.500,00

Parati 1.6 limp/des/ar/dlreção 00/01 Branco

Santana compl.- ar 87 R$ 4.500,00 Siena ELX Completo 01/01 Branco

Escort 87 R$ 4.000,00 Uno 4P Completo 95/95 Vermelho
Chevette 86 R$ 3.500,00 Completo / topUnó 85 R$ 3.300,00

Clio Sedan 01/01 Vermelho

GoI1.6, álcool 85 R$ 3,500,00 Kangoo Completo / top 01/01 Cinza

Corcel1l2p R$ 2.000,00 Clio RT 1.6 Completo / top 00/00 Branco
Corcel I R$ 2.200,00

, RuaWalter Marquardt,1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina Exp.Antônio Carlos Ferreira,130 - centro - Jguá do Sul

........
VVotorantim I Finanças

Gol Special Branco' 2000 R$ 12.500,00
Goll.0 Preto 1999 R$ 11.800;00
Corsa Super Sedan Azul 1999 R$ 13.800,00
Escort SW Cinza 1998 R$ 15.200,00
Kadett GLS Branco 1998 R$ 11.800,00
Palio 16v 4p compl. Cinza 1997 R$ 13.500,00

,

Pampa L 1.8 Prata 1997 R$ 9.300,00
Escort SW 16v Vermelho 1997 R$ 13.800,00
Laguna 2.0 Preto 1997 R$ 17.500,00
Palio EDX 4p Branco 1996 R$ 9.800,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Corsa Wind Branco 1995 R$ 9.500,00
Gol GLI compl. Cinza 1995 R$ 10.500,00

Monza GL, 4p, cornp, Verde 1994 R$ 9.306,00
Escort L Prata 1994 R$ 8.800,00
Honda CBX 750 Four Fantasia 1974 R$ 8.500,00
Escort Hobby Preto 1994 R$ 7.200,00
Gol CL 1.6 Azul 1992 R$ 6.800,00
Verona GLX compl. Azul 1991 R$ 6.500,00

Fone/Fax:

275-1132
AstraSeda" GL 1.8, corCinza, ano 2000

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, travas e espelhos
elétricos, rodas de liga leve

Brava ELX 1.6 16V, .cor Branca, ano 2000

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico
Goif 1.6 4p., corBege, ano 2001

Opcionais: ar condicionado, direç60 hidráulica, trio elétrico, rodos
de liga leve

Corsa Hatch 1.0 4p., cor Branco, ano 2003

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, CD
Gol16V 4p., cor Prata, ano 1999

Opcionais: ar quente, desembaçador, toca fitas

Uno Eletronic 4p., corAzul, ano 1996

Opcionais: limpador, desembaçador, vidros e travas elétricas
Corsa Sedan Super 16V, corCinza, ano 2000

Opcionais: ar quente, desembaçador, direção hidráulica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSÓRCIOS

cinza, limp. tras., ar quente.
R$6.500,00. Tratar: 371-
6056.

FUSCA - vende-se, bco, 82.
Valor a combinar. Tratar: 9111-
7436.

GOL - vende-se, 81, cl motor
novo, reformado, doc. em dia.

R$2.200,00. Tratar: 370-
2217.

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE �O

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

comp-ra - ven'de - troca
financia - novos e usados

ESCORT -vende-se, 88, financ.,
! Fone: 370-2764. i

ICeI.: 9104-2070/9957·6099:
h., \y.dJ<j."",.,. (lrubl>'" 440li (TIe."'lcle_S<:h�.1l;

ou troca-se per carro financiado.
Tratar: 276-0397 cl lourival ou I

GOL - vende-se, 86, AP 1.6.

Simone. R$3.300,00. Tratar: 9905-
1537.

F 1000 - vende-se, dupla, 85,
turbo, nota fiscal. Tratar: 9979-
1437.

GOL - vende-se, 96, blues.

R$9.900,00. Tratar: 375-0561
c/Sérgio.147 - vende-se, 80, azul, bom

estado. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751

fncto. Tratar: 371-7375 cl
Milene ou Valnei. FORD KA - vende-se, 00, prata,

limp. tras. R$11.800,00.
'

Tratar: 371-6056.

GOL - vende-se, special, 011
01, bco. IPVA 03 pgo,
R$12.200,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810 tarde.

'

MONZA - vende-se, 85, bom

estado, álcool, 1.8.

R$4.000,00. Tratar: 371-3040
ou 9965-9920.

PALIO - vende-se, El, 1.5, 4p,
97, compl., menos ar e direção,
alarme, vidros e tr, elétr., IPVA
02 pgo. R$11.500,OO. Tratar:
371-0508 ou 9117-0666 cl
Danielle ou Anderson.

MONDEO - vende-se, 97,
compl., azul, GlX, 2.0, 16v.
Tratar: 997,9-9110.

GOL - vende-se, Cl., 93, gas.,
1.6-, cl jogo de rodas.

R$7.500,00. Tratar: 275-
3114.

MONZA - vende-se, Sl, 93, ale.
R$7.700,00. Tratar: 9112-
5501 cl Rogério.

PALIO - vende-se, El, 1.5, 4p,
97, compl., ar, dir., alarme, vidro
e tr. elétr., IPVA 03 pgo.
R$11.500,00. Tratar: 371-
0508 ou 9117-0666 cl Danielle
ou Anderson.

Cef: 9963-7641PALIO - vende-se, EDX, 4p, 96,
cl llrnp. e des. tras., única dona.
Tratar: 276-0397 cl Simone ou

Lourival.

Tel: 371-7212GOl-vende-se, 00, 4p, 8v, 1.0,
branco, GIII. R$15.500,00.
Tratar: 9132-9695.

S-10 - vende-se, azul, 96/96,
GNV. Aceita-se moto ou carro de
menor valor. Tratar: 373-2545

cl luis.

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila LaJau

GOL - vende-se, 93, LO,
branco, lindo. R$7.500,00,
financio. A vista cl desc. Aceita"
se troca. Tratar: 9132-9695.

PRÊMIO - vende-se, 87/88.
R$3.200,00. Tratar: 276-1007.

PARATI- vende-se, 97, ct, 1.6,
MI, cl des., trava, película e

som. R$13.000,00 ou troca-se

por pick-up courier. Tratar:
9117-3428.

GOL - vende-se, 90, alcool,
grafite, rodas esp., ótimo
estado. R$5.500,00. Tratar:

372-0391 ou 9965-8875.

S-10 - vende-se, de luxe, 96,
gas/GNV. R$18.500,00.
Tratar: 9'112-5501 cl
Rogério.

UNO - vende-se, ElX, 95, 4p,
compl., a.c., alarme. Tratar:
376-1481 cl Evandro.

FUSCA - vende-se, 70. Valor a
combinar. Tratar: 372-0203 cl
luzia.

GOL - vende-se; 97/97, 1.0,
verde met. Tratar: 274-8534 ou

9955-4945.

GOL - vende-se, 100b, 96,
desemb. e llrnp.. traseiro,
película e aro 14". R$5.000,00.
Tratar: 9123-3174 cl Pedro.

PASSAT - 81, troca-se por
fusca ou chevette 80/82. Tratar:
370-9201.

VECTRA - vende-se, 95, preto,
compl., cl bancos de couro.

R$14.500,00. Tratar: 9104:
6677 dia ou 370-7274 noite cl

.

luis.

UNO - vende-se, cst., 93, 4p.
R$3.200,00 + 23x R$265,00.
Tratar: 370-8043.

FUSCA - vende-se, 95, todo
orlg., cl ap. de cd. R$6.000,60
+ 9x R$147,ÓO fixas. Tratar:
9979-0605.

GOL vende-se, 87.

R$2.000,00 entro + 23x

R$287 ,00. Tratar: 9125-1117.
GOlF'- vende-se, Gl, 95, 4p,
ótimo, parto Tratar: 9979-1437.'

SANTANA - vende-se, Cl., 89,
cl aro de liga leve, porta malaUNO - vende-se, Eletronic, 94,

elA
8

Cons'órcio

'Regata
�te�'�"

PEÇAS .. ACESSÓRIOS, - OFICINACOMPRA - VENDA· TROCA· FINANCIA - CONSÓRCIO

ir 370-9995tf 370-5999

TABELA DE USADOS

SUNDOWNWEB 03/03 VERMELHO
C-IOOBIZ ES 00/01 PRETA

YPTON T105E 98/98 AZUL
CRYPTON T105 E 01101 'VERMELHO
CG 125 KS 00/00 PRATA
CG 125 KS 01101 PRATA
CG 125 KS 01/02 VERMELHO
CG 125 KS 01/02 VERMELHO
YBR 125K 01102 PRETA.
INTRUDER 125 03/03 AZUL
CBX200 98/98 ROXA
CBX 200 99/99 VERMELHO
NX400 02/02 AZUL
ZX900 95/96 VERDE

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
- Rua: João Januário Ayroso, 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço------------���----------------------------------------------------�,
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elétr., impecável. R$5.500,OO.
Aceita-se carro de menor valor.

Tratar: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, Cl, 1.6,
Mi, 99, capota marítima, vidro e

Ir. elétr., alarme, a.c.

R$15.500,OO. Tratar: 376-

0270 ou 9992-4685 cl Nei.

SAVEIRO - vende-se ou troca-se,
GL,l.8, gas., 95, compl., cl ar,
dir., vidr., tr. e retro elétr., farol
milha, cl prot. caçamba, engate,
lona, impecável. R$11.800,OO.
Tratar: 9975-1728.

SAVEIRO - vende-se, 98, 1.6,
gas., bca, ótimo estado. Tratar:
375-2136.

SAVEIRO - vende-se, 02, único
dono, 25.000km, GIII. R$
18.000,00. Tratar: 9975-D047.

.

VOYAGE - vende-se, 86, 1.8,
blues, inteiro, convertido a gás.
R$5.900,OO. Tratar: 9997-5557.

VOYAGE-vende-se, 92, preto, 4p,
d.h., trava, empl. R$4.000,OO.
Aceita-se carro + 38x R$130,OO.
Tratar: 9909-2000.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
, RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,

CO original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tratar: 370-8928.

L-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tratar: (47) 9102-
0009 cl Santiago.

MB 608 - vende-se, 84, baú,
ótimo. Tratar: 9979-1437.

1113 - compra-se, de
preferência financiado. Tratar:
372-0108.

F4000-vende-se, 82,lQ dono,
caro gran., estado de Okm, parto
Tratar: 9979-1437.

AGRALE - vende-se, 30.0, 901
91, pI trilha, motor mexido.

R$1.200,00. Tratar: 370-9850.

AGRALE - vende-se, 90, pI
trilha, motor mexido.
R$1.200,OO ou troca-se por
mat. de construção. Tratar: 370-
9850 manha.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
verm., cl part., c/ 7.000km, cl
3 meses .de garantia. Tratar:
9135-7729.

CG - vende-se, Titan, 001011
02, pouca qultornetragem.
Aceita-se moto na troca. Tratar:
9132-9695.

CORREIO DO POVO 11

Ranger. Tratar: 9103-2939.
MÓDULO - vende-se, central

eletrônico, pI Uno 1500. Tratar:
9111-8542.

C'ADEIRINHA - vende-se,
de bebê, pI carro,

importada, marca Colfo,
bom estado. Valor a

c o m b i n a r. T r a.t a r : 3 7 1-
4921 cl Marilene.

VENDE-5E-caixa selada pI Ford
Ka. R$50,OO. Tratar: 9975-
0625 cl Maurício. \

VENDE-SE - sub, Bravox 12".

R$100,OO. Tratar: 9975-0625
cl Maurício.

CD - compra-se, orlg., da Ford

diversos
ANTENA - vende-se, Directv, cl de ginástica abdominal. Tratar:

codificador e contr. remoto, só 9121-7809.

instalar e usar. Valor a

combinar. Tratar: 9103-9362. AQUECEDOR - vende-se, de

ambiente, Britânia, peq. Tratar:
APARELHOGINÁSTICA-vende- 371-4658 ou 9992-5253.

se, esteira elétr. digital. 2x de

R$225,OO. Grátis um aparelho BICICLETA-compra-se, importada,

de coéker. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli
antiga. Tratar: 37H3362.

CACHORRO - vende-se, filhote
de basset, puro. Tratar: 373-

3_787 ou 9993-1751 cl Noeli
ou Solange.'

CACHORRO - vende-se, poodle
adulto. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 cl Noeli

CACHORRO - vende-se, filhote
de plntcher nQ 1. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli

CACHORRO-vende-se, poodle,
micro toy, cl 40 dias.

R$150,OO. Tratar: 372-1813.

CACHORRO - vende-se, pintcher,
adulta. R$40,OO. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751.

CACHORRO· -' compra-se,

piquinês, filhote. Tratar: .371-
6362.

.

CACHORRO - vende-se, filhote

telefonia e segurança
Amelhor opção para sua empresa,

\escritório e residência.
Produtos e sentiços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

CANIL-vende-se, todo de ferro,

TELEFONIA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax

.

Aparelhos para tetevenoas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalízada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas aux.íliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Insta/ação e Assistência Técoica)
Cabos (upt cai. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabearnento estruturado
Conectores .

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
canceres automâtícas p/ porterías
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Color) .

Micro Câmeras (P/8 e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA. PRÉDIO.S
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

. Iluminação de emergência
Instalações de sistemas telefôniCOS coletivo'
Monitoramento de imagens (coletivo e. individual)

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Oné'ia Horst, 104· Vila Lenzi • Jaraguá do Sul· se l email:makefel@terra.com.br • Fone/Fax: (47) 371 ..7007
'-
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Empresa 100% Brasileira trás oportunidade de desenvolvi
mento de negócio próprio para qualquer pessoa acima de
18 anos. Remuneração conforme produção, podendo che

gar a R$ 5.000,00 mensais em menos de 2 anos. Não se

trata de revender produtos ou pirâmides, correntes, etc.
Maiores detalhes através do endereço
www.meganegocio2.kit.net ou pelos telefones (47) 9981-
6783 I (47) 387-1039 (após às 19:00 hrs)

cl telhado. R$120,00. Tratar:
370-8515.

CELULAR - vende-se, Motorolla,
Tim, cl 2 meses de uso, prata.

t' R$200,00. Tratar: 373-0564

� ou 9602-4.808.

I
a

I

COLCHÃO - vende-se, de casal,
marca Kenko Pato, cl imã,
medicinal. Valor a combinar.
Tratar: 371-4921 cl Marilene.

COMPUTADOR-vende-se, IBM,
486, driver CD56r, 16mb de
memória ram, driver de

disquete, monitor ADD colorido.
Tratar: 372-0391.

CURIÓ - vende-se, fêmea.
Tratar: 371-8040 ou 9962�

5883.

ESCADA - vende-se, p/ maca,
branca. R$30,OO. Tratar: 370-9209..

ESTUFA - vende-se, cl 6

bandejas, pI lanchonete.

R$300,00. Tratar: 371-4658
ou 9992-5253.

FILMADORA - vende-se, JVC

GR-SX867, suoer VHS-C hiper
zoom, digital de 450x +

acessórios. R$500,00. Tratar:
9905-50Q8.

FREEZER - vende-se. Tratar:
373-3787 ou 9993-1751 cl
Noeli.

JANELAS - vende-se, 7, de

. A.

DOMINE O INGLES

/

CLASSI TERÇA-FEIRA, 26 de agosto de 2003
'.

VOLTE A FICAR EM

FORMA. REDUZA OU

CONTROLE SEU PESO

COM SAÚDE.

ATENDIMENTO
PERSONALIZADO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

Método eficaz, prático e interativo,
4 anos de experiência em Londres.

Faça seu horário.
De Segunda a Sábado das 8hs às 18hs.

Maiores Iniormacões: 372-1498 cfMário

alumínio, cl verneziana, cl
vidros" ou troca-se por
material de construção.
Tratar: 376-1750 ou 9979-
0120 cl Laercio e 372-2317
comi.

JANELAS-vende-se, 3 de zinco,
estilo colonial, cl vidros e

vernezlana, prontas pI montar.
R$120,00. Tratar: 371-6064

cj Jair.

JAQUETA - vende-se, de couro,
pI motoqueiro, tamanho P.
Tratar: 91!l.1-8542.

MÁQUINA - vende-se, de

escrever, Olivett, Lettera 32, cj
maleta, antiga. Tratar: 371-
4658 ou 9992-5253.

Turismo e Viagens

Besta GS grande
cf 16 lugares,

cf ar condicionado.

Tratar: 9975-0625

cf Maurício

JP Comér
•

ricas.

Moto..ola····y2.,201····
e,Nokia,',1220

.'

No Pronto T

R$ 299,00
ou
1+4 de R$ 59,80

.Menu 100*

1+4de R$19,80
A vista R$

Semi-nov()s cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

,créditos
�habilitados no

.

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

� 99,00

E
8!

i R$:99,00 t
� ,�

I relpar agora também em JAIlAGUÁ DO SUL i
� (��fP'.;":�,,,,'II���iffJ"

-

�� �"/. �/"'i",,:�"!��� '�:�f:":":(J 41-213-0888
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QVigilância Eletrônica

QCircuito Fechado de TV

�Controle de Acesso

CLASSI CORREIO DO POVO 13

Atelíci de Co.t:ura
T�' 371-7828

QPortões Eletrônicos
QRádio Comunicação
Qlnterfones
QVídeo Porteiro

MOTOR - vende-se, V8, gas.,
compl., cl carburador,
inguinação e motor de

arranque, disco e plator, 1

caixa 3 marchas. R$500,00.
Tratar: 370-9850.

eqptos novos, jaqueta G e M,
calça G e M, bota 42 e 38.

R$1.000,00. Tratar: 9905-
5008.

MÓVEIS - vende-se, pI montar
loja de roupa. Tratar: 370-
9596 ou 276·3059.MOTO VELOCIDADE - vende-se,

�---------,-------------------�-----------------------------------------------'-----'---------'-"i
TtIl ; �; GRUPOS GERADORES DE ENERGIA I

,
"Venda *Locação "Consertos *Montaaens IIrmáqulnas Indús�rla ,

eComérolo Ltda.• ME i

! Trabalhamos tom vendas e consertos:
i

- Motores Estacionários -- Moloserra
� ·lavo Joio . Rocadeira • Assistência 24 hs
: . Aspirador - Mótobombas www.irmaquinas.cjb.net

_ ,·Compressor . Entre outros... irmaquinas@uol.com.br :

i_Ru� �E!L �ri)c�pil) (;1)R1e�de Oliveira,_ 1651- Centro - J(lrll9uá do Sul_ I

275-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

HERBALIFE
Controle de Peso,

Ganho de Massa Muscular,
Muita Energia e Dtsp o s

í

ção ,

www.hblbrasil.com/bemestar
Tratar: 47.372-1072 ou 9975-41,88

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

4,64. R$3.000,00. Tratar:
9905-5008.

OURO - compro, qualquer
peça, ar re b e nt ad a,
quebrada. Pago a vista. Vou
até vocé. Tratar: 9979-
0605.

PORTA - vende-se, de tela, pi
lanchonete ou cozinha. Tratar:
371-6362.

PROCURA-SE - galpão, cl
250m2 a 300m2, pI
aluguel. Tratar: 371-
2741.

PLAN
* VENDAS *I.OC.AÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

BOANOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veícuos. Rua João

Planischeck, 293, s/s.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

VENDE-SE - instalações pI
mercado, pI retirar do local.
Aceita-se carro. Tratar: 376'
2222 ou 9121-3921.

,VENDE·SE - um engate de

carretinha, pI Corsa wínd.
Tratar: 9118-2880.

VENDE-SE-ciclo motor, Monark.
Tratar: 276-0478.

NOTEBOOK-vende-se, Compac
Mod Armada, Proc. Intel pentium
111500, mem. 64 megabytes, HD

NOVENA DA SANTÍSSIMA
VIRGEM MARIA

Reze nove Ave Marias durante nove dias:
fazendo três pedidos (dois difíceis e um

impossível). Mande publicar essa novena no

nono dia. Mesmo sem fé, verá o que acontece.

J.A.Q

VENDE-SE - 8 janelas de 1,60 x

2,0 e 1 janela de 3,00 x 1,30.
Janelas de ferro próprias pI
galpão, já cl vidro. Tratar: 275-
2335 c/céüo.

VENDE-SE - título do Beira Rio

E
• PLAYSTATIOH 2
• X80)(
• PLAYSTATION OHE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COlOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LlNI1A �E
vloeo GAMES ;CDS

e ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

�---_._-------_...:.""""�-------------...;.---------_._--------------------,
A MELHOR MARCA, A MELHO� ROUPA E O MENORPREÇO !

I
I
I
I
I
I
I
I

Temos
JEANS: Calças, Bermudas, Salas, shorts...
Malha: Blusas manga longa e curta,
blusinhas, casacos e calças de MOLETON •••

'

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica
Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

Atendimento I

, 8:00h às 18: 30h !
sI fechar pI o almoço I

Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábri�a Dalmar) I
-------------------------------- J
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Vende-se uma fiação completa, ou troca-se

por fusca.

1 cobertura Kansai;
1 overlock;

1 reta bluestar

cf 300 cones de fio e aparelhagem
completa.

Tratar: 373-6614 cf Maria

ou troca-se Ror título do

Baependi. Tratar: 9905-6410

cl Deoglair.

controles, totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar:
376-2206.

VESTIDO - vende-se, 2, de

prenda, manequim 38.

R$90,00 cada. Tratar: 371-

0196.

XEROX-vende-se, maq., marca
Mita, modelo DC-1256, semi
nova. R$1.400,00. Tratar: 275-
1104 cf Thais.

VIDEOKE - vende-se, Sega VKS

3.0, cf câmera de éco, 2
microfones 11 Cd's. R$;300,00.
Tratar: 9975-0625 cf Maurício.

Tenha uma

renda extra
trabalhando
em casa.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station cf 2 controles. 10 cds,
1 memory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-220.6. 9106-1245 ou

273-6521VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, cf 10 cds, 2

Terreno - vende-se, c/412m2• Lateral rua
Tomaz Feo. Ges - Nova Brasilia. R$ 25.000,00.

Terreno - vende-se, c/900m2• Rua Major Julio
Ferreira - Vila Lalau. R$ 65.000,00.

Terreno - vende-se, c/375m2• Prôx, Chop Club
- Água Verde. R$ 25.000,00.

Terreno - vende-se, c/ 7.730m2• Próx. CAIC -

, Jaraguá Esquerdo. R$ 85.000,00.

Tratar: 371-5512 CRECI8054

graficacp@terra.com.br

Os fenômenos de'jaragua 'do Sul)
de volta as menininhas do prazer!
Uma só e o paraíso...
Com três você vai ao além.

PREVINA·SE
Use Camisinha FERNANDA

VIVIANE LOIRA ';
a iniciante sa eca '; '.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NEOVITA
loja especializada387

.,289· SI. 01
.

do sur- se

Única loja especializada em produtos ortopédicos, médicos e hospitalares de Jaraguá
do Sul, a Neovita atuahá dois anos na região.

!'

�
JIIVli"V''It.�, �

Medicamentos em geral
Manipuldç30 de fórmulas médicJs

Fisioterápicos e
Cosméúcos manipulados

Fone: 371-8298
Rua JoJo Ricofli, 110 - Centro

f�NEOVITA
Comércio de Produtos

1y.:J ,,/'/ 1$" �c-
'

>r�.,r. "'1 ',>,,� Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Centro Auditivo
Audio ((t�,�)) Zoom
_, Aparelhos Auditivos

_, Micro-Canal cl Volume Automático
_, Audiômetros e Impedanciômelro

_, Mol,des e Pilhas

ri CIRURGIÕES
�DENTISTAS
Odootologla preventiva estética e restauradora

Alfredo Guenther
(CRO 0380)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

Guilherme Guenter
(CRO 3978)

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FBX: (47) 372-0461
I: llariodtlBI"rllllCl. 353 ,511,CtJI1II-lIlIitloSllI
Imall: mllo.hl@lerra.colII.br - CeI.: 9919·9141

Oftalmologista
371-7801/ 370-0409

_, Cabine Acústica
.... Próteses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
c-mail: alldiozom@iJol.com.br Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 333

Fone: 371-0846 - Fax: 275-1787
e-mau atqQuentel muni com ll� - raraçué do S:.JI Rua. Guilherme Weege, 327

Ortodontia e

Ortopedia Facial

OeIt.l!prf'Ç�r:specill:Í'pir!.
ISSEM. OdontoJaragi,Q

Dr. Neto, José A. Santos
TEl. 371·0795
POLICLíNICA RIO BRANCO
illQ BmilQ 00 ib ar�(I, 10i ,SI J., Cent:í1

�i." r
•

� LA80RATÓRIO JARAGUAENS"
De ANÁuses CLfNICAS.LTOA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONV�NIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazureçhen, 67 • Centro

e Distribuidora de Cosméticos:
.
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IAPOIO: GRUPOS DE AA AJUDAM NO TRATAMENTO PARA A COMPULSÃO A BEBIDA

Divulgação
Alunos plantam sob a supervisão da professora (ao fundo)

Projeto de horta escolar

muda hábito de crianças
]ARAGuA DO SUL __;_ Os

alunos da pré-escola e en

sino fundamental da Esco

la Municipal Dom Pio de

Freitas, na Vila Machado

estão desenvolvendo des

de o início do ano o Pro

jeto Horta Escolar. São 27

alunos que cuidam diaria

mente das mudas de be

terraba, alface, repolho e

couve, orientados pelos
professores. A responsável
pela escola que trabalha

com método de escola

multisetoriada (classes di

ferentes numa mesma sala
de aula), Miriam Janete
Schalinski, ao ver que o

espaço destinado a horta

estava abandona resolveu

recuperá-lo. "Sei que mui
tas escolas já tem esse pro
jeto. Nossa horta é peque
na e simples, mas nossa

intenção é grande. Fazer
com que essas crianças te

nham hábitos saudáveis de

alimentação. Apesar deles
serem filhos de agriculto
res muitos não costumam

comer verduras", destaca
a professora.

Os alunos cuidam da

horta, estudam tudo que se

relaciona a elas e ao final,
colhem e comem na me

renda o resultado deste

plantio. A professora ga
rante que tem dado certo.

"Eles sentem prazer em

comer o que foi plantado
por eles", diz Miriam.

O objetivo, segundo a

professora é valorizar a

inclusão do hábito de coe

mer verduras nas refeições
.

e mais, fazer com que eles
,

plantem em casa. O pro
jeto está sendo viabilizado

através da prefeitura mu

nicipal que cedeu as se

mentes, o adubo e os ma

teriais necessários para o

plantio, como os regado
res e enxadas. {CG}

�
o ulgação

m O cultivo crianças adquirem o hábito d� comer verduras

�

Apoio
36 anos

]ARAGuA DO SUL - O

alcoolismo é um problema
muito sério da sociedade.

Vendido em qualquer lugar,
o controle do consumo é ,

muitas vezes, difícil, A Polí

cia Militar trabalha na pre
venção do abuso de bebi

da, principalmente, de me

nores de idade. Em Jaraguá
do Sul o consumo se dá de
forma explícita nos bares,
estacionamentos, festas' e

principalmente nas residên
cias. Não só na área urbana

como na área rural, onde o

hábito inicia cedo, com os

pais. Os chamado botecos,
podem ser encontrados em

cada esquina, e tornando
alvo fácil aqueles que pro
curam algum tipo de distra
ção ou mesmo companhia,
já que nesses bares, todos
acabam se tornando "ami

gos". Segundo o presidente
do Conselho Municipal de
Entorpecentes, Julio Max

Manske, a embriaguêz está

relacionada com a maioria

dos casos de polícia. "Vio
lência doméstica, sexual, bri
gas e acidentes de carro ou

motomuitas vezes ocorrem

por causa da ingestão de be
bida alcoólica. Porém nas es

tatísticas policiais não apare
ce o índice de embriaguêz,
porque acabam sendo

registradas as ocorrências e

de AA completa
em Santa Catarina

Bebidas alcoólicas são vendidas indiscriminadamente, proliferando o vício

não o que ocasionou o aci

dente", explica Manske.
Embora muitas pessoas

.

não aceitem a idéia de alco

olismo, e existam muitas e

variadas formas de interpre
tar o alcoolismo, a explica
ção que parece termais sen
tido para quem sofre deste

problema é que o alcoolis

mo é uma doença progres
siva, que nunca pode ser cu

rada, mas que como outras

doenças pode ser detida.
Em Santa Catarina os Alco

ólicos Anônimos foi inicia
do por uma mulher
blumenauense que buscou

ajuda nos Estados Unidos

para livrar-se da compulsão
de beber e continuou seu tra

tamento em São Paulo, no

Grupo Sapiens de AA. De

volta a Blumenau, levou a

mensagem de AA a outras

pessoas necessitadas. Nesse

trabalho encontrou outras

pessoas dispostas a fazer

qualquer esforço para aban
donar a bebida. Nesse pro-

.

1
\

cesso Slmp es nasceu o em-

brião doAA catarinense, que
no dia 30 de agosto com

pleta 36 anos de atividades.

O AA é uma irmanda

de na qual para fazer parte
basta querer. Dos 192 gru

pos formados em Santa

Catarina, oito estão na re

gião do Vale do 'Itapocu.
EmJaraguá do Sul são qua
tro OS grupos. Grupo de
AA Serenidade, Primeiro
Passo, Porta Aberta eNovo

Amanhã, que aceitam qual
quer pessoa que queira pa
rar de beber e precisa de

um apoio. "Para ingressar
em qualquer um deles, não
é cobrado taxa nem men

salidade. Basta o desejo de

parar d� beber", diz l;lm dos

membros do grupo de AA

Serenidade. O AAmantém
ainda uma equipe de volun

tários para reuniões infor

mativas em igrejas, indústri
as, escolas, hospitais, sindi
catos e instituições benefi

centes, que cooperam afili

ar-se com profissionais e

entidades que lidam com

alcoólicos. Para entrar em

contato com essa equipe o

telefone é 371-0721. {CELlCE
GIRARDI}

PABST & HADLICH
,

ADVOGADOS ASSOCIADOS

HUMBERTO PRADI
ADVOCACIA

Comunicam que a partir desta data passam a atuar em conjunto no atendimento es

pecializado em Direito Comercial, Tributário, Societário, Internacional e Trabalhista,
em Jaraguá do Sul e região.

v

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 163
Te!.: (47) 273.6543 -Jaraguá do Sul
E-mail: phadv@phadv.com.br
E-mail: humbertopradi@netuno.com.br

Rua Amadeu da Luz, 100 - 6° andar

el.: (47) 329.0333 - Blumenau

Av. Hercílio Luz, 599 - 6° andar
-

Te!.: (48) 3028.2431 - Florianópolis

Rua Dona Francisca, 260 - Sala 1406 - 14° andar
Te!.: (47) 422.2090 - Joínvílle

I
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LANCHONETE
A Lanchonete De Bertoli, Box

13, situada no bairro Czer
niewicz, apresenta muita diver
são, com Cancha de Bocha, área
de jogos, lanches e bebidas em

geral.
, I

FESTA DAS ETNIAS
Acontece neste sábado, dia 30, no
Parque Municipal de Eventos, no

Pavi Ihão "A" a 4a Festa das,
.

Etnias. As atrações da festa são:
Jantares Típicos, Italiano,
Húngaro, Polonês, Moconevi,
Alemão, apresentações típicas
culturais e Baile com a banda

.

"Tall's Buam e Grupo Dalponte.
Haverá sorteios de brindes.
Venda de ingressos antecipados
com as entidades promotoras.

FEIJOADA
Os acadêmicos do 6° período de

Administração da U nerj
promovem um feijoada, no

. próximo dia 6, no Salão da
Cómunldace Rainha da Paz Vila

Nova, a partir das 11 horas. O
cartão está sendo vendido a R$ 6

pelos próprios alunos e no Jornal
Correio do Povo com a

possibilidade, inclusive, de levar

porções. Infôrmações pelo
telefone 275-0105.

FELICIDADES
Recebeu os cumprimentos pela
idade nova (16 anos), ontem dia

25, Carlos Eduardo R. da Silva.
Parabéns de seus pais Ademir e

Adelaide, sua irmã Elis Fernanda
e seu cunhado Adriano.

PARABÉNS
CENTER

II
Cd's· DVO's· ACESSÓRIOS PARA SOM

Sheila Adriane Kl itz ke co-

Av. Mal. Deodoro, 406· Centro 371-2847

Shopping Breithaupt· Centro 275-2005

memorou seus 24 aninhos no

último sábado, dia 23. Os pais,
. irmã, cunhado e o namorado

desejam muitas felicidades!

!!L8 -

Egon Meldola
Mário Cezar Huinka
Rubens Voigt
Ewaldo Ziemann
Tatiana Puchalskl
Eduardo Pomlanowskl

25/8
Ivo Aluizio Stingfien
Aline Rudigüer
Diego Ehmke
Carlos Eduardo Riegel
Marilia Grah
Flavio Murilo Vieira
Edemir Passold

26L8
Olívia Petry
Anderson Staffun
Luis Ricardo Hübner
Elisangela Hufenussler
Natali Francine Gehrke
Jéssica Fuck
Araci Eichstadt

.

Doraci Diel
Eliane Paul
Luis Innella

Anellse Ayroso
Renata Paupitz
Ivo Ristau

Eugenio Kirschen

Lyra Gaulke
Marinaldo de Luca

288
Jean Carlos Manfrini
Antonío Angelo Gadotti
Rafae! Felipe
Mareio Bittencourt
Tadeu Ap. Tubs
Nilton' Pedri
Alcides Felix Stolf
Gabriel Kuhn
Vinicius Bublitz
Samuel N. Barreto
Guido Giancarlo Muller
Walter Januário Paupitz
Fabiane Kahn

29[8
Anadir Becker
Rui Barg
Adolfo Alberton

Margaret S. Nascimento
Rosali Rosa
Gehrdt Hornburg
Martins Kinen
Gildete Piazera

u o o Gesser

Rogério Hauck
Horalda Wendt
Luciene Vorpagel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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nacionais e i1nportados
Tele-vendas: (47) 372�2280 ou 9:1.:12�6117

E·mail: bia:s®terra.com.br

orpo aMente
ACQUA CENTER

R. PROF., ANTÔNIO ESTANI5LAU
AYROSO, 763 • NOVA BRASiLIA

(47) 371.9659

<f:l História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foibem empregado.

(

Barão 'do Itapocu

CONFIRA A HISTÓRIA

CORREIODOPOVO9

A foto de hoje registra um dos

momentos mais importantes na
vida da Comunidade Evangélica de

Jaraçuá do Sul. A Construção da

Igreja, ocorrida entre os anos de
,

1930 e 1935. A esquerda, vemos a
Escola Jaraquá, com três salas de
aura. E, na esquina da R. Estéria

Lenzi Friedrich e Av. Getúlio

Vargas, a antiga casa pastoral,
demolida para a construção do

prédio hoje existente. A foto foi

doada ao Arquivo H lstórico por
Manoel Dias Filho.

POR EUGENIO VICTOR SCHMÓCKEL

Em 1988, o Clube Filatélico e Numismática, fundada
,

no ano passado sediava em dependência do Clube Atléti
co Baependi, o 86° Encontro de Filatelistas e Numismatas
de Santa Catarina, ocasiões que era efetuada uma mostra

filatélica de coleções ja premiadas em exposições nacio

nais, além de moedas e células. Para o presidente do Clube

Filatélico, Roberto João Eissler, o Encontro era aberto à
comunidade e representara uma oportunidade a filatelistas
e numismatas que queiram a iniciar ou atualizar suas cole

ções uma vez que será efetuada uma mostra filatélica de

coleções já premiadas em exposições nacionais, além de
moedas e células. Para o presidente do Clube Filatélico
Roberto João Eissler, o Encontro será aberto à comuni
dade e filatelistas e numismatas que queiram iniciar ou atu-

�
alizar coleções uma vez que que será propiciada a troca ou

compra de selos e moedas. A Secet e a Fefinusc estavam

apoiando o acontecimento.

HÁ 3 ANOS

Em 2000, o Núcleo do Comércio do Bairro São Luís/
Ana Paula, em Jaraguá do Sul no Colégio Jonas Alves, havia
palestra sobre o Código de Defesa do Consumidor, com o

coordenador do Procon no Município, advogado Mauro,
Mahfud.A palestra era direcionada aos comerciantes que podi
am derirrlir dÓvichs sobre os direitos e obrigações dos empre
sários e clientes. A Associação Comercial de Jaraguá do Sul,
pretendia adquirir um imóvel:para a instalação do Legislativo.

o Circulo Italiano de Jaraguá do Sul montava o Curso
de Degustação de Vinho com objetivo de dar aqueles que
admiram o vinho o devido embasamento teórico e préstico
para permitir que o ato de beber vinho se tornasse, cada
vez mais, uma agradável experiência. O referido curso era

destinado a todos os interessados em vinho e que desejas
sem aprimorar seus conhecimentos a respeito desta fasci
nante bebida, seja no aspecto histórico, técnico ou colinário.
O instrutor era o Sr. Marcelo Luiz Sardagna, enólogo for
mado no InstitutoAgrario San Michele alAdije, emTrento,
na Itália. O Programa constava de História; noções de viti
cultura; noções de enologia; noções de análise sensorial,
técnica de degustação, degustação de varietais e serviços
do vinho. Eram desgustados, entre tintos: Malbec, Argen
tina; Cabernet Franc, Brasil; Cabernet Sauvignon, Chile;
Merloc, Chile, . brancos: Sauvignon Blanc, Argentina;
Chardonnay, Chile; Riesling, Brasil; Sanvignon Blanc, Uru
guai; Gewustztrainer, Brasil; Espumantes Santa Emiliana

Brut, Chile; Miolo; Brasil.
A Duas Rodas Industrial e aAssociação Recreativa Duas

Rodas promoviam a 1 a Noite Cultural, dando portunidade
para os grupos de artistas jaraguenses explorem seus traba
lhos e criações, realizando em palcos internos e externos

para proporcionarmaior dinamismo e harmonia.O evento

teve apresentações de dança e capoeira, música, poesia,
coleções e artes plásticas de' colaboardores da empresa,
além de artistas da cidade. Para a comissão organizadora, a
1 a Noite Cultural era experiência nova que deveria ter con
tinuidade. '''É um evento espontâneo - diziaMozart Soccas

.

- que deu certo no momento exato". O Grupo completa
va.sete anos de existência.

•

Venha
nh.ecer\ \ \,co '

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:301 o público
pode conferír o que hó
de mais fino em bijuterias e

, ..

ccessenos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FERíCIA: TÉCNICOS VÃO AO LOCAL DO INCIDENTE HOJE PARA ANALISAR O QUE GEROU A EXPLOSÃO

10 CORREIODOPOVO

Geladeira explode durante a

madrugada e assusta família
GUARAMIRIM - o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários do Município foi

solicitado para uma ocor

rência inusitada na manhã

de ontem. Por volta das

3h30, a geladeira da resi
dência do motorista

Valdelirio Sestren, 45 anos,

localizada na Rua

Estanislau Vick, Bairro
Guamiranga, explodiu, as
sustando a família e vizi

nhos, que foram acorda
dos com o estrondo. O Cesar Junkes

Eletrodoméstico explode e destrói partes da cozinhaforro da cozinha, partes do
chão e alguns móveis do mindo quando escutamos
ambiente foram totalmente 'o barulho e fomos todos

danificados, além de todas
as janelas da propriedade
terem sido quebradas.

- Nós estávamos dor-

pra fora de Casa sem en

tender o que havia aconte

cido. Depois entramos e

vimos que a geladeira ha-

via explodido. Não enten

demos o que aconteceu

porque o eletrodoméstico

era novo, havíamos com

prado há doi� anos �penas
- relata o motorista. Ele

foi à Delegacia de Polícia

prestar queixa e recebe hoje
técnicos da Multibras, que
farão perícia no local para
descobrir o que pode ter

originado a explosão. "Mi
nha esposa ficoumuito as

sustada, tivemos de leva-la

ao hospital. O estrago cau
sado aqui em casa foi mui

to grande, queremos os

técnicos descubram o que
aconteceu para evitar que
ocorra em outra residên
cia e também exigimos res
sarcimento", enfatiza.

A redação do Jornal
CORREIO DO POVO en-

trou em contato com a

Multibras, que não efetuou

resposta até o fechamento
festa edição. (FABIANE RIBAS)

Bombeiros terão centro de treinamentopróprio emJoinville
]OINVILLE-Bombei

ros e profissionais que atu
am nas brigadas industri
ais mantidas por empre
sas de Joinville vão contar

com um local próprio
para o 'aperfeiçoamento
constante das técnicas de

combate a incêndios e

outras situações de emer

gência. A iniciativa 'de
construir o Centro de

Treinamento para Pre

venção 'e Combate a In

cêndio é da Associação
dos Profissionais de Segu
rança e Saúde Ocupaci
onal de Joinville que, em

parceria com a Sociedade

Corpo de Bombeiros Vo

luntários, vem sendo dis-

cutindo o projeto de do

tar a cidade de uma área

específica para essa

capacitação.
O centro de treina

mento contará com com

pleta infra-estrutura, des
de sala para treinamento

teórico e secretaria, ba

nheiros, vestiários, tanque
de decantação, sistema de
abastecimento de com

bustível central e um cam

po onde serão realizados

os treinamentos ,práticos.
Com uma área de 40 por
60 metros quadrados, o
campo contará quatro
obstáculos a gás, entre eles

um veículo e uma casa de

classes de incêndio

(indoor), onde serão si

mulados incêndios classe

A,B e C, há serem com

batidos por extintores.

Segundo o coordenador
do projeto, Amaro dos

Santos, está sendo realiza
da a terraplanagem/do ter
reno. Assim que viabilizar
os recursos necessários ao

projeto, a associação pre
tende iniciar a construção
propriamente dita, que in
clui também um tanque de

decantação e calhas de

contenção de água.
Atualmente atuam nas

empresas deJoinville mais

de mil brigadistas.jalérn
dos voluntários e efetivos

do Corpo de Bombeiros.

Casa simulará classes de incêndios
Com a proposta de

treinar bombeiros e

brigadistas para todos os

casos de incêndios, o cam
po Centro de Treinamen

to para Prevenção e

Combate a Incêndio con

tará, com uma casa de

quatro cômodos que será

utilizada para simular as

principais classes de incên-

dios. As classes de incên

dios (A, B, C) terão as si

mulações e serão realiza

das em ambientes corres

pondentes como cozinha
e escritório. Elas serão

provocadas por vaza

menta, de gás, pro?utos
inflamáveis, provocando
os incêndios em equipa
mentos como fogão a

gás, condicionador de ar

e painéis elétricos entre

outros. Haverá na casa,
extintores corresponden
tes para cada tipos de in

cêndios, que deverão ser

utilizados corretamente,

completando o treinamen

to.

As simulações serão

realizadas com gás GLP,

Não é possível formar um
bombeiro apenas com in

formações teóricas, pois
os incêndios são comba

tidos na prática. Portanto,
associar os conhecimentos

teóricos aos práticos, é fun
damental para preparar

brigadistas e bombeiros

para enfrentar qualquer si
tuação de emergência. A
proposta é convocar todas

as' empresas que possuem

brigadistas, bem como as

do segmento de venda e

manutenção de extintores

e componentes de comba
te a incêndios e materiais

de segurança para apre
sentação do projeto, con-I

vidado-as a aderirem.

considerado não poluente.
Mas a proposta é utilizar

futuramente também o

gás natural. Além dos trei

namentos de combate a

incêndio, será preparado
local para treinamentos e

simulações de salvamento
em alturas, utilizando a

parede da casa de classes

de incêndio (indoor).

TERÇA-FEIRA, 26 de agosto de 2003
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LOTERIAS �.

Megasena
concurso: 491

01 - 09 - 15 - 22 - 43 - 55

Quina
concursorl l Sv

04 - 17 - 21 - 39 - 76

Loteria Federal
concurso 03762

1°_ Prêmio: 51.427
2° - Prêmio: 00.607
3° - Prêmio: 21.658
4° - Prêmio: 52.310
5° - Prêmio: 04.271

Lotomania
concurso: 344
10 - 1 3 - 1 8 - 23 -

33 - 38 - 47 - 54 -

55 - 58 - 59 - 63 -

64 - 67 - 71 - 89 -

91 - 94 - 98 - 99

OassificadosdomRRElooorovo.

ligue para o 371-1919,
e confira!

FALECIMENTOS
Faleceu às 2:30 horas em 24/8 a Senhora

Irena Kleine com idade de 84 anos, deixando

enlutados 1 filha, 2 filhos, genros, noras, netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepul
tamento foi realizado em 24/8 às 16:30 horas,
saindo o féretro da Igreja Evangélica Luterana

Centro seguindo para o Cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 14:45 horas em 22/8 o Senhor

Lauro Venancio Silva com idade de 60 anos,

deixando enlutados a esposa, 9 filhos, genros,
noras; netos, bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 23/8
às 16:30 horas, saindo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério Rio

Branco.
II

Faleceu às 20:30 horas em 23/8 o Senhor

Alvino José Weber com idade de 69 anos,

deixando enlutados a esposa, filhos, genros,
noras, netos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 24/8 às 16:00

horas, saindo o féretro' da sua residência

seguindo para o Cemitério Municipal Municipal
de Guaramirim.

Faleceu às 17:10 horas, em 24/8 o Senhor

Adelmo Kutzki com idade de 32 anos, deixando
enlutados a esposa, seus pais, irmãos,
cunhados, sobrinhos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 25/8
às 16:00 horas, saindo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério Nereu

Ramos.

Faleceu às 6:00 horas em 22/8 o Senhor .Iosé
Pereira com idade de 67 anos, deixando

enlutados 4 filhos, 4 filhas, genros, noras,

netos, bisnetos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 23/8 às

11:00 horas, saindo o féretro da Igreja
Evangélica Apóstolo João seguindo para o

Cemitério da Vila Lenzi.
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I�cheeTr�eoPéf�crn
a finaldoCoroaBom deBola

]ARAGUÁ DO SUL -e-t- As

equip'es Tranze o Pé e

Karlache/ADV Aurora

_ que chega á sua terceira

final consecutiva - dispu
tam o título do Campeo
nato de Futebol' Sete

Sênior - Coroa Bom de

Bola/2003, em partida que
acontece a partir dás 10h30
de domingo (31/08), no
campo da Karlache, onde
também se enfrentam

Acaraí/Móveis Kagenor e
Santo :Antônio/Escritório
Floriani para definir a ter

ceira colocação, em jogo
que deverá iniciar às 9h30.
Para chegar' à decisão,
Tranze o Pé venceu Acaraí

nas cobranças de pênaltis
(3 x 1), depois de empate
sem gols no tempo regu
lamentar. Já a Karlache fi

cou com a vaga ao'derro

tar por 3 x 2 o time do

Santo Antônio. As semifi-

nais aconteceram no últi

mo domingo, na Karlache.
Com 11 gols marca

dos, o atleta César Rogé
rio Atanásio (ABC Espor
te Clube) é o artilheiro da

competição, que tem ain

da Acaraf/Móveis

Kagenor com a defesa

menos vazada - cinco

gols em seis jogos. Promo
vido pela Fundação Muni
cipal de Esportes, o Co

roa Bom de Bola/2003
premiará os três primeiros
colocados com troféu,
medalhas e costela, sendo
30 quilos ao campeão, 20
quilos ao vice e 15 quilos
para o terceiro colocado.

O time classificado em

quarto lugar ganhará tro

féu e uma bola. Também

haverá troféu para equipe
disciplina, defesa menos

vazada, artilheiro e atleta

destaque da competição.

,

Arbitros catarinenses apitarão
no mundial de handebol

FLORIANÓPOLIS - Os

árbitros catarinenses Mar
celo Scharf, 38, e Miguel
Ângelo Dittrich, 40, fo
ram convocados pela Fe

deração Internacional de

Handebol para apitar no
mundial da modalidade,
categoria Júnior Masculi
no, a ser disputado em

Foz do Iguaçu (PR). Os
jogos começaram no do

mingo e prosseguem até

dia 6 de setembro. A du

pla viajou sexta-feira para
a cidade-sede. É a quarta
vez que os catarinenses

apitarão em mundiais de

handebol.
Natural

Florianópolis, onde traba
Iha na Gerência de D�s
portos e Participação da

Fesporte, Marcelo Scharf
� é formado em Educação
Física pelo Cefid/Udesc e

árbitro de handebol há 15

anos, período que acumu-

r
experiência apitando,

de

as principais competições
do. Estado e do Brasil,
como as cinco últimas fi

nais da Liga Nacional.

A exemplo de Marce

lo, Miguel Ângelo (que é

natural de Videira, funci
onário público - profes
sor de Educação Física na

rede escolar de Mafra)
também é formado em

Educação Física pelo
Cefid/Udesc e atua hi 15
anos como árbitro nas

principais competições do
país.

Geralmente atuando

.

em dupla nas competi-'
ções, os catarinenses são

atualmente os melhores'
árbitros do país e só não

apitaram o Pan de Santos

Domingos por uma op

ção da entidade esportiva,
já que a dupla havia apita
do no Pan de Winnipeg
em 99, no Canadá e tive

ram uma atuação destaca

da.

ESPORTE CORREIO DO POVO 11
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I TRANSFERIDA: TERCEIRA PROVA SERÁ REALIZADA NO MESMO AUTÓDROMO, NOS DIAS 30 E 31

Mau tempo atrapalhou prova do
brasileiro de automobilismo

]ARAGUÁ DO SUL - A

chuva adiou a decisão do ,

terceiro Campeonato Bra
sileiro de Automobilismo

na terra, realizado no Au

tódrorno Cavalo de Aço,
em Joaçaba, neste final de

.

semana. A previsão já
anunciava tempo chuvoso

há duas semanas para a

região do Vale do Rio do

Peixe, em Santa Catarina,
mas os dias com sol na sex

ta-feira eno sábado, fizeram
os participantes descartarem
a possibilidade do clima

atrapalhar a festa. Os

jaraguaenses Raulino Kreis

Junior, Douglas Bogo e

Dirceu Rausis participaram.
da competição �m busca da

liderança do est�duaI e pos
sível título do brasileiro.

Entretanto, o piloto
Douglas Bogo capotou o

carro nos treinos livres de

sexta-feira, teve de ser en

caminhado ao hospital,
mas não sofreu ferimentos

, I
graves. "Mas como meu

carro ficou completamen
te danificado, não pude
participar das provas de

Bogo capotou nos treinos livres e não pôde participar das provas do brasileiro

sábado. Por isso também

não vou correr neste final

de semana. Meu próximo
desafio será o catarinense",
diz. Dirceu Rausis liderou

os treinos livres que inicia

ram na sexta-feira, fez a

pole no treino classi

ficatório de sábado, para
o Brasileiro, cravando a,
melhor volta. "O carro

estava muito bom, pude
aproveitar bem o equipa
men�o e superar os princi-

pais pilotos que disputam
o campeonato catarinense

e o brasileiro.

Na primeira bateria, li
derava até a última volta,
quando um retardatário

me atrapalhou e acabei

perdendo a primeira posi
ção para Luciano Martins,
de Catanduvas. Na segun
da bateria larguei em se

gundo, mas o corro apre
sentou problemas de

carburação e não consegui

superar Martins"; diz.
A terceira e última pro

va seria no domingo, mas
como o clima não possi
bilitou em função da chu

va, foi transferida paro os

dias 30 e 31 de agosto, no
mesmo local.

Noestadual, Rausis fi

cou em segundo lugar, so
mando dez pontos, tor
nando-se um candidato em

potencial para o titulo da

temporada. (FABIANE RIBAS)

Nadadores daAcademia Impulso trazemmedalhas paraJS
]ARAGUÁ DO SUL -

,Atletas da Academia Im

pulso que integram a equi
pe Santa Catarina Máster

trouxeram uma medalha
de prata e quatro de bron

ze para o Município, pro
venientes das disputas da

segunda: Copa Mercosul

de Natação Máster -.
Troféu João Anderson. As
atividades' foram realizadas

neste final'desemana, na
piscina olímpica (50
metros) do Clube'

Curitibano, em Curitiba,
reunindo mais de 300 na

dadores da região Sul do

País.

Entre os jaraguaenses
que se destacaram, estão
Renato Ricardo Behnke,
segundo colocado na pro
va de 100 metros costas,
na categoria 40+; Gerson

Divulgação
Atletas superaram-se nas competições da Copa Mercosul

')
Luiz Soares, terceiro lugar
nos 100 metros costas, na

35+; Denise Dalleri, tercei
ra nos 50 metros' costas, na
35+;Marlise Klemann, ter
ceira colocada nos 50

metros borboleta. e 100

metros borboleta, na cate

goria 35+.
, Além desses nadado

res, Mário Sérgio
Spoladore Filho e Luiz

Gonçalvez Junior tam
bém competiram em

Curitiba, ambos da cate

goria30+.
O próximo desafio

dos atletas da: Impulso já
está ag�ndado. Serão as

provas do Troféu Viviane

Hirdes, marcado para
acontecer emJoinvilIe, nos
dias 19 e 20 de outubro.
Da mesma forma, a coor
denadora de natação da

academia, Marlise Kle

mann, confirma a partici
pação no 6° Circuito
Mercosul de Travessias, a

ser realizado em seis eta

pas (no período entre ou-
.

rubro deste ano até abril de

2004). "Cabe homen,agear
os atletas que nadam por
amor, pela continuidade da

prática desportiva,'pela
cura e pela vontade de ven

cer", salienta a coordena
dora. (FR)
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I DISPUTA: PILOTOS CATARINENSES PREPARAM-SE PARA O SUL -BRASILEIRO QUE �ERÁ NO PARANÁ

Alchini mantém a liderança
do estadual de motovelocidade

MASSARANDUBA - o

publico compareceu em

massa para prestigiar o show
de velocidade e destreza dos

aproximadamente cem pilo
tos que participaram da oi

tava etapa do Campeonato
Catarinense de Motoveloci

dade, realizado neste final de
semana. O piloto guarami
rense Beto Alchini disputou
na categoria Força Livre Na
cional e consolidou a lide�an
ça da competição ao vencer

a prova. Ele largou na ter

ceira colocação � ainda na

primeira volta ultrapassou o

segundo colocado, ficando
atrás apenas de Luciano de

Oliveira, o Boca, de Jaraguá
do Sul. Na terceira volta,
Beto assumiu o primeiro lu
gar, com- grande vantagem

IC Y

Evento contou com a participação de cerca de 100 pilotos

sobre o segundo colocado,
Celmo Dzickanski, de

Mafra, e do terceiro,
Amadeu José Santos Neto,
de Massaranduba.

- Estava mais rápido
nos treinos e, durante a pro
va, a pista estava muito boa,

o que facilitou para eu man

ter o mesmo ritmo. Correr

em Massaranduba, pramim,
é como se estivesse corren

do em casa, pois sempre
conto com o apoio do pú
blico -, considera o

guaramirense. Alchini soma

142 pontos no estadual, con
tra 128 deWagner Gervásio,
de Camboriu, que ficou em

quinto nesta etapa. Boca caiu
quando ocupava a segunda
colocação e conseguiu termi
nar em sexto lugar. O piloto
de Brusque, Denis do Nas

cimento, ficou em quarto lu

gar.
Esté final de semana, dias

30 e 31, muitos pilotos
catarinenses vão atuar napri
meira etapa do Campeona
to Sul-brasileiro de Velo

cross, que. será realizado na

cidade de Campo do Tenen
te, no Paraná. Esta competi
ção será em três etapas, sen
do que Massaranduba vai

sediar a de Santa Catarina,
nos dias 27 e 27 de setem

bro. (FABIANE RIBAS)

Jaraguaenses são vice-campeões na TaçaOuro de Bocha
JARAGUÁ DO SUL - A

equipe Baependi/FME/
JCl de bocha participou da

Taça Ouro de Clubes, pro
movida pela FCBB (Fede
ração Catarinense de

Bocha e Bolão) e sagrou
se vice-campeã da dispu
ta. A competição foi reali-

.

zada de quinta-feira a do

mingo, de 21 a 24, na ci

dade de São Ludgero,
contando com a atuação
de 14 equipes de todo o

Estado. O técnico de bo
cha da equipe jaraguaense,
Carlos Américo, conside-

rou a competição deste

ano de elevado nível téc

nico. ''A Taça Ouro reúne

os melhores jogadores
.

desta modalidade espor
tiva, o que contribui em

muito com a realização d

jogos em equilibrado, bas
tantes disputados", diz.

O campeão dessa

competição este ano foi

São. Ludgero, seguido da

equipe de Jaraguá do Sul,
Timbó e Blumenau. En

tre o destaque do grupo

jaraguaense, Américo
menciona o atletaJocemar

CORITIBA BATE FIGUEIRA
O Coritiba colou nos líderes do Campeonato Brasileiro
ao vencer o Figueirense por 2 a 1, em Florianópolis, na
tarde de domingo, ratificando o ótimo aproveitamento
nos jogos fora de casa.

Com 49 pontos, o Coxa está a cinco do primeiro
colocado Santos. Já o time catarinense continua com 37;
na zona intermediária da tabela.

LUSA DERROTA O AvAí
Após três derrotas consecutivas, a Portuguesa voltou a

vencer no Campeonato Brasileiro.da Série B. Na noite
desta sexta-feira, na estréia do técnico Heriberto Cunha,
a Lusa goleou o Avai por 4 a O, no estádio do Canindé.
Com o resultado, a Lusa chegou a 25 pontos ganhos .

na classificação, mesma pontuação dos catarinenses.
Com uma vitória a mais (sete contra seis), o Avai ainda
é o sétimo colocado na Série B, e a Lusa a oitava.

Valnieri - contratado re

centemente, vindo da equi
pe de Palmitos - que ven

ceu os adversários na pro
va individual. "Ele derro

tou inclusive os dois me

lhores bochafilas do Es

tado, o Adão Moreira

(Adãozinho), que atual

mente joga por Orleans, e

Rafael Vanz Borges, que
atua por São Ludgero",
destaca, explicando que a

equipe de Jaraguá do Sul

perdeu nas provas de trios,
e dupla.

Os atletas que defendem

o Município treinam uma

média de duas vezes por
semana, nas dependências
do ClubeAtlético Baependi,
e preparam-se para as dis

putas da fase regional dos
Jasc Gagos Abertos de San
ta Catarina), previsto para
acontecer entre os dias 23 e

30 de setembro, na cidade

de Pomerode. Em outubro,
entre os dias 24 e 28, será
realizada a etapa única do

campeonato estadual da
modalidade - Taça Santa
Catarina de Clubes. (FABIANE
RIBAS)

BELEZA É NADA SEM COnT80DO
SORTE QUE NÓS UNIMOS OS DOIS PARA VOCÊ!

onTeODO
"CORREIO DO povo

�,
....)k

COnT8LJDO
só o CORREIO DO POVO tem!

CORREIO DO POVO

PARA ANUNCIAR E ASSINAR:371 1919CGmerclal@jornalcorreiodopovo.com.br

NOTA
GUARANI VENCE O CRICIÚMA
O Guarani venceu o Criciúma por 1 a O no domingo,
no estádio Brinco de Ouro (Campinas), em partida
válida pela 28a rodada do Campeonato Brasileiro, Com
o gol de Rinaldo, aos 30 minutos do segundo tempo.
O Bugre chegou aos 40 pontos na classificação do
Brasileiro. Já o Criciúma continua com 42 pontos. Na
próxima rodada, o time de Campinas joga contra o

Cruzeiro, em Minas, Gerais. O Criciúma enfrenta o

Atlético-PR, em casa.

REMO GANHA DO JOINVILLE
O Remo derrotou o Joinville por 2 a O, na tarde dee
sábado, no Estádio Evandro Almeida, em Belém (PA),
e passou a somar 31 pontos na Série B do Campeonato
Brasileiro, mantendo a terceira colocação. O Joinville,
com apenas 19 pontos, continua ameaçado de
rebaixamento para a Série C.
Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo.
Cristiano abriu o placar para o Remo, aos 11 minutos
do primeiro tempo, e Marcelo Augusto marcou o

segundo, aos 30 minutos.

INSCRiÇÕES PARA O ABERTO DE FUTSAL
A FME (Fundação Municipal de Esportes) abriu as

inscrições ao Campeonato Aberto de Futsal/2003, que
podem ser efetuadas até o dia 12 de setembro, de segunda
a sexta-feira, das 7h30 às l1h30 e das 13 às 17 horas,
mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 50,00
por equipe. A competição é destinada a atletas com idade
a partir de 17 anos, sendo que os participantes devem

residir, trabalhar ,ou estudar em Jaraguá do Sul ou em

municípios da microrregião: Guaramirim, Schroeder,
Massaranduba e Corupá. O congresso técnico está

agendado para o dia 16 de setembro, às 19h3(1, no

auditório da Escola Wizard Idiomas.

Artilheiros do Campeonato
.

Brasileiro de Futebol
-,

Gols Jogador Clube

20 Dimba G()iá�

18 Luis Fabiano São Paul()

16 Aristizábal Cruzeiro

15 Deivid Cruzeiro

15 Róbson Paysandu
13 Han Atlético-PR

13- Nonato Bahia

Rua Presidente E 'tácio Pessoa /08/ - 47) 275-1862
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