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Profissionais da saúde de

Schroeder se reuniram para um

dia de discussão sobre os 'trabalhos
e atendimentos realizados na

César Junkes comunidade.
Ontem pela manhã o ex-pracinha Anselmo Bertoldi, 83 anos, falou sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial
para os alunos do Colégio São LuíS. A atividade faz parte da programação alusiva ao Dia da Independência. Página 7 PÁGINA 6

Barra do Rio Cerro realiza
levantamento de necessidades

Cesar Junkes

Dentre as prioridades estão alargamento de rua, asfaltamento, área de lazer e colocação de tubos. Página 5

Semana da' Pátria estimula o

civismo entre os estudantes

Aijs promove competição de bocha Entidades vão elaborar campanha
.

A Aijs (Associação das Imobiliárias de Jaraguá
do Sul) está promovendo a 3a edição ,do
Campeonato Municipal de Bocha Sul-americanario
Parque Aquático Krause. PÁGINA 11

A Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros
Voluntários e Prefeitura Municipal uniram-se para
desenvolver urna campanha permanente referente à

educação no trânsito. PÁGINA 10

ArqUIVO
Mais de três mil adeptos de
aventura sobre duas rodas es

tão 'sendo aguardados este fi
nal de semana para a 12a edi

ção do Encontro de Motociclis
tas, que começa amanhã à noi
te, no Parque Municipal de
Eventos. Página 12

Marisol participa
do 7 de Setembro

AMarisol S.A está patrocinando
as comemorações oficiais do 7 de

Setembro com a doação de 500

camisetas, que serão usadas pelos
estudantes que vão pintar a bandeira
brasileira, em Brasília, dia 7.

PÁGINA 4

Unerj disponibiliza
serviço, de advocacia'
o Núcleo de Práticas Jurídicas

da Unerj oferece, desde junho
deste, ano, serviço gratuito de

.

advocacia na área civil. Para ter

acesso ao benefício, o interessado
deve ganhar, no máximo, três
salários mínimos.

PÁGINA 8

Profissionais discutem
área de atuação.

Radio Jaraguá AM
Completa hoje 55

anos de atividades
PÁGINA 7
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Será um boicote à
TV local?

DANIEL FRANCISCO DA SILVA MENDES -.
Presidente da APEIJAS - Assoe. de Poetas e

'Escritores de Jaraguâ do Sul

Meu amigo chega, à minha casa, todo eufórico,
dizendo que deu u�a entrevista para a TV: "Puxa,
que legal!" Disse eu-sincero. "Para qual rede de

TV?" Quando ele identificou uma local. Fiz uma

cara' que o decepcionou e tive que explicar que
onde moro não pega. Que ali as antenas não

captam os sinais da repetidora dos canais de

televisão local. Aí, ele lembrou que na' casa dele

também não poderia assistir a ele mesmo! Que
coisa não? Este fato me fez pensar sobre a rede

local de televisão. Que nem sei quantas têm - se é

que tem mais de uma - e isto é um fato. Então,

q':lando eu passei a pensar sobre o assunto com

interesse, como é o caso, percebi' que sei mais

sobre o que se passa nd' Rio e em São Paulo - e

até do Ceará - do que se passa à minha volta. Na

minha própria região. Vejam os senhores! Então,
dei por mim que andando por Jaraguá - não a

conheço toda - e pela região - idem - vemos que
existem, e o IBGE deve ter os dados mais exatos,
unia quantidade considerável de aparelhos que
recebem. sinais via satélite. De casas, caros senhores,
que possuem antenas parabólicas. Depois de

pensar mais um pouco, percebi que a culpa não é

minha e nem dos meus vizinhos e também não é

daqueles, que como eu, possuem estas. antenas
parabólicas. Talvez não .seja o fato de apontar
culpados e sim, apontar quem fará alguma coisa a

respeito. Porque, vejamos, querp perde' com isso?
. As agências de publicidade; as. empresas, as lojas,
supermercados, aqueles que investem em

propaganda. Aquela propaganda' que jamais
chegará aos lares dos mais de. cento e vinte mil

habitantes - será para mais ou para menos - que

possuem antena parabólica em nossa região. Além
de nós, telespectadores, que sem o sinal da(s) TV(s)
local(is?) não saibamos o que se passa, o que
acontece, em nossa região.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jomalcorreiodopovo.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 ortográficasgramaticais necessárias.

o Brasil de todos nós
ra no espírito da coletivida

de, que se deixa contagiar e

passa a valorizar as coisas de
sua terra e ao mesmo tempo
parte em busca da solução
para os problemas existentes.

Durante toda essa sema

na, a comunidade teve opor
tunidade de perceber que as

unidades educacionais de

Jaraguá do Sul estão realmen
te preocupadas com o desper
tar do civismo, enfatizando a

necessidade de resgatar a im

portância dos símbolos naci

onais, em especial os hinos e

tuito de envolver a cornuni- nos no Brasil, em atitudes as cores brasileiras.
dade nas comemorações da

. bélicas, mas em atitudes que Esse aspecto do resgate
resultem em crescimento; dos símbolos é de fundamen
tanto pessoal como coletivo. tal.importância para o desper
Infelizmente, a grande tar do civismo e formação de

maioria das pessoas ainda uma cidadania voltada para a

pensa que civismo é· coisa do realidade nacional e para os

passado, para gente que está valores locais. Afinal, é pre
fora de moda. Amor à Pátria ciso construir um civismo sig
nunca fez mal a ninguém, e nificativo e. não apenas figu
entender o significado de rativo. Nesse sentido, vestir

Nação traz dignidade ao ser·
.

as cores verde e amarela e

humano, que passa á valori- aprender a letra do Hino Na

zar a sua cultura e preservar' cional são atitudes bem vis

suas tradições. tas e revelam o grau de im

A Semana da Pátria, vi- portância que cada um dá a

vida com entusiasmo, perdu- sua Nação.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, �ão reflerindo, necessariamente, a opinião do jornal.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Durante toda esta sema

na, escolas da rede pública e

privada estão realizando ati

vidades que incentivam o es

pírito de cidadania entre os

estudantes. Afinal, estamos
na Semana da Pátria e é ne

cessário fazer alguma coisa

que resgate, pelo menos em

parte, o velho e bom civis

mo, aparentemente tão au

sente no cotidiano da maio

na.

Ontem pela manhã, o Co
régio São Luís foi para a rua

com seus estudantes no in-

Semana da Pátria, que tem

seu ponto culminante domin

go, dia 7, com a realização de

um desfile cívico envolven
do unidades 'educacionais de

Jaraguá do Sul e outras enti

dades:
I

A iniciativa dos educado-
res do São Luís foi bastante

positiva porque mostrou para
as pessoas que circulavam no

centro que as escolas tentam

manter acesa a chama do
amor à Pátria, que hoje em

dia não se traduz, pelos me-

rA· ... diniciativa os

educadores do
São Luís foi bas-
tante positiva
porque mostrou

para as pessoas
que circulavam
no centro que as

escolas tentam

manter acesa a

chama do amor à
Pátria
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"O importante é a união do grupo". A

afirmação é do presidente PDT Rui Lessmann,
ao referi r-se a coi igação do seu partido com P L,
PTB e PPS.

o PFL de todo o País tem se mobilizado no

sentido de mostrar que é oposição ao governo de

Lula. No dia 10 deste mês, a bancada' pefelista
promoveu manifestação contra o aumento de

tributos, denominada' de "Dia da Forca", numa
referência ao levante em 1789 contra o aumento

de impostos que levou Tiradentes ao

enforcamento. A manifestação foi marcada por
uma coletiva à imprensa, onde se comentou sobre

o aumento da contribuição social, sobre o lucro

líquido de 167% e que, no entender dos

pefelistas, esse tributo é fruto de acertos do

governo federal na busca para ampliar sua base

[de arrecadação, penaliza seriamente a classe

média, atingindo médicos, dentistas, advogados,
jornalistas, mecânicos, enfim, todos aqueles que
constituem empresas para prestação de serviços.

MOVIMENTAÇÃO
A movimentação do PFL em todo o País tem

como principal objetivo alertar e ao mesmo tempo

c()nseguir apoio da opinião pública pata obter os
votos necessários e aprovar pelo menos duas

emendas para a reforma tributária defendidas pela
bancada no Congresso Nacional. O PFL,
conforme o deputado Antônio' Ceron, está

realizando manifestações em diversas 'cidades.

Uma das principais emendas é a que divide o bolo

da arrecadação com as contribuições
(CPMF,CIDE, Cofins e outros) com os

municípios.

ENTRE ASPAS _

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
I ARTICULAÇÃO: PARTIDOS DE CENTRO-ESQUERDA UNEM- SE PARA DISPUTAR ELEiÇÕES ANO QUE VEM

Rui Lessmann afirmou ontem

que abremão de sua candidatura
JARAGuA DO SUL - o

presidente do,PDT de

J araguá do Sul, Rui

Lessmann, afirmou ontem

que abre mão de sua can

didatura a prefeito na coli

gação PDT, PTB, PPS e

PL, caso o vice-prefeito
Moacir Bertoldi assim o

desejar. Lessman comenta

que o ingresso de Bertoldi
em qualquer um dos par

tidos, coligados está sendo

esperado e que até o fi.{:lal
deste mês o assunto será

resolvido. "Ele ( Moacir) é

nosso candidato natural e
eu pretendo ser o vice. Se

essa hipótese também não

se confirmar, me candida
to a vereador porque a

minha intenção é somar",

Arquivo
Rui lessmann afirma que também está na disputa

afirma Lessman.

O vice-prefeito Moa

cir Bertoldi, atualmente
sem partido, assegurou
ontem que vai divulgar em

qual dos quatro partidos da
coligação vai fazer parte até

o dia 10 setembro. "Eu já
me decidi, mas o nome da

sigla ainda não posso divul-

gar porque dependo de al

guns contatos em âmbito

estadual. Aminha intenção
é fortalecer o grupo", ar

gumenta Bertoldi.
Na avaliação de

Lessmann..o grupo inte

grando pelo PL, PDT,
PTB e PPS está sendo de
nominado de "quarta via",
pois, no seu entendimen

to, representa uma alterna
tiva para os eleitores que
realmente desejam alguma
mudança. Para o presiden
te do PL, empresário
Leônidas Nora, a coliga
ção é fruto da tendência

_ centro-esquerda, posição
assumida pelas lideranças
dos quatro partidos coli

gados.

Testemunhas daCPI da Casan confirmamirregularidades
FLORIANÓPOLIS - O ouvidos o atual e ex-ge- sultaram na CPI e confir-. de competência do Con-

presidente da CPI ( Ca- rente de Recursos Huma- maram a existência de uma selho Jurídico da empresa,
missão Parlamentar de In- nos da empresa, Carlos indústria de indenizações mas admitiu que, por di-
quérito) da Casan, que in- Fernando de Morais Bar- trabalhistas e de atos de versas ocasiões, aponta-
vestiga a crise financeira ros e Valmir Ferreira da gestões por parte dos ad- ram, através de relatórios,
provocada por ações tra- Silva. Na reunião realiza- ministradores que determi- que o não cumprimento
balhistas, deputado estadu- dano início desta semana, naram uma dívida de cer- das leis e do acordo cole-
alDionei 'Walter da Silva, testemunharam SidneiJosé ca de R$ 7 milhões. \ tivo de trabalho poàeria

,

do PT m�rcou para a pró- Junckes c= Hélio Martins, Junckes destacou ao resultar num grande mon-
xima segunda-feira, a par- ex e atual gerente da .Au- relator, deputado Mauro tante de ações.Junckes afir-
tir das 15 horas, nova reu- ditaria Interna da Casan, Mariani, do PMDB, que a mail ainda que isso vem

nião para dar continuida- respectivamente. Ambos auditoria interna não tem acontecendo há muitos
de a série de depoimentos . relataram aos integrantes conhecimento das ações anos e que a responsabili-
das testemunhas. da CPI que tinham conhe- trabalhistas e que o acom- dade recai para os admi-

Na segunda-feira serão cimento �as ações que re- panhamento dos casos são nistradores.
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• PARTICIPAÇÃO: EMPRESA DOSETOR TÊXTIL DE JARAGUA DO SUL FAZ DOAÇÃO PARA DIA DA INDEPENDÊNCIA

Marisol S.A participa das

comemorações de 7 de Setembro
]ARAGUÁDO SUL-A

Marisol S.A,· uma das

maiores empresas têxteis

do 'país, está patrocinan
do as comemorações
oficiais do 7 de Setem

bro, em Brasília. A em

presa doou 500 camise

tas para vestir convida
dos e 400 crianças, que
farão à pintura da ban

deira brasileira intitulada

de "Orgulho para To-

dos", atividade que
acontece em plena
Esplanada dos Ministéri

os, no dia 6 de setembro.
Uma lona de 4.158

metros quadrados será

montada no gramado da

Esplanada dos Ministéri

os para ser pintada no

sábado pelas crianças. A
coordenação do trabalho

será feita pelos artistas

plásticos josé Roberto

Aguilar, autor do proje
to, Cláudio Tozzi, Ivald
Granato e Siron Franco.

Em dezembro de 2002,
Aguilarpintou uma lona

que cobriu a Oca, no

Parque Ibirapuera, em

São Paulo, e que foi do

ada por ele, já para as co-
I

memorações do Dia da

Independência, em

Brasília.

Toda a logística do

evento tem a coordena

ção da .Representação
Regional do MinC no

Estado de São Paulo,
com o apoio da Funarte

e 'da Secretaria de Co

municação da Presidên

cia da República. Após
a pintura da bandeira,
acontece a apresentação
da Escola Naval, que

-

vai tocar o Hino Naci

onal.

Promoções aquecem as vendas de final de estação
]ARAGUÁ DO SUL - o

inverno não foi dos me
lhores para os lojistas de

jaraguá do Sul. A falta do
frio mais intenso prejudi
cou as vendas e os comer

ciantes agora contam com

as promoções para encer

rar esta estação com uma

boa estimativa de lucro.

Praticamente todas as lo

jas do centro da cidade e�
tão realizando promoções,
descontos, facilidades no

pagamento e juros dife

renciados. Mas tudo isso

não 'conta muito se faltar

o que muitos comercian

tes e consumidores consi
deram fundamental, que é
o bom atendimento.

Na avaliação, do ge
rente de uma loja de ele

trodomésticos Sandro

Omar Simes o bom aten
dirnenro sempre foi o

principal diferencial. Se

gundo ele, quando o cli

ente é bem atendido pelo
vendedor e pela gerência
a venda é q u a s e

certa. "Aí basta oferecer

preços compatíveis com o

mercado e também con

dições de pagamento fa

cilitadas, como juros mais
baixos e p�azo maior para
o pagamento" , ensina o

gerente. Ele salienta ainda

que a divulgação na mídia
também é fundamental

para não perder para a

concorrência.
"A situação não está

fácil", admite o gerente,

Condições de pagamento e bom atendimento são fundamentais, afirma gerente Sandro Simes

que atua no Calçadão da
Marechal. Ele afirma que,
de um modo geral, as

vendas não foram muito

,boas esse ano também em

função das obras no Cal

çadão, que começaram
em fevereiro e termina

ram em julho. "Para se ter

uma idéia não consegui
mos atingir a nossa cota

nos primeiros meses des
te ano. Somente no mês

de agosto voltamos a atin

gir nossos objetivos. O
mercado está muito com

petitivo", ressalta o geren
te, que aconselha parceri
as entre fábricas e lojistas
como única condição para
se oferecer preços melho
res.

Na avaliação de mui

tos lojistas, a expectativa

com a realização das pro
moções de final de esta

ção é vender de l O a 15%
a mais e assim diminuir o

estoque. As promoções
variam com descontos

que vão de 5% a 50%,
mas, em. todos os casos,

o ideal é pesquisar e com
prar apenas o que vai ter

utilidade ano que vem.

De acordo com a pro
prietária de uma loja de

artigos juvenis, Mara

Otto, o interessante nas

promoções é saber esco

lher peças que não saem

de moda, consideradas
básicas �m qualquer esta
ção, corno alguns mode

los de camisetas, Mara

observa, no entanto, que
também é preciso ficar
atento aos preços

promocionais. "Promo
ções com descontos mui

to grandes nem sempre

representam economia

porque muitas vezes o lo

jista trabalha com uma

margem de lucro bastan

te gran'de e, ao fazer a

promoção, ria verdade

está simplesmente co
brando o preço que de

veria ter cobrado desde o

i'nício", avisa.
A dona de casa Maria

Teresinha da Silva 33 anos,

comenta que gosta de

comprar quando tem pro
moção. "Escolho coisas

que sei que posso usar ano

que vem. Até agora não

me arrependi porque sai

mais em conta e não é pre
ciso pagar à vista", resume.
(MARIA HELENA DE MORAES)

�
QUINTA-FEIRA, 4 de setembro de 2�

DIVULGAÇÃO
Foi divulgado o edital do concurso para escriturário

do Banco do Brasil nos estados de Minas Gerais, Rio
de janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul. O concurso visa a formação de

cadastro de reserva e os vencimentos do cargo são de

R$ 638,00, podendo chegar a R$ 1.145,00 com as gra

tificações e benefícios. Para participar, é necessário ter

nível médio e pelo menos 18 anos de idade. As inscri

ções e ficàm abertas de 8 a 18 de setembro e a taxa de

inscrição é de R$ 25,00. Os candidatos passam por

avaliações objetivas com questões de Conhecimentos

Gerais (atualidades), Conhecimentos Bancários, Lín

gua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Bási

cos de Informática. O exame está previsto para o dia

9 de novembro.

BELEZA
O Núcleo de Cabeleireiros Profissionais da Acijs (
Associação Comercial e Industrial de jaraguá do Sul)
mantém abertas vagas para a 13° Feira Internacional

da Beleza -Cosmoprof/Cosmética, que acontece de

12 a 15 de setembro, no Pavilhão de Exposições do

Parque Anhembi, em São Paulo. A missão técnica em

o apoio do Sebrae/SC e prevê a saída de Jaraguá do

Sul no dia 13 de 'setembro, com retorno programado
para o dia 15'. A Cosmoprof/Cosmética reúne apro
ximadamente 500 expositores de produtos e serviços
na área de cosmética, perfumaria, higiene, estética, gi
nástica, salão de beleza, equipamentos e serviços para

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'
Ficam convocadas todas as Associações de Moradores
de Bairro dos municípios de Barra Velha, Corupá,
Guaramirim, Jaraquá do Sul, Massaranduba, São
João do Itaperiu e Schroeder, para assembléia geral
extraordinária a se realizar no dia 13 setembro ás 15
horas tendo por local a rua José Emmeniirerfer, 240
bairro Nova Brasília, Jarguá do SUl - SC.

COM A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

Fundação da FAMVI (Federação das Associações de
Moradores do Vale do Itapocú): .

Discussão e aprovção do estatuto social;
I

Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da

Federação

_Jaraguá do Sul - SC, 03 de setembro de 2003.

ADEMIR MARIO TANK
Membro Comissão Provisória

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Associação do� Moradores da Vila Nova promove,
no dia 6 de setembro, desfile cívico pelas ruas do bairro,
a partir das 15 horas, com saída do Posto Mime da Rua

Walter Marquardt seguindo pela Rua 25 de Julho e ter

minando frente à panificadora Via Pão. De acordo com

o presidente da Associação deMoradores, Sérgio Zapel1a,
participam' do desfile cívico aproximadamente 20 enti

dades da região: O palanque oficial será instalado em

frente da área de lazer. O desfile cívico em homenagem
a Semana da Pátria já é uma tradição para os moradores
do Bairro Vila Nova.

CULTURA
Neste domingo o Museu Parque Malwee Regemwalde
Tanzgruppe Armalwee promove a segunda edição do
Café Cultural, a partir das 15 'horas, no restaurante da
Armalwee. Está prevista apresentações artísticas de dança,
música instrumental e artes plásticas. Confirmaram
presença para este os grupos "Neu Heimat

Trachrengruppe", "Dunantul", Grunes Tal Tansgruppe",
e ainda o grupo de danças do Moconevi e Laços de

Tradição e também o grupo de música i�strumental da
IECLB. As artistas plásticas Marina Lueders, Marlene
Mann, Marli Peixoto e Magda Stahlke também

participam do evento mostrando suas obras: De acordo
com a coordenadora do evento,a jornalista Évillin Fritzke,

,
a edição do ano passado foi um sucesso e teve a

participàção de aproximadamente 500 pessoas. Será
servido cerca de 30 variedades de bolos, biscoitos, pães,
cucas, doces e salgadas.

c

I

INAUGURAÇÕES
A Prefeitura de Massaranduba promove, neste sábado,
a partir das 16 horas, solenidade de inauguração das ruas

Harrold Laffin, Thomaz Radwanski e Integração. O
evento está programado para acontecer na Rua da

Integração, em frente da Escola Básica Ministro Pedro
Aleixo. Amanhã também acontece a inauguração da
reforma do ginásio poliesportivo ''Alfredo Jacobowski",
às 10 horas, logo após o término do desfile cfvico de 7
de setembro, na Rua 11 de novembro, no centro de
Massaranduba.

DANÇA
O grupo folclórico XXV de Dezembro, de São Francisco
do Sul, apresenta-se neste sábado, a partir das 20 horas,
na Sociedade Esportiva Panteras, localizada no Bairro

João Pessoa.

FÓRUM
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de
Guaramirim estará realizando no dia 10 de setembro o

20 Fórum da Educação Infantil e a laMostra de Projetos
desenvolvidos na Educação Infantil de Guaramirim. O
evento acontecerá no Pavilhão Municipal Perfeito
Manoel de Aguiar e contará com a presença do educador
Celso Antunes, que proferirá a palestra Discutindo

Relações Interpessoais,

,
\

I será muito

Gín-oêl's;:eu'o
Fuja de atritos

, viço. A noite
,'1\

serc'f xc

liRUl· . .fi�

Câncer - Poderá receber'

algumas críticas hoje. Já a

d
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reivindicações
]ARAGuA DO SUL - Foi

realizado recentemente urn

levantamento no bairro Bar

ra do Rio Certo dos pro
blemas e necessidades da

comunidade na presença do

presidente da associação de

moradores da.Barra do Rio

Cerro, Silvio Bol1auf e do
coordenador das associa

ções de moradores de bair

ros, Paulo Temer. Bollauf

diz que a maior modifica
ção no local foi a abertura

da rua Feliciano Bortolini,
para desafogamento do
trânsito na rua Ângelo
Rubini, que tem um fluxo

muito grande de carros e

caminhões por causa das

empresas instaladas nos bair
ros vizinhos e em função da
rua ser acesso de entrada e

saída do município. "Den
tro em breve essas ruas vão

se tornar mão única, para
desagrado de alguns mora

dores", explica o presidente
da Associação. O desagra
do na qual Bol1auf se refere,
diz respeito ao comércio no
local que teme prejuízos. A
comerciante Almira Schutz
Ronchi é contrária a modi

ficação. ''Não sou a única a

ser contra. Muitos lojistas
estão apreensivos com isso",
diz Almira. Os lojistas do
bairro estão se reunindo

,

para conversar com o po-
der público para fazer
ambas as ruas com duas

mãos de trânsito. "O que
queríamos era o desvio do

fluxo pesado, para termos

. mais segurança, pois é pre
ciso. Mas fazer dessa forma
é não pensar que sairemos

'-

a

GERAL
redacao@jornalcorrelOdopovo.com.br

.OBRAS: ASSOCIAÇÃO DA BARRA DO RIO CERRO REALIZA LEVANTAMENTO DAS PRIORIDADES DO BAIRRO

Cesar Junkes

Bollauf e Leverents, reivindicação para colocação de tubos

prejudicados, com queda
nas vendas, inclusive pondo
em risco o trabalho demui

tas pessoas que sobrevivem
do comércio. Temos inú

meras idéias para fornecer

à prefeitura", garante a lo

jista. "Mas temos que pen
sar o que é melhor para o

bairro.A abertura desta rua,
vai desafogar o trânsito e

trazer desenvolvimento

para o bairro, que aliás, já
está acontecendo", retruca
Bol1auf.

No levantamento foi

solicitado também à prefei
tura a colocação de tubos
em algumas ruas, que estão

com esgoto a céu aberto.

Bollauf diz que são neces

sários cerca de 100 tubos.
''A secretaria de obras alega
que não têm condições de

sanar este problema este

ano, porque tem situações
mais urgentes a resolver",
afirma o coordenador das

associações Temer. Segundo
o lavrador Afonso

Clima legal no seu

tos do coração,
re a discrição.

�Bê�vê�ee rosa.

Escorpião - A sua vida
s tal ganhará uma

ção de ânimo.
F itos projetos. Cor:

:��me e vermelho.

Leverents, urn dos morado
res que solicita a colocação
de tubos na rua Padre

Aluízio Boing, é preciso que
algo seja feito com urgên
cia. "Hámuitos anos venho

pedindo para a prefeitura
arrumar esse esgoto. No
verão o cheiro e a quantida
de de insetos é muito gran
de. E no inverno, com a chu

va, os tubos não dão conta

da quantidade de água que
desce do morro. Agora não
tem acontecido porque
estamos em época de estia

gem, mas é só chover mais

forte que a água passa por
cima da vala", desabafa o

lavrador.
Outra reivindicação dos

moradores é o alargamen
to e pavimentação das ruas.
''A prefeitura já está fazen

do um levantamento das
ruas. Só que para conseguir
asfalto é preciso que haja
pelo menos 80% de con

cordância dos moradores,
para o pagamento de urna

Barra do Rio Cerro faz

prefeitura

noite, você terá
demonstrar o

e sua dedicação.
o, preto e azul.

Virgem - Bom astral
ance: aventure-

s o mais na

Cor: Vermelho,
branco.

parte deste asfalto", destaca
o presidente da associaçâo.,
A instalação de urna área de

lazer também está sendo es

tudada pela prefeitura, que
precisa encontrar urn terre

no. "Deve ser enviado em

breve a secretaria de espor
te e lazer um ofício solici

tando a construção de urn

parque de lazer e para a prá
tica de esportes", assegura
Bollauf.

Além destas reivindica

ções a associação de mora

dores já solicitou a instala

ção de lixeiras nos principais
pontos de ônibus do bair

ro. "Já estamos instalando

cerca de cem lixeiras no bair

ro", declara Temer. O pre
sidente da associação do

bairro pede que as pessoas
ajudem a conservar e evitar

que vândalos depredem o

bairro. ''As pessoas podem,
ajudar ligando para prefei
tura ou para a polícia e de

nunciar quem comete tais

atos", pede Bollauf.
No último dia 23 foi

realizada na rua Padre
Aluízio Boing, uma tarde

de lazer para a comunida

de. Quase 500 crianças par
ticiparam das brincadeiras
e dos jogos oferecidos. O

evento aconteceu numa

parceria da Associação de

Moradores e Fundação
Cultural. "Go;taria de

agradecer o apoio da pre
feitura, das empresas e das

pessoas que colaboraram

para que desse tudo certo.

Queremos repetir este

evento para o próximo ano

", finaliza. (CELlCE GIRARDI)

.

Aqp(tFi�••,ofocas no

sé'�rc16dníà vão irritá-Ia,

N���};tà��ua discrisão
será bem vinda. Cor:
Vinho, marrom e azul.
P o campo

I, as suas
poderão se

a em frente!
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I SAÚDE: PROFISSIONAIS LIGADOS A 'SAÚDE DISCUTIRAM SITUAÇ)ÃO ATUAL E TRAÇARAM METAS PARA 2004

Discussão sobre saúde
movimenta Sc h r o e der

SCHROEDER - o muni

cípio de Schroeder foi palco
"da la Conferência Municipal
de Saúde que foi realizada

'ontem com a presença de

gestores, prestadores de ser

viços, profissionais, ONG's e

empresários que discutiram o

tema "saúde: um direito de
todos e dever do estado. A

saúde que temos e o SUS que

queremos". Forarnlevantadas
questões como politica, avan
ços e necessidades do setor.

A conferência contou com a

presença do diretor da Vigi
lância Epidemiológica da Se

cretaria Estadual de Saúde,
, Luis Antônio Silva, que reali

zou palestra sobre a situação
da saúde e a questão da pre
venção com a instalação de

postos de saúde no municí

pio. Após a palestra foram

realizadas oficinas de trabalho

e uma plenária final, segmda
de eleição dos delegados da

. Conferência Estadual que
acontecerá em outubro. De

acordo com a Secretária

Cesar Junkes

Conferência da Saúde: melhorias e metas para 2004

Municipal de Saúde e Assis
tência Social de Schroeder,
AlineMainardi, este encontro
objetiva elaborar projetos
para- o encontro estadual e

posteriormente ao nacional,
que acontece em Brasília em

dezembro. "Discutimos as

suntos com análise de como

está a saúde, traçando metas

e ouvindo a comunidade

para saber o que eles querem
e como estão sentindo a saú

de no município", declara
Aline.

Dentre as propostas e

metas, foi discutido o Plano

Plurianual de saúde e a con

solidação do Sistema Único
de saúde. Segundo levanta

mento realizac;lo, Schroeder
destina cerca de 17% do or-

çamento municipal à saúde,
num total de R$ 1,1 milhão.

Para 2004, alguns projetos já
estão sendo prograt?ados,
como a construção dos três

postos de saúde (somando
aos outros dois já existentes)
nobairroTomaselli,RioHem
e um terceiro, próximo à

Marisol, orçados em R$ 80

mil cada, eR$ 30mil dos equi
pamentos. ''A construção des
tes postos é um desafio, visto

que teremos que buscar re

cursos federais e estaduais",
declara Aline. Atualmente os

dois postos (no centro e em

Schroeder 1) contam com

dois médicos, duas enfermei
ras e 14 agentes comunitários
de saúde.A secretaria de saú-'

de tem para uso sete veículos

disponibilizados. Dentre os

programas desenvolvidos es

tão da saúde da família, pro
grama de diabéticos e

hipertensos, além dos pro

gramas de controle da den

gue, do borrachudo, do

maruim e do caramujo. (CG)

Governo do Estado lança Fórum deTurismo emJoinville
. \

.

]OINVILLE-OMinistro

do Turismo, Walfrido dos

MaresGuia, participou na ter
ça-feira do Fórum Estadual
de Turismo no Teatro Juarez
Machado, em ]oinville. Na
solenidade estavampresentes
ainda o governador Luiz
Henrique daSilveira, além dos

representantes das diversas di
retorias do ministério, os se

nadores Leonel Pavan e ldeli

Salvati, deputados e represen
tantes dos mais diversos ór

gãos do estado e do Brasil li

gados ao turismo. Também

estiveram presentes a secretá
ria de estado do Desenvolvi
mento Regional, Niura

SandraDemarchi dos Santos,
o secretário-adjunto Nilson

Bylaardt e o gerente de orga-
,

nização do lazer daSDR,]or
ge Luiz da Silva Souza. O

Fórum, faz parte do Plano

Nacional de Turismo (pN1),
que foi lançado pelo presiden
te Luis Inácio Lula da Silva

Vicky Bartel

Governador LHS, Ministro do Turismo e Secretário de Turísmo

em abril deste ano, para ofe
recer diretrizes visando a cri

ação dos Fóruns Estaduais e

objetivar, principalmente, a

promoção e a integração de
todas as instituições, visando
as açõesdefinitivas para o de
senvolvimento do turismo.

Segundo o secretário de Or

ganização e Lazer, Gilmar
Knaesel, os representantes se

reunirão a cada 60 dias e de

finirão junto aoMinistério de
Turismo, as prioridades de in-

vestimentas na área.

O ministro Mares Guia

declarou ter recursos destina

dos para planejamento do

turismo. "São R$ 100milhões

para promoção turística e

outros R$ 100 milhões para

.

desenvolver produtos turísti
cos", informou. E acrescen-

1
tau que o novo PNT quer

gerar 1,2 milhões de empre
gos até 2007, faturando R$ 8

bilhões por ano com o turis

,mo, aumentar números de

embarques e desembarques.
em aeroportos, saltando de

34 milhões para 65 milhões

em quatro anos, atrair 9 mi

lhões de turistas por ano e de
senvolver pelo menos três

produtos turisticos de classe

internacional para cada esta

do. brasileiro. Estas são as

metas, que o próprio minis

tro considera' arrojadas.
O prefeito de ]oinville,

Marco Antônio Tebaldi, ear
ticipou do ato de assinatura

da ordem de serviço da pri
meira etapa da obra de res

táuração da Estação Ferrovi
ária, um dos maiores patri
mônioshistóricosdacidade.Na

ocasião foi lançado também,
através da Secretaria de Estado

da Organização do, Lazer, os

portais de Lazer de Santa

Catarina,doFundoEstadualde
Turismo, da Revista ABIAH e

em parceria com a Brasil

Telecom, lançou os cartões Te
lefôncosdaSantaebelaCatarina.

feito uma preparação em

sala com as crianças. ''A

competição é importante
para resgatar a cultura dos

colonizadores alemães,
além de aprender a com

petir, não apenas ganhar",
comenta Adriane.

A maioria deles nunca

tinha praticado o esporte,
como é o caso de

]honatan Bridarolli e de

seus colegas Henrique
Fernandes e Luana Schad,
que gostaram muito da·

experiência.
O Museu Histórico

"Emílio da Silva", com

prometido com 'as tradi

ções do povo,. busca com

a competição incentivar o
espírito competitivo entre

os esc-alares, bem como a

valorização do esporte e

uma prática de integração
entre Museu e Escola. (CA
ROLINA TOMASELLI)

Divulgação
A monitora auxilia uma aluna da Escola Emílio da Silva

Museu' 'EmíliodasilVa" realiza

competição de tiro ao pássaro
]ARAGuA DO SUL -

Durante todo o mês de

setembro está sendo reali

zada no Mus�u Histórico

"Emílio da Silva" a com

petição de tiro ao pássaro.
O objetivo do resgate des

sa modalidade esportiva é

difundir e incentivar sua

prática, que iniciou nos nú
cleos de colonização do

Vale do Itapocu, no trans

correr do século XX.

Coordenada pelas
monitoras Rosane Gonçal
ves, Maria Benildes Blazac

e Ademir Pfiffer, a com

petição acontece no pró
prio Museu, que no úlrimo
dia dois recebeu 18 alunos

da 1 a série da Escola de

Ensino Fundamental
"Emílio da Silva", do Mu

nicípio de Schroeder.
A professora Adriane

Kassner Rocha, que acom

panhou os alunos, já havia

Vicky Bartel

A Hexagonal Engenharia, de propriedade de Alessandro

Truppel Machado, comemorou no dia 010 de setembro,
quatro anos de atividades em Jaraguá do Sul. Um

jantar de confraternização na Associação Recreativa
da WEG - ARWEG - foi servido para os funcionários,
amigos e fornecedores da empresa.

--- -_.�----------------------------�
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UIA DE SERVI

, 276-34171 ��""""11111111111

.�1Ia�5.8Iu1bo,SI�:Vlla��:�!'!I.�IIllSUl:!tl_[ GRAVATAl: (ÁGUAS TERMAIS)
f COMPRAS COMÉRCIO LOCAL

l SÁíD�: �2i1i;200{"lJ
REjOllf10: 24iff/.2QO}"
TRA,TAR: 37/-3993 OU 9,973-8281

Aulas Particulares

FíSICA E

QUíMICA
Preparação pI o vestibular

TRADUÇÃO DE ALEMÃO

Tratar:- 371-2735 ou

99�J-8313_�L�ar!os_,

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975·5659

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
- Centro - Jaraguá do Sul, se

Eletrônica

. Julinho
Assistência Técnica: TV, Som. Vídeo,
Venda de Som Autornotívo, Cabos,
Acessôríos e Som Profissional.

DISK CONSERTO
371-1152 Rua:ReinoldoR�u. 116

centro· jaragiià do Sut
.

Anuncie aqui!!!
371·1919

Turismo
e viagens

OS

,_'E SERViÇOS
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2 CORREIO DO POVO
CLASSI

QUINTA-FEIRA, 4'de setembro de 2003

370 ..3113

,

I

1/����'
(047) 376-'0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

Au•• C••••r LYDA
A ',I CAM.NHOM.....

Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- SC

Pampa 1.8i capota
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc

Fone: (47)
370-8622

Astra GLS, 2p
Vectra Gl.S.
VectraGLS
Blazer OLX Diesel

MonzaGL4p
Monza SUE, 2p,
MonzaSUE4p
MonzaSUE2p
Corsa 1.02p
Kadelt 1.8

Gol Turbo4p
GoI1.0. 16v, 4p
GoIMI,1.0
GoICL,1.6
GoI1.6CL 88
GolCL 1.6
Santana GLS 2p
Voyage CL 1.6
Fusca 1300

00 Ranger 4p diesel 03
99 versemos 2p 92
95 Verona4p 95
98 Escort XR 3 89
95 Escort 1.6 L 87
93 EscortHobby 95
92 Escort Hobby 94

90
97 Palio.1.0,4p 98

94 Palio 1.0. 2p 99
Palio 1.6 4p 97

01 Fiorino Furgão 99
99 Uno 1.0, 4p 96

98 Tempra4p 95
89

Besta GS 01
87 Peugeot 106 99
92 Audi A·31.8 98

89 Pagerov6 95
74 Suzuki 1.0 2p 94

Jeep JPX Diesel 95
97 Mazda Cabo Dupl. 94

95 CB 400 II 82
95 Maverick 75

Ford"p:' 29

VOlKSWAGEM FORD

Gal MI LO Branco G 1998 Del Rey Ghia Azul A 1987

Gal CL 1.6 MI cornp, Branco G 1998 Escort Hobby 1.0 Prata G 1995

Parati Branco A 1990 Escort L 1.6 Vermelho G 1990

Fusca Bege G 1980 Stratus LX Preto G 1998

Fusca Branca G 1979 Fiesta 1.4 4p Prata G 2000

Verona LX Prata G 1992

FIAT PICK-UP

Tipo 1.6, cornpl. Branco G 1995
0-20 Branco O 1990

Uno 1.6 R Branco G 1990
Silverado Conquest Verde O 2000

Fiorino workirig G 1997
F-l000 motor MWM Amarela D 1979

Branco
F-l000 c/ ar e d.h. Branca G/GNV 1997

• Tipo 1.6 cornpl. Vermelho G 1997
Courier CLX Azul. G 1998

GM F-l000 S Prata O 1990
Vectra CD Vermelho G 1998 S-10 Oeluxe Vermelha D 1996
Corsa Sedam cornpl. Verde G 1998 F-75 Willis Laranja G 1971f,\'
Omega CO, teto Preto G 1994 MOTOS
Chevette SL/E Prata G 1989 CB 500 Azul 1998 ,I

Bernardo Dúrnbusch,
Av. 'Waldemar Grubba,

330 - próx.
4170 - próx. trevo de

Baependi
Schroeder
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BLASER - vende-se, 97, DLX, azul.

R$20.000,00 + 7 parcelas. Tratar: 371-
9607.

'�i C-lO - vende-se, píck-up, 70, diesel,
•.

impecável. R$9.000,00. Aceita-se

troca. Tratar: 376-1854 hor. comI.

CORSA - vende-se, sedan, 1.8, 02,
compl., c/ 15.000km, único dono.
Tratar: 9905-8968.

CHEVETTE - vende-se, 78, bom'
estado. R$1.800,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-9510.

CORSA - vende-se,. pick-up, 97, c/
a.c., d.h. e kit gás GNV. Tratar: 9133-
0803.

CORSA - vende-se, bordá, 1.0, 95,
des. tras. e diant., ar quente e frio,
alarme, tr. etétr., som automotivo e

película. Entrada R$6.000,00 + 18x

R$292,00 ou R$10.000,OO à vista.
Tratar: 376-2206 c/ Alex.

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

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

"O Rogério .

.,-----------------------
MONZA - vende-se, SL, 93, ale.

R$7.700,00. Tratar: 9112-5501 c/
Rogério.

5-10 - vende-se, de luxe, 96, gas,'
GNV. R$18.500,00. Tratar: 9112-5501
c/ Rogério.

TEMPRA - vende-se, 95, 4p, compl.
R$6.800,00 + fncto. Tratar: 376-3684
ou 273-6242.

VECTRA - vende-se, 95, preto, compl.,
c/ bancos de couro. R$14:500,00. Tratar.
9104-6677 ou 370-7274 noite c/ Luís.

VECTRA - vende-se, GLS, 94, compl.
R$10.700,00. Tratar: 9113-5840.

CITY PICK-UP - vende-se, 84.

R$2.500,00. Aceita-se troca. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510.

FIORINO - vende-se, 97. Tratar: 9992-
3310.

PALIO - vende-se, 98, 40.000km.

R$10.000,00. Tratar: 370-8615.

UNO - vende-se, Eletronic, 94, cinza,
limp. tras., ar quente. R$6.500,00.
Tratar: 371-6056.

BELINA - vende-se, LDO, 80, gas.,
-

1.6. R$1.700,00. Tratar: 9909-0545.

BELINA -: vende-se, 80, em excelente

estado. Tratar: 273-1313.

BELlNA - vende-se, 73, lataria em

mau estado, motor bom. R$1.200,00.
Tratar: 274-8010 - ramal 24, c/ José.

CORCEL - vende-se, II, 79, ótimo
estado. R$2.300. Tratar: 374-1103:'

CORCEL - vende-se, 76, marrom,

relíquis, em ótimo estado.

R$2.700,00. Tratar: 9909-0545.

COURIER - vende-se, 99, c/ aros,

branca, c/ prot. de' caçamba, ótimo
estado. Tratar: 370-8391 c/ Wanderlei.

COURIER - vende-se, ,98, 1.3, a.c.,

d.h., vidro e tr. elétr., prot, de caçamba
e capota. R$12.500,00. Tratar: 9113-
5840.

COURIER - vende-se', pick-up, 01,
·1.6L, bca, motor Zete c Rocan.

R$16.200,00. Tratar: 371-6056.

ESCORT - vende-se, L, 86, verm.,
estofamento novo. Aceita-se troca p/
pick-up ou carro de menor valor. Tratar:
9905-9595.

ESCORT - vende-se, XR-3, 93, compl.,
ar, dir., película, alarme inteligente,
acento recarro, modelo europ;U,
lindão. R$9.000·,00. Aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 371-6238.

ESCORT - vende-se, hobby, 1.0, gas.,
94. Tratar: 370-8113 ou 9952-7333.

ESCORT - 'vende-se, 1.8, 16v, 98:
compl., computador de bordo, GNV.

R$16.500,00: Tratar: 370-8030.

F 1000 - vende-se, diesel, 79,
marrom, em perfeito estado.

R$10.500,00. Tratar: 9909-0545.

F 1000 - vende-se, 94, super série,
c/ a.c., tr -. elétr. e capota de fibra.
R$25.000,00. Tratar: 370-5767.

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

�OTOS

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Vulcan 750 Prata 1995

����....��......��
CB-500 Prata 1998

��I·�I.II��IIIIIIIIIIII��
Sahara Roxa 1998
__1:;IlI.I-,.I�I,•••••••••1(
Twister Azul 2002

ma?'M_�.
XT 225 Azul 2002

Azul 1990

teg
Titan ES Verde 2002

�IIII"��""�
Titan ES Prata 200 I

�.._--
Titan KS Azul 200 I

".111'-1'I'•••��mlllll.II.1i1l
Titan Cinza 1997

_B.llf•••'M�'1.llI
Titan Cinza 1995

I
Toda Prata

a
1990

CG 125
�'

Azul 1986

.

CG 125 Vermelha. 1984

'!""== ,í(fGEâ;1jfiIlMWl:ll'f!%íl9.
ML 125 Prata 1984

�,..........,....
Dream Vermelha 1997

....1IIl1lll-=�IIIlIlll....
CB 450 DX Cinza 198�
�illl.BlImRl.IIlIIm*i
Reboque 2 motos Azul

•

1996

Dispomos de créditos até RS 85.000,00
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Tratar: 370-8928. pare. ou R$13.000,00 à vista.
Tratar: 370-1657 ou 9974-

8468.

Ford Gal'axy Landau Cinza meto A 79 R$ 5.500,00
Fiorino Pick-up Bege G 88 R$ 4_500,00
Fiorino Pick-up Vermelho A 84 R$ 2_500,00
Opala Branco G 78 R$ 1.500,00
Kadet light g Bordo G 94 R$ 8.000,00
Parati LS Branca A 85 R$ 4.000,00
Chevette Azul G 78 R$ 1.800,00
Brasília original Verde G 77 R$ 2.000,00
CG Titan KS Azul G 01 R$ 3.80Q,00
CG Titan Vermelha G 95 R$ 2.500,00
Escort XR3 Vermelho A 86 R$ 3_500,00
Del Rey Ghia Marrom A 85 R$ 3.800,00
Uno Verde G 89 R$ 5_000,00
Fusca Branco G 72 R$ 1.700,00
Santana CD 4p Azul 86 R$ 4.000,00

97 R$ 10.000,00
78 R$ 1.800,00

FUSCA - vende-se, azul, 69, todo

oríg., bom estado. R$3.000,00. Tratar:
273-0651 ou 9124-3951.

FUSCA - vende-se, 72, orig., el som.
R$3.000,00_ Tratar: 275-1133 el
Márcio.

FIESTA - vende-se, 97, verm., 5p.
R$10.000,00. Tratar: 276-0090 el
Claudia.

GOL - vende-se. Cl, 1.6, MI, 98,
verde escuro, ótimo estado. Tratar:
276-0397 ou 9103-5991 el Lourival
ou Simone ..

FORD KA - vende-se, 00, prata, tlmp.
tras. R$11.800,00. Tratar: 371-6056.

PAMPA - vende-se, prata, el capota,
88. R$5.500,00. Tratar: 371-3598. GOL - vende-se, Plus, 16v, 01,

impeeával, 4p, a.c., d.h., tr. e

vi dr , elétr., 31.000km, único
dono. Tratar: 372-1782 ou 9955-
9782.

FUSCA - vende-se, 82, beo, 1300.
Tratar: 9111-7436.

GOL - vende-se: 85, el aros esporte,
gas., ou troca-se por moto em' ótimo
estado. Tratar: 275-3708.

FUSCA - vende-se, 71, azul,
reformado. R$1.700,00. Tratar: 9909-
0545.

GOL - vende-se, 81, el motor novo,

retormaao, doc. em dia. R$2.200,00.
Tratar: 370-2217.

PARATI - vende-se, Gl, gas., 1.8.

Tratar: 370-4299 cl Luciano.

PASSAT - vende-se, 82, bom estado.

R$1.800,00. Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

SANTANA - vende-se, 89, aro de liga
leve, porta mala elétr., impecável.
R$5.500,00. Aceita-se troca por carro
de menor valor. Tratar: 371-6238.

QUANTUM - vende-se, CLI, 1.8, 'gas.,
96/96. R$11.000,00. Tratar: 370-
1341.

BESTA - vende-se, GS, 99, 12 tug.,
a.c, duplo, vidros, direção, compl.,
nova, parto Tratar: 373-5030 ou 9957-
3751.

COMPRA-SE - veículo cl dívida até

R$300,00 mensais. Tratar: 273·1313.

CllO - vende-se, Hatch, 00, 1.6

RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pi crianças,
rodas de liga leve. R$ 21.000,00.

QUINTA-FEIRA, 4 de setembro de 2003

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

RENAUlT - vende-se, Scenic, RXE,
2.0, 02, câmbio automático, prata,
couro, cd, compl., único dono,
24.000km. Tratar: 9995-44�1 cl
Rosa.

____2.7...5..:2,2.7.3 _

LAy, .. �r.er.e!t".. \.'I�!d.e_ll1.a.'..ºr!'.�.I>a!. .. �.��.. :J�!l>g.lJiÍ .. �" .. !iu.I .. I...E..:II1.al.I .. :.i.�".I.b,'r.t�II"I:c..�.I11:I>�l

RENAUlT - vende-se, RT, 19, bco,
4p, 98, cornpl. R$3.000,00 entro + 20

SOM
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Tel: 371 ..7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

---_...

C 100 BlZ ES OKM VERDE
C-lOO BIZKS 00/00 VERMELHA

C-lOO BIZ KS 01101 PRETA
CRYPTON Ti 05 E OI/OI' VERMELHA
WEB 100 SUNDOWN OKM VERMELHA

CO 125 KS 02/02 AZUL

CO 125 KS 02/02 VERMELHA
CO 125 KS 01101 PRATA
CO 125 KS OKM VERDE
CO 125 KS OKM PRATA
,__---- 1--'

CG 125 ES OKM AZUL
CBX 200 STRADA 98/98 ROXA
CBX 200 STRADA 99199 VERMELHO
VIRAOO 250S 97/98 PRETA.
YBR 125 E 01101 AZUL
YBR 125 K 01101 PRETA
VT 600 SHADOW 01101 PRETA
CB 500 02/02 AZUL

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário Ayroso, 65 Horário de Atendimento 08:00 ast R·':\n - sem fechar para o almQço
�--------------------------------------------------------------------

COMPRA - VENDA· TROCA· FINANCIA· CONSORCIO

ir 370-5999

TABELA DE USADOS

PEÇAS ACESSÓRIOS • OFICINA

ir 370-9995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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k,
I!

Pesquisa d e satl�tação
QUATRO RODAS

Dicave
Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.

BLUMENAU
322· 8800

SCÉNICAllzÉ �

cuo AUTHENTIQUE 1.0 16V

Melhor•• Compra. 2003
em suas Categor1a s,

ITAJAí
348·8460

JARAGuA DO SUL
370·6006

JOINVILLE
435 ·3700 IN

'--.�---_.

.. Consórcio Renan)t

1113 - cornpra-ae , de preferência
financiado. Tratar: 372-0108.

F4000 - vende-se, c/ carroceria, 82.

R$17.800,OO. Tratar: 373·3455.
(

AGRALE - vende-se, 90, p/ trilha,
motor mexido. R$1.200,OO ou troca

se por mal. de construção. Tratar: 370-
9850 manhã.

BIZ - vende-se, 02/03, c/ parto elétr.,
vermo Entrada R$1.300,OO' + 14x

R$275,00. Tratar: 371-2100 ou 9991-
9398 c/ Cinthya.

BIZ - vende-se, Honda, KS, s/
partida, 00/00, azul, 10.500km, c/ 2

capacetes. R$3.000,00. Tratar: 371·
4191.

BIZ - vende-se, Honda, 02, verrn., c/
part., c/ 7.000km, c/ 3 meses de

garantia. Tratar: 9135.7729.

CG - vende-se, ES, Okm, cor à
escolher. Entrada R$1.300,OO + 34x

R$178,00. Tratar: 9909-2000.

CG - vende-se, Titan, 96, verm., ótimo
estado. Entrada R$1.500,00 + 12x

R$140,00. Tratar: 372·0391 ou 9965·
8875.

CG - vende-se, Titan, KS, 01.

R$3.800,OO. Tratar: 273·6242 ou 9133·
9510.

CG - vende-se, Titan, 95. R$2.500,OO.
Tratar: 273·6242 ou 9133-9510.

DT - vende-se, 180, p/ trilha, 87, freio
a disco, toda revisada, ótimo estado.

R$1.500,00. Tratar: 273·6242 ou 9133-
9510.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

LAMBRETA - vende-se, vermo e

branca, 65, motor novo, toda

reformada, emplacada. Tratar: 376-
2805 ou 9134·3170 c/ Elias após 14:30.

HONDA - vende-se, Dream, 94, vermo

e branco, dois pneus novos, em ótimo
estado. R$2.000,00. Tratar: 370-2200
ou 376-2506 c/ Eliziane.

SAARA - vende-se, NX 350, roxa, 97.
Tratar: 370-2727 c/ Fernando.

TITAN - vende-se, 97, verm., ou troca

se por Titan a partir de 00. Tratar:
370·6954 ao meio dia.

MÓDULO vende-se, central

eletrônico, p/ Uno 1500. Tratar: 9111-
8542.

MOTOR - vende-se, de Santana,
álcool, AP, 1.6, c/ carburação e

: Fone: 370-2764 :

iCei,: 9104.2070/9957-60991

c/ 6 meses garantia. R$350,OO. Tratar:
376-2743.

Contra-Baixo
Compra-sa am ólimo eSlado

Tratar: 1122·1830

inguinição, jogo de rodas 'esporte,
orig, de santana, aro 14", c/ pneu,
entre outros acessórios. Valor a

combinar. Tratar: 370·6188. SOM - vende-se, de cd, p/ carro,
marca Pionner, c/ frente destacável,
semi-novo. R$350,OO. Tratar: 371·6238.SOM - vende-se, rádio, cd, p/ carro,

diversos
BINA - c ompr a-s e , paga-se até

R$50,00. Tratar: 373-1949 até
16:00.

CACHORRO - vende-se, casal de pastor
alemão, fêmea c/ 1 ano, ainda s/ cria
e macho c/lO meses, vacinados etc.

R$450,00. Tratar: 371-9992 c/ Davi.
BINÓCULOS - ve nde-s e , NaKo,
50xl0, I.V. Tratar: 9117-1083 c/
Wanderlei.

CÂMERA - vende-se, digital, Pen-can.
Tratar: 9117-1083 c/ Wanderlei.

APARELHO GINÁSTICA - vende-se,
esteira elétr. digital. 2x de R$225,00.
Grátis um aparelho de ginástica
abdominal. Tratar: 9121-7809.

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, puro, c/ 45 dias, macho,
vacinado. R$300,OO. Tratar: 370-
8640.

CD - vende-se, panasonic, c/ controle
e frente destacáves +. dois auto

falante� 560w. R$500,00. Tratar: 371·
9992 c/ Davi.

BICICLETA - vende-se, fem., roxa,
Monark Tropical, nova. R$170,OO.
Tratar: 371·1470.

AQUECEDOR - vende-se, de ambiente,
ótimo estado. R$60,OO. Tratar: 371·
3459 ou 9902·4035.

.

11J·
t

. :fi'

:'
.

&::)Vigilância Eletrônica

&::)Circuito Fechado de TV

&::)Controle de Acesso

BALCÃO - vende-se, de vidro, p/ loja.
Tratar: 372·0100.

BANHEIRA - vende-se, de bebê, c/
trocador, semi-nova. Tratar:274.8620

após 19:00.

BARRACA - vende-se, pI 4 pessoas.
Tratar: 275·3735.

&::)Portões Eletrônicos
&::)Rádio Comunicação
Q Interfones
QVídeo Porteiro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HERBALIFE
Controle de Peso,

Ganho de Massa Muscular,
Muita Energia e Dtspostç

ã

o.

www.hblbrasil.com/bemestar.
Tratar: 47.372-1072 ou 9975-4188

CELULAR - vende-se, Nokia 5125.

R$140,OO. Tratar: 370-3203.

maciça. Tratar: 372·3790 cl Dolores
ou Margarete.

CELULAR - vende-se, Nokia 2280, 11

meses, garantia, cl n', R$15,OO em

crédito, 490 tcrp. grat., nota, manual,
caixa. R$240,OO. Tratar: 370·4170 ou

9905·2992 cl Célio.

CELULAR - vende-se, Startac dig., cl
2 baterias e carregador. R$150,OO.
Tratar: 372·1274.

COMPRA·SE - contra-balxo, usado.
Tratar: 371·2818.

COMPRA·SE - maq . cobertura e

prespontadeira de 2 agulhas. Tratar:
371·3830.

COMPUTADOR - vende-se, Celerun

766, Hd 15G, 128m, gabinete ATX.

R$1.200,00 totalmente negociáveis.
Tratar: 273·6521 ou 9103·3358.

,-----------

COMPUTADOR - vende-se, AMO 1.2

MHZ, 256 Mbran, kit multimídia +

gravador cd, monitor 15, HO 30gb,
Impressora HP Oeskjet 656.

R$1.800,OO. Tratar: 370·2200 ou 372·
9067.

'

CONSÓRCIO - vende-se. Tratar: 9113·
2095 cl suvaoo.

CONSÓRCIO - vende-se, contemplado,
carta de crédito de R$5.475,00. Entr.

R$1.30Ó,00 + 34x R$178,OO. Tratar:
9909·2000.

FACÇÃO - vence-se. compl., ou troca
se por fusca. Tratar: 373·6614 cl
Maria.

FIRMA - vende-se, de prestação de

serviços junto aos órgãos públicos,
em especial INSS. Tratar: 9122·7031..

FREEZER - vende-se, hortz., 320L.
Tratar: 370·2365 ou 9953-6121.

FREEZER - vende-se, cl 7 gavetas,
220L. Tratar: 370-2365 ou 9953·6121.

FREEZER - vence-se, 230L. Tratar:
372·3790 cl Dolores ou Margarete.

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

GRAVADOR - vende-se, de CD LG 32x.

R$150,OO instalado: Tratar: 370-3203.

JAQUETA - vende-se, de coura, pI
motoqueira, tamanho P. Tratar: 9111·
8542.

LACRES - vende-se. de latinhas de
alumínio. Tratar: 274-8620 após 19:00.

MÁQUINA - vende-se, pi jeans Pefaci.
Valor a combinar. Tratar: 370·3561.

MÁQUINA - vende-se. reta e

overloque. Tratar: 370·3561.
.

<'

BOA NOTíCIA
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 veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

arranque, disco e plator, 1 caixa 3
marchas. R$500,00. Tratar: 370-9850.

MÓVEIS - vende-se, pi loja de roupas.
Tratar: 372·1390 ou 9953·9992.

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

MUDAS -venoe-se, de palmeira real.
Tratar: 370-2461.

NOTEBOOK - ECS A928, Pentiun 4
2.4 Ghz, Tela de 15", HO 40 Gbytes,
Memoria 512 DOR PC 266, Gravador
de CD e Leitor de OVO, acompanha
caixa, manuais, cds de intalação, Cor

Prata, pronta entrega. Valor R$
3.999,00 a vista. Tratar com: Diógenes
Formigari, 9132·4310 (após as 18:00)
ou e-mail: diogenes@netuno.com.br

OURO - compro, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Pago a vista.
Vou até você. Tratar: 9979·0605.

PIA - procura-se, pI doação. Tratar:
273-5086.

SORVETERIA vende-se, e

lanchonete, na praia do Ervino. Tratar:
9101·0467.

TAPETE - vende-se, pi qto de criança.
Tratar: 371·3459 ou 9902·4035.

TELE·PIZZA - vende-se. Barbada.
Tratar: 273·1313 manhã.

MOTOR - vende-se, V8, gas., compl.,
COZINHA - vence-se, fórmica, mad. cl carburador, inguinação e motor de TROCA-SE - vídeo locadora por casa

E
Motorola V120T
e Noki� 1220

'No Pronto T

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

Menu 100*

1+4de R$19,80
Avista R$

PNçÃo
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

I'

.IARAGUA OSUL�
(��fl!;,!sl"I"J�,!��I) �v!"!I!/��/",,;,!���,!If), l� � �e."!':'! 41-213-0888

R$:gg,OO

telefonia e segurança
A melhor opção para sua empresa,

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

eletrônica e automação de condomínios.

,

'\V·.

"
.

\!l,.
.
...

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos

Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas àuxíliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

'�

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Color)
Micro Câmeras.(pIB e Coloridas)
Alarm.es e sensores infravermelho
Sistemas de graveções-de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
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)

X ? • l � 'l:
v ,," � � j � �'"

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila I.enzi· Ja,a�uá do,"Suí ;:cSC I emai':,makete,@terra.com.br � Fone/Fu: (47) 371·7001
_�..,,� �.

,�O:,,-� *=1 w.;;,t",j�·1 ,,� ",' 'l' -<,'[,', �v,;t0qw�.�', " .,(
'"
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Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do :Sul � se

Seja
•

HONDA CG 125 KS VERDE 2003 parceiro
CELTA 1.0 BRANCO 'I 2001

PALIO YOUNG VERDE 2001 da BV Financeira Fiat Strada 1.5 01 branco
ESCORT Gl, COMPLETO PRETO 2000

Dakota pick-up 6cil. gas. 99 preto met.
CORSA SEDAN PRATA 2000

2000

faça ótimos
Corsa Wind, 4p 99 branco

KA Gl 1.0 PRETO

e Tltan 98 roxa
GOL GIII C/ AR, ALAR, TRAV. VERMELHO 2000

Gal MI 1.6, gas, 97 vermelho
MA�EA WEEKEND ElX 2.0, 20V CINZA 1999

Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco
CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999 r •

Pick-up corsa Gl 96 bordô
CORSA WIND VERDE 1999 neqocios Kadett llght, 1.8, álc. 94 bordo rnet,
GOL SPECIAl + RODAS VERMELHO 1999 Escort hobby, gas. 94 bordô
GOL CLI 1.6 AZUL 1997

neste espaço!
Gol Cl 91 prata

TEMPRA SX 8V AZUL 1997 Gol Cl, 1.6, gasolina 89 branco
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME VERDE 1997 CBX 450, gasolina 89 azul
GOlF Gl COMPL. (-AR) AZUL 1995 Escort 88 cinza
GOL CLll.6 AZUL 1995 Escort l 88, álcool 88 verde
ESCORT Gl - TRIO E DH BORDO 1994 Monza SlE, 1.8, compl. 87 bege
CORSA Gl 1.4 BRANCO 1994 Voyage 1.6 gas. 82 clnza
CORSA WIND PRATA 1994 / Caravan GNV, álcool _

81 prata
OMEGA GlS VERDE 1993 Fusca 1300 78 branco
GOL ci 1.6 BRANCO 1989 Fusca 1300, gasolina 73 bege

y, VotoraRtim I finanças

Fiesta Street 02 prata G R$ 15.800,00
Pick-up Corsa 1.6 01 branco G R$ 13.500,00
Corsa 4P: 1.6, ac., d.h 01 branco G R$ 16.800,00
Honda NX 200 01 preta G R$ 5.500,OQ
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
VW 16 - 200 truck-baú 00 branco D R$ 78.000,00
Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 19.900,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Honda CSX 200 Strada 99 verde G R$ 3.900,,00
Gol 4p 99 verde G R$ 13.500,00
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G R$ iO.900,OO
Slazer 2.2 97 branca G R$ 22.800,00
Gol 1.0 cornpl. 97 branco G R$ 12.000,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 12.900,00
Slazér 2.2 97 branco G R$ 22.806,00
Palio EX 96 laranja G R$ 9.900,00
Golf GL cornpl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escor! Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L - 'Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 _\lO verde G R$ 6.000,00
F-l000 89 amarela D , E# 19.800,00

ii;.'MÕI�'\�rmi";d�"niil�'igi�!!ô·:,i:;�Oom!:·o!i(:!i���'i1a::,i:'

Celta Branco 01 G
Corsa Sedan Verde 01 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Vectra GLS compl. Branco 97 G
Vectra GLS Prata 96 G
Corsa Super M�FI Branco 96 G
Chevette DL Prata 93 G
Kadett SL/E Cinza 90 G

VW

Gol-Special Vermelho 02 G
Gol Speeial Branco 99 G
Gol 16v Vermelho 98 G
Santana Azul 96 G

FORD
F-250 XLT cornpt. Branca 99 D

FIAT
Palio ED Vermelho 98 G
Uno Mille EP Preto 96 G
Palio EDX Preto 96 G
Uno 1.5 Bege 88 A

RENAULT

Clio RN 1.0 16v compl. Prata 01 G

:;�i'li'��F�ftO'wALIi�r.fAIl:�RyBA;:�âg9:±:'.ÂiR�9 "IEI�:7�i'RAâuAD:Ô!Sii�;!':;

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

FIAT
Palio EX 1.0 l.t., d.t., a.c. 99 branco
Fiorino Furgão 1.5 98 branco
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul
Palio Weekend 1.5, v.e., t.e., l.t 97 verde
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q. 97 prata

VW
Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco
Goll.0 94 azul meto
Gol S, 1.8, álcool 85 bege
Apollol.8 91 azul met.
Goll.0 I 94 azul met.

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t. 00 cinza
S-10 Deluxe, compL 98

ezuiS-10 2.0 GNV, travas, alarme 97
Kadett Sl, 1.8, álcool, l.t, d.t., a.q, 92 vermelho
Vectra GlS 2.0 97 cinza
Pick-up Carie 1.3, d.h. 99 branco
Monza GlS 2.0, cornpl. -ar 95 azul met.
Monza SlE 2.0 88 verde meto
Corsa wind, 4p, u, d.t., a.q. verde

FORD
Escort 11.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul met.
Escort 1.8l 93, cinza
Escort GL 1.6 87 dourado
Escort Gl 1.8 a.q. 92 azul met.
Pampa 1.6 95 cinza

S-10gab., seu. GNV cornpl.
FIAT Tempra 96 Branco R$9.500,OO 95 azul

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00 F-250 03 prata

VW GoI,4p 99 Branco R$13.200,00 Twister 02 vermelha c/ partida, 2º dono logus, 2p, comp.· 94 prata
PassatAlemão, cornpl + Aut.. 95 Cinza R$17.800,00 Celta 02 prata c/ opc. Gol, 2p, comp. 97 bordo
GolMI 98 Branco R$11.000,00 CorsaWind 99 branco 2p
GolMI 97 Vermelho R$10.500,00 Gol, 2p, básico 96 bordo

Astra 99 branco 2.0 completo
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00 Uno, EP 4p compl, (-ar) 96 azul<. Kadett 97 cinza c/ope.Logus CLI 95 Prata R$ 8.900,00
Gol 83 Prata R$ 3.000,00 Peugeout 97 verde met. 303 NX, completo, 4p Uno, 4p, compl. 96 bordo

Voyage 84 Branco R$ 2.500,00 Goll.6CLI 96 branco e/opc. Kad�H, 2p, com opc. 95 branco
Santana Quantum 96 GNV R$12.500,OO c/ opc.Corsa 96 branco

Escort, 2p, motor 1.0 95 bordoGM QuanlumCLI 93 Cinza R$ 8.900,00
Gol 96 branco 1.0, plusKadett 92 Cinza R$ 6.500,00 Del Rey 2p. Gl 89 brahco

Omega 93 Grafite R$12.500,OO Uno 95 bordo 4p, trio elétrico

Corsa 95 Preto R$ 8.900,00 Tipo 95 branco cornpl. Goll.6 alc. 86 dourado

FORD EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00 Tempra 93 preto cornpl. Chevette 1.6 ale, 84 dourado
VeronaGLX ,96 Azul R$ 9.700,00 MonzaGLS 92 cinza cornpl. brancoEscort \ 95 Cinza R$ 9.000,00 Fusca 83

RENAULT Clio,,-ar 01 Bordô R$16.500,00
0-20 gabinada 89 bordô cornpl,

'.!lv�::Pte,feltô',Wãl"erriâ'riGI'Úbâr!'3741.,:,.:Jâràguêf,d'ó'S'úl'!Y BelinaGLX 89 bordo álc., d.h., 1.6
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372-0676
WILLIAM ueícUIOS
FONE: (47) 374-1117 9975-0117
Rua lVIarechal Castelo Branco, 3549 - Centro - Schroeder

91
91
97
94
88
92
98
96
96
94
02
87
81
78
81
97
98
98
01
01
97
99

95

R$ 6.500,00
R$ 5.000,00
R$ 9.500,00
R$ 12.700,00
8$ 4.500,00
R$ 12.500,00
R$ 18.000,00
R$ 7.900,00
R$ 10.500.,00
R$ 7.500,00
R$ 12.500,00
R$ 4.000,00
R$ 2.800,00
R$ 2.500,00
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
R$ 2.800,00
R$ 2.900,00
R$ 3.500,00
R$ 5.000,00
R$ 4.200,00
R$ 2.800,00
R$ 4.000,00
R$ 7.000,00

+ 13x R$ 272,12

Escort L 1.6
Prêmio 1.5
Uno 1.0
Omega GL 2.0 4p
Monza SLE
Opala Diplomata 4p GNV
Vectra GLS 2.0 4p
Uno 1.0 2p
Goll.6
Fiorino Furgão
Gol Special
Belina L 1.6
Corcel Ii
Brasllia
Chevette
CG 125 Titan
CG 125 Titan
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
CBX 200
XR 200
Bis 100 KS
Gaiola motor AP 1.8
Tipo

Preto
Verde
Branco
Branco
Bordô
Azul
Grafite
Bordo
Branco
Branco
Branco
Cinza
Branco
Marrom
Bege
Vermeltía
Vermelha
Vermelha
Prata
Preta
Branco
Vermelha
Amarela
Preto

311-0802 311-8281
Iveco - Furgão Branco 99

CG I

Honda Civic LX - compl. Prata 98
Gol16V 4p 99 R$13.500,OO

Kangoo 1.6 - comp!. Cinza 01
GolMI 97 R$ 9.600,00

CorsaSuper 97 R$ 9.300,00 Clio RT - top de linha Branco 01

Gol .92 R$ 6.400,00 Parati Ü c/ a.c. / d.h. Branco 01

F-1000 91 R$ 26.000,00 Gol Plus 16v Prata 02
Elba 89 R$ 4.000,00 Siena ELX - corrip!. Branco 01
Escor! 88 R$ 4.500,00
Escor! 87 R$ 4.000,00 Un.o EX - cornpl. Prata 99

Chevette 86 R$ 3.500,00 Corsa Sedan Milenium Cinza 02

Uno 85 R$ 3.300,00 Celta c/opc. Prata 02

Go11.6, álcool 85 R$ 3.500,00 Corsa Sedan GLS 1.6 'Branco 97
Corcel I 72 R$ 2.200,00

Fiesta c/ trio Azul 98
" I
1�i ua Walter Marquardt,1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

FI__

Dakota cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00 D

Audi S6, top de linha, 4x4, turbo, 6 marhas prata 95 G

Mercedes conversível 450, 6cil . amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV

Logus CLll.8 bordô 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

D·20 dupla, compl., -couro, tv, cd, turbo branca 86 G

Diplomata compl. 6cil., Couro, automático, 4.1 bordô 91 G

VoyageCLll.8 prata 95 A

XR200 branca 99 G

Uno 1.0 'verde 94 G

GoICL1.6 preto 94 G

EscortHobby dourado 94 G

370-2227 / 9975-1804
Av. Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul

uro Fone/Fax:.

275-1132
Poló clcsstc 1.8 ML, 2001, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico
Uno Mille IE, 2p, 1996, Cinza'

Opcionais: bóslco
Corsa Wind 4p, 1999, Verde

Opcionais: ar quente, limpador, desembClçador
Peugeot 306 Selection, 1999, Cinza

,

Opcionais: direção hidráulica, vidros e travas elétricas
Golf 1.6 4p, 2001, bege

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas
de liga leve

Passat turbo 1.8, 2001, Azul

Opcionais:. ar condicionado digital, direção hidráulica, trio elétrico,
airbag, rodas de liga leve, abs, CD
Clio RT 1.0, 8v, 2000, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidraulica, trio elétrico, faróis,
airbag duplo, rodas de liga levEl, CD

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO (

CLASSI

ou carro. Tratar: 371·2525.

TROCA·SE - cartão de telefone. pI
colecionador. Tratar: 275·3708.

TROCA-SE - nintendo 64, cl 10 fitas,
por playstation. Tratar: 9117·1083 cl
Wanderlei.

VENDÉ,SE - prol. de berço, cestinha
de med., mosqueteiro de teta e bandô

pI cortina, azul, semi-novo. R$50,OO.
Tratar: 371·6238.

VENDE-SE - moldes e acessórios pI
Biscuit. Tratar: 371·2041.

VENDE-SE - proc. Alimentos Mega
Master, wauta, compl., cl batedor
massa, disco fat. fino e grosso, disco
ralar fino e grosso', liquidificador etc.
R$230,OO. Tratar: 371·9720.

VENDE-SE - instalações pI mercado,
pI retirar do local. Aceita-se carro.

Tratar: 376-2222 ou 9121-3921.

VIDEOCASSETE - vende-se. R$190,OO.
Tratar: 372-1274.

•

VIDEOGAME - vence-se. Nintendo,
64, cl 5 fitas, 1 contr. R$200,OO.
Tratar: 276·0105 das 13:00 as 17:00.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station,
cl 2 contr., 12cds, compl., semi-novo.

R$300,OO. Tratar: 371·6238.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cube, cl 3 contr., 5 jogos, 1

memory card, tudo original. R$750,OO.
Tratar: 376·2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
cl 2 contr., 6 cds, 1 memory cardo R$
300,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station

2, totalmente destravado, cl 3 jogos.
R$ 750,00. Tratar: 376·2206.

• PLAYSTATION 2

')(8OX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
"NlmEflDO 64
• GAME BOY COI;.()R
• GAME BOVADYANCE
• NII'ITENDO GAME CUBE

• 1f/IIII- •

ImovelS

ALUGA-SE - alv., na R. Daniel Rumpel,
.

lateral da Waldem'ar Gruba. Tratar: 372-
3192 ou 275-0072. (proprietária)

ALUGA-SE - qtos e quitinetes. Tratar:
275·3227 cl Nicolini. (proprietário)

ALUGA-.s� - quartos mobiliados,
mensal e diário. Tratar: 370·3561 cl
proprietária.

BARRA - vende-se, cl 177m', 4 qtos,
cOZ., sala, banh., lav., próx. ADV

Aurora/Tritec. R$50.000,00. Tratar:
376-2506 ou 370·2200 cl Eliziane.
(proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, mad. boa,
cI 40m', mobiliada, boa localização.
R$11.000,00. Aceita-se carro até

R$5.000,OO. Tratar: 371-6238.

(proprietário)

CENTRO - ve n c e-s e , próx. ao

Kohlbach, excelente casa em

alv., cl 3 qt o s , 2 banh., sala

visita, copa, coz., chur., área

festa, ·gar. PI 2 carros, ter. cl
420m', todo murado.

R$53.000,00 negociáveis. Tratar:
3'71·6069. (proprietário)

CENTRO - vende-se, próx. Duas
Rodas. Tratar: 371·4276. (proprietário)

CORUPÁ - vende-se, ter. cl �8.000m',
todo cercado, cl casa, alv., cl 9

cômodos, Bom Plante.Tratar: 375·
0340. (proprietário)

PREVINA·SE
Use Camisinha

CZERNIEWICZ - vende-se, alv., R. Ilda

Forrnígan, 197, cl 3 qtos. R$45.000
00. Tratar: 9997-2020. Creci 7402

GUARAMIRIM - vende-se, cl 2 pisos,
70m', ter. cl 391m'. Tratar: 374-1103 ..
(proprietário)

ILHA FIGUEIRA:' vende-se, mista, cl
110m'. R$45.000,00. Tratar: 370·5637.
(proprietário)

ITAJUBA - vende-se, mista. Tratar:
370·2008 cl Osmar. (proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO' - dividi-se.
Tratar: 9994-4057 cl Fábio.

(proprietário)

OURO VERDE - aluga-se, no 2' piso,
c/2 qtos e demais dependo R$250,OO.
Tratar: 9957·7545 .. (proprietário)

PENSÃO - aluga-se, quarto e cozo

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

PiÇARRAS - procura-se, pI alugar,
na área central, pi temporada, cl no
mínimo 4 qtos e 2 camas de casal.
Valor até R$120,OO. Tratar: 9122·9867.

PROCURA-SE - pI alugar, área central.
Valor até R$350,00. Tratar: 372-1395.

RAU - vende-se, alv., cl 110m', 3

qtos, próx. Supermercado Brasão.

R$38.000,00. Tratar: 371-5512. Creci
8054

QUINTA-FEIRA, 28 de agosto de 2003

,

CASA PROPRIA SPONCHIADO S.A.

ÚLTIMAS VAGAS
PI COMPRAR, CONSTRUIR, REFORMAR,CAPITAL DEGIRO, ETC.

CRÉDITO PARCELA

-R$ 15.000,00 R$ 167,00-_
-R$ 25.000,00 R$ 277,00--
_R$ 40.000{00 R$, 443,00__
_'_.. R$ 75.000,00 R$ 775,00__
-R$ 100.000,0.0------,-R$1095,OO....__
_R$ 184.500,00 R$2024,OO__

Com autoriza ão do Banco Central
NFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 (47) 326-6654 cf Paulo -.Qualquer horário

de Paula, alv., de esquina, cl 116m',
ter. cl 490m'. Ac elta-se sítio no

negócio. Tratar: 275-0759 c'; Antônio.
(proprietário)

VENDE-SE - alv., localizada no Lot.
Sto. Antônio, cl 3 qtos, alv., toda
murada. R$26.000,OO. Tratar: 9997·
2020. Creci 7402 .

ALUGA-SE - cl 90m', 2 dorm.e demais

dependências, no Loteamento Ouro
Verde. R$250,00. Tratar: 9957-7545.

GUARAMIRIM - vende-se, cl 88m',
cl parte de ter. nos fundos, a 30m da

Fameg. R$38.000,00 ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar: 275·

3708. (proprietário)

PROCURA-SE - moças ou rapazes pi
dividir apto no centro. Tratar: 275·.
2979.

SCHROEDER - 'aluga-se, centro, cl 3

suítes, dep. de empregada e cozo mob.
Valor a combinar. Tratar: 9133-3476.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, cl 3
dorm. sendo 1 suíte, sacada c! chur.,
cozo mob. Entrada + pare. em 50 meses

direto cl proprietário. Tratar: 275·
3070. Creci 8950.

VILA NOVA - vende-se, no Res. Jardim
das Mercedes, 2 qtos, sala, coz., bano
e área de serviço. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 370-7316.
-,

ÁGUA VERDE - vende-se, cl
375m', próximo Chopp Club.
R$25.000,OO. Tratar: 371·5512.
Creci 8054.

BARRA VELHA - vende-se, de esquina,
próximo da igreja matriz, à 200m da

praia, todo murado. R$16.000,00.
Tratar: 371·6238. (proprietário)

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

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

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

Projetos / EXecução /
Administração

e Gerenciamento da obra

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÂO .. CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA. A LINHA DE
VíDEO GAMES ;CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376..2206

SÃO Luís - aluga-se, de mad., cl 4

qtos. R$240,00. Tratar: 370·7437.

(proprietário)

SCHROEDER - aluga-se, grande, na

Vila Paraíso. R$230,00. Tratar: 9957·
7545. (proprletár!o)

TROCA-SE - casa em Jaraguá do Sul,
por casa ou apto em Timbó. Tratar:
047 399-1705 após 21:00 ou 9131·
4100 cl Sandro. (proprietário)

NATÁLIA] I Anuncie aqui!
Jaraguá do Sull i 371-1919
l!!�?_·_�_�!!J I

I
i

I
.

_I

Os jÚlômenos de Jaragua 'do Sul,
de volta as menininhas do In-azer!

: Uma só é o paraíso...
I Com três você vai ao além .

Anuncie aqui!
371-1919

PREVINA·SE
Use Camisinha

VIVIANE LOIRA
a iniciante sa eca

FERNANDA

VENDE-SI; - alv., cl 150m', 3 qtos,
BR280, após Motel CQ Sabe.

R$48.000,00. Tratar: 371-5512. Creci
8054

VENDE-SE - alv., 99m', ter. cl 300m',
na R. Carlos Boeder, 82, prôx. a AOV
da Aurora. R$37.000,00 negociáveis.
Tratar: 376·1306 cl Valdir.

(proprietário)

VENDE-SE - próx. da faculdade, mista,
pintada a óleo, cl 5 qtos, 2 banh.,_
sala, copa, ·coz., lavand., gar.
R$28.500,00 negociáveis. Tratar: R�
dos Escoteiros, 114, próx, ao Posto
Marcolla. (proprietário)

VENDE-SE- sobrado, cl 290m2 de área

construída, ponto comercial e

residencial, a 700m da praia de

Piçarras. R$90.000,OO. Ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. Aceita-se

proposta. Tratar: 47 347·0423.

(proprietário)

VENDE-SE - no t.ot. Firenzi, no Chico

- Venha passar bons rnomentos cf urna
morena de cabelos longos. Ninfeta. Só
para homens de bom gosto!

B'
.

?-.�H!.it&�lfllfbllt
- Morena Bronzeada, menininha sapeca!

Jlil;;:-'7(f:!1JIJI�
- Loira, safadinha de seIOs 1,,'l·andes.1 , " ,

, ""." " "" , ..

IJ1!lI!II·J1f;";�"
Anuncie aqui! - LoiruNurural.estilu mulherão
371-1919

Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui!
371·1919 la: Jaraguá do Sul

....... I I I I cl Local 'Discreto,
L....... ..�"." .. ,', �9��:e.�?,r_e.,,�c.:���rios
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QUINTA-FEIRA, 4 de setembro de 2003 .CLASSI

ILHA FIGUEIRA - vence-se, cf 375m2,
prôx, Colégio Orlando Gonçalves.
R$27.000,00. Tratar: 371·5512. Creei

S054.

JGUÁ ESQUERDO - vende-s e , c/
7.730m', próx. Caie. R$S5.000,00.
Tratar: 371·5512. Creci S054.

JOÃO PESSOA - vende-se, c/ 1.400m',
cercado cf cerca de alumínio e portão
eletr., c/ casa em alv., c/250m',
garagem. R$95.000,00. Tratar: 370·

OSOO comi. ou 370·246S res.

(proprietária)

NOVA BRASíliA - vende-se, c/412m2,
lateral R. Tomaz Fco. Goes.

R$25.000,00. Tratar: 371·5512. Creci

S054.
.

I_!
NOVA; BRASíLIA - vende-se, c/ 496m',
totalmente plano, rua asfaltada. Tratar:
275·3070. Creci S950.

PiÇARRAS - vende-se, c/ 405m', prôx.
Candeias.. Tratar: 372·1395.
(proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, 40x50, prôx,
a Gruta. R$12.000,00. Tratar: 275·
3735. (proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, cf
969.4S0m2, escriturado.
R$150.000,00. Aceite-se casa ou apto.
no negócio. Tratar: 9112·5501.
(proprietário)

SANTA lUZIA - vende-se. c/ terreno,
no Lot. Miranda, próx. a Escola Rui
Barbosa. Tratar: 9962·6293.
(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, próx. do

antigo salão Bohiar, c/ 2.0S0m2, todo
legalizado, c/ escritura e .pronto pf
construir. R$13.S50,OO. Aceita-se

carro, 95, até R$S.OOO,OO. Tratar: 371·
6069. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, centro, prôx,
Post Mime, c/450m2• Tratar: 370·2736

CORREIO DO POVO 11

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR 10CALlZAÇJ\O

DE JARAGUA?

ROY��.
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos
.

prazos de
pagamento.

.

CONSTR.

r confemplado

®Caraguó
371-4000

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
\

R: Bernardo Dornbush, 800 jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.com.br

hor. coml.. (proprietário) \

promoções

Club. R$26.000,00. Tratar: 371·5512.
Creci S054

VENDE-5E - 15x39, cf 2 casas de alv.,
l' cf 115m', c/ laje, 3 qtos, demais

dep., 2' c/ 65m', 2 qtos, demais dep.
Entradas individuais, pr óx.

Confecçções Carinhoso. R$7S.000,00.
Aceita-se carro até R$20.000,00.
Tratar: 426·S264. (proprietário)

VENDE-5E - no Lot. Casa nova II, c/
360m'. R$12.000,00. Tratar: 370·3223.

.
(proprietário)

VENDE-5E - financiado, em Carnboriú,
ou troca-se por terreno financiado, em

Jaraguá do Sul. R$15.000,00. Tratar:
370·6725, (proprietário)

VENDE-5E - próx, ao Wigando Meyer.
R$4,500,00. Tratar na R. Ana Karsten,
149, lateral da Walter Marquardt, c/
Andréia, (proprietário)

VENDE·SE - comercial, condomínio
centro, c/ 3.900m', totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275·3070. Creci
8950.

O, melhor

,; .

ImperdlvelS

TERRENO - vende-se, próx. Wigando
Meyer. R$4.500,00 ou troca-se por
carro. Tratar: 273·1343 cf Andreia.

VENDE-5E - de esquina, na R. Marcelo

Barbi, c/412m2• R$18.000,00 à viSta.
Tratar: 275-0468. (proprietária)

VENDE-5E - no Lot. Zanguelini, 14x2S.
R$12.000,00. Aceita-se carro na troca.

Tratar: 372·0391. (proprietária)

VENDE-5E - na R. José Pomianowsky,
Chico de Paula. R$17.000,00
negociáveis. Tratar: 370·6687.

(proprietário)

VENDE-5E - próx. ao Posto Cidade da

Malwee, c/ 14x25. R$12.000,00 à vista
ou entrada de 50% e parcelas. Tratar:
9101·4807. (proprietário)

-;>

8
N

VENDE-5E' - pronto p/ construir, cf
500m', em Guamlranga, R$6.500,00.
Tratar: 373-3455. (propriétário)

Consórcio de

\S\
W
�O
�

..lV
vI>:
Dedefiz§çào' (

Lavação erPintu,ra
Limpezadé

Imperm�át:iiliz

VENDE-SE - c/375m', próx. Chopp

TRABALHOS
COM LAVA·JATO

(Água quente e fria)

Trabalhamos onde você precisar
(cidade, praia, sítio, etc...)

(47) 370-7488/370-8870/9602·3735
Rua: José Krause, 212 - Víla Nova - do Sul - se

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e
"

Reformas de imóveis

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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<'

Mude ·seu conceito de viver
brf

(janfen� fÚJwer.
RESIDENC

Lazer: Prédio:

Sala de jogos, Sala de gínástíca, 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 gaugem, Dep. Privativo,
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança.

'. .

Localização do Prédio: Rtui Leopouio ivIaltuke,
Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 en trada

saldo direto c/ íl Cons tru tora

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

R. Mllrec//IlI Deodoro dn Fonseca, 972
Royal Barg Ceuier - ]llInglllí do S1I7- SC

CONSTRU
r, Inovando C onceí toS de Vida"

••

ricas

Tel.:

E-mail: jp@brwnet.com
Rua: José NadQc,h, 2
São Luiz - Jaraguá do
�"*--...""'��"" ---'-��"---""'��=

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI
CORREIO DO POVO 13

VILA LALAU - vence-se, ej 900m2.,
Rua Major Julio Ferreira.

R$65.000,00. Tratar: 371·5512.

Creei 8054

ALUGA·SE - de esquina, grande, na

Reinoldo Rau, Tratar: 372·1395.

VENDE-SE - loja de confecções, ej
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. R$ 10.800,00. Tratar: 371·

5512. (proprletárto)

VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto já
formado, ej mercadorias e mobiliário.
Defronte pj Marechal. Tratar: 275·
3070. Creei 8950.

VENDE·SE - padaria, eompl., ótimo

ponto e clientela, na Ilha da Figueira.
Tratar: 370-5767.

VENDE-SE - loja de confecções infanto

juvenil, na Reinoldo Rau, ej clientela

formada, ótima localização. Tratar: 372·
1390 ou 9953-9992.

VENDE-SE - loja eompl., no calçadão
da Marechal. Ótimo preço. Tratar: 9133-
0803.

VENDE-S� - loja de eonfeeçôes, adulto
e juvenil e calçados em geral. Tratar:
370-1657.

RIO MOLHA - vende-se, próx. Igreja a

6km do centro, acesso todo asfaltado.
Mini paraíso, ej toda Infra-estrutura.
área ej 20.000m2, ej terreno pronto
pj construir. Local tipo condomínio rural
somente PI' residências ou lazer.

R$55.000,00. E área de 40.850m2 com

chalé de 87m2, garagem, área de festa

ej churrasqueira, escritório, galpão ej
quitinete, canil, lagoa, nascentes e

mais terrenos prontos pj eonstr. casa
ou quadras de multi usojesport.
R$185.000,00. Aceito contra proposta
pj pgto a vista ou carro, imóvel de
menor valor cerno parte do pgto ,

Tratar: 370·8563.

CORUPÁ - vende-se, terrenojeháeara,
ej 35.000m2, próx. ao Seminário, área
beira-r!o. R$85.000,00. Tratar: 372·
3063 ej Egon das 19 às 22 horas.

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - pre cts a-s e

de vendedores externos com

experiência na áre a de consórcios,
salário fixo + comissão. Tratar: 371·
8153.

TELE-MARKETING - precisa-se ej
experiência na área de consórcio,
ej te.lefone em casa (trabalho
domiciliar), salário fixo + comissão.

Tratar: 371'8153 - Consórcio

PRECISA·SE - serralheiros, ej prática.
Tratar: 370·4452 ou 9905·0373 ej
Teno.

ENFERMEIRA - ej prática, se oferece

pj cuidar de idosos, ambos os sexos.

Tratar: 274·8010 - ramal 24, ej Dantas
à noite.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

babá. Tratar: 273·1570.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

diarista. Tratar: 9903·9383.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

motoboy ou motorista. Tratar: 273-
6438.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como aux.

administrativo. Tratar: 371·1454.

OFEREÇO-ME - pj trabaíhar como

motorista, cobrador ou ajudante, ej
experiência e boas referências. Tratar:
9909·9936.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

motorista de caminhão ou particular,
possuo carteira de motorista, categoria
A e C. Tratar: 373-6013 ej Ruan.

SIMPATIA PARA

• EMAGRECER CHICO XAVIER

Na manhã de sábado, coloque dentro de 1/2

copo de água, o número de arroz

correspondente aos qutlos que deseja perder.
Não coloque graõs a mais do que deseja,
pois os quilos perdidos não serão

recuperados. À noite beba a água deixando
os grãos de arroz, completando novamente
a água até a metade. No domingo pela
manhã, em jejum, beba a água, deixando
os grãos de arroz e completando novamente

com 1/2 copode água.
Na segunda-feira, emjejum, beba a água e

os grãos, conserve o mesmo copo durante

o processo.Não faça regime, po is a

simpatia é infalível. Publique na mesma

semana.

Agradece R.F.S.

Há Vagas

cllcherla Alvo

Admite maior de 18 anos,

e de preferência que resida

na Ilha da Figueira ou

proximidades.

Tratar: 370-4827

Empresa de Jaraguá
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uoLcom_br

OFEREÇO·ME - pj trabalhar como

babá, período integral. Tratar: .275·
0945.

OFEREÇO·ME - pj trabalhar como

babá, meio período. Tratar: 275·0M5.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

acompanhante de idosos,
disponibilidade pj viagem, solteira, 33
anos. Tratar: 372·0871 ej Eunice.

OFEREÇO'ME - pj trabalhar como

babá. Tratar: 370·7594.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar na

montagem de móveis' e serviços
gerais. Tratar: 370-3402 ou 9101·4402.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar em

serviços gerais. Tratar: 372·1017 ou

9955-8035.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

telefonista, recepcionista', ou

vendedora. Tratar: 9992·5281 ej
Joieele.

OFEREÇO·ME - pj trabalhar como

dama de companhia, ej experiência e

cursando técnico em enfermagem.
Tratar: 371·2455 ej tAl ice.

OFEREÇO·ME - pj trabalhar como

estampador, ej experiência, ajudante
de motorista ou auxiliar de pedreiro.
Tratar: 373·3787 ou 9993-1751.

OFEREÇO·ME - pj trabalhar como

dobradeira; revisora, ej experiência,
babá ou diarista. Tratar: 373·3787 ou

9993-1751 ej Noeli.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

ajudante de motorista, servente,
montador de móveis, serralheiro,
serviços gerais. Tratar na R. Humberto

Bortolini, fundos n' 60, Jaraguá
Esquerdo ej Luiz Mauro.

S'IMPATIA PARA
EMAGRECER CHICO XAVIER

Na manhã de sábado, coloque dentro de ih

copo de água, o número de arroz

correspondente aos quilos que deseja perder.
Não coloque graõs a mais do que deseja,
pois os quilos perdidos não serão

recuperados. À noite beba a água deixando
os grãos de arroz, completando novamente

a água até a metade: No domingo .pela
manhã, em jejum, beba a água, deixando
os grãos de arroz e completando novamente

com 1/2 copode água.
Na segunda-feira, emjejum, beba a água e

os grãos, conserve o mesmo copo durante

o processo. Não faça 'regime, pois a

simpatia é infalível. Publique na mesma

semana.

Agradece V.S.

(47) 370-0251

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 40h # Período: 30/08/03 a 01)11/03
Sábados (8h às 12h) # Investimento: R$ 320,00 ou.: + 1 R$ 165,00

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM HP 12C

Carga Horária: 1.5h # Período: 15 a 29/09/03
2� e 5l! (19h às 22h) # lnvestlmento: R$ 72,00 ou 1 + 1 R$ 40,00

FORMAÇÃO DE CRONOMETRISTA

Carga Horária: 24h # Período: 01 a 11/09/03
2� a 511 (19h às 22h) # Investimento: R$ 144,00 ou 1 + 1 R$ 80,00

GARÇOM
Carga Horária: 60h # Período: 22/09 a 05/11/03
2ª, 4ª e 6ª ( 14h às 17h) # Investimento: 180,00 ou 1 + 3x R$ 50,00

extensão@unerj.com.br;

CURSOS ,DE EXTENSÃO UNERJ
• Patologia das Construções •

o curso tem, a finalidade de transmitir fundamentos sobre
problemas decorrentes da má qualidade, aplicação e utilização 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. EtC;lpa�doprocesso COf1strutivo e uso na construção civil.
2. Durabilidade de materiais e componentes das edificações.
3. Origens da Patologia, .

..... " ....

·

...·.4.... Problemas patol6gicos em:
- FundaçõeS

... ,

Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

6. Procediment.o dereparos

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

Coordenação de Extensão. e Relações Comunitárias
CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(47)376·1882
371..1891

Rua Roberto Zeidel, 451
Corupâ-SC

A

A INFLUENCIA DAS CORES
A cor influencia diretamente no conforto e bem estar de um ambiente. Por isso, a escolha da cor certa para cada ambiente é tão

importante. As dicas que apresentaremos aqui são fórmulas simples, mas que dão bons resultados, tornando sua escolha mais
fácil e adequada ao seu estilo, podendo ser aplicadas para qualquer tipo de ambiente, tanto residencial como comercial.

rSANTA ciuz;
I Materi:'-,,��9.�nstrução i
I ,/

" ;
,.

/�'
ID[iJ(j€.1 :

I (Yl�. I
I \�-- I

1275-37271
I R: Alberto Santos Drummondt, !
'l' n2 :I. 71 . Vila Lalau- J<t..á do Sul !"'�

'. TOM-SOBRE-TOM: Trata-se de uma forma para combinação das cores onde todos os elementos usados possuem o mesmo tom.

Estascombinações normalmente dão a sensação de unidade, onde nenhum elemento se sobressai. Como exemplo, pode-se utilizar um
revestimento com fundo bege combinado com festone e louças no mesmo tom.

CORESQUENTES: Compreendem tons de vermelho/amarelo, laranja e suas variações. São psicologicamente dinâmicas e

estimulantes, dando a sensação de vital idade, excitação e movimento. São cor�s que se destacam, sugerindo diminuição ao ambiente.

CORES FRIAS: Compreendem tons de azul, verde, cinza e suas variações. São psicologicamente calmantes, suaves e estáticas,
dando a sensação de frescor, descanso epaz. São cores que parecem distanciar-se, sugerindo profundidade ao ambiente.

CONTRASTE: Trata-se de uma forma de combinação onde os elementos usados possuem cores contrastantes e opostas, como

exemplo preto e branco, bege e preto, branco e azul, azul e amarelo, entre outras. Estas combinações criam pontos de atenção, onde a

cor mais forte ou escura se destaca.
<'

Como escolher a cor ideal

{C-ASA')�'E�', Para a escolha da cor no ambiente, alguns dados sobre o mesmo são necessários, como freqüência de uso, tamanho e claridade do

,Casas Pré-fabricadas! ambiente e tipo de região onde se localiza.
.

\

: l

f�"����m<,lli�'l�:,t

372-1618
, ,.

, João Jcnuório Ayroso, n? 341 i

(!<:i.�.O.Q.��. �S..9��r.�.<:i�}QlJ��? Su.U
......................

···············1

i
i

'I

I
I
I

ltlUI: Jotlo PiIlIlJndu::Ck, 21(JO �

""la!ro!� (IIntc� aRUValt!U,i'.
, . Jar-oleUD do�UI' 6tlntll Caúnfna:· rolle; (41' 2TIH)(Jild
� ....

275-2234/275..2894

Única Loja:

FREQÜÊNCIADE USO DO AMBIENTE: Em locais de uso freqüente ou de perrnanênciaprolonqada, como banheiros

sociais, cozinhas e salas, carregar na decoração e nas cores pode causar a sensação de cansaço. Cores claras, além de conferir

tranqüilidade e harmonia ao ambiente, possibilitam maior sensação de limpeza e higiene, característica de grande importância
quando consideramos os ambientes de cozinha e banheiro. Em ambientes de uso menos freqüentes, como lavabos, dormitórios, hall de
entrada e áreas externas, o uso do contraste de cores poderá ser um excelente motivo na decoração .

\

Rua WalterMarquardt, 2270 Divulgação

.##ASATO

'Ma18rlals para Censtnlção
•

Ferragens e ferramentas
•

Material f.Iétrfco

Rua Robeno liemann.491· CzernieWíÇl

TAMANHO E CLARIDADE DO Al\IIBIENTE: Em

ambientes pequenos e com pouca incidência de luz, prefira sempre
utilizar cores claras, contribuindo para Q aumento da luminosidade
e maior amplitude do mesmo. Cores escuras, além de diminuir a

luminosidade do ambiente, contribuem para a sensação de

diminuição do espaço. �j I

CLIMADA REGIÃO: para reçiões de temperaturas elevadas

evite tons escuros e quentes. Prefira cores frias, corno branco, azul,
verde, cinza e suas variações, uma vez que as mesmas possuem
características intrínsecas que transmitem uma sensação de frescor
ao ambiente, Em regiões com temperaturas baixas, recomenda-se o

uso de cores quentes, como bege, rosa, terra e suas variações, pois
associa-se à sensação de aconchego.

j'FRAN'ZNERl
! Materiais de Construção!
I Materiais Elétricos

.

I Hidráulicos· Ferragens I

I Tilolos • Ielhca- Cimento i

I 3,!;:iV5;7 I
, 376-0786 II Rua Emílio Schulz, n? 40 I
L.�9() .. �'!Lz..".:.}(:l.r.<:lgl!<J".g.()".�'!.I.... !

BONATTI
BARRA

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

L 310-45.08,,310-4991
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1--216-2000
Rua JoséTbeodoro Ribeiro.2193· SI 02 RU3,fellclano 801101101. 0'1110· Barrade Rto CelT(l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(ÁGUA QUENTE 1
I Fem/tl f/e aquecedores !I'i solares, elétricos e o gás I

1372.07051 273-1532
I I .

i Rua João MarcaHo, i Rua Dorva! Marcatto, 80

I nO .255 - SI 02 _ Centro I Loteamento Fírenzi Bairro

""�1!:�9 ...(I do Sul -.�ç) Chico de Paula - Jaraguá do Sul

'.. .' ".� .

'. .

15AO QUE VOCE PROCURA PARAieom,Ma
CONSTRUIR OU REFORMAR•••

_.��.

11;a;a1
Instaladora
Elétrica

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001
Rua 28 de Agosto, IS 15 - Guaramirim

,

•••ESTA AQUI!!!
Consulte nossos anunciantes

Comércio de Materiais
de Construção

373-0391
Rua Estrada Bananal do Sul, .100

Beira Rio - Gllal'alllím

ARTEL1\JE
Nosso negócio é concreto'

IS���1 TIJOARTE
i
M

I IMril"'ij'lIBMit%ttJ
1(4Zl374-1910 I 370-3232
I
Rua Marechal Castelo Branco, S588! 370-2315

• Centro· SCHROEDER •

í :

IGüiiZ ITIJOTELHAS
Materiais de
Construçõo

(47) 374·2200 I
j R: Gustavo Gumz, n" 548 i

! Rio Cerro n . Jguá do Sul' :

n
.

.

.' r;;;;;_�;;;;;;;;;;;;;;�:;;;;';;;;';;;;� ;;��;;;;,;,;;;;�;;�,�,�

N OCCelllM1Carl
Materiais de Construção IMAT. DE GONSTRUÇÃoi

Av Mal. Castelo Bronco, n� 3507
Centro· SCHROEDER AV.PRE�W.GRUBBA,4386

CENTENÁRIO - JGuÁ DO SUL

Rua da Saudades, 300
Centro· Corupá • SC

(47) 375·1239

370-0800
Av. Wa/flema, Grubba, 1555 .

Vila Lalau - lamgl/lÍ do Sul

Construindo o seu Sonho!

375·1183
Rua.: Jaraguá, SO • Centro

Corupá - SC

Fone: 376-0897
\

9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



UDE Bci
Centro Auditivo
Audio ((e. �...).) Zoom"'<'_;'<'&

... 'Aparelhos Auditivos
..; Micro·Canal cl Volume Automático
.. Audiómetros e Impedanciômelro
.. Moldes e Pilhas

..; Cabine Acústica
.. Pr6teses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
Rua fvlaL Deodoro da Fonseca. 88? • Centro

e Distribuidora de Cosméticos,

=m«de/ C:j?o..-ws- *. c.S){UfLdJ'l.a,

Fone: 371-6110
9905-2653

Teen()lt gia 100% Digital

Kit Pediátrico com

fixador para o

aparelho não cair

da orelha da criança

de surdez
o Centro Auditivo AudioZoom é uma das

empresas mais antigas de Joinville, são
mais de 10 anos de atendimento a

Joinville e Região. Agora com filial
também em Jaraquá do Sul,
A empresa dispõe dos aparelhos mais
modernos do mundo e atende todo
estado. É sé ligar e sollcltar uma visita
do representante, que o cliente recebe

uma eficiente demonstração domiciliar
gratuita.
A AudioZoom oferece dos aparelhos com

tecnologia Back Box by Phonak, os
únicos aparelhos verdadeiramente
protegidos contra umidade

proporcionando uma durabílidade do

aparelho superior a duas vezes a média
do mercado.
Pois é comprovado que 70%. dos defeitos

apresentados nos aparelhos são causados

pela umidade.
Uma novidade do Centro Auditivo
AudioZoom desenvolvido pela Phonak da

Suíça é o aparelho Claro Digital,
primeiro computador auditivo Digital que
escuta, ele processa o som da fala como

o ouvido humano, util izando a tecnologia
Digitai. O Claro garante uma qualidade
de som natural em todos os ambientes,
proporcionando maior conforto e

inteligibilidade da audição.

··_-t·

Aparelhos de diversos tamanhos acompanhando seu estilo de vida e sua necessidade

Ortodontia e

Ortppedia Facial

Otsc,Bpn!ÇQfnp�iJ;ifipar"
, ISSEM II Odonlo.JiII'o1:g'uá

Dr. Neto; José A. Santos
rEL. 371-0795
POLICLíNICA RIO �RANÇO
R�"U8í1ffi��RiijBrllllr(l>101 -Sll·(tfJro

Medicamentos em gerai
ManlpulaçJo de fórmulas médicas

Fisiorerápicos e
Cosméticos mallipulados

Fone: 371-8298
Rua oão Pico.f11 110· Centro

Odontologia preventiva estética e restauradora

Alfredo Guenther
(eRO 0360)

Fernado T. O. Guenter
(CRO 3452)

. Guilherme Guenter
(eRO 3978)

Mal. Deodoro da Fonseca, 889 • SI. B - Centro· Jaraguá do Sui - Fone/Fax: 372..2364

PH.,NAK
Aparelhos Resistente a Umidade

�. CIRURGIÕES
�DENTISTAS -FARMA

E MANIPUlAÇÃO

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

387 Oftalmologista
371-7801/370-0409

Av. Mal. Deodoro da fonseca, 333
fone: 371-0846 - fax: 275-1787
e tTI2ul tllqq wntl'rz(i"t:o! com hr ltlr'�9I)a do Sul

,289· SI. 01
á do Sul- se Rua Guilherme Weege, 327

Comércio de Produtos
/, ,.é .....

/ \4' , ..

Ortopédicos
e Hospitalares

FonelFax: (47) 372-0461
I:Saril dR RIoSrnel, 353· S12· Conlltl·1!!Ui da SUl
ornai!: maloçhl@18111.tOm.bl . Cei.: 9909·0941

7\ �)

.i.�·
� LABORATÓRIO JARAGUAENSE

DE ANÁLISES CUNICAS.LTPA.
.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomíro Mazurechen, 67 . Centro
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Alunos do Colégio São Luis

festejam Semana da Pátria

]ARAGuA DO SUL - o

aluno da 5° série do Colégio
São Luís,Augusto Piazera, 11
anos, é categórico ao afirmar

que guerra é tempo perdido.
Ele foi um dos estudantes do

Colégio a assistir a palestra do
ex-pracinha Anselmo

Bertoldi, 83 anos, proferida
,

.

ontem para os alunos do São
.

fLuís.O ex-pracinha, natural de
Rio dos Cedros, respondeu
as perguntas feitas pelos estu-
dantes, que aproveitaram a

oportunidade para conhecer

detalhes da vida em um cam

po de batalha durante a Se

gunda Guerra Mundial.
Avisita do ex-pracinha ao

Colégio foi apenas uma das

atividades desenvolvidas pela
diretoria do estabelecimento
de ensino para comemorar a
Semana da Pátria. De acor

do com a coordenadora pe
dagógica Ana Maria Nazato
Moretti todos os alunos do

Colégio estão envolvidos na

, �;)programação, que inicio� se

gunda-feira � encerra amanhã,
quando toda a comunidade
estudantil está convidada a

vestir verde amarelo, num
exemplo de valorização das
cores brasileiras.

Ana Maria explica que o

Colégio São Luís não pattici
pa do desfile cívico de 7 de

Setembro, mas desenvolve

atividades que têm como pro
posta enfatizar o assunto de
forma interdisciplinar, ou seja,

o tema é trabalhado por to
dos os professores. A coor

denadora explica que as ativi
dades dos alunos da Educa

ção Infantil e de 1 ° a 4° séries
são diferentes das oferecidas
aos alunos de 5° a 8° e ensino
médio.

Os estudantes menores

abordaram o tema ''Direito

de ter Direitos", abrangendo
a situação da criança, idoso e

trabalhador. O ponto de des

taque da programação dos

menores é a interação corri

populares, realizada durante

todos os dias desta semana

em pontos diferentes, como
terminal rodoviário e empre
sas. Também faz parte dapro
gramação vídeos sobre os

direitos das crianças, relatos de
idosos e até apresentação da
Banda da Terceira Idade,
marcada para amanhã pela
manhã. Os estudantes do en

sino médio e de 5° a 8° séri
es patticipam de confecção de
cartazes sobre Idoso e Cida

dania Integrando Gerações,
palestras e sessão cívica,

Na avaliação da coorde

nadora pedagógica Solei Pe

reira, o Colégio tem uma pre
ocupação constante na for

mação da cidadania e no des

pertar do civismo. "Sempre
realizamos sessões cívicas no

Colégio e o despertar da dda-'
dania é um processo do ano

todo", afirma a professora.
(MARIA HELENA DE MOARES)

CORREIODO POVO_Z

I LAZER: RÁDIO JARAGUÁ AM COMPLETA HOJE 55 ANOS JUNTO A JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO

Rádio Jaraguá completa 55
anos de história e informação

]ARAGuA DO SUL - A

Rádio Jaraguá Am com

pleta hoje, 55 anos de atu

ação em Jaraguá do Sul e

região. Fundada em 4 de

setembro de 1948 opera
va com freqüência ZYF-9
sob a direção de Homero

Camargo e Werner Sange.
A emissora possuiu diver

sos diretores até que em

1992 foi adquirida pelo in
dustrial Wandér Weeg�,
que alavancou a empresa,
equipando com aparelhos
de alta tecnologia e inves

tiu na contratação de pes
soal. Considerado um dos

mais importantes veículos

.de comunicação de Santa

Catarina, a Radio Jaraguá
AM prioriza na sua pro
gramação a prestação de

serviço à comunidade. O

carro chefe é o Shaw da

Manhã, apresentado pelo
comunicador Valéria

Gorges, das 7:45 às 10

horas da manhã, que há
mais de 20 anos leva en

tretenimento para a comu

nidade. O jornal do meio

dia, apresentado diaria

mente das 12:00 às' 13:00

pelo comunicador Tim
Francisco leva informação
com credibilidade.

Por fazer parte da. his-

FsrA NOTÍCIA É DE SEU INTERESSE

A Assembléia Legislativa de Santa Catarina transformou-se num dos prin
cipais centros de debates do País. Com o trabalho dos deputados e servido

res, o Legislativo buscou soluções para os principais problemas sociais. Foram

realizadas mais de 40 audiências públicas, em todas as regiões. Em Plenário,
foram aprovados mais de 250 projetos de interesse dos catarinenses. Em ju

lho e agosto foram realizadas 29 audiências públicas do Orçamento
Regionalizado, para que a sociedade ajudasse a definir como será investido o

dinheiro público no Orçamento Estadual de 2004 e no Plano Plurianual (2004/
2007).Com um controle rigoroso do dinheiro público, a Assembléia investe no

que de fato é rr:lais importante: democracia, transparência e participação.
Tudo para você ter mais qualidade de vida. Tudo para que todos tenhammais

cidadania. E esperança.

.#'

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Vicky Bar!el

Tim Francisco: 12 anos levando entretenimento e infonnação

tória da micro região, tem
um compromisso direto
com a preservação da cul

tura do povo ,e por isso

mantém prograJ?as que

abrangem basicamente to

das as etnias predominan
tes na AMVALI como a

alemã, italiana, húngara,
brasileira, dentre outras.

"Além dessas, inúmeras

campanhas já foram reali

zadas, como a da enchen

te, de queimaduras, agasa-

lhos, alimentos, cultura eco

lógica e de trânsito", conta.
o comunicador Tim Fran

cisco, que está na Radio

Jaraguá há 12 anos."

A emissora comemo

ra 55 anosde interatividade
com a comunidade. "Nos
sa maior comemoração é

a prestação de serviço e o

retorno que as pessoas dão

para nós. Eu faço parte da

rádio há mais de dez anos,
eu respiro isso, meu sobre-

nome é Rádio Jaraguá",
enaltece Tim.

Com 1 Cl mil watts de

potência, a programação
da Rádio Jaraguá é acom

panhada por mais de 100

mil ouvintes de todo nor

te de Santa Catarina e é

hoje uma das poucas emis

soras AM a ter 24 horas

de programação ao vivo.

''A noite, ou de madruga
da, muita gente nos liga,
pedindo música, agrade
cendo a companhia. Hou
ve caso de acontecer um
assalto ou um acidente de

grande repercussão e al

gum ouvinte ligar para nós
informando, porque sabe

que nossa programação é

ao vivo e portanto a notí

cia é instantânea", revela o

comunicador.
A emisso'ra foi uma das

primeiras do segmento
AM no estado a ter uma

programação on-line.

''Através da internet nos

comunicamos 'com pesso
as de todo o mundo. São

brasileiros que estão no

Canadá, na Alemanha, na
Itália e até nos países asiá

ticos que mandam recados

para os parentes aqui da
região", finaliza Tim.
(CELlCE GIRARDI)

Nota de Agradecimento e convite para Culto

A família enlutada de' Gertrud
Geffert Enderle ainda profun
damente
consternados com o seu falecimeto
ocorrido no último dia 30 de agosto,
com a idade de 86 anos deixa,
enlutada uma irmã, duas cunhadas,
sobrinhos e demais parentes.
Agradecem a todos que enviaram

flores, coroas e acompanharam a

extinta a sua última morada.

Agradecem ainda ao OAS E Quintafeirinas, Clube de Idosos, as palavras proferidas
pelo pastor Will)an Bretzke, ao Corpo de Bombeiros, ao Hospital São José e a

todos que direta ou indiretamente sempre estiveram ao seu lado.
Convidam a todos para o culto in memorian que será celebrado no próximo
dia 14 de, setembro, domingo, às 9 horas na Comunidade Evangélica Centro,
Jaraguá do Sul.

Agradece a família enlutada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICOlABORAÇÃO: ACADÊMICOS DE DIREITO PRESTAM ATENDIMENTO GRATUITO PARA PESSOAS CARENTES

Núcleo de Práticas Jurídicas
oferece

]ARAGUÁ DO SUL -,,

Contratar um advogado
agora está mais fácil. O
Núcleo de Práticas Jurídi
cas da Unerj oferece servi
ços de advocacia grátis na

área civil para pessoas

comprovadamente caren

tes ou que recebam até R$
três salários mínimos.' O

Núcleo foi inaugurado em

12 de junho e funciona jun
to ao Centro do Direito.

De acordo com a coorde
nadora do NPJ, advogada
Daniela Santos Silva, a pro
cura ainda é pouca, certa
de 10 pessoas por semana,
mas deve aumentar com a

divulgação do serviço.
"Por enquanto a procura é

tímida' porque as pessoas
ainda não sabem sobre o

assunto", afirma' Daniela.
O atendimento jurídico

é realizado atualmente por
56 acadêmicos de Direito

que cursam a 7° e 8° fases.
'O trabalho faz parte do

estágio e é obrigatório. Até

atendimento grátis

Cesar Junkes

Daniela afirma que a procura ainda é pequena

agora, segundo Daniela,
apenas seis atendimentos'

renderam processos, que
tramitam no próprio
Fórum Universitário, cria
do esp ecialmente para
atender os processos gera
dos dentro do Núcleo de

Práticas Jurídicas. "O esta

giário vem uma vez por
semana, rio horário das

13h30 às 18 horas e o cli-

ente sempre é atendido

pelamesma pessoa. Não

tem fila e tudo é encami

nhado por aqui mesmo",
ressalta Daniela.

Na avaliação do pro
fessor do Curso de Direi

to, advogado Sandro Raso

Castilho, o trabalho é iné

dito na região e tem por
objetivo oferecer oportu
nidade de aprendizagem

Artistas da Ajap mostram trabalhos
]ARAGUÁDOSUL- Para

dar mais criatividade e vida
a alguns de seus trabalhos, a
artista plástica CristinaPretti
usa bolinhas de gude.A téc

nica pode ser vista em três
obras da artista que integram
a exposição -de artistas vin

culados àAjap (Associação
jaraguaense de artes plásticas)
que acontece até o [mal do

.mês na biblioteca Padre
Elemar Scheid, naUnerj Os
quadros de Cristina são em

acrílico e retratam cenas de

Jaraguá do Sul, tomo o céu

do Morro da Boa Vista e o

Rio Itapocu.
Além de Cristina, mais

nove artistas estão expondo
seus trabalhos nesta exposi
ção. São elas: Valdete J-fuúng,
Rosana Subtil, Maria Hele

na Feldens, Rosemarie

Secco,MarlenaMann,Marli
Peixoto,Magda Stahlke,Vera
Lúcia Baron e Carla Sander.
A exposição reflete a matu-

Obra de Cristina Pretti feita com bolinhas de gude

ridade técnica dos artistas,
que há vários anos integram
a Ajap e seguidamente pro
movem exposições coleti
vas onde podem apresentar
ao público o resultado de

pesquisas e estudos sobre
novas técnicas e estilos.

A artista Valdete Hining
participa desta coletiva com
três painéis de grandes di
mensões, sendo que um de
les é uma espécie de home-

nagem ao artista plástico
Môa, que esteve recente

mente em Jaraguá do Sul.

JáMaria Helena Feldens,
uma das mais conceituadas

attistas plásticas deJaraguádo
Sul, que sempre preferiu o

figurativo, mostra um traba

lho mais abstrato, que reflete
a busca por outras técnicas e

estilos, sempre demonstran
do criatividade, técnica apu
rada e estilo diferenciado.

prática para os estudantes

e ao mesmo tempo cola

borar com a comunidade,
oferecendo um serviço
profissional sem custo ne

nhum.

Para ter direto a esse

atendimento gratuito o in
teressado não pode possuir
condições de custear as

despesas processuais e ho

norários advocatícios, pos
suir renda familiar de até

três salários mínimos e

patrimônio compatível.
Também precisa de certi

dão de nascimento, certei
ra de identidade, CPF, fo
lha de pagamento, carteira
de trabalho e comprovan
te de residência. O atendi

mento é feito de segunda
a quinta-feira, das 13h30 às

18 horas,

Lançada a primeira edição
da revista Saúde Jaraguá

]ARAGUÁ DO SUL -

Está entrando no merca

do uma nova proposta de

comunicação para Jaraguá
do Sul. É a Revista Saúde

Jaraguá. Elaborada pelo
farmacêutico Gilson

Muller, Ivone e Vitoldo de

Lima (publicidade) a revis
ta tem o apoio da prefei
tura, Associação Médica e

Hospital Jaraguá. O obje
tivo é levar às empresas,
escritórios e à comunida

de os conhecimentos mé

dicos, através de uma lin

guagem acessível. "O esti-
lo dessa revista é diferen
ciado levando uma pro-

posta de saúde aos leito

res, respondendo questões
que vão desde doenças
comuns, raras até dicas de

saúde e curiosidades. A re

vista tem 20 páginas escri

tas por profissionais da

área da saúde", explica
Ivone, responsável pela di
vulgação da revista.

O lançamento da revis-x, I

\)l,� \
ta aconteceu ontem, na"

Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

SuL A periodicidade é

bimestral, a circulação
abrange o Vale do Itapocu
e a distribuição é gratuita.
(CG)

Extravio de Documentos Fiscais

Transportes Rosniak de AFONSO ROSNIAI<, com sede

na rua Walter Marquardt, 1.132, no bairro Rio Molha,
em Jaraquá do Sul, SC, com inscrição estadual de nO

251.992.152, C N pj nO 81.808.859/0001-23, comunica
o extravio dos conhecimentos de Trans porte Rodoviário

de Cargas, modelo 08, serie U, de nO 279 a 1150 e

todos os livros de escrituração fiscal e contábil.

PAULO FLORIANI

O Vereador Paulo Ademir Floriani, teve aprovada na Câmara

de vereadore.s, sua indicaç.ão no senti�o.de, �ue a; �olícias
Militar e Civil, em parceria com o Mlnistérlo Público e a

Prefeitura Municipal, desenvolvam uma Campanha para o

. desarmamento em nosso M unicíplo, propondo a troca, das armas

por cestas básicas. "Por exemplo, alguém que tenha uma arma e

quer se desfazer dela, poderá entregar em local a ser marcado pela
Polícia ou quem de direito, e recebe em troca urna cesta básica. Se a

.

pessoa não necessita ou não quer a cesta básica, é repassada para as

pessoas carentes. Estas cestas viriam de doações dos empresários e

da sociedade em geral. Lembrando também que o envolvimento da
Promotoria Pública, será para garantir que a pessoa interessada
em entregar uma arma sem procedência (registro), não .sofra

qualquer tipo de punição. Esta sugestão acompanha outras neste
mesmo sentido que vem sendo desenvolvidas por todo o país.
Observando ainda que já foi comprovado através de diversas

pesquisas, de que o fato de você ter uma arma em casa, não tem

significado proteção e sim mais um fator para muitos casos

acidentes, inclusive com mortes de crianças".
_ k."" _........_.__•__
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IDIREITOS: JARAGUÁ DO SUL TERÁ REPRESENTANTE NO CONGRESSO MUNDIAL DA JUVENTUDE TRENTINA

.J'araguaen se representa
comunidade trentina na Itália

Dia n, quinta-feira 20=30
Espetáculo Projeto SKR
Inçressos

à

R$10,OO e estudantes à R$ 5,00
Grande Teatro

AG rande novidade deste semestre é o início das
Aulas de Dança de Salão. Aprenda valsa, bolero,
salsa, merengue, samba e muitos outros rítmos em

um curso muito dinâmico e atual. Aulas ministradas

pelos professores, Maycon dos Santos e Fábio
Simões da "Cia dois pra lá, dois pra cá" - Joinvílle,
SC. O curso tem duração de três meses, e as aulas
são todas as quartas-fel ras das 19h às 21h. Estamos
estudando a possibilidade de abrir turmas aos

t sábados devido a grande procusa, Essa é sua chance
de aprender a dançart

'

,

Em seu primeiro ano de atividades, a Escola de
Ballet Clássico do Centro Cultural já mostrou seus

primeiros trabalhos no concerto inaugural "Um
ncme.uma idéia, um piano .•. " em maio deste ano.

Aulas ministradas por Bete Saurini, professor que
trabalhou em São Paulo e na Casa da Cultura de

Joinville, coreógrafo e ex-bailarino.
O Ballet Clássico desenvolve a coordenação

motora, ritmo, memória auditiva, visual e motora,
bem como postura e leveza. Matricule-se na aula de
ballet c1ássi co!

]ARAGúÁ DO SUL -

Durante os dias 04 a 14

de setembro, acontece na

cidade de Comano

Terme, na província de

Trento, na Itália o Con

gresso Mundial da Juven
tude Trentina. Este even

to, deve atrair mais de 100

pessoas de várias partes
do mundo, todos com

.. ascendentes em -Trerito

que vão reivindicar direi
tos para seu país. Do Valê
do Itapocu, o jovem
Gilson Rafaelli, membro
da diretoria do Círculo Ita
liano deJaraguá do Sul será
um dos representantes.
"Dos 110 jovens brasilei
ros inscritos, 26 foram es

colhidos no Pré-congresso
nacional que-aconteceu em
novembro do ano passa
do em Bento Gonçalves",
conta Rafaelli. O critério de

escolha, segundo o jovem
foram as propostas e o

empenho na realização
dos trabalhos a serem

Vicky Bartel

Rafaelli busca direitos aos descendentes de italianos de Trento

apresentados na Itália,

Este Congresso Mun

dial acontece a cada qua
tro anos. No último rea

lizado, os brasileiros con
seguiram cidadania aos

trentinos e bolsas de es
tudos para língua italiana

via on-line. Este ano são

quatro as principais rei

vindicações levadas. A

primeira proposta é a cri

ação de um grupo de jo
vens trentinos de ação

nacional, para que opaís
possa se unir num traba

lho conjunto, com coor

denador geral, delegados
e sede itinerante. A segun
da é a garantia de setores

de atuação, com cursos

técnicos e profissiona
lizantes, com oferecimen
to de bolsas para pós
graduação em toda a Itá

lia, intercâmbio com pro
fessores, além de estági
os profissionais e

Divulgação
Peça Sergio 80 apresenta curiosidades dos bastidores do teatro

de artistas, muitos já faleci

dos, mas alguns presentes
na noite de estréia, entre eles:

Fernanda Montenegro,
Fernanda Torres, Ítalo
Rossi, Eva Todor,
Jacqueline Laurenci, entre
outros. Enfim, Sergio con
ta sua trajetória em históri
as de teatro e causos pes
soais. Depois de 60 minu
tos de peça, o ator pede

para que o público faça
perguntas. Por 20 minutos,
o público se diverte per
guntando curiosidades da
vida e da carreira de Sergio
Britto. Mesmo para os mais
tímidos não tem desculpas,
No programa do espetácu
lo, Sergio disponibiliza 70 su
gestões de perguntas. Como
por exemplo: Qual o seu

maior arrependimento? É

curricular. A terceira pro
posta diz respeito à eco

nomia, com a ajuda na

viabilização de projetos
para fomento da econo

mia rural, e parcerias com
transferência de tecnologia
trentina para empresas do

país de origem. A' quarta
reivindicação conta com a

cooperação e criação de
um fórum específico para
divulgar as ações sociais

realizadas nas comunida

des locais. "Sabemos que
são muitas as propostas
que serão apresentadas,
mas temos uma boa ex

pectativa para nossa re

gião", pondera Rafaelli. Na
ocasião estarão presentes
o governador da Provín
cia de Trento, o prefeito
da cidade de Comano

Terme, coordenadores e

representantes da Trentini
Del Mondo, organização
que ajuda as associações
italianas pelo mundo.
(CELlCE GIRARDI)

Sergio Britto apresenta histórias da sua vida na Scar

]ARAGUÁDOSUL-Em
maio, Sérgio Britto estreou

a peça "Sergio 80", no Te
atro Cândido Menezes, São
Paulo. "Sergio 80", foi es
crita e dirigida pelo grande
amigo de Sérgio, Domin
gos Oliveira. No espetácu
lo, Sergio conta histórias de
sua vida, como seu

envolvimento com o can

domblé, em que sua mãe

de santo, Aurora, é irmã da
atriz FernandaMontenegro.
Sergio diz: "ela é psicólo
ga, mãe e companheira.
"Também conta que estu

dou em colégio de padre,
e que com 11 anos presen
ciou úm caso de pedofilia.
Histórias dramáticas como

a do parto que precisou fa
zer quando ainda era estu

dante de medicina. A expe
riência de ter feito uma peça
inteiramente nu, também é

contada. Sergio presta tri

buto a um grande número

verdade que o Sergio Car
doso desmaiava em cena

para chamar atenção?
Homossexualismo deve ser

assumido? Morte. Como
você a encara? Quais os

maiores erros de textos que
você cometeu? Sergio
Britto é ator, diretor, pro
dutor, professor, figura de

proa do "Grande Teatro

Tupi". Tem mais de 400

peças adaptadas para a Tv.
É um dos principais res

ponsáveis pela criação do
CCBB e da vinda do
"Shell" para o Teatro. Sér

gio esbanja talento, humor,
generosidade e comovente

capacidade de en trega.
"Sergio 80" será apresenta
do neste Domingo, 07 de

setembro, no Teatro da
SCAR a partir das 20:30 h.

Ingressos podem ser adqui
ridos na Scar ao preço de

R$ 20,00 e R$ 10,00 para
estudantes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CONSCIENTIZAÇÃO: SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO SERÁ COMEMORADA ENTRE OS DIAS 18 E 25

Entidades unem-se para fazer

campanha alusiva ao trânsito
JARAGUÁDOSUL-APo

lícia Militar, Civil, Corpo de
Bombeiros Voluntários e Pre

feitura Municipal uniram-se
para desenvolver uma campa-

.

nha permanente referente à

educação no trânsito. Entre os

dias 18 e 25 deste mês come
mora-se aSemanaNacional de

Trânsito, oportunidade que as

entidades utilizarão para iniciar
o trabalho de conscientização.
Serão produzidas quatro
vinhetas de rádio, um jingle,
matérias para jornais impressos,
outdoors,busdoors, réguas, ca
misetas, canetas, folhetos e

cartilhas comdesenhos de trân
sito para as crianças pintarem.

- Também serão elabo
radasminimultaS para que, dUL
rante as blitze educativas, QS es
tudantes possam entregar aos
motoristas que tenham come

tido alguma infração de trânsi
to. Na verdade, não se trata de
umamulta real,mas deumaler
ta para que percebam que es-

Arquivo

Campanha visa diminuir índice de acidentes de trânsito

tão desrespeitando o Código
NacionaldeTrânsito�algum
ponto -, explica o chefe de
Trânsito do 14° Batalhão da
PolíciaMilitar, tenente Ricardo
Alves da Silva. Diferente dos
anos anteriores, nesta campa
nha a PM vai buscar parceria
com os atores do Centro Cul
turaldeJaraguádo Sul paraque
eles desenvolvamumapeça te
atral alusiva à campanha e se

apresentem nas instituições de
ensino da cidade.

Também na semana do

trânsito, as entidades

organizadoras tentarãoconven
cer os motoristas a não utiliza

remosveículos pelomenosum
dia. ''Ainda não estipulamos
quando, mas a idéia é reduzir
aomáximo o fluxo nas vias da
cidade. Vamos inclusive fazer

uma parceria com os taxistas

para que eles baixem os pre
ços nesta data especial", diz.

A campanha abordará es

sencialmente a preocupação

com a vida. No busdoor, se
rão colocadas imagens de um

ca1:!0 submerso num copo de

bebida com o slogan ''Não

beba essa idéia", que ficarão fi
xadas num período de 30 dias.

Em seguida, serão instalados
outdoors com a mensagem
''Dê preferência à vida". "A in
tenção é pedir que as pessoas
voltem para casa, que saiam
com seus respectivos veículos,
masque sejamconscientese cau

telosos para que possamvoltar

para casa, pois sempre tem al

guém esperando o retomo",
explica o tenente.

Silva destaca que a campa
nha deve ser intensificadaprin
cipalmentenomês de outubro,
quando começam as festas de

chope no Estado. ''Em 2002

foram computadas 32 mortes

no trânsito e, até agosto desse

ano) foram registradas 18. Va

mos aproveitar para analisar a

eficácia desse trabalho", salien
ta. (FABIANE RIBAS)

Dupla é autuada com seis pacotes de crack naVila Lalau
JARAGUÁ DO SUL - A ram mudança de comporta- Polícia Civil da cidade. ]oacir paravit a]araguá do Sul, num

PoliciaMilitar estava efetuan- mento do condutor e do de Souza Simão de Oliveira; motel. No caminho, elas de-
do operação comando de passageiro, que demonstra- 25 anos, e Almir Alves de ram sinal de luz e entregaram
trânsito na noite de terça-fei- ram nervosismo e dificulda- Oliveira, 20 �os, ambos de os pacotes para nós, a gente
ra em diversas ruas da cida- de em se expressar. O? dois São Bento do Sul, vão res- não sabia o que era. Não usa-

de. Quando estavam na Rua desceram do carro e, depois ponderTermo Circunstanci- mos crack", alega ]oocir. Ele
Prefeito Waldemar Grubba, revista-los, os policiais encon- ado e aguardam em liberda- salienta que asmoças estavam

próximo ao Portal de Infor- traram cerca de 27 pedras de de o dia audiência, marcada num veículo Palio cor branca,
mações de Jaraguá do Sul", crack embaladas em seis pa- pa,ra o 14 de abril de 2004. quatro portas, e que provavel-
por volta das 23h10, abor- cotes, pesando aproximada- ''Essa droga não é nossa, nós mente perceberam que a p0-
daram o veículo Kadett, pla- mente 64,1 gramas. estávamos com duas moças, licia esta� fazendo blitz. ''Por
ca ASM-0831, de São Bento Os dois foram detidos e uma loira e uma morena, isso deram um jeito de sé des-
do Sul. Os policiais percebe- encaminhados àDelegacia de quando elas nos convidaram fazer da droga", relata. (FR)

A Casa da Amizade convida para um

almoço com lasanha, Risota e Saladas.

Local: Salão da comunidade Evangélica
Luterana - Centro.
Data: 07 Setembro de 2003.
Vlor: R$ 7,00 pi crianças de 5 a 10 anos.

R$ 10,00 pi adultos.

Serviremos à partir das 11:OOh.

A renda será destinada à compra de roupa de
cama para o hospital São José.

Agradecemos por sua ajuda.

�lD§i fll.lIII'X!IOO
..

�
nacionais e importados

Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117
E-maU: bia: s@terra.com.br

Aqui tem
informação!

Ligue e confira:

371-1919
CORREIO DO

POVO

LOTERIAS
Megasena Quina
concurso: 494 concurso: 1193

18-20-28-.32-49-53 07 - 09 - 70 - 73 - 74

Lotomania Loteria Federal
concurso: 347 concurso 03765

03 - 05 - 06 - 09 - 1 ° - Prêmio: 50.232

10 - 13 - 15 - 23 - 2° - Prêmio: 54.453

25 - 33 - 42 - 45 - 3° - Prêmio: 71.082

46 - 62 - 75 - 79 - 4° - Prêmio: 17.663
I' 82 - 83 - 84 - 96 5° - Prêmio: 50.010

'Cl-!J

Mais um. grande investimento
em Infra-estrutura

Os moradores da Rua Aldano José Vieira (Bairro Avaí) agora podem
desfrutar o asfalto realizado pela Administração Municipal.

.

A Prefeitura vem investindo freqüentemente em obras de infra-estrutura

para aumentar a qualidade de vida da população.

GUARAMIRIM
ADMINISTRAC;ÃO 2001 • 200.4

Trabalho e Transparência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Primeiros confrontos de bocha foram realizados na noite de terça-feira
Horst Baümle

ESPORTE CORREIODOPOVO II
-------------------------"ei"êsnpnor;;t'õ.e@Jornaicorrelodopovo.com.br

aJOGOs: CONFRONTOS COMEÇARAM NA TERÇA-FEIRA À NOITE, NO PARQUE AQUÁTICO KRAUSECampeonato de Futsal

Adulto tem inícionesse sábado Associação das Imobiliárias
promove competição de bocha

I

pe disciplina.
FUTEBOL suíço - A

CME (Comissão Municipal
de Esportes) está trabalhan
do na organização do sexto

Torneio de Empresas de

Futebol Suiço - Schroeder
2003. A competição será re-

. alizada no dia 3 de outubro,
a partir das 8 horas, no Es

tádio Municipal Cláudio
Tomaselli. A primeira reu

nião,para tratar assuntos per
tinentes ao torneio foi

marcada para acontecer no

dia 9, próxima terça-feira, às
19 horas, na sala de reuniões

da Prefeitura, localizada na

RuaMarechal Castelo Bran

co. Na oportunidade serão

avaliados o regulamento da

competição e as fichas de ins- .

crições.
A data do primeiro con

gresso técnico tambémvai ser

definida na primeira reunião.

, (FR)

]ARAGuA DO SUL - A

Aijs (Associação das Imo- ,

biliárias de Jaraguá do Sul)
está promovendo a tercei-

ra edição do Campeonato
Municipal de Bocha Sul

americana, nas canchas do

'Parque Aquático Krause.

Os primeiros confrontos

foram disputados na terça
feira à noite. Na oportuni
dade, o João Pessoa ven

ceu o time da Malhas Pradi,
por 2 a O, e a Relojoaria
Kuchenbeker empatou por
l' a ';1 ::�om a AABB. AÓ
'todo, a competição conta

com a participação de dez

equiI?es, sendo uma da ci

dade de Schroeder.

A primeira edição do

campeonato foi realizada

no Clube de Bocha

�ROEDER-Aprimei
ra rodada do 18° Campeo
nato Municipal de Futsal

Adulto Schroeder 2003 será

realizada neste final de sema

na. Os primeiros confrontos
estão marcados para sábado,
a partir das 15 horas, quando
a equipe da Loja Jacy entra

em quadra para enfrentar o

Aliança Esporte Clube. Em
} seguida, jogam Auto Posto

Salomon e Coremaco,
Julecler Modas e Mercado

Zamboni, JGB e AM Con

tabilidade, Néki CO,nfecções
e Atlético Assemap, e Juven
tude contra Banana Brasil.

Ao todo, o torneio envol-
.

ve 17 equipes, que foram di

vididas em quatro chaves. Se

rão realizadas oito rodadas,
depois acontece as semifinais

e finais. Os quatro primeiros
colocados receberão pre
miação, além do artilheiro,
goleiromenos vazado e equi-

Arduino Pradi, no Bairro

Jaraguá Esquerdo, no mês

de fevereiro, onde o time

do João Pessoa garantiu o

título de campeão. Já a se

gunda edição aconteceu

entre os meses de junho a

agosto, nas dependências
da Arsepum (Associação
dos Servidores Públicos

Municipais) e a primeira
colocação ficou com a Re

lojoaria Kuchenbeker. O

diretor de esportes daAijs,

Lucas José Rohling, infor
ma que a competição será

realizada em nove rodadas,
mais semifinal e final, pro
gramada para o mês de

novembro.
- A opção pela bocha

é proveniente do gosto que
as pessoas têm por esta prá
tica esportiva, apesar de ser

pouco divulgada. E a com

petição que estamos fazen

do é diferente de todas, con
ta com regras mais rigoro-

sas, requer mais paciência, a
bola é maior, é a bocha ofi

cial - explica o diretor de

esporte. Ele enfatiza que se

trata de uma modalidade

pouco divulgada e que a,

equipe que defende Jaraguá
do Sul é composta por atle
tas de elevado nível técnico.

Hoje à noite confron
tam-se Aijs (Imobiliárias)
contra Baependi/Sipaca e

Arweg joga com Arduino

Pradi. (FABIANE RIBAS)

JS compete com 14 equipes nosJOguinhos
]ARAGuA DO SUL - O

Município vai competir
com 14 equipes nos

Joguinhos Abertos de San

ta Catarina, que serão rea

lizados de 12 a 20 deste

mês, em Joaçaba, envol
vendo representantes de 79
cidades do Estado. Parti

cipando nas modalidades

de atletismo, basquete, na
tação, tênis de mesa, vôlei

e xadrez (todas no mascu

lino de feminino), futsal
masculino e handebol fe

minino, o município
jaraguaense contará com

uma delegação composta
por 207 integrantes entre

atletas, treinadores, direto
res e pessoal de apoio.

O diretor de Esportes
de Rendimento/FME,
Hercílio Mendonça da

Rosa, lembra que os ad

versários deJaraguá do Sul
nas fases iniciais dos espor-

tes coletivos já foram de

finidos durante o congres
so técnico dos Joguinhos,
que aconteceu em 28 de

agosto, em Joaçaba. No
basquete, por exemplo, o
timemasculino está na cha

ve formada ainda por
Joinville, Chape�ó e Lages,
enquanto que as meninas

integram o grupo de Tu

barão, Xanxerê e Flo

rianópolis.
Já no futsal masculino,'

os jaraguaenses precisarão
superar Palmitos, FaxinaI
dos Guedes e Lages para
chegarem à fase seguinte
da competição. Tubarão,
Piritiba e São José do Ce

dro são os adversários de

Jaraguá no handebol femi-,
nino pela fase classi

ficatória. E na primeira eta

pa do vôlei, a equipe mas

culina enfrentará Blu-

e Rio do Sul e o time fe

minino deverá encarar

, Joinville, Itapiranga e Lages.
Nos Joguinhos Abertos

de Santa Catarina do ano

passado, em Tubarão,
Jaraguá do Sul ficou em

quarto lugar ao somar 80

pontos - a maior pontu
ação da história do espor
te jaraguaense nesta com-'

petição. O município com
petiu com 13 equipes e

conquistou quatro troféus

de primeiro e dois de se

gundo lugar, além de 23

três medalhas (12 de ouro,
sete de prata e quatro de

bronze). Conseguiu os tí

tulos da natação e do tênis

de mesa feminino e do xa

drez, no masculino e femi

nino, além de ter sido vice

no atletismo masculino e

no handebol feminino e

'terceiro colocado no tênis

menau, São Bento do Sul
.

de mesa masculino.
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EVENTO: 12a EDiÇÃO DO ENCONTRO DOS MÓTOCICLlSTAS SERÁ REALIZADA NO PARQUE MUNICIPAL

12 CORREIO DO POVO

Motogiro aguarda mais de três
mil motociclistas no encontro

Jaraguá do Sul -

Mais de três mil adep
tos de aventura sobre

I

duas rodas estão' sendo

aguardados neste final

de semana para a 12'

edição do Encontro de

Motociclistas. O evento

começa amanhã no iní

cio da noite e prossegue
até domingo com di

versas atividades que
vão atrair o público no

Parque Municipal de

Eventos. Nas edições
anteriores, a atividade

era realizada na praça
de J ar�guá do Sul, mas
teve de ser transferido

devido à falta de estru

tura e espaço para aco

modar os participantes
e o público. Organiza-

.

do pelo Clube Mo

togiro, com apoio da

Polícia Militar, Polícia

Civil, Corpo de Bom

beiros Voluntários de

Jaraguá do Sul e Prefei

tura, o encontro envol

verá mais motociclistas

este ano.

- O a c r
é

s c im o é

atribuído ao fato de o

número de clubes ter

aumentado em todo o

País. Cada vez mais

existem mais amantes

Arquivo

Encontro vai atrair pessoas de todo o País e fomentar o turismo da microrregião

de motos, que partici- ção da Banda Quinta
pam dos eventos pro- Rotação, do Rio Gran

movidos pelo Brasil" de do Sul e, às 23 ho-

�,rincipalrriente no de

Jaraguá do Sul, que é

considerado um dos

maiores -, considera

o vice-presidente do

Motogiro, Volney Zon
ta, o Zontinha. As pri
meiras atividades de

amanhã à noite serão

apresentações da Ban

da Império, no Pav i-.

lhão C, a partir das 19

horas, em seguida ha

verá show de zerinhos

com "Star Boys", às 21

horas começa a anima-

ras, apresentação da

Banda Alta Rotação, de

Jaraguá do Sul. "O en

contro será bem inte

ressante. Os motoci

clistas vão mostrar a

habilidade que têm

com as máquinas, rea
lizando zerinhos, acro

bacias, além de uma

apresentação surpre

sa", diz.
O evento tem como

objetivo reunir e inte

grar os amantes das

motos, além de contri-

buir para fomentar o

turismo da região' do
Vale do Itapocu, que
terá os hotéis lotados,
ar'ém de grande movi

mentação em restauran

tes e comércio.

Zontinha acredita que

apesar de o encontro ter

sido transferido para o

parque de eventos, a par

ticipação do público
deve ser grande. "A en

trada é franca. A única

coisa que será cobrada é

a entrada nos bailes do

sábado à noite, no Pavi

lhão A (R$ 5,00f',
enfatiza. (FABIANE RIBAS)

Atletas do bicicross preparam-se para o brasileiro

JARAGUÁ DO SUL -

A quarta etapa da Copa
M�lwee de Bicicross foi

disputada neste final de

semana, na pista locali

zada no Parque Ma l

wee. A equipe jara
guaense liderou a pro

va, garantindo oito títu

los de primeiro lugar,
oito vice-campeões e

sete terceiros co lo ca

dos, além de ter garàn
tido 32 troféus entre os

quatro melhores das 34

ca tegorias dispu tadas.

Os pilotos da Malwee

são os atuais líderes des

ta competição. Ao

todo, aproximadarnen
te 160 atletas adeptos
desta modalidade es

portiva estiveram en

volvidos na prova.
N a opinião do dire

tor de bicicross, Valdir

Morerti, um dos desta

ques da equipe jar a

guaense foi o piloto
Guilherme Bour-

scheidt, que compete na

categoria 10 anos, mas,

por falta de atletas, ele

acabou correndo com

meninos da categoria
Boys 11 anos e superou
os adversários, con

quistando o título de

campeão. O atleta tam
bém disputou na Crui

zer até 12 anos e sur

preendeu a todos, le

vando o troféu de pri
meiro colocado.

A próxima etapa

desta competição, que
será a final, está. mar
cada para acontecer no

dia 18 de outubro. Esta

semana os atletas pre

param-se para a segun
da etapa do Campeo
nato Brasileiro de Bi

cicross, que será realiza

da na cidade de João Pes

soa, na Paraíba, nos dias

13 e 14 deste mês. O gru

po que vai representar
Jaraguá do Sul viaja no

dia 11. (FABIANE RIBAS)

QUINTA-FEIRA, 4 de setembro de 200j

o
CAMPEONATO ABERTO DE FUTEBOL
A FME (Fundação Municipal de Esportes) abriu

inscrições para o Campeonato Aberto de Futsal. As

equipes interessadas devem efetua-las até o dia 12 deste

mês, na entidade esportiva do Município, no valor de

R$ 50,00, além de valor caução de R$ 300,00. Os

representantes da FME explicam que podem participar
da competição atletas que residam, estudem ou trabalhem
na microrregião do Vale do Itapocu - Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Schroeder, Corupá e Massaranduba. O

congresso técnico está marcado para acontecer no dia

16, às 19h30, no auditório da Escola Wizard Idiomas,
As pessoas interessadas podem retirar a ficha de inscrição
e o regulamento na FME, localizada na Rua Walter

Marquardt. A ficha deverá ser devolvida, devidamente

preenchida, até o último dia de inscrição.

/ CIRCUITO INTERE5COlAR DE NATAÇÃO
As inscrições para a terceira etapa do Circuito Interescolar

de Natação podem ser efetuadas até o dia 17 deste mês,

Todas as unidades escolares com interesse emparticipat
deverão entregar as fichas de inscrição na Fundação
Municipal de Esportes até às 17 horas do último dia

estipulado. O congresso técnico será realizado no dia 23,
às 14 horas, no auditório da Escola Wizard Idiomas. A

competição será realizada no dia 25, a partir das 14h30,
na piscina da SD AcaraL O circuito destina-se a crianças
com idade entre 8 a 14 anos, nas categorias Pré-mirim

(nascidos em 1995), Mirim 1 (nascidos em 1994), Mirim
2 (nascidos em 1993), Petiz (nascidos em 1991 e 1992) e

Infantil (nascidos em 1989 e 1990). As duas etapas
anteriores foram vencidas pelo Colégio Marista São Luis,

AvAí MUDA DE RIVAL EM JOGO-TREINO

O Avaí, que tinha marcado um jogo-treino contra o

Metropolitano de Blumenau para hoje teve de mudar

de adversário. A Segunda Divisão catarinense teve

alteração de datas de jogos e por isso, o Metropolitano
não poderá enfrentar o Avaí.

O novo adversário do clube de Florianópolis será o

Catarinense de Ilhota, também da Segundona local. A

partida será na Ressacada, às 16 horas de hoje.
O' técnico Jair Pereira quer manter o ritmo da equipe e

preparar o grupo para enfrentar o Vila Nova, no próximo
dia 9, na Ressacada, pela Série B do Campeonato
Brasileiro.
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