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Alargamento de rua e instalação de lombada eletrônica são algumas das reivindicações dos moradores do
Rio Cerro ,I e II em Jaraguá do Sul. Alunos de escolas enfrentam diariamente o perigo da SC 416. Página 7

Arquivo

Desfile de 7 de setembro Corupáincentivainstalação
reuniu 2,5milparticipantes denovos empreendimentos

Vicky Bartel

A Rua Reinoldo Rau foi palco do desfile cívico realizado
ontem em comemoração ao Dia da Independência.
Participaram do evento 17 instituições. Página 6

ONG Golfinho recebe projeto
Representantes da Unerj entregaram na noite de

ontem o projeto arquitetônico social de um centro

de educação de crianças e adultos que será construido

na Bahia. PÁGINA 6

Cesar J unkes

A .adrninistração pública de Corupá oferece incentivos
fiscais para novas empresas, a exemplo do que já acontece

o

no condomínio industrial localizado na BR-280. Página 4

ChicoAnysio vem aJaraguá do Sul
o humorista realiza única apresentação da peça

"Chico Anysio, o fantástico", no grande teatro da

Scar, neste sábado a partir das 21 horas.
PÁGINA 6

o advogado tributarista
Guilherme Marques Fogaça
considera uma tragédia jurídica
a Reforma Tributária, Segundo
ele, não seria necessário mexer

na Constituição pará a realização
da Reforma Tributária. Página 3

Mais uma morte nas

margens da BR-280
o veículo Corsa, conduzido

por Sérgio Deretti, colidiu frontal-
o mente com um 'caminhão, no do

mingo à noite, no Km 43 da Br-

280. Deretti foi arremessado para
fora do carro Oe morreu no local.

PAGINA 10

Reinauguração
°

do

ginásio atrai público
'O Ginásio Poliesporüvo

Alfredo Jacobowski foi

inaugurado este domingo. Houve
um jogo amistoso entre os

jogadores de Massaranduba e ó

,
time da Malwee, de Jaraguá do

Sul.
PÁGINA 11

-'

Motociclismo levou

público ao parque
o 12° Encontro dos

Mot�ciclistas foi considerado

sucesso total pelos organizadores.
O evento aconteceu neste final de

semana, reunindo aproxi
madamente três mil adeptos de

motos.

PÁGINA 12

Guaramirim lança
proj eto rural

''Valorizar o Artesanal"
PÁGINA 5
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Aprender e Realizar

; .

,O �er,,�umano tem o'mérito do poder de aprender e realizar .

• ,Ob�tante, ser indefeso, comparando-o com os animais, pois
i eles.vos animais, já nascem com pêlos para se proteger do frio,
sabem procurar alimentos, se defender de animais maiores e

possuem instintos surpreendentes! ]á o ser humano antes de
ter o seu próprio cobertor, antes de conseguir seu alimento,
antes de saber sua "armas" para se defender dos inimigos,
antes de t�r instituições ou qualquer tipo de instinto, passa por
um proc��'so de' a.pt,endizado, o qual a vida lhe proporciona.

Depoi�t,cle'sse'-processo o ser humano só colocará suas

idéias em prática quando alguém o exigir que pratique tudo
o que aprendeu. A condição humana é empíricàte a metáf�ra
da Águia e a Galinha nos mostra iss()':<;�'uili;;filhofê de águia
é criado em meio de galinhas ...E com o passar do tempo a

águia passa a Ter atitudes de galinha e passa a viver como se

fosse uma delas. Só que um dia alguém percebe que que não
é justo fazer um animal que pertence a um mundo onde pode
ser livre e voar, ficar em uma granja comendo milho...Então
esse alguém jogou a águia de uma montanha muito alta ...A,
águia ao perceber que estava caindo, notou que podia usar

suas asas ...A águia foi empurrada ao novo'mundo com o

desafio ...Depois daquele dia ela passou a voar, o que ela nunca

imaginava que podia fazer..."
,

É por isso que o ser humano precisà do empirismo, e de

que alguém lance o desafio.
A condição da superação da sobrevivência do ser humano

é assim e ela parte do "berço". É a partir do "berço" que se

educa. para se ter um crescimento onde o ser humano tenha
o desenvolvimento de pensamentos, críticas, opiniões; tendo
o que chamamos de consciência, mesmo a consciência não

sendo a mesma para todas as pessoas. A consciência varia de
uma pessoa para outra, porque tudo depende de como é o

meio ambiente que o ser é criado; então consciência é uma

questão de razão ,e criação. Mesmo sendo inata. Porque é

dentro do meio ambiente o qual cada um de nós cresce que
'determinamos o que é' errado. E 'c::ptão ele' perceberá que a

verdade nem sempre será uma verdade pois ela pertence ao

jogo que permite a confrontação de teorias para se chegar a

um determinado conceito; que o amor :,noão' é ditame da
soberania ou da preciência: é a esperança.e ii éónfiança; e que
não basta estufar o peito e dizer que -nãQ,go��ta de política e

de políticos, pois é nas mãos deles que-está nossa nação; 'e
ignorar o preconceito, passando a' vat�i: os negros "como
tratamos alguém de nossa farníliajôu um amigo, aceitar a

mulher entre homens criticando, opinando e ordenando; e

abandonar O exagero para se conquistar: 6 desejado,
Aristóteles dizia isso; e sorrir as crianças pois elas 'são o futuro

que darão continuidade à nossa história.
Assim o ser humano se dará conta de que enquanto muitos

se isolam em sua ignorância ele "é'.�apaz de superar o seu

preconceito e cumprir o seu papel .de' cida4�o",co�eçan�o, a ,

,

caminhar dentro do mundo que exige,pó�,endil, p�ra 'superar'
a sobrevivência da condição humana: li ao adquirir toda uma'
experiência para a deriva de todo o conhecimento passará a

defender, então, a opinião de que nossa mente é totalmente

vazia de conteúdo, enquanto não vivemos uma experiência.
Quando o ser humano passar a ver com mais clareza a

realidade fará dos pensamentos mais importantes empíricos
ingleses, Locke, Berklei e Hume, os seus pensamentos. E então

alcançará mérito do poder de aprender e realizar!

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

gramaticais necessárias.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Novos RUlllOS

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.

A, presença de aproximada-
.. mente três mil motociclistas du
rante o final de semana em

Jaraguá do Sul serviu para mos
trar que a cidade está procuran
do novos rumos de desenvolvi

mento, desta vez voltado ao tu

rismo, urn novo filão para a eco

nomia regional que começa a

despontar com toda a força, in
centivando o empresariado local
e os empreendedores natos a in

vestirem nessa nova possibilida
de de crescimento.

Assim como oMotogiro, que
trouxe para a cidade um dinhei
ro de fora pois os motociclistas,
vindos de vários locais do sul do

Brasil, lotaram os hotéis, restau
rantes e bares durante o final de

semana, outros e;,ventos grandes
devem movimentar a economia

regional, numa prova de que as

�s!!ações"p�blicas do Vale
do Itapocs estão despertando
para,9:tu11Smé).
'Há af��. anos, quando o

ml)1lÍclpfb de jaraguá do sÚi ire-,
: .' cebeu o selo' illicional de cidadé .

integrada-ao turismo,muitas pes�
soas se 'surpreenderam, pois ain
da 'não tinham se dado conta do

potencial turistico da região. E,
graças a um trabalho que iniciou

:�fJ�t..... ,�=�::���
iniciativa em produto e instituiu a Festa da

Banana, que teve sua primeira
transformara . edição ano passado e que volta a

região empólo acontecernomês que vem, com

turístico, muita grande expectativa dos

organizadores.
coisa ainda tem Apesar do sucesso da inicia

que serfeitapara tiva em transformar a região em

que o turista pólo turistico, muita coisa ainda
tem que ser feita para que o tu·

rista retome. Entre as deficiênc
as está a falta de preparo de alo

guns setores, que insistem em tra·

tar os turistas cotno "pessoas de

fora" e por isso, despertam des

confiança. Durante o final de se

r

retorne
...J

há cerca de 10 anos pela admi

nistração pública de Jaraguá do

Sul, hoje já se pode colher os pri
meiros frutos dessa iniciativa, o

que se pode comprovar através mana, muitos motociclistas re

dos inúmeros eventos programa- clamaram do tratamento recebi
dos para este ano e pelos que já doporparte daPM, que, ao curn
aconteceram na região nos últi- prir com sua obrigação, acabou
mos anos. por despertar a antipatia de mui

Em breve, ou seja, no mês tos turistas, que não gostaram de

que vem, estaremos em plena ser molestados. É evidente que
época de festas de outubro, c0J?:-. _,: à 'PM deve fazer o seu trabalho,
sideradoo melhor:�ês para�o:!,;?!a�;sim como é evidente que cs

furistno 'n� regiâo Norte do E.s� ,,' . rrtotociclistas devem respeitar as

tado de Santa.Catarina, devido a;< leis, inclusive as de, trânsito, mas

realização das inúmeras festas tra- o que se deve levar em conta é a

dicionais que acontecem na re- necessidade do bom senso, de

gião. Para oferecermais urna op- ambas as partes, tanto do turis�

ção ao turismo, oRotary Clube como do povoque o recebe.
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"Infelizmente, a Reforma Tributária que está
sendo promovida é uma tragédia jurfdlca",
A afi rmação é do advogado tri butari sta
Guilherme Marques Fogaça.

A primeira Conferência Estadual das Cidades,
coordenada pela Secretaria de Estado do

Desenvolvimento Social, Urbano e Meio

Ambiente, acontecerá nos dias 22 e 23 de

setembro, .

no Centro de Convenções de

Florianópolis. A Comissão Preparatória está

redigindo um documento com as propostas
levantadas durante as conferências municipais,
em processo deflagrado a partir do mês de junho.
O resultado será dividido tendo como base as

secretarias de Desenvolvimento Regional.

VISITA
O ex-presidente da República Fernando Henrique
Cardoso deve visitar Santa Catarina no mês de

dezembro ou fevereiro do próximo ano, depois
que retornar de um período de estudos e

tratamento de saúde nos Estados Unidos. A

confirmação foi feita á comitiva de lideranças
tucanas que manteve encontro com FHC semana

passada, em sua residência em São Paulo.

Estiveram com o ex-presidente o senador Leonel

Pavan, os deputados estaduais Gorginho Melo e

Dado Cheren, o secretário da Organização do

Lazer, Gilmar Knaesel, o secretário da

Administração, Marcos Vieira e o prefeito de São

José, Dário Berger.

ENTRE ASPAS

Classificados do

CORREIODO POVO.

ligue para o

371-1919,
e confira!

�:Iédico ()ftallllologista
�pccialUaç.ão:Hospitalde ClínicasEStado�o Rio de JWleirO

'.'
•eG� naSociedade BrasUeira:��9�íuol()gia do Rio de·.�anei1'O

Fó'rte: ;(047) 275�1150
Av. Mal. Deodoro,776 • Sola 12 - .Ed. Maximunn tente.r

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IINTERPRETAÇÃO: REFORMA TRIBUTARIA NÃO AGRADA SETOR ÉMPRESARIAL DE JARAGUA DO SUL

Advogado questiona normas

da Reforma Tríbutária
}ARAGUÁ DO SUL

O advogado tributarista

Guilherme Marques
Fogaça afirma que a

Reforma Tributária ca

racteriz� uma verdadei

ra tragédia jurídica. Ele
argumenta que a Refor

ma, assim como ela foi

aprovada, vai aumentar
a carga tributária e, em

conseqüência, vai inibir
os possíveis investi

mentos, já que os em

presários ficarão insegu
ros em relação ao futu

ro.

Na avaliação do ad

vogado, não havia ne

cessidade de se mexer

na Constituição. "Leva
ram para a constituição
assuntos que poderiam
ser tratados de outra for

ma, através de leis ordi

nárias e .cornplernenta
res", argumenta Fogaça.
Ainda segundo ele, a

maneira que o governo

agiu gerou dúvidas, "já
que sequer o relator de

monstrou amplo conhe-
.

cimento do texto, o que
ficou provado na noite

Fogaça afirma que não havia necessidade de mexer na Constituição
Cesar Junkes

da votação", assegura o

advogado.
O advogado Gui

lherme Marque Fogaça
participou do 2° Con

gresso Internacional de

Direito Tributário, onde
foi unânime a opinião de

que é extremamente

necessária a Reforma

Tributária. "Mas repudi
amos, em louvor dama

nutenção dos valores e

instituições republica
nas e federativas, o

modo como se tem con

duzido o processo de re-

forma tributária no Con

gresso Nacional".

Ainda na avaliação
do advogado, a "Carta

de Olinda/Recife", re
sultante' do Congresso
Internacional de Direito

Tributário, fundamenta
este repúdio, �entre di-,
versos motivos, no fato

de a propostá de emen-

. da constitucional ser

produto exclusivo de

entendimentos. entre os

poderes executivos da

União e Estados, e, em

virtude de a sociedade

não haver sido consulta

da.

Outro aspecto assi

nalado pelo advogado
diz respeito as expecta
tivas criadas, que "cer

tamente redundarão na

maior das frustrações,
porquanto os graves

problemas do sistema

tributário brasileiro lo

calizam-se, todos eles,
no âmbito das leis e atos

normativos infraconsti

tucionais, todos com

plexos e com técnicas já
superadas".

Secretaria Regional busca apoio em Florianópolis
}ARAGUÁ DO SUL

A secretária de Estado

do Desenvolvimento

Regional, pólo Jaraguá
do Sul, Niura Demarchi
dos Santos e o secretá

rio-adjunto, Nilson

Bylaardt, estiveram na

última quinta-feira, em
Florianópolis, defen
dendo os interesses da

região do Itapocu. Os
titulares da SDR visita

ram as Secretarias de

Estado da Fazenda e da

Educação, e o Deinfra,
buscando agilizar solu-

ções para problemas re
gionais pendentes,

Na Secretaria de

Estado da Fazenda,
Niura e Byllardt foram

25% para Jaraguá do

Sul.

Na Educação, a se

cretária e o secretário

adjunto foram tratar de
/
,. .

buscar convênio para a 'varlOS projetos para a

coristrução de uma

ponte sobre o Ribeirão

Grande do Norte, li

gando os municípios
de Corupá e Jaraguá
do, Sul. A obra terá seu

custo, dividido em três

região, com destaque
para à conclusão do'

Ginásio de Esportes
Municipal de Schroe

der, que necessita de

R$ 225 mil para sua

conclusão. Também

partes, sendo que 50% . foram verificar o anda

é respo�sabilidade do mento do projeto que
Governo do Estado, visa a construção de

25% para Corupá e um ginásio de esportes

coberto na Escola Te

resa Ramos, em Co

rupá, e a reforma to
tal da Escola Alfredo

Zimermann,' em Gua

ramirim, duas obras

que, juntas, ultrapas
sam o investimento de

R$ 1 milhão.

Na visita ao Dein

fra, Niura e Bylaardt
foram buscar apoio téc

nico para o desenvolvi

mento do projeto de

pavimentação da Rota

das Cachoeiras, em

Corupá.
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IINICIATIVA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL INVESTE NA INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS

Corupá
a novos

oferece
• •

Incentivos

empreendimentos
CORUPÁ - A adminis

tração pública municipal de
Corupá está comemoran

do os primeiros frutos da

iniciativa de criação de con
domínios industriais, loca
lizados na BR-280, proxi
midades do Hotel Turek e

Bairro Ano Bom. De acor

do com o secretário muni

cipal de Turismo e Planeja
mento, Ernesto Felipe
Blunk, omunicípio teve urn
incremento de 30% no que
se refere a movimentação
econômica desde que o

primeiro condomínio in-

dustrial foi. instalado, em Presidente do condominio da BR-280, Cláudio Finta
1999. ''A lei de criação do
condomínio é de 1991,
época em que -fui prefeito
e incrementada em 1995,
através de decreto", infor-,
ma o secretário. Segundo _

ele, desde que ii lei foi cria

da, 12 novas empresas se

instalaram em Corupá.
"Mas as 'empresas' já insta
ladas também estão sendo
beneficiadas com incenti
vos que possibilitam ampli
ação e melhorias", argu
mento Blunk.

O secretário informa
ainda que, a Prefeitura ofe

rece maquinário para obras
de expansão, oferece isen

ção nos impostos munici

pais e cede o terreno. A ini

ciativa do poder público

municipal, de acordo com
.

o secretário, visa o desen
volvimento econômico do

município e a<'geração. de
novos postos de trabalho.

Atualmente, ainda segundo
Blunk, Corupa possui 58
indústrias e 200 pontos de
comércio e/ou de serviços,
de acordo com dados do
último senso, realizado em
2001.

postos de trabalho em área

construída de 5.500 metros

quadrados em área total de

15 a 16 mil metros quadra
dos.

Na avaliação do presi
dente do condomínio in

dustrial Senador Lauro Car

neiro de Loyola, localizado
na BR-280, empresário
Cláudio Finta, a iniciativa da
administração de Corupá
está dando-bons resultados

para os empreendedores,
que encontram apoio do

poder público no que se

refere a isenção de impos
tos no prazo de cinco anos.

Outra vantagem apontada
pelo empresário, que foi o
primeiro a se instalar no 10-

Cesar Junkes

cal, é a ampliação dos pos
tos de emprego. De acor

do com Finta, o condomí

nio está em local estratégi
co, próximo das vias de

acesso às cidades maiores,
sendo que as seis empresas
instaladas no local geram

aproximadamente 250 em

pregos diretos. Ainda se

gundo Finta, mais urna em
presa deve se instalar em

breve no condomínio, en
cerrando a capacidade do
mesmo em aceitar novos

empreendimentos. ''A área

total deste condomínio é de

aproximadamente 140 mil

metros quadrados, mas a

capacidade está esgotada",
argumenta o empresário.

Características de líderes empresariais 'serão pesquisadas

O empresário do setor

madeireiro Said El Azar

pretende se instalar no con

domínio do Bairro Ano
Bom. Ele afirma que em

urna primeira etapa o em

preendimento vai gerar 100
empregos diretos e em urna

segunda etapa, mais 100

]ARAGUÁ DO SUL - presas da Unerj. Com o conhecimento do negócio, li- ' alizada em gestão empresa-
Com o objetivo de desco- apoio daApevi (Associação derança e influência entre as rial, que trata sobre o eu as

brir se os atributos e práti- das Pequenas Empresas do pessoas, habilidade de comu- empresas desejam dos seus

cas direcionadas a líderes de Va1e do Itapocu) a pesquisa nicação, conhecimento de líderes.

grandes empresas, descritás será feita com 160 gestores outro idioma, comporta- Com previsão de con-

em livros de autores inter- de pequenas empresas dos mento, habilidade' de clusão até o final deste mês,
nacionais que tratam de ges- segmentos industrial, comer- gerenciar conflitos e superar a pesquisa tem como objeti-
tão de empresas - são os cial e de serviços. obstáculos, ética, ambição e vo descobrirse as informa-
mesmos de empresários de No questionário, os par- equilíbrio emocional. ções tratadas pelos autores

micro e pequeno porte, a ticipantes responderão, em Para realizar o trabalho, em seus livros acontecem na

acadêmica' Dolores Patricia escala crescente de importân- a estudante consultou bibli- prática com os empresários
Lessmann realizará pesquisa cia ( com nota de 1 a 5), as ografia relacionadas à lide- da região. "Decidi direcionar
com os empresários do Vale características que ppssuem e rança e gestão de empresas, a pesquisa aos empresários
do Itapocu. consideram importantes ao poder da inteligência locais porque acredito qu�,
A pesquisa integra o tra- para o desenvolvimento de emocional, a liderança ori- através das micro e peque-

balho de conclusão de está- urn líder. Entre as atribuições entada para resultados e em nas empresas conseguiremos
gio da graduanda do curso destacadas nos livros e apli- pesquisa da FundaçãoDom destaque no rnercado";: res-
de Administração de Em- cadas no questionário está o Cabral, consultoria especi- salta a estudante.

TER A-FEIRA 9 de setembro de 200

INFORME CP
SEMINÁRIO
Devido a grande procura , o Núcleo da Qualidade
resolveu mudar o local do 10 Seminário da Qualidade,
que acontece nesta quinta-feira. O novo endereço é o

Clube Atlético Baependi, com abertura às 19h30,
realizada por Paulo Luiz da Silva Mattos, presidente
daAcijs, (Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Vicente Donini, da Marisol; Monika

'Hufenüssler Conrads, da Duas Rodas Industrial;

Moacyr Rogério Sens, da Weg Motores e Jane Marli

Spredemann, da Lulimar Embagens, serão os

palestrantes. Haverá pausa para ginástica laboral, com
Ivonete Stringari. Programado )3ara abrigar 250 a 300

participantes, o 10 Seminário da Qualidade teve sua

meta alterada para 400 participantes.

CONCURSOS
Foram liberadas as autorizações dos concursos para a

Receita Federal, Instituto Nacional do Seguro Social

(INSS) eMinistério do Trabalho. Serão oferecidas 1.400

vagas no total. Para a Receita Federal, a oferta será de

1.000 vagas, sendo 450 para auditor fiscal e 150 para

técnico e ainda 250 vagas para fiscal do �NSS e 150

para fiscal do Ministério do Trabalho. Todos os cargos

exigem nível superior e os vencimentos iniciais são de

R$ 2.360 para técnico e R$ 5.003,00 para auditor fiscal.

Os editais devem ser publicados em breve.

PREMIOS
ATupy Fundições e a Conexões Especiais do BRASIL
- CEB, ambas de Joinville, foram as vencedoras do

Prêmio CNI/FIESC 2003 - Qualidade e

Produtividade, respectivamente nas modalidades

Melhoria do Processo Produtivo e Micro e Pequena
Indústria. As duas empresas representarão Santa

Catarina na etapa nacional do Prêmio CNI. O resultado

foi divulgado sexta-feira, na sede do sistema FIESC,

em Florianópolis. As' empresas de Santa Catarina

obtiveram classificações em nove das 12 edições das

etapas nacionais do Prêmio CNI. Em seis vezes

conquistaram os primeiros lugares. O reconhecimento

à cultura da melhoria continua da produção acontece

desde 1990 em Santa Catarina, quando o Senai/SC
criou o Torneio Catarinense de Equipes da Qualidade
e Produtividade. O sucesso da competição inspirou a

criação, no ano seguinte, do Prêmio CNI de Incentiyo
à Qualidade e Produtividade.

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

Compra
2.9147
2.9200
2.8500

Venda

2.9155
3.0000
2.9700
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LANÇAMENTO
A academia Corpo e, Mente lança o novo Mix de Aulas

das modalidades da Body Systems - PUMP, COMBAT
eJAM, no dia 14, Domingo, a partir das 15 horas, no Big
Bowlling no Shopping Breithaupt, Além do mix, haverá
competição de boliche para os alunos e convidados. O,
rnix é aberto para quem quiser conhecer o BodyPump,
BodyCombat e Body]am. O convite pode ser adquirido
na academia Corpo e Mente, na secretaria ou com os

professores. Informações no telefone 275-0351.

UNERJ MIX
Disponibilizar a estudantes e comunidade de ]araguá do
Sul, atividades simultâneas que proporcionem aos

participantes'a decisão de optar pela que mais atrai, assim
como no processo de escolha da profissão, é a proposta
da Uneri Mix, que acontece na Quinta-feira, dia 11, na
Unerj, Entre as atividades, terá apresentação de uma

quermesse comunitária" onde p-articiparão entidades

filantrópicas, empresas de vários segmentos e comissões

de formatura. Através de estandes e barracas, eles farão a

exposição e comercialização de produtos. O Unerj Mix é
aberto a toda a comunidade, o evento inicia às 8 horas e

prossegue até às 22 horas.

SAEM
Segue até o dia 12 de setembro as inscrições dos alunos
que estão matriculados e cursando o ensino médio para
realizarem as provas do Saem - Sistema de Ayaliação do
Ensino Médio - do Sistema Acafe. As inscrições podem
ser feitas on tine, através do site www.acafe.org.brjsaem,
ou via agências do Besc. A prova será realizada no dia 23
de novembro, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às
18 horas. A avaliação tem como objetivo facilitar o acesso

do aluno ao ensino superior. Todo processo é realizado
ao longo das três séries do ensino médio, onde são feitas

provas anuais de avaliação e aprendizagem. Os alunos

que conseguem um bom desempenho poderão ingressar
,

em cursos da sua escolha, de' acordo com o número de

vagas disponibilizado por cada instituição do SistemaAcafe
(Unisul, Unesc, Unoesc, Udesc, Unerj, UnC, Unidavi,

, Univ:ili, Furb,Unochapecó,Univille,Uniplac, Febe, Febave).
Informações no site ou pelo fone (48) 224-8860.

"Póis épela graça
que sois salvos,
por meio da fé".

I

_' Participe! -
Efésios 2:8a Rua MaxWilhelm, 289

'aependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) :J70-6180

6'iijDlJ01� Destaque-se
no ab ho pela sua

cri vic de'. No
�

,

rtes emoções.
Cor: Cinza, pink e creme.
Câncer-Um passeio

ixará tudo
'ntre você e seu

I, cinza e vinho.

mportante nos

s, inclusive para
r: Amarelo,

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IAGRICULTURA: PRODUTORES RURAIS REGULARIZAM ATIVIDADE E COMERCIALIZAM SEUS PRODUTOS

_íXlRREIDDOPOVO 5

Produtores comercializam
seus

GUARAMIRIM - A pre
feitura de Guaramirim está

desenvolvendo com o

produtores rurais do mu

nicípio o projeto "Valori

zar o Artesanal". O proje
to visa agregar uma renda
a mais para o agricultor.
Inicialmente apenas dois

produtores estão aptos a

comercializar os produtos.
Roberto Klabunde e a es

posa produzem cerca de

100 potes de 400 e 900

gramas de melado de cana

por semana. "Estamos

começando devagar, mas
conforme a aceitação que
remos entrar no mercado
com geléias", arrisca

Klabunde. O segundo pro
dutor, a estar registrado é'

AugustoMartins, que com,
a esposa comercializa con

servas, como peplllo, va

gem, beterraba, repolho,
picles e cenoura. Martins

entra tímido no mercado,
mas dentro em breve quer
confeccionar pelo menos

500' conservas por sema

na. "Queremos mostrar

nosso produto que será ,

vendido por um preço in

ferior aOS encontrados em

supermercados mas com

qualidade igual ou até su

perior a muitos que estão

por aí", diz o produtor.
Alguns órgãos estive

ram trabalhando junto aos

produtores para pôr em
prática este projeto. A se

cretaria de agricultura, pe
cuária e meio ambiente

entrou com acompanha
mento dos produtores,
orientação técnica e apoio,

revina-se de
rodos. Na relação
ser possessiva.
, preto e azul.

Virgem - No setor

a erá momentos

d
n

'li

,

ntusiasmo, mas
ipite. Cor:

amarelo e bronco.

produtos artesanais

�
CesPar Junkes

Produtores rurais de Guaramirim estão comercializando conservas e melado de cana

cabendo ao S.LM. - Ser

viço de Inspeção Munici

pal a fiscalização e autori

zação para vendas.A secre

taria de desenvolvimento
econômico entrou com a

divulgação, orientação, pro
movendo visitas a outros

municípios e palestras para
atualização. A secretaria de

saúde, através da vigilância
sanitária, orientou, preveniu
e fiscalizou, definindo pra
zos para as ações e por fim
a Epagri, que foi as resi

dências fornecer orienta

ções técnicas e pro
fissionalizar os agricultores.
"Esse trabalho só vem a

valorizar o artesanal de
Guaramirim. Agora os

produtores poderão ven

der seus produtos direto

nos posteis de venda, sem
atravessadores", explica
Giovani Porto, exten-sio
nista local da Epagri.

De acordo com o se

cretário de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambien-

produtividade
om o par, o clima

s nvivência.Cor:

�l"�rde.
Escorpião -A sua relação

ssoa amada será
o e ousadia:
fundo! Cor:

:tne e vermelho.

te, Alcibaldo Pereira

Germann, a concessão des
te selo é"sinônimo de qua
lidade e garantia para o

consumidor". Uma co

missão de avaliação com

posta por representantes
das três secretarias envol

vidas e da Epagri terá por
finalidade auxiliar os pro
dutores interessados em

fabricar e comercializar ,

produtos artesanais. A co

missão visitará a proprie
dade, avaliará a viabilida

de de implantação da uni

dade produtora, fornece
rá conhecimento técnico,

, informará as fontes exis

tentes e disponíveis para
obtenção de recursos fi

nanceiros e oferecerá trei

namento. Após, a constru
ção e à adequação da uni

dade produtora, será for

necido, apenas para pro
dutores regularizados, um
rótulo padrão. "Dentro
em breve queremos inse

rir estas propriedades na

rota do turismo rural, já
que é de interesse da soei

'edade conhecer como e

onde se fabricam os pro
dutos artesanais", declarou
o prefeito Mário Sérgio
Peixer.

Outros dois 'produto�
res já estão em vias de

documentação para tam
bém comercializar seus

produtos. A meta da se

cretaria de agricultura é

ajudar pelo menos 50

produtores existentes no
município que tem po
tencial para comercia

lização. "No entanto es

ses produtos serão
comercializados somen

te dentro de Gua

ramirim, visto que o selo

é municipal", esclarece o

prefeito que acrescenta

"esse projeto fará com

que o produtor tenha
uma renda a mais e di

versifique a produção na

sua propriedade", finali
za. (CELlCE GIRARDI)

o campo
a cuidado

a intimidade,
po:dêmais
m está perto de

você. Cor.Vinho,marrom eazul. '

Peixes - Buscará um

eganhar
seu lado atrevido
r. Cor: Laranja,
ermelho.
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IIEDUCAÇÃO: UNERJ DESENVOLVE PROJETO PARA IMPLANTAR EM COMUNIDADE CARENTE DA BAHIA

Unerj entrega
• 1'\..

arqu itc tôn ico
}ARAGuA DO SUL /

MUCURI - Um projeto
arquitetônico de um espa
ço inovador e diferencia
do para atendimento de

crianças, jovens e adultos

foi entregue na noite de
ontem no auditório da

Unerj. Idealizado por aca
dêmicos e professores do
curso de Arquitetura e Pe

dagogia do Centro Uni

versitário de ]araguá do Sul

(Unerj), o projeto da nova '

sede da ONG Golfinho,
que atende 360 crianças e

200 famílias de alto risco

social no município de

Mucuri, no extremo sul da

Bahia, foi concebido pela
Oficina Invento. Esta par
ceria de responsabilidade
social inédita surgiu quan
do a diretoria da ONG

Golfinho conheceu a pro
posta do CEI Gertrudes
Kanzler que, através de in

tervenção da equipe de

professores e alunos da
Oficina Invento, desenvol
veu a reforma do estabe

lecimento de educação in
fantil jaraguaense.

O projeto da nova

sede terá três mil metros

quadrados de área

construída, com quatro
pavimentos - térreo e três

andares - contará com 12

salas de aulas para atendi

mento da educação infan-

projeto
ONGpara

Cesar J unkes

Ariana Chagas (pedagogia), Schneider(arquitetura) e Regina (ONG) com a maquete

til:jovens, adult�s e tercei

ra idade. São oferecidos
atualmente curso de
informática e internet. Na
área cultural são oferecidos
cursos de tecelagem chile

na, sisaI, capoeira, arte com
material reciclável, confec
ção de instrumentos musi
cais, produção de luminá

rias com fibras, além de
oficina de costura, borda

do, crochê, ,pintura em te

cido, culinária e o projeto
horta e�colar; e na área da

saúde atendimento com

pediatra, psicólogo, enfer
meiro, prevenção ao cân

cer, pré-natal e planeja-

mento familiar.

O projeto apresentado,
orçado em R$ 1,3 milhão

será construído em uma

parceria da empresa Bahia
Sul Papel e Celulose,
mantenedora da instituição
e a prefeitura de Mucuri.

''A construção se faz neces
sária pela quantidade de

atendimentos as famílias

carentes da localidade",
explica a diretora da ONG

ReginaVilla Nova Esteves.
O coordenador do proje
to e professor do curso de

arquitetura
'

Rogério
Schneider, conta que o tra
balho, voluntário, foi um

trabalho multidisciplinar.
"Procuramos saber as ne

cessidades da educação in
fantil e dos demais atendi

mentos para as pessoás
carentes, e fizemos o pro
jeto de acordo com o es

paço a ser utilizado", ex

plica Schneider.
A ONG Golfinho,

existente há oito anos, é

referência nacional no tra

balho que desenvolve com

ctianças de educação infan
til, adolescentes e suas fa

mílias, tendo recebido vá

rias premiações ao longo
da sua história. (CELlCE
GIRARDI)

Curso de Parcerias de Sucesso iniciou em Santa Catarina
CRICIÚ,MA - Iniciada a

primeira turma para capa
citar pessoal na elaboração
de projetos' para formar

parcerias e captar recursos.
Esta .é uma iniciativa de

CAPEs, PROEP,
FUNClTEC e Universida
de Federal de Santa

Catarina. O curso "Pro

movendo Parcerias de
Sucesso" tem o objetivo
de' integrar os conheci

mentos produzidos na

universidade com a qua
lificação profissional da
comunidade. Com dura-

ção de 100 horas/aula,
abrangerá 3 módulos:

Comunicação Empresari
al; Planejamento Estraté

gico e Formação de
Network. "Um dos
"nós" encontrados pelas
mais diversas instituições
na implemen-tação de

seus projetos é a captação
de recursos e formação
de parcerias", coloca

Ethel Scliar, uma das

organizadoras. "Este cur

so vem, justamente, suprir
tal carência", conclui. Na
verdade, muitas fundações

e organizações estão dis

postas a investir no país,
mas não recebem proje
tos adequados. Outras ve- .

zes, os próprios interessa
dos não. sabem a quem se

dirigir. Em um levanta

mento inicial foram levan

tadas mais de 200 fontes,
no Brasil e no Exterior,
tanto de entidades públi
cas quanto privadas. Os

participantes, assim, irão
desenvolver as compe
tências necessárias para

ampliarem as. chances de
sucesso em seus pleitos.

Além das aulas teóricas e

práticas, que incluem es

tudos de caso, dinâmicas
de grupo e simulações, os
participantes desenvolve

rão um projeto de capta
ção de recursos, com su

pervisão e acompanha
mento dos professores. A
demanda foi tão grande
que já se estuda a possi
bilidade de abertura de

novas turmas, inclusive em

outras regiões. Informa
ç6es sobre o curso

www.ufsc.br ou (0**48)
334.8240.

9 de setembro de 2003 I

Divulgaçã.
Chico Anysio realiza apresentação no grande Teatro da Sca

Chico Anysio em show

versátil na SCAR, dia 13

}ARAGuA DO �UL - O
humor inteligente e versá

til de Chico Anysio está de
volta a Santa Catarina, in

tegrando um roteiro de

apresentações que inclui o
teatro da Sociedade Cultu

ra Artística de ]araguá do .

Sul, no próximo sábado,
dia 13, às 21 horas. "Chico

Anysio, o fantástico" é um

.espetáculo de muito hu-

mor, mas nunca distante da
reflexão crítica, onde o

humorista não poupa po
líticos e nem se omite so

bre a "corrupção nossa de

cada dia". Como ele mes

mo diz, na atual conjuntu
ra, "o Brasil é uma hipóte
se, uma interrogação". Os
textos do espetáculo, es-

critos pelo próprio Chico

Anysio, segundo a crítica
são encadeados como um

fio invisível, garantindo um

show com começo, meio
e fim, e não um amontoa

do de piadas despejadas
aleatoriamente sobre os

ouvidos da platéia - como

muitas vezes acontece em

performances menos pro·
fissionais. Com aproxima
damente, uma hora e quin
ze minutos de duração, o

show é tão curtido pela
platéia que parece passar
apenas em 30 minutos. In·

gressos: R$ 20,00 antecipa
do, R$ 30,00 no dia e R$
15,00 para estudantes, à

venda nas bilheterias da
SCAR.

Vicky Bartel

Cerca de duas mil e quinhentos pessoas participaram
do desfile cívico comemorativo ao dia da

Inependência do Brasil em Jaraguá do Sul. Dezessete

instituições percorreram a Rua Reinoldo Rau a partir
das nove horas da manhã. A saída aconteceu na rua

Cabo Harry Hadlich e a dispersão se deu na Quintino
Bocaiúva. O Domingo de sol foi convidativo e

milhares de pessoas compareceram ao desfile em

homenagem à Pátria
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CENTRO - vende-se, próx. ao

Kohlbaeh, excelente casa em

alv., cf 3 qtos, 2 banh., sala
visita, copa, eoz., ehur., área
festa, gar. Pf 2 carros, ter. cf
420m2, todo murado.

R$53.000,00 negociáveis.
Tratar: 371-6069. (proprietário)

por chácara em Jaraguá ou

região. Tratar: 370-5880 ou

9102-5529.

lido Formigari, 197, cf 3 qtos,
elv. R$45.00,00. Tratar: 9997-
2020. Creei 7402

BARRA VELHA - vende-se,
mad. boa, cf 40m2, mobiliada,
boa localização.
R$11.000,OO. Aceita-se carro
até R$5.000,00. Tratar: 371-
6238. (proprietário)

ALUGA-5E-quartos mobiliados,
mensal e diário. Tratar: 370-
3561 cf proprietária.

BARRA VELHA-vende-se, alv.;
na praia de Itajuba, ou troca-se

0,99%(11
ENTRADA

+30x
FIXAS

CJ.Io AUTHENTIQUE 1.0 8V-2PORTAS
FRETEJNCLUSO VIA INTERNET
Barras de Proteçãc Lateral,V)drosVerdes, Para-choques na cor da Carrocerl a,

. Melhores Dicas IDicave

GUARAMIRIM - vende-se, cf 2
pisos, 70m2, ter. cf 391m2•
Tratar: 374-1103.

(proprietário)

CZERNIEWICZ-vende-se, na R. JARAGUÁ ESQUERDO - dividi-

.5oIIfniC RxE 1.616'1 110CV
. Freios a dis.co com ABS nas quatro rodas, Computador de.Bordo; Alr Bag Oupló,
co Player com comando satélite,Rodas de liga leve, Ar-çondicio�ado;
Direção Hidráulica.

�
�

(3)

R,ede Renault, 183 Concessionárias no Brasil. Vale do Itaj aí e LltoralNorte - se

ITAJAI
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370-6006 I Consórcio Renault

(l)''carKilção�_ilda pára flnan�la'!1ento com Tao!:a de Juras de O,99"1ó a.m. + IOF .+_R$ 2,1 õ.por lâmina, do Bdet:o abl):árlo, flr1tJ1clamento CDe ( Créclto Direto ao consunscor ) com entrada ,de 50% da veicUlO, + saldo rmaccaoo emao vezes para toda a tjma Renaut O-km' .exceto Laguna �·A.Wlertlq�e; Para a Unna cuc
/A�e:rtlq�e, Entradti de sos oo veículo+ salda financiado em 3D vezes nxos. Fln�1Oc:lamerto Renault através da ela. de créd�o Flna1clamento e tnvesnrnerro Renaultoo Brasil. raca de abertura·de CrédltO·(TAC} não Inclusa. crédito eureltc a.anéuse e aproveçâc de cadastra: As Taxas pooerãoserateraaes.se nowerem
mUdanças .Slgnlnc��ivasM Melta�o F11:ml1.celra, sem aviso prévio: (2jPreço àvtsta, com IPI recuztdoe sorus d�Fábrlca Inclusos, e/ou com Of.ln�rx:lamento.aql� J)'oposto do Nova Renautt cao Authentlqlie·2 Portas 1.0 av 200312004.: sem Afr6ag Dupla, sem Clpélonais; ccrs611�a.·FreteJnclu,so paatcco o Bra�u e Venda E)CCli'>tva·
pelalnlEmet,. APlnturaMetàllca serão acrescidos aos preços dos vercuios. (3) Preço avista e loucom'onnanclamenta aqu proposto da scéuc Preçovalido somente para aq"lslç1lo dosvetcuos ourmte a putncsçâo oese anúncio ou enquanto ousrem os estoques. (3) Preço avista, COm IPrreduzldde Bônus d�F;lbrl,;a Inçlusos
para.ernu con oünaretamento aCJ,Ji rropostouo RenaultSc.énlc R;"(E 1.616V2003l20D3. cor sólida e sem opctnnaísFrete e PmturaMetàUca serão ecrescioas ao preço dcvelculo.condlçôesvároas na data nevelculaçâo deste 3!"1Úo:iO ou enquanto durarem os estoures. Para:malores lnrormaçôes i Inciuslv'� sotre�9lspOF)lbilidal1e
d�.. estaque .. consulte sua concesslmárta Renault. Fotos para fins publicitários. Alguns Itens mostrados e ou tne�clonados neste material publicitário são opcíonats ou reterem-se a versões Específicas. A Renault do Brasil reserva-se ao direito de alterar as especificações uestes velcutos sem aviso prévio. CI�tos oe

Dicave BLUMENAU
322-8800
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.IVASATO ·1l:MJlJZA.� FIGUEIRA BONATTI FRANZNER
Materiais de Construção

(8) 'Materiais para COnstruçio MAfWAlJ II e.Mlra,," MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO BARRA Materiais Elétricos
• Ferragens 8 ferrameftl8s Hidráulicos· Ferragens
• Material EllÍtrteo .

1--310-4508
MATERI�IS DE CONSTRUÇÃO njolos • Telhas - (Imenlo

-. Fone/Fax

·.216.2000
Tintos e Verniles

• 371-4139 310-4991 376-1597
376-0786

Rua Emílio Schulz, n? 40
·llua.RabBnODemOle91· Czel'lllewlez Roa 'Bsé TIleadora Ribeiro. 2193· SI 0% RuaFeliCianoBollllllnl.lI'nlO· Barra do oro Ce São Luiz - Joraqu6 do Sul

(47)378-1682
. 371-1691
Rua Roberto Zeldel, 451

Corupá-SC

SANTACRUZ
Material de Construção

275·3727

. , 't, .

[CASA J�E.I
ICasas Pré,-:abricadas
372-1618 I

Joõo Januório Ayroso, nO 341 I!.Jaraguó Esquerdo- Jguá do Sul)........................ " .........•.......

.,.. , ...

aDI
215-2234/215-2894

Única Loja:
Ihut: Joio PJartlnchcd:, 2100··
"II.IIIi(fi."(i,"lUWi��)

�á dO' $UI- $afltafibUlfla ·fI>1l�("),) 215·3043

MATERIAIS DE CONSTRUçAo

RE1:ROESCAYADElRA, CAMINHÃq \

Rua. WalterMarquardt, 2270.

DICA� ,DE ÇONSERVAÇÃO DE ENERGIA
ELETRICA EM AR CONDICIONADOS

Regule a Temperatura

A principal finalidade do ar condicionado é propiciar conforto térmico às pessoas ou a equipamentos especiais .

A menos que sua sala possua computadores que necessitem de temperaturas baixas para trabalhar, se você está sentindo frio, está havendo desperdício
de energia, pois o seu sistema de ar-condicionado está refrigerando mais do que o necessário.

Regule o termostato do ar-condicionado para uma temperatura onde vocêse sinta confortável no-ambiente de trabalho. Normalmente no que se refere a

temperatura de ar condicionado para sala de computadores um padrão de 2.3°C e 50% de umidade pode ser adotado. Mas isto é feito quando existe

controle de temperatura e umidade do ar, realizado normalmente em sistemas centrais de ar condicionado. Se o condicionamento for realizado com

aparelhos, de janela; "splits"ou "self", o controle restringe-se a temperatura.
Estes sistemas não controlam a umidade, mas esta chega a valores próximos aos 50% que
mencionei. Nos manuais dos computadores está especificado a temperatura e umidade ideal

para o uso desses equipamentos. No caso de estações de trabalho e/ou C PD mais sofisticados em

'q/ue se exige uma maior conflahilidade do equipamento, cada instalação exige um estudo

separado pois podem existir condições especiais do ar ambiente como níveis de partlculado,
velocidade do ar, número de renovações de ar.na sala, etc ..
Trocar ou limpar os filtros de ar reçularrnente.e realizara manutenção dos equipamentos de ar

condicionado ajuda a economizar energia, pois quando o filtro está sujo e não há uma revisão

constante do equipamento, o equipamento exigirá mais energia para manter a temperatura
escolhida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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íÁGUA QUENTEI
Venda de aqllecedores Isolares, elétricos e a gás I
372.0705 ,273-1532

�
AcOmaC
Associação dos Comerciantes
de Matertals de Construção de

Jaraguó do Sul e Região
275-7000 275-7019

� [SANO QUE VOCE PROCURA PARA1com.Mat.
.

.

I I

CONSTRUIR OU REFORMAR••• , I

Rua João MarcaHo, InO 255 • SI 02 • Centro
"lCII.'.:1II9.��__ ..�.� �.�.� �.... �ç.!

_......

II'��I
Instaladora
Elétrica
Ir"�:::II'.fL:t!IH:· .. �l..l1l:"...-.

R. Paulo VoHollnl, sln' Jaragua do Sul

�
MANNES®
Materiais de Construção

Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001
Rua 28 de Agosto, 1515 - Guaramirim

,

•••ESTA AQUI!!!
Consulte nossos anunciantes

Comércio de Materiais
de Construção

373-0391
Rua Estrada Bananal do Sul, 100

Beira Rio - Guaramim
..................................................................... · .... · ..

�I
I

I
I ;

IGüMij
I

.

I :
i i

iR: Gustavo Gumz, nO 548 i
! !

iRio Cerro n . Jguá do Sul j
_. __ :... ••• ._.__ • •.. ._�_ ... _ ......_._J

NI�.OCC81_1 MiearMatenms de Construçao MAT. DE CONSTRUÇÃO

TIJOTELHAS
Materiais de �.

'

..

Construção �
(47)374·2200

MAT. DE CONSTRUÇÃOI i I ARTE LAJE
i (47) 374·1910 1 370-3232 'I Nosso negõcio é concreto

IRliaMaredIaJCastelo Branco, S588I 370-2315 _8i2=1a141'
• Centro. SCHROEDER.

.

.. I R: Exp. Antônio C?rlos Ferreira,
L�I���: �()!��rasllia :Ja��[u� �o.�u.

Av Mal. Castelo Branco, n� 3507
Centro· SCHROEDER

AV. PREF. W.GRUBBA, 4386
CENTENÁRIO - JGuÁ DO SUL

PAREY

(47) 375·1239

Rua da Saudades, 300
Centro· Corupá • SC

MATERIAIS DE CONSTRU ÁO

ILJToftl1l8111

Av. W"/dema, GnlbIHI, '555
Vil" ,,,,"U - J"I'tIfIU'; tio Sul

Walter Materiais
de Construção

Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Rrenzi Bairro
Chico de Paula .. Jaraguá do Sul

Construindo o seu Sonho!

375·1183
Rua: )araguá, 50 - Centro

Corupá - SC

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



(47)3'8-1682
37&-1891

Rua Roberto Zeldel, 451
Corupá-SC

SANTACRUZ
Material de Construção

275·3727
R: Alberto SlIntos Drummondt;
��.�71.:}'I�a La)!.!'" J��.�.���L.

275-2234/275-2894

Única Loja:

-��..�.-

.�·D.�
RuawalterMarquardt, 227tJ

I\IASATO

'Maiel1als para canstruçio
• Fenageol e Ferramentas
• Malertal E1álrlt:o .

DICAS ,DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA EM AR CONDICIONADOS

l

Regule a Temperatura

A principal finalidade do ar condicionado é propiciar conforto térmico às pessoas ou a equipamentos especiais.
A menos que sua sala possua computadores que necessitem de temperaturas baixas para trabalhar, se você está sentindo frio, está havendo desperdício
de energia, pois o seu sistema de ar-condicionado está refrigerando mais do que o necessário.

Regule o termostato do ar-condicionado para uma temperatura onde você se sinta confortável no-ambiente de trabalho. Normalmente no que se refere a

temperatura dear condicionado para sala de computadores um padrão de 23°C e 50% de umidade pode ser adotado. Mas isto é feito quando existe

controle de temperatura e umidade do ar, realizado normalmente em sistemas centrais de ar condicionado. Se o condicionamento for realizado com

aparelhos, de janela, "splits"ou "self", o controle restringe-se a temperatura.
Estes sistemas não controlam a umidade, mas esta chega a valores próximos aos 50% que
mencionei. Nos manuais dos computadores está especificado a. temperatura e umidade ideal

para o uso desses equipamentos. No caso de estações de trabalho e/ou C PD mais sofisticados em

'q/ue se exige uma maior confiabilidade do equipamento, cada instalação exige um estudo

separado pois podem existir condições especiais do ar ambiente como níveis de particulado,
velocidade do ar, número de renovações de ar.na sala, etc ..
Trocar ou limpar os filtros de ar regularmente f realizara manutenção dos equipamentos de ar
condicionado ajuda a economizar energia, pois quando o filtro está sujo e não há uma revisão

constante do equipamento, o equipamento exigirá mais energia para manter a temperatura
escol.hida.

FRANZNERI
Materiais de Construção I

Materiais Elétricos I
Hidráulicos - Ferragens I
Tijolos - Telhas - CimentaI
Tintas e Vernizes I

376·1597 I
376-0786 IRua Emílio Schulz, n? 40

São Luiz - Jaragu6 do Sul I

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

·llua.RDIlIIfIODamaa.,491-l:lemfewlcz Rua José Tfleodora Ribeiro. 2193 - SI 02 Rua Feliciano BOrllllini,n' 1118· BD". da RiO Cerro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



O Q'UE' 'VOCE.A._ PR'OCU'R . RA1SA
.

. " A PA Icom.Ma'
.

.
"

CONSTRUIR OU REFORMAR•••

"AGUA QUENTE
Vellfla de aquecedore«
solares, elétricos e fi gás '

372·0705
R.ua João MarcaHo,
nO 255 - SI 02 - Cenlro
'J_ClllI'lIIg�� �� �.�.� �.ç·,

_.��.

11·;a;a1
Instaladora
Elétrica
·�l�,... i:-nt"i,:tI�.,.. '. .�1I:,..f'.

R. 'aulo VoHollnl, s/rtl Jaragua do Sul

�
MANNES®
Mateflals de Construção

Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001
Rua 28 de Agosto, 1515 • Guaramirim

ti'

•••ESTA AQUI!!!
Consulte nossos anunciantes

373-0391

TIJOTElHAS
Materiais de
Construcão

I

(41)314-2200
Av Mal. Castelo Branco, nº 3507

Centro· SCHROEDER

,Mlcoccall
. Materiais de Construção

Comércio de Materiais
de Construção

Rua Estrada Bananal do Sul, 100
Beira Rio· Guaramim

r--�--------:

IGüMi I
! ,

i' i

í"

I. I

l:l: Gustavo Gumz" nO 5481
I Rio Cerro fi

. Jgua do Sul i
._-_._--_ __ .. �._._ .. __ ._._ �_ .. _ __ .. _ _- _ _.:

M�f:�El
(47) 375·1239

PAREV '
Wetí"Oi1 de Conlftucõo

.

Rua da Saudades, 300
Centro· Corupá • SC

370-0800"
A". Waldemar Grubba, '555
Vila La/au • Jaraguá ". Sul

Walter Materiais
de Construção

273-1532
I Rua Dorval Marcatto. 80
Loteamento Firenzi Bairro

I Chico de Paula - Jaraguá do Sul

Construindo o seu Sonho!

375·1183
Rua: ]aragui, 50 • Centro

Corupá - SC

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CLASSI

se. Tratar: 9994-4057 cj Fábio.
(proprietário)

PENSÃO - aluga-se, quarto e

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

PiÇARRAS - vende-se, sobrado,
cj 290m2, a 700m da praia,
ponto comercial e residencial.

R$90.000�00. Ou troca-se por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar:
47 347-0423. (proprietário)

PROCURA-SE - pessoa pj
dividir aluguel, no centro.

Tratar: 9117-1829.

PROCURA-SE - pj alugar, cj 3
qtos, na Vila Lenzi, Jaraguá
Esquerdo ou São Luís, valor até
R$450,OO. Tratar: 370-0918.

RAU-vende-se, alv., cj 110m2,
3 qtos, próx. Supermercado
Brasão. R$38.000,OO. Tratar:
371-5512. Creci 8054

RIO MOLHA - aluga-se, estilo
germânico(chalé), cj um

quarto, uma suíte júnior, um

banho social, sala, coz., gar. cj
área de festa e escrit. no

pavimento superior, canil,
pátio todo cerc., dentro de
cond. rural, próx. da Gruta,
ônibus nó portão e acesso

todo asfaltado. R$590,OO
mais energia. Sem avalista.
Tratar: 370-856;3 ou 9957-
2527. (proprietário)

TERÇA-FEIRA, 9 de setembro de 2003

CASA PRÓPRIA SPONCHIADO S.A.
PI COMPRAR, CONSTRUIR, REFORMAR,CAPITAL DEGIRO, ETC.

,

ULTIMAS VAGAS
CRÉDITO PARCELA

_0-R$ 15.000,00 R$ 167,00--
-R$ 25.000100 R$ 277,00--
_R$ 40.000,00 R$443,OO__
-R$ 75.000100 R$ 775,00__
_o0_0R$100.000;00 R$1095,OO__
_'-R$ 184.500,00 R$2024,OO__

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

SCHROEDER - vende-se,
110m2, Ter. de 562m2, R. Dom
Pedro, 829, Rio Hem, cj 3 qtos
grandes, 2 salas, coz., 3 qtos
peq. e demais dependênclas.
R$45.000,OO. Tratar: 37'f.-
3922 ou 9122-4198. Creci
9238

SCHROEDER - vende-se, na Vial
Paraíso, cj 3 qtos, sala, coz.,
banh., gar. R$28.000,OO.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 9957-7545.
(proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, alv., bom estado, toda
murada, 6j 3 qtos e demais

dependências. R$26.000,OO.
Tratar: 9997-2020. Creci 7402

VENDE-SE - no Lot. Firenzi,
Chico de Paula, alv., cj 116m2,
e ter. cj 490m2, esquina,
cercado cj muro de pedra e

grade de alumínio.

R$60.000,OO. Ou troca-se pj
sítio. Tratar: 275-0759 cj
Antônio'. (proprietário)

VENDE-SE - cj 130m2, na R.

Joaquim Fco. de Paula, próx. ao
Posto Marcola. Tratar: 371-
7571. (proprietário)

VENDE-SE - cj 113m2, semi

acabada, ter. cj 600m2. Tratar:
275-2335. (proprietário)

371-5512. Creci 8054

VENDE-SE - alv., 99m2, ter. cj
300m2, na R, Carlos Boeder, 82,
próx. a ADV da Aurora.

R$37.000,OO negociáveis.
Tratar: 376-1306 cj Valdir.
(proprietário)

VENDE-SE próx. da

faculdade, mista, pintada a

óleo, cj 5 qtos, 2 banh., sala,
copa, coz., lavand., gar.
R$28.500,OO negociáveis.
Tratar: R. dos Escoteiros, 114,
próx. ao Posto Marcolla.

(proprietário)

VILA RAU - vende-se, 2 casas,
no terreno Acoab. R$27.000,OO.
Tratar: 275-1559. (proprietário)

quadra de esporte, salão de
festas. ' R$49.500,OO.
Financiado pela caixa.
R$30.000,OO nego e saldo de'
R$19.500 ..00 em pare. de
R$291,OO cj seguro. Tratar:
371-8279 cj Jorge.
(proprietário)

ALUGA-SE - qto pj moças.
Tratar: 275-3851 cj Rose.

ALUGA-SE quitinete,
mobiliada. Tratar: 370-3561.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.

Tratar: 372-3192.
,

ALUGA-SE-cj90m2,2dorm.e
demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde.

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

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

direto cj proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

ÁGUA VERDE - vende-se, R.
Paulo Kraemer, 371, cj 371m2,
cj escritura, local alto.

R$25.000,OO. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198. Creci

SCHROEDER - vende-se, centro, - 9238

comercial e residencial, valor a
combinar. Tratar: 9133-3476.
Creci 3476'

SCHROEDER - aluga-se, centro,
cj 3 suítes, dep. de empregada
e cozo mob. Valor a combinar.
Tratar: 9133-3476.

VENDE-SE - na área central,
nova, toda cj piso cerâmico,
sacada cj churrasqueira, Ótima
negociação. Entrada + pare.
direto. Tratar: 9957-6889.

(proprietário)

BAEPENDI- próx da rodoviária,
•

cj 420m2, 12x35m.

R$40 .000,OO(faci I ita-se I.
Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198. Creci 9238

BARRA DO SUL - vende-se, cf
13,80 x 25,00, cj meia água
de 4x6, a 200m da praia.
R$7.000,OO de entrada e

assumir prestações de

R$240,OO. Tratar: 371-7}33
cj Sandro. (proprietário)

VENDE-SE - alv., cj 150m2, 3
qtos, BR280, após Motel CQ
Sabe. R$48.000,OO. Tratar:

VILA LALAU - aluga-se, alv., 4
qtos, 3 banheiros. Tratar: 371-
3132. (proprietário)

VENDE-SE - no Cond. Bairro

Amizade, cj 3 qtos, sacada,

BARRA VELHA - vende-se, de

esquina, próximo da igreja
matriz, à 200m da praia, todo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fácil acesso V·

Excelente localização V

Privacidade ,,/

Totalmente funcional V

Design moderno v·

Esquadrias de alumínio v'

5 opções de planta v.
Uso do FGTS v'

Quando você recebe o seu apartamento le Petit, ele vem completo e você ainda pode personalizá-lo a seu modo, fazendo
com que o apartamento fique com o seu estilo. O seu le Petit já vem com torneira de água quente e balcão americano.

..A.. .".

para voce que e

qualidade V�

segurançaV

satisfaçãoV
acabamentoV

Apartamentos

LE'PETIT

Mude seu conceito de viver
1::)11

, Çjaráen�fi
RESIDEN

Plantão no Local
Rua Erwino Menegotti - Próximo ao Samae

R. Marechnl Deodoro da Fonseca, 972
Royâl Barg Cénier -1/1mglllÍ do Sul - se

CONSTRuS«
"Inovando Conceitos de Vida"

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 eu trada

saldo direto c/ a Cone tru tora

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

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

Churrasqueira na sacada.
OpÇãO 2 vagas de garagem, Dep. Privativo,
Tubulaç.ão água quente,

.

Completo sistema de segurança,

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

Prédio:

------------------------------------- �-----------------------------'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CLASSI

voci lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
. NA MELHOR LOCALIZAÇÃ,O

DEIAUGUA?

R.y�

RIO MOLHA - vende-se, cf
969.480m2, escriturado.

murado. R$16.000,00. Tratar:
371-6238. (proprietário)

GUARAMIRIM - vende-se,
13x35. Tratar: '373-1695 cf
Teresa., -

VENDAS/LOCAÇOES
Lojas e Salas Cql1lel'ciais

(Com diversos métrcgens)
\

Consulte nossos
praz()s·de
pagamenfo.

ILHA FIGUEIRA - vende-se, cf
'375m2, próx. Colégio Orlando

Gonçalves. R$27.000,00.
\
Tratar: 371-5512. Creci 8054.

NOVA BRASíLIA - vende-se, cf
496m2, totalmente plano, rua

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.LOCALlXACÃO:

RU(l Mareçhal Oeodoro.'
da·Foiíseêa 972, Céntro

.

FQNE: (47)275-3070
CONSTRuStL �

"Inovando Conceltos de Vida" [5

Empteendim.entos
Imobiliários Ltda

_Rua Epitácio, Pessoa, 415 - Jaraguá ·do Sul

CONSÓRCIO 'IM08ILIÁRIO

ADEMILAR
i· Com parcelas a partir de R$199,44 você viabiliza

seu projeto de reforma, construção ou compra do
seu imóvel na cidade, praia ou campo.

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

Lances podem ser também embutidos ou com

FGTS (de acordo com norma do SFH)

'Consulte-nos!

311·8814

R$150.000,00. Aceita-se casa
ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário) .

SANTA LUZIA - vende-se,
centro, cf água, luz, esgoto e

escritura, pronto pf construir.
Tratar: 275-2335. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se ou

troca-se, cf 1020m2, na R.

Tiradentes. Tratar: 43 991-
4881. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, próx.
do antigo salão Bohiar, cf
2.080m2, todo legalizado, cf
escritura e pronto pf construir.
R$13.850,00. Aceita-se carro,

95, até R$8.000,00. Tratar:
371-6069. (proprietário)

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

VENDE-SE - ou troca-se por
casa. Tratar: 372-1657.

(proprietário)

VENDE-SE - ou troca-se, cf 2

casas, 1 com 142m2, alv., e

outra c/72m2, 2 pisos, alv.

R$65.000,00. Tratar: 371-
4507. (proprietário)

VENDE-SE - de esquina, na R.
Marcelo Barbi, cf 412m2•

R$18.000,00 à vista. Tratar:
275-0468. (proprietário)

TERÇA-FEIRA, 9 de setembro de 200� I

VENDE-SE - na R. José

Pomianowsky, Chico de Paula.

R$17.000,00 negociáveis.
Tratar: 370-6687. (proprietário)

VENDE-SE - cf 375m2, próx.
Chopp Club. R$26.000,00.
Tratar: 371-5512. Creci 8054

VENDE-5E -15x39, cf 2 casas
de alv., 12 cf 115m2, cf laje, 3
qtos; demais dep., 22 cf 65m2,
2 qtos, demais 'dep, Entradas
individuais, próx. Confecçções
Carinhoso. R$78.000,QO.
Aceita-se carro até

R$20.000,00. Tratar: 426-
8264. (proprietário)

VENDE-5E - na Bomplant, cf
casas e área de lazer. Tratar:
9113-2095 cf Silvano.

(proprietário)

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

VENÓE-5E - no Lot. Zanguelini,
14x28. R$12.000,00. Aceita- VILA LALAU - vende-se, cf
se carro na troca. Tratar: 372- 900m2, R. Major Júlio Ferreira.
0391. (proprietário) R$65.000,OO. Tratar: 371-

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.

......... .,r()g�ill11il: .. .

1. Etapas do processo construtivo e uso na construção civil,
········2.··15urãbl1Tdade-de··ma1eaaise-componeniê·s�das·edHrcãçoes�··�·······--

3.
.

()rigens da PatologIa.
. ...

.

4::.'�i(j§i�r»��t:lâ����(j���:
Estruturas.

5.

5512. Creci 8054

VILA RAU - vende-se, d

esquina, cf 425m2, terren

plano, cf escritura, livre d
enchente. R$22.000,OO.
Tratar: 9997-2020. Creci 7402

10.4' ...�

VENDE-5E - loja de confecções,
-

cf estoque e móveis, ótimo

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

VENDE-5E - loja Royal Barg,
ponto 'já formado, c]
mercadorias e mobiliário.
Defronte pf Marechal, Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-5E - padaria, compl.,·
.

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

. J

•••• o •••••••• � ,,� •••••••••�..... • � ••• �...... • t

Alvenaria
Impermeabilização
�evestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

Manifestaçoes:
Umidade

.

Corrosão
Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

o .• o ..................•

6.': PrO"ceafm.Eirifo."de
,h,.. .y...... .

tnnumeções, 275-8200'· Ramais 8249/8253
extensão@unerj.com.br

.

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

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

VAGAS ABERTAS· 08/09/2003

AUXILIAR DE ENFERMAGEM (5751 A) segundo grau,
ambos os sexos, possuir coren, conhecimento em

informática

ASSISTENTE DE QUALIDADE (5749 A) segundo grau,
ambos os sexos; informática, possuir Técnico químico
OU de alimentos / Engenheiro químico ou de alimentos

/ Bacharel em química, experiência na função de 01

ano

GARÇON (5728 A) sexo masculino, primeiro grau,

experiência na função em hotel ou restaurante

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5726 A) ambos os

sexos, segundo grau completo, informática,

experiência na área contábil e estoque
VENDEDOR (5725 A) ambos os sexos, experiência
em vendas, possuir informática

PINTOR (5717 ES) sexo masculino, com experiência
em solda rnig
CONSULTOR DE VENDAS (L) ambos os sexos, com

experiência em vendas em RH, segundo grau completo,
sepossível possuir veículo

\ .;.. .

ESTILISTA (5691 A) ambos os sexos, expenencia na

função
VENDEDOR AUTÔNOM� (5671 A) com experiência
em vendas, se possível possuir veículo e celular

MÉDICO DO TRABALHO (5644 L)
VENDEDOR (5655 A) ambos os sexos, segundo grau
completo, se possível experiência em vendas,

preferencia com habilitação, e bom conhecimento da

região
ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) •

ambos os sexos, segundo grau, experiência na função,
ter habilitação se possível, conhecimento de

planejamento de costura.

AUXILIAR TÉCNICO IV (5334 ES) - sexo masculino,
.

acima de dezoito anos, formação em técnico eletrônico,
ou eletrotécnico.

OPERADOR DE PRODUÇÃO· trabalhar nas áreas de

produção do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro
e segundo grau completo, sexo masculino.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO: experiência em montagem
de móveis e ou esquadrias de alumínio

FRESADOR - CALDEIREIRO· FERRAMENTEIRO

SERRALHEIRO· TORNEIRO MECÂNICO

Rua Jorge eterniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - eIP89255-000

Fone(47}371-4311 Fax (47} 275-1091
recrutdmento@humana.com.br www.humana.com.br

CLASSI CORREIO DO POVO 7

Empresa de Jaraguá
contrata Programador

Delphi
a 6km do centro, acesso todo
asfaltado. Mini paraíso, cl toda infra.
estrutura, área cl 20.000m2, cl
terreno pronto pI construir. Local
tipo condomínio rural somente pI
residências ou lazer. R$55.000,OO.
Tratar: 37Q.8563. (proprietário)

Experiência mínima de
umano

Enviar Curriculum para
vagaprog@uol.com.br empregos

.

(47) 370-0251

PROGRAMAÇAO DE CURSOS·
SENAC2003

senac

Carga Horária: 40h # Período: Agosto/2003

Sába�os (8h às 12h) # lnvestimento:R$ 320,OOou 1 + 1 R$165,OO

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM HP 12C

Carga Horária: 15h # Período: 15 a 29/09/03

2ª e 5ª (19h às 22h) # Investimento: R$ 71,00 ou 1 + 1 R$ 40,00

GARÇOM
Carga Horária: 60h # Período: 22/09 a 05/11/03' 2§, 4� e 6§ ( 14h às 17h

# Investimento: 180,00 ou 1 + 3x R$ 50,00

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

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

.6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCQLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo

.

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis
, Requisitos: Domínio emWindows, Word e principalmente
Excel.

.

Carga Horária Diári�: 08 h

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

.

Localizado na UNERJ . Bloco A - Sala 1

Empresa de Tecnologia contrata
profissional de informática com

conhecimento em Linux. Possuir
carteira de habilitação.

Tratar: 370-4090 hor. comi.

CONSÓRCIO UNIÃO- precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

TELE.MARKETING - precisa-se
cl experiência na área de

consórcio, cl telefone em casa

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

.

Consórcio União.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá. Tratar: 273-1570.

OFEREÇOME - p/ trabalhar como
diarista. Tratar: 9903-9383.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motoboy ou motorista.
Tratar: 273-6438.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como aux. administrativo.
Tratar: 371-1454.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como estampador, cl
experiência, ajudante de
motorista ou auxiliar de

pedreiro. Tratar:' 373-3787 ou

9993-1751.

OFEREÇOME - pi trabalhar como
dobradeira, revisora, cl
experiência, babá ou diarista.
Tratar: 373-3787 ou 9993-1751

veículos
30.1 ;' :

•

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme. Tratar: 9117-
3464�

CORSA - vende-se, sedan, 1.8,
02, compl., cl 15.000km, único

dono. Tratar: 9905-8968.

CHEVETTE-vende-se, 82, ótimo
.
estado. R$2.200,00. Tratar:
370-0692 ou 9975-9506.

CORSA - vende-se, bordô, 1.0,
95, des. tras. e diant., ar quente
e frio, alarme, tr. elétr., som
automotivo e película. Entrada

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'_IIA
VVotorantim I Finanças

Celta Branco 01 G
Corsa Sedan Verde 01 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98. G
Vectra GLS cornpl. Branco 97 G
Vectra GLS Prata 96 G
Corsa Super MPFI Branco 96 G
Chevette DL Prata 93 G
Kadett SL/E Cinza 9,0 G

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special .

Branco 99 G
Gol 16v Vermelho 98 G
Santana Azul 96 G

FORD
F�250 XLT compl. Branca 99 D

FIAT
Palio ED Vermelho 98 G
Uno Mille EP Preto 96 G
Palio EDX Preto 96 G
Unol.5 Bege 88 A

RENAULT

Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343, - (47) 9903-2936

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

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

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
S-10 2.0 GNV, travas, alarme 97 azul
Kadett SL,·1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Vectra GLS 2.0 97 cinza
Pick-up Corie 1.3, d.h. 99 branco
Monza GLS 2.0, compl. -ar 95 azul meto
Monza SLE 2.0 88 verde meto
Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q. verde

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul meto
Escort 1.8L 93 cinza
Escort GL 1.6 87

.

dourado
Escort GL 1.8 a.q. 92 azul meto
Pampa 1.6 95 cinza

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$ 5.500,00
Gol Spacial, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00

. VW 16 - 200 truck.JJaú 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 CBX 200 Strada 99 verde G R$ 3.900.00
GOl4p 99 verde. G R$ 13.500,00
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G R$ 10.900,00
Blazer 2.2 97 branca G R$ 22.800,00
eer i,o compl. 97 branco G R$ 12.000,00
Corsa Sedan, GL, 1.6. 97 branco G R$ 12.900,00
Blazer 2.2. 97 branco G R$ 22.800,00
Palio EX 96 laranja G R$ 9.900,00
Golt GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escort HObby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L - Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
MB 709 carroçeria 93 vermelho D -R$ 35.000,00
Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1,8 90 verde G R$ 6.000,00'
F-1000 89 amarela D E# 19.800,00
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00

;,mi�Mifl�\!11�fj'g,.�,.I\1,íli,tiWI�;ilit!,I:mm'u&'i�I1�9�:'�i!:â�!

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã dO Sul· se

HONDA CG 125 KS VERDE 2003
CELTA 1,0 BRANCO 2001
PALIO YOUNG VERDE 2001

ESCOiH GL, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000
KA Gl 1.0 PRETO 2000
GOL GIl! C/ AR, ALAR, TRAV. VERMELHO 2000
'MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA 1999

CORSA-SEDAN SUPER VERDE 1999
CORSAWIND VERDE 1999
GOL SPECIAl + RODAS VERMELHO 1999

GOL CLll.6 AZUL 1997
TEMPRA SX8V AZUL 1997

CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME VERDE 1997

GOlF Gl COMPL. (-AR) AZUL 1995
GOL CLl1.6 AZUL 1995

ESCORT Gl - TRIO E DH BORDO 1994
CORSA GL 1.4 BRANCO 1994

CORSAWIND PRATA 1994
OMEGAGLS VERDE 1993
GOL CL 1.6 BRANCO 1989

Clio RN 1.0 16\( compl. Prata 01 G

i�'i���lf��f�ltij':WA!b:�Miij:ç�ij.i;i�j��!�@�I�ijÔ!IVt�iíí4::;"�M!�ij4ijij�ij�j�m

Seja parceiro
'da BV Financeira

e· faça ótimos
, .

negoclos
neste espaço!

Rat Strada 1.5 01 branco
Dakota pick-up 6cil. gas. 99 preto meto
Corsa Wind, 4p 99 branco
Titan 98 roxa

Gol MI 1.6, gas: 97 vermelho
Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco

Pick-up corsa Gl 96 bordô
Kadett llght, 1.8, álc. 94 bordo met.
Escort hobby, gas. 94 bordô
Gol Cl 91 prata
Gol Cl, 1.6, gasolina 89 branco
CBX 450, gasolina 89 azul
Escort 88 cinza
Escort l 88, álcool 88 verde
Monza SlE, 1.8, compl. 87 bege
Voyage 1.6 gas, 82 cinza
Caravan GNV, álcool 81 prata
Fusca 1300 78 branco
Fusca 1300, gasolina 73 bege

SPORT CAR;
FONE/FAX: 370-3021

FIAT Tempra 96 Branco R$,9.500,00
S-10gab ... 6cil. GNV compl.
F-250 03 prata Golf, 4p, a.c., D.h. 95 azul

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 Twister 02 vermelha c/ partida, 22 dono l.ogus, 2p, comp. 94 prata

PassatAlemão, compl.+AuL 95 Cinza R$17.800,00 Celta 02 prata c/ opc. Gol, 2p, comp. 97 bordo
GolMI 98 Branco R$11.000,OO CorsaWind 99 branco 2p
GolMI 97 Vermelho R$10.500,00 Gol, 2p, básico 96, bordo
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00

Astra 99 branco 2.0 completo
Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azul

logusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 Kadett 97 cinza cy opc, ..

Gol 83 Prata R$ 3.000,00 Peugeout 97 verdemet. 303 NX, completo, 4p Uno, 4p, compl. 96 bordo
\

Voyage 84 Branco R$ 2.500,00 Goll.6CU 96 branco c/ opc, j\adett, 2p, com opc. 95 branco
Santana Quantum 96 GNV R$12.500,00 Corsa' 96 branco cz opc.

GM QuantumCLI 93 Cinza R$ 8.900,00 Escort, 2p, motor 1.0 95 bordo
Kadett 92 Cinza R$ 6.500,00

Gol 96 branco 1.0, plus \

Del Rey 2p. Gl 89 branco
Omega 93 Grafite R$'12.500,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico
Corsa 95 Preto R$ 8.900,00 Tipo 95 branco compl. Gol i.eeic. 86 dourado

FORD EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00 Tempra 9.3 preto compl. Chevette 1.6 alc. 84 dourado
VeronaGLX 96 Azul R$ 9.700,00 MonzaGlS 92 cinza cornpl.
Escort 95 Cinza R$ 9.000,00 Fusca 83 branco

RENAUlT Clio,-ar 01 Boroô R$16.500,00 0-20 gabinada 89 bordô compl.

:·'i:'1v�êrí'8Uô,;wâjClemâr'(G'rúlíâj;3i41:!i·;:;rJârâiu'irdô"'Súli: BelinaGLX 89 bordo álc. d.h., 1.6 I�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676
14 RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 651 - ILHA DA fiGUEIRA

InÁrduino 371 4225UVeiculos
•

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
Brasília
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
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Prata
Preta
Branco
Vermelha
Amarela
Preto

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
R$ 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

311-0802 311-8281
Iveeo - Furgão Branco 99

CG 03 R$ 3.800,00 Ronda Civie LX - eompl. Prata 98
Gol 16V4p 99 R$13.500,00

Kangoo 1.6 - cornpl. Cinza Dl
GolMI 97, R$ 9.600,00

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

Gol 92 R$ 6AOO,00 Parati 1.6 c/ a.c. /d.h. Branco Dl

F-l000 91 R$ 26.000,00 Gol Plus 16v Prata 02
Elba 89 R$ 4.000,00 Siena ELX - eompl. Branco Dl
Escort 88 R$ 4.500,00
Escort 87 R$ 4.000,00

Uno EX - eompl. Prata 99

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

Uno 85 R$ 3.300,00 Celta e/ope. Prata 02

Goll.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

,

.�iJa Walter Marquardt. 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina Exp.Antônio Carlos Ferreira. 130 - centro - Jguá do Sul

V Votorantint I finanças

Dakota cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00

Audi 56, top de linha, 4x4, turbo. 6 marhas prata 95

Mercedes conversivel 450, 6cil

Vectra GL5 compl.

amarela 72

branco 98

Logus CLl1.8 bordô 95

Verona GLX 4p

D·20 dupla. cornpl., +Couro, tv, cd, turbo

branco 94

branca 86

Diplomata cornpl. 6ciL, Couro, automático, 4.1 bordô 91

Voyage CLl1.8 prata 95

branca 99XR200

Uno1.0

GolcL1.6

verde 94

EscortHobby

preto 94

dourado 94

D

G

G·

GNV

G

G

G

G

A

G

G

G

G

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

Fone/Fax:Mauro 275-1132ve{culos

Polo Classlc 1.8 ML, 2001, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico

UnoMille IE, 2p, 1996, Cinza

Opcionais: básico
CorsaWlnd 4p, 1999, Verde

Opcionais: ar quente. limpador, desembaçador

Peugeot 306Selectlon, 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, CO
cue RT 1.0, av, 2000, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hioraulica, trio elétrico, faróis,
air bag duplo, rodas de liga leve, CD

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$6.000,OO + 18x R$292,OO
ou R$10.000,OO à vista.
Tratar: 376-2206 c/ Alex.

ótimo estado. R$13.800,OO ou

financio. Tratar: 370·9201.

CORSA· vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c, R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30) flORINO - vende-se, 97. Tratar:

370·4509.DIPLOMATA - vende-se, 86, 6
cil., álcool, compl., impecãvel.
R$5.400,OO. Tratar: 371·3184
ou 273-6037.

FIORINO - vende-se ou troca-se,
furgão, 94. Tratar: 370·1161.

KADETT - vende-se, 94, líght.
R$5.000,OO e assumir 20x de

R$237,OO. Tratar: 374-1491.

PALIO - vende-se, EL, 1.5, 4p,
97, compl., menos ar e direção, '

IPVA 03 pago. R$11.000,OO.
Tratar: 371-0508 ou 9117-
0666 cj Danielle ou Anderson.MONZA - vende-se, 93, 1.8,

gas., vidro elétr., d.h .. Tratar:
9124-9341 ou 376·1116 à
noite c/ Valdir.

PALIO - vende-se, ED, 98, 4p.
R$11.500,OO. Tratar: 9997-
5557.

OPALA - vende-se, diplomata,
86, compl., 6 cilindros, ãlcool,
impecãvel. Tratar: 371·3184 ou
273-6037. (proprietãrio)

TEMPRA - vende-se, 16v;
compl., 4p, 95. r$6.500,OO +

22x R$267,OO. Tratar: 376-
3684 ou 9135-0394 c/ Moisés.

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

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

R$14.500,OO. Tratar: 9104-
6677 ou 370-7274 noite c/
Luis.

CORCEL - vende-se, II, 79,
ótimo estado. R$2.300. Tratar: I

374-1103.

VECTRA - compra-se, 98/99:
Tratar: 9992-4685 ou 376-
0270 c/ Nei.

COURIER - vende-se, 99, cj
aros, branca, c/ prot. de

caçamba, ótimo estado. Tratar:
370-8391 c/ Wanderlei.

ESCORT - vende-se ou troca-se,VECTRA-vende-se, CD, 94, azul

ICom. de Peças Antoniol
! !

I i
I. Fone: 370�2764 I
ICei.; 9104-2070 /9957-ó099!
! ;

lAy:Vjlí!ct�,',�bI>C:1,,4_4�(Tre��s.c:���
1.6, 88, álcool. Tratar: 276-
0397 ou 9103-5991.

ESCORT - vende-se ou troca-se,
84, europeu. Tratar: 370-1161.

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., pelicula, alarme
inteligente, acento recarro,

modelo europeu, Jlndão ,

R$9.000,OO. Aceita-se carro de
menor valor. Tratar: 371-6238.

PAMPA - - vende-se, 93.

r$6.700,OO. Tratar: 9134-
1787.

VERONA - vende-se, LX, 92,
álcool. R$6.300,00. Tratar:
370-8486.

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

"GOL - vende-se, 1000, 96,
modelo antigo(quadrado), verde
perolizado, super inteiro. Tratar:
275-3271 ou' 9961-3590.

GOL - vende-se, 81, gas., c/
aros esporte, ótimo estado. Ou

compra - vende - troca
financia - novos 'e usados

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

troca-se por moto. Tratar: 275-
3708 ou 9909-05d2.

GOl-vende-se, Plus, 16v, 01,
impecával, 4p, a.c., d.h., tr. e
vidro elétr., 31.000km, único
dono. Tratar: 372-1782 ou

9955-9782.
GOL - vende-se, 97/97, cinza
met., 2Q dono, compl., perto
Estado. R$10.500,OO
negociáveis. Tratar: 275-0910
ou 9957-6099.

POlO - vende-se, 97, .verm.,
ótimo estado. Tratar: 371-
9667.

GOl-vende-se, CL,l.6, MI, 98,
verde escuro, ótimo estado.
Tratar: 276-0397 ou 9103-
5991 c/ Lourival ou Simone.

I

SANTANA - vende-se, 89, aro
de liga leve, porta mala elétr.,
impecável. R$5.500,00. Aceita-

TABJEL.A D:JE USADOS
QK:M VERpE
00/00 VERMELHA

PRETA,
VERMELHA

02/02 '

VERMELHA
AZUL

Av.: P'r'e;feito Walde;mar Grubba, 3.449
lua: J,ail Januário Ayroso, 65

'

Horário� de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almo,ço 4

02/02
QUOl
,oKM·

OKM
98198
9.9199
91:198
01/(:)1
01101
(H/OI
02/,02

VERMELHA
PRATA
VERDE
PRATA

'ROXA
VERMELHO
PRETA
AZUL
PRETA
PRETA
AZUL

PEÇAS • ACESSÓRIOS -. OFICINA

ir 370-9995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECló"43.-J

Compra. Vende. Aluga. Administra

Futuro Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Quintino Bocaiúva, 64 - TeJ. 372-0657/371-0696

e-mail: futuroemp@uol.com.br
eREeI 8469 - Jaraguá do Sul, se .

Chalé Imobiliária Ltda.
Rua Reinoldo Rau, 5 8 � TeI. 371-1500

Plantão ·9975-1500
eREeI 643-J - Jaraguá do Sul, se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO CLASSI

se troca por carro de menor

valor. Tratar: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, Cl., 1.6,
Mi, 99, bca, capota marítima,
vidro e tr. elétr., alarme, a.c.

Tratar: 9992-4685 ou 376-
0270.cl Nei.

VOYAGE - vende-se, 84/85,
bco, gas., 1.6. R$2.900,00.
Tratar: 49 9102-8292 c/
Ricardo.

CUO - 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. Tratar: 370-8928.

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

RENAULT - vende-se, RT, 19,
bco, 4p, 98, cornpl. R$3.0.00,00
entro + 20 pare. ou

R$13.000,00 à vista. Tratar:
370-1657 ou 9974-8468.

COMPRO
CONSÓR'CIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

.

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA,

Tratar: (47) 9951-3905

CG - vende-se, ES, Okm, cor à
escolher. Entrada R$1.300,00
+ 34x R$178,00. Tratar: 9909-
2000.

LAMBRETA - vende-se, vermo e

branca, 65, motor novo, toda

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

SCOOTER compra-se,
sundown, pago até R$1.000,00
à vista. Tratar: 9135-9295.

destacável, semi-novo.
R$350,00. Tratar: 371-6238.

VENDE-5E - kit a gas pio carro,

I

TERÇA-FEIRA, 9 de setembro de 2003 '}t\
f�'carburado, c/ cilindro de 7,5. Ou

troca-se por moto. Tratar: 376-
3990 ou 049 9988-0304 cl
Carlinhos.

diversos
ACEITA-5E - doação de mato

De constr., ou compra-se mais
barato. Tratar: 371-3830.

APARELHO GINÁSTICA -

compra-se, abdominal. Pago
até R$20,OO. Tratar: 370-
6360 cl Júnior.

APARELHO GINÁSTICA -

vende-se, esteira elétr.,
usada, sem-nova. R$300,00.
Tratar: 371-7090.

CACHORRO - vende-se,
lhasa-Apso. Tratar: 372-
2324.

CELULAR - vende-se,lG,
ideal. R$100,00. Tratar: 376-
4421.

COMPRA-SE - garrafa de

oxigênio, pequena. Tratar: 371-
6262.

r

are

p�

COMPUTADOR - vende-se.
Tratar: 372-0391.

COMPUTADOR - vende

se, cl scaner e

impressora, semi-novo, e

1 marajó, 81, prata. Tudo
por R$3.200,00. Tratar:
275-2848.

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

GUARRAFA DE OXIGÊNIO -

compra-se, pequena. Tratar:
371-6262.

GUITARRISTA - de Blues,
procura pessoas pi montar
banda. Tratar: 9902-3476.

JOGO DE RODAS - vende-se,
da Mamo Status, aro 15", cl
pneu. Tratar: 275-2768.

o VERÃO ESTÁ

CHEGANDO. ENTRE EM

FORMA. SEM FOME E COM

MUITA SAÚDE.

AVALIAÇÃO GRÁTIS.

MARQUE SEU HORÁRIO.
LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

F-4000 - vende-se, 82,
direção, carroceria graneleira,
12 dono, ótima. Tratar: 9979"
1437.

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

BIZ - vende-se, Honda, KS, s/
partida, 00/00, azul,
10.500km, cl 2 capacetes.
R$3.000,00. Tratar: 371-4191.

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

CG - vende-se, 125, 02, azul.
R$4.000,00. Tratas: 374-2145.

CG - vende-se, 03�' Entrada
R$1.600,00 + 24x R$214,00.
Tratar: 9952-2420.

XLX - vende-se, 350, pi trilha.
R$2.500,00. Tratar: 9979-
8040.

XT 225 - vende-se, 98, pronta
p/ trilha. Tratar: 371-3818 ou

9909-0845 após 14:30.

CADEIRINHA - vende-se, de

bebê, pI carro. R$40,00. Tratar:
9103-0988.

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

inguinição, jogo de rodas

esporte, orig. de santana, aro
14", cl pneu, entre outros

acessórios. Valor a combinar.
Tratar: 370-6188.

SOM - vende-se, rádio, cd, pI
carro, c/ 6 meses garantia.
R$350,OO. Tratar: 376-2743.

SOM - vende-se, de cd, pI
carro, marca Pionner, cl frente

JP Co.,..ér
ricas

MÁQUINA - conpra-se, mesa

pI revisão e estante pi fio.
Tratar: 371-3830.

MÁQUINA - compra-se,
catraca base cilíndrica, 4

agulhas. Tratar: 371-3830.

MÁQUINA - vende-se, de

cobertura, Shanghal cl 3

agulhas, ap. pI bordar.

R$1.400,00. Tratar: 273-
5347.

MÁQUINA - vende-se ou troca-
.

se, de lavar louça, Brastemp,
na caixa, sem uso, pormáquina
de lavar roupa ou fogão de
embutir. Tratar: 370-8563.

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/s.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Atendimento I'

8:00h às 18:30h I
sI fechar pI o almoco I

Fone: 312-1111 Rua Domingos Sanson, 62 (antiga fábrica Dalma�) I
- J

o::>Vigilância Eletrônica

o::>Circuito Fechado de TV

o::>Controle de Acesso

1. ;

o::>Portões Eletrônicos
o::>Rádio Comunicação
o::>lnterfones
o::>Vídeo Porteiro

MÁQUINA - vende-se, pj c ornpl., cj carburador, (balcão, casulos, manequins).
jeansPefaci. Valor a combinar. inguinaçãcí e motor de Tratar: 370-3561.

Tratar: 370'-3561.
, arranque, disco e plator, 1

caixa-S marchas. R$500,00. 'NOBREAK - vende-se, de

MÁQUINA - vende-se, reta e Tratar: 370-9850. 800w, cj conduração de 4

overloque. Tratar: 370-3561. horas ligado, pj até 3 micros.

MÓVEIS - vende-se ou troca- R$300,00. Tratar: 275-1505.
MOTOR-vende-se, V8, gas., se, móveis novos de loja

,'"''
""" """"""" "" """"" " ,,' ", ,',""

I

I +& :�����:.:�.:! I[; Ir",áqulnas Indústria
,

e Comérolo Ltda. - ME

i Trabalhamos com vendas e consertos: i
: - Motores Estacionários - Motoserra !
;

- lov�Jato " Roçodeiro • Assistência 24 hs I
: "Aspirador " Motobombos www.lrmaquinas.qb.net I!

- Compressor - Entre outros... Irmaquinas@uol.com.br
: Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 - Centro - Jaraguá do Sul 1
: ••..••••••.•••••••• " , ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••. :••••• , •••• " : , " • ., J

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 iptalação,
Cor Prata, pronta entrega.
Valor R$ 3.999,00 à vista.
Tratar com: Diógenes
Formigari, 9132-4310 (após

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

Dispomos também de peças
inverno e verão por Kilo

'\

Motorola V120T -

e Nokia 1220
No ProntoT

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

Menu 100*

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

PNçÃo·,
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

o
c:
III

E
::l
"
..,

�
8
E
8
'"
'"
.0

R$5:99,00 f
li!
a

Tudo abaixo
do preço de
custo e

de fábrica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TERÇA-FEIRA, 9 de setembro de 2003 (:,

Anuncie aqui! - Loira Natural estilo mulherão
371-1919 .......

2461.às 18:00) ou e-mail:

diogenes@nétuno.eom.br
VENDE-SE - máquina de fazer
sacolas e sacos de lixo.

R$2.800,00. Tratar: 374-
0614 ou 9952-1800 c/
Carlos.

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

PISTOLA - vende-se, de

ehumbinho, semi-nova. Tratar:
9991-2356.

VENDE-SE - caixa selada, c/
sub de 10, módulo de 500, só
p/ sub e 1 corneta. R$350,00
à vista. Tratar: 376"4410 c/
Lueilene.PROCURA-SE - guitarrista

procura banda tipo Pantera,
ACDC, Slipknot. Tratar: 9902-
3476.

VENDE-SE - prot. de berço,
cestinha de med., mosqueteiro
de teto e bandô p/ cortina,
azul, semi-novo. R$50,00.
Tratar: 371-6238.

SOFÁ - vende-se, de canto,
Bel Art, modelo Mariland, 3

. lug., tecido Shinilli, bordô,
semi-novo. R$600,00.
Tratar: 371-1911 c/
Simone.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo, 64, c/ 5 fitas, 1
eontr. R$200,00. Tratar:
276-0105 das 13:00 as

17:00.SOM - vende-se, sony,
prata, 1.000w, 1 anode uso.

Tratar: 9125-4480 c/
Fabiano.

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station, c/ 2 eontr.,
12eds, eompl., semi-novo.
R$300,00. Tratar: 371-
6238.

•

TAPETE - vende-se, p/ qto de

criança. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.
VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cube, c/ 3

eontr., 5 jogos, 1 memory
eard, tudo original. R$750,00.
Tratar: 376-2206.

TELEFONE - vende-se,
aparelho cf bina. Tratar:
9113-2095 c/ Silvano.

TV - vende-se, Philco, 14" "

c/ controle. R$280,00.
Tratar: 275-1505.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station c/ 2 comr., 6 cds, 1
memory eard. R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.VENDE-SE - 2.000 tijolos, 6

furos e cal líquida. Ótimo
preço. Tratar: 276-3050. VIDEOGAME - vende-se, Play

Station 2, totalmente
destravado, c/ 3 jogos. R$
750,00. Tratar: 376-2206.

VENDE-SE - mudas de

palmeira real. Tratar: 370-

PLANEI· GAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

'lIBO)(
• PLAYSTATION ONE.
'DREAMCAST
.• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
víDeo GAMES .CDS

E ACESSÓFlIOS EM GERAL .

Fone: 376-2206

ute momentos

inellqlU,,:íveis [tJ
9997-6900

PREVINA-SE
Use Camisinha

Jaraguá do Sul 1
I Os fenÔ7nenos de Jaragua'd() Sul, i

Anuncie aqui! i
de volta as menininhas do prazer! j

371-1919 i
Uma só é o paraíso...

!

9117-0497 i I Com três você vai ao além.
L _ __ .. "_ ,,._ _ J i .

- Venha passar bons momentos e/ uma
morena de cabelos longos. Ninfeta. Sô
para homens de bom gosto!

'--11
Bru

VIVIANE LOIRA
a iniciante sa ecaPREVINA·SE

Use Camisinha
Anuncie aqui!
371-1919- MorenaBronzeada, menininha sapeca! FERNANDA

- Loira, safadinha de seios grandes.! ,
_ _ _ _ .. __

,
, ,

Anuncie aqui!
371-1919

j

__ Jaraguá do Sul '

.... Local Discreto,
Aquecedor e AcessóriosJ

Anuncie aqui!
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUIA DE·SERVI

1-·_·_···············································
_-_ .

Aulas Particulares

FíSICA E
QUíMICA

eos1.:ura

I
Rua Francisco Vegini, 235 \

Czerniewicz (Próx. à Humana Rh) \

'INVESTIGACÕES
.

CRIMINAL E
PARTI(ULAR

(47) 276-3429
9975-5659

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

Eletrônica

Julinho [Produto:

Assisténcta Tecntca; TV, Som, Vídeo.
Venda de Som Automouvo Cabos,
Acessórtos e Som P(()fl�,5Ional

iDISK CONSERTO

lªl���.!§��;��':'!.;l��;�oJ;�! I Venha Conhecer a
iModa que é um Doce!

i Preços especiais
r elA DOI i de inauguração

IHTONE.! I ta��\n:a'6 Moda """0

1 • ; !

i FOTOCOPfADORAS -IMPRESSORAS i Fone: 371-5810.

- MATERIAIS DE CONSUMO ! I Rua CeI. Procopio Gomes, 1263
- ASS/SrtNCIA TÉCNICA

;

!276-3417l
lu. 25 di JuIIlO.IIG·ViIINIII' 'INpi di $UI. se

�tiEN

I«-'�! \S\ .

! WI ICJ!,' �
.

..lV
"P'-

,TRABALHO
I COM LAVA·JA

%\

I (Água quente e fria)
i u....UlIçi, tefIIIIs.

! lar�o,PlRbltlIIe 18IlIa
I UOIpmdiCalUII'.
I . 'IIIJIIrmeül.
I Trab8Ih8m:,Sln�:�6
I (cidade, praia, sido,

i 1411 310·1488/370-8870 I
í Rua:��Krause, 212 ·_Yíla Nova..:.Ja

DE SERViÇOS
'\ y

A página foi criada com objetivo de

proporcionar que nossos leitores disponham
de um referêncial rápido e eficiente para obter

'> 0._ ,_. .' • "':0

os servi��s necessitados�iséndo' assim.���'
->;; ;;">} ·'�K

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SAUDE" INFORMA ·AO

Dê um novo clima para sua vida!
Ran-yu é um produto 100% natural; (lecetina de ovos) um complemento nutricional, sem química, sem conservantes, é extraída da gema do ovo.
.Ran-yu é genuinamente Brasileiro, produzido com a mais ALTA TECNOLOGIA JAPON ESA no Brasil, a partir de ovos selecionados e inspecionados pelo

Serviço de Inspeção Federal (SIF) do Ministério da Agricultura.
.

•-Ran-yu contém todas vitaminas de que nosso corpo necessita, sua composição: Lecetina e Vitaminas E, A, B, e O, Ômega 3, Ômega 6, Fósforos, Ferro,
Cálcio,·Aminoácidos, como: Metéonina, Císteína, Taurina, além de uma grande variedade de minerais e nutrientes essenciais ao bom desempenho do
nosso organismo.

.Portanto, não é remédio, é 100% natural I

.Não seria demais dizer que ele é composto de todos os valores nutricionais superiores .

•Conheça o Ran-yu e sinta os efeitosmaravilhosos da utilização do óleo de ovos .

•Hoje nossa ai imentação é cheia de agrotóxicos, ê'é aí que nosso organismo corre os riscos de tantas doenças.
.Devemos também verificar nossos hábitos diários, pois o corre-corre de nossos dias transforma-se em STR ESS levando a DEPRESSÃO, que é o mal do

século.
.Atualmente as pessoas chegam em casa super cansadas, stressadas, não conseguem dormir tranquilamente, seus corpos não relaxam, sua mente não

desliga, e ao acordarem, levantam mais cansadas, doloridas, do que estavam no dia anterior, quero dizer que sinceramente ao fazer uso correto do

Ran-yu, seu sono será profundo, tranquilo, e você levantará 100% disposto, com um astral ótimo, para um novo dia de lutas, aumentando seu

rendimento e sua disposição física.
.Ran"yu sem contra-lndlcações e sem afeitos colaterais, auxiliando e coadjuvante na depuração (limpeza) do sangue, melhorando a circulação, a

digestão(mehora da prisão de ventre), funcionamento dos rins, pâncreas, melhora a quantidade equalidade da insulina, diminuindo a Glicose e os

danos da Diabete, e fígado, proporcionando um melhor bem.estar à saúde.
.Melhora a pele, ficando mais saudável, brilhante e sedosa, elimina manchas escuras, previne rugas, espinhas, tem um alto poder de rejuvenescimento .

•Ran-yu é um alimento natural consumido pormilhões de pessoas em todo mundo as quais reconheceram o 10 óleo de ovos Lecetina de Ovo Brasileiro.
•Todas as pessoas podem tomar Ran-yu, como: adultos, crianças, gestantes, fumantes, cardíacos, diabéticos, mulheres com problemas na menopausa, na

T.P.M., diminui colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, triglicerídeos, hemorróidas, hipertensão descontrolada, stress, depressão, sistema
nervoso, ansiedade, fadiga, melhora memória, maior oxigenação no cérebro, impotência sexual, circulação do sangue, além de aumentar e conservar
a capacidade visual, tem ação preventiva do câncer, envelhecimento precoce, obesos, pessoas sedentárias, combate os radicais livres.

.Simplificando: Ran-yu Óleo de ovos é a faxineira interna que limpa nosso corpo, pois se encarrega sozinha da substituição e renovação das células e das
substâncias básicas.

'

.Chamamossua "ATENÇÃO",previna-se, o ato de prevenir é o mais aconselhável, cuide de você, da sua saúde, faça um investimento "à você mesmo", poisse
não o fizer, quem os fará???

.E é por isso, e por tantos depoimentos de milhares de pessoas que recomendamos o uso do Ran-yu diariamente,
você viverá com saúde, equilíbrio e beleza .

•Nosso prazer é levar saúde ao maior número possível de pessoas, além de dar um novo clima na sua vida
sexual.

•Também, para que todos tenham melhor qualidade de vida com certeza.

•Tenho um recado muito importante para você leitor amigo:
"Independente de você adquirir o Ran-yu, faça tudo por sua saúde, como dizem os japoneses, prevenção é tudo
em nossa vida, pois o mais importante é estarmos bem em todos os sentidos, como: fisicamente,.
emocionalmente e ainda muitas vezes quando alguma doença se manifesta poderá ser tarde demais

Informações e Vendas; 275-1496ou 9952-35'78

®
Dr. Luciano Maiochi'

Pereira

e Distribuidora de Cosméticos:

*?'/'l{u,dl!/ 'l!?<lM!Y '" darna.fU1'
Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmulas médicas

fisioterápicos e

Cosméclcos manipulados

Fone: 371-8298
110 - Centro

Fone: 371-6110
9905-2653 387 Oftalmologista

371-7801/370-0409
,289- SI. 01
á do sul-se Rua Guilhen:ne Weege, 327

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275·1496 I 9952·3578
Relnoldo Rau, 340 - SI 03 - Centro

Jara uá do Sol - SC

.?>RACCOCosmético

CICLOS d'RACCO
OMAE . ogenlll fibr05 musculares
(·El.ASTASE· alivo .lÍntesa de ellllfina e (ologena

.

PENTACARE· efeilo lenSllr sobre o� moreI!! de exp
.

AHA . eliminà man(ha� e faolila penelror
FUCOGEl· du Ia hidrala õo

Ortopédicos
e Hospitalares

FonB/FaK: (47) 372-0461
1:8I1ituRltlram35I·II.2·C...,.-.USlll
••• tI: lIIarochr@lerra.com,br . Cll.: '119-8941

�NEOVlTA
Comércio de Produtos

M p'/"/ .", {:s�l;� / �

'ft ."�-.

Centro Auditivo
Audio «�j�-)) Zoom
_, Aparelhos Auditivos ,

... Micro-Canal cl Volume Aulomólico
_, Audiômetros e Impedanciômetro

_, Moldes e Pilhas
.. Cabine Acústica

_, Próteses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
Rua Mal. Deodoro da Fonseca. 889 - Centro

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar
Energia· Controle de peso

Cuidados pessoais
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Cena 11 apresenta na Scar

Projeto SI<R, quinta-feira
}ARAGuA DO SUL - o

Grupo Cena 11 Cia. de Dan

ça, de Florianópolis, apresen�
ta no Centro Cultural de

Jaraguá do Sul - SCAR, no
dia 11 de setembro - única

apresentação - o seu mais

recente experimento, o

"Projeto SKR". O projeto
da companhia catarinense

propõe a discussão de for

mulações que surgem do

processo de criação.
Mais que uma apresen

tação, "SKR Procedimento

1", é uma investigação so

bre os limites e interações
possíveis entre homem e

máquina, sujeito e objeto,
controle e comunicação, O
trabalho, que serve como

experimentação científica,
busca provocar e dinamizar
a troca de informações en

tre dança e tecnologia, edu
cação, técnica e

I

prática.
Este processo de criação

sofre influências dos traba
lhos anteriores da Compa-

nhia como ''A Carne dos
.

Vencidos no Verbo dos

Anjos" (1998) e ''Violência''

(2000), com corpos em per-
. manente risco, e serve de

orientação para a produção
do próximo espetáculo,
SK1NNERBOX, com es

tréia prevista para 2004.
O "Projeto SKR" visa

mostrar o resultado de ex

perimentos teóricos/práti
cos, num formato aberto

que expõe a interdisci

plinaridade e estimula uma

tomada de poslçao
questionadora do público.
São 40 minutos de apresen
tação coreográfica e 40 para
questionamentos, Um for

mato novo, pois o público
não estará assistindo apenas
a um produto artístico, mas
poderá se relacionar com a

produção artística, isto é,
verificar e interagir 'com a

Companhia durante o pro
cesso de criação de um es

petáculo.

GERAL CORREIODOPOvo7
redacao@Jornalcorrelodopovo.com.br

IREIVINDICAÇÃO: ASSOCIAÇÃO MORADORES DO RIO CERRO I E II AVALIA SITUAÇÃO DO BAIRRO

Moradores do Rio Cerro' II
pedem. segurança na rodovia

}ARAGuA DO SUL �

No mês passado o presi
dente da Associação de
Moradores do Rio Cerro

I e Rio Cerro II, Jurandir
Michels, e o coordenador'
das Associações de Mo

radores Paulo Terme rea

lizaram um levantamento
das necessidades e priori
dades dos bairros.

A primeira reivindica

ção é a instalação de pos
tes de Iluminação Públi

ca. "Há um trecho em que
não existe luz. Necessita

ríamos de pelo menos 15

postes para os três trechos

faltantes", diz Michels.

"Mas.a prefeitura não tem
recursos disponíveis para
colocação destes 'postes",
declarou Terme.

O presidente da asso-

Perigo: Crianças se aventuram na rodovia SC 416 ao sair da escola -

ciação solicita a prefeitura
que o caminhão Pipa pas
se molhando as ruas

Alberto Utpadel e Auro

ra onde há grande quanti
dade de comércio e fluxo

de veículos. "Isso já era

uma promessa do prefei
to, que disse que asfaltaria
o local. Já que não houve

condições de pavimentar,
que pelo menos passe um

caminhão Pipa para dimi
nuir a quantidade -de pó.
Mas nem isso estamos

conseguindo", reclama
Michels. A secretaria de
desenvolvimento alega
que as duas ruas não es

tão inseridas no programa
e que não há possibilida-

.---de de ampliar o atendi
mento. "Nem as ruas ca

dastradas estão sendo
atendidas integralmente
porque três dos cinco ca

minhões estão quebra
dos", explica o secretário

I

Humberto Travi. O pro-
blema mais urgente cons

tatado pela equipe foi na

SC 416, na escola estadu
al joão Romário Moreira

e na municipal Ricieli
Marcatto. Há alguns anos

os moradores reivindi
cam a solicitação de alar

gamento do acostamento

e instalação de lombada
eletrônica em frente as es

colas. "A comunidade
acha a rodovia perigosa
mesmo", destaca Michels.
Os moradores solicitaram

a ajuda e o empenho do.
poder público para sensi
bilizar o Departamento

\
de Estrada, e Rodagem
(DER) para a instalação
de equipamentos de segu
rança. ''A prefeitura alega
não ser da competência
dela. Mas sabemos que o

Estado escuta mais o pe
dido do município do que
dos moradores. Já envia

mos abaixo-assinado e

não adiantou. Se não ob

tivermos apoio dentro de
15 dias, faremos bloqueio
na rodovia, manifestação,
o que for preciso para
chamar a atenção das au-_

toridades", alerta o presi
dente da associação .

. A necessidade é tama

nha que, cansados de es

perar pelos equipamentos
de segurança, a diretoria e

APP da escola Ricieli

Marcatto solicitou a pre�
feitura, através da secreta
ria de educação o recuo

do muro para segurança
e estacionamento dos. ve
ículos. "Os pais que' bus
cam os filhos de carro es

tacionam dentro do pátio
porque fora não há como

estacionar pois o muro é

rente ao asfalto", explica
Michels. Junto ao recuo a

escola solicita também

que seja passada uma ca

mada de antepó.
O presidente da asso

ciação chama a atenção
também para a distribui-

ção de cestas básicas às fa
mílias carentes. Segundo
ele, muitas pessoas rece

bem a cesta sem necessi

tar, tirando a oportunida
de daqueles que são real

mente carentes. "Seria

import-ante termos acesso

a lista de nomes dos bene

ficiados. Como conhece
mos a maioria das pesso
as, poderíamos ajudar a

fazer com que esta distri

buição fosse justa", argu�
menta. De acordo com

Michels, 'os presidentes das
associações não tem aces

so porque a prefeitura ale- ,

ga que esta lista é confiden
cial.

Apesar das inúmeras

reivindicações �os mora

dores, o presidente da as

sociação em nome dos
moradores agradece a ins

talação, este ano, do Pos
to de Saúde Ricardo
Roedel. ''Antes os mora

dores tinham que se des
locar para o Posto da Bar
ra. Mas hoje temos o nos

so posto que tem tido bas
tante movimento e o aten

dimento tem sido muito

bom", come�ora Mi�
chels. Esperamos agora
que o prefeito construa

.

uma creche, este ano ou

início do ano que vem,
conformé promessa dele,
porque esta é uma neces

sidade premente da co

munidade", encerra Mi
chels. (CELlCE GIRARDI)
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POR FRANCIENE FAGUNDES

o casal Ivanir
e Lonita Vasel
comemorou

no dia 2/8,
Bodas de
Prata. Seus
filhos, Rafael
e Elaine
desejam
felicidades

Será servido, nesta quin
'ta-feira, dia 11 um delici
oso Caldo de Peixe, no

Max Bar, na Vila Lalau,
a parti r das 19 horas.. III

LANCHONETE
A lanchonete De Bertoli,
l'Box '13, situada no bairro
Czerniwicz apresenta mui
ta diversão como cancha
de bocha, área de jogos,
lanches e bebidas em ge
sral,

INAUGURA ÃO
O empresário e presidente
da Associação Comercial
Industrial Agrícola de
GUaramiritn (ACIAG),
Mário Glasenapp, inaugu
ra hoje, às 8 horas, a fili
ai de Jaraguá do Sul da
tradicional Loja Elmar,
Ela estará localizada na

I .Rua Manoel' Francisco da

Costa, 488, no bairro
Vieiras.

BIG BOWLLlNG
Nesta quinta-feira, dia n.
Public. Abertura com

Daniel Fagundes e na ba
lada com a banda Quarteto
Coisarada <Integrantes Es
tatura Mediana)

Acontece toda quinta e

sábado na praça de ali

mentação do Schopping
I'Cente'r Breithaupt, música
ao vivo. E nesta quinta,
\taz e violão com Peninha
de Pomerode e no sábado,
voz e violão com Toninho
Bahia.

EXPOSI ÃO
No segundo piso do,
Schopping Center Brel

thaupt está a exposição \\0
Mundo das Impressões", são
.7Q fotografias produzidas
pelo auditor fiscal e fotógra
fo amador Cláudio Guima

rães. Confira os roteiros

paradisíacos com paisagens
exuberantes do I itoral ao ser

rado, contemplando chapa
das, parques nacionais e ca-i

choeiras, com detalhes que
mostram as características
de cada lugar.

CENTER

•
Cd',· OVO',· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av, Mal, Deodoro, 406· Centro 371-284

Shopping Breithaupt· Centro 275-20.0

Priscila S. Kasmierski, ao lado de
seu padrinho, Esperidião Amin,
crismada no último sábado, dia 6,
na Igreja Católica São Sebastião

Tânia Mara Zils aniversariou
dia 18/8. Felicitações de seus

pais Eloi e Iraci

Abrindo sorrisos para a. coluna
a bela Monica W. Cavagnani,
de Campinas � SP

FESTA
Neste sábado .dia 13,
venha se agitar na Fes
ta da Fábrica, no an

tigo engenho,' ao lado
do Posto Mime, no

bairro Avaí, em

Guaramirim. Anima

ção fica por conta da
banda E I I<abong e do
DJ Xalinho.

aniversariou no

dia 1/9. Parabéns
de seus amigos e

familiares!

A foto retrata os

descendentes
do pastor Wi
Ihelm Gottfried
Lange - o fun
dador do muni
cípio de Guara-,
mirim - que
aparecem da
direita para es

querda na 3a,4a
5a e 7a posi
ções. Na 6a posição está, o escritor Luiz Saulo Adami,
que acaba de lançar o livro "Testemunho de Fé:,
Memorial do pastor Wilhelm Gottfried Lange".
As três pessoas reunidas à esquerda são da família
Saade, que acompanhou o Pastor Lange em sua via
gem da Alemanha à Brüderthal no final do século XIX.
A foto foi tirada em frente à Igreja dos Imigrantes
(Protestante) em 28 de agosto de 2003, dia do ani
versário de Guaramirim. Na ocasião, os desceu
dentes do pastor Lange foram recepcionados pelo
historiador guaramirense Daniel Grandim da Sil
va (d) e Analores Jahn (ao lado de Daniel), além
do historiador jaraguaense Ademir Pfiffer, ausen
te na foto

O clube de voluntários dos colaboradores da Duas Rodas,
promove o Dia da Soliedariedade, no dia 20 com vár4as
atividades como: festival intern'o da canção, pescaria,
bingo, futebol de salão e recreação para as crianças. Du
rante o evento, haverá serviço de bar com preços acessí
veis à comunidade. Para entrar nas dependências da Duas
Rodas Associação Recreativa, você deverá trazer um pro
duto de higiene ou 11<9 de alimento não perecível. Toda a

arrecadação desse dia será doada ao hospital e materni
dade São José. Apoio: Casa da Amizade.

-

�ifs"Lopes
George Herrmann
Rosane Barbl
Leia M. Dalpiaz
Solange de Oliveira Rabello
Patrícia Vegini Morgado
Ângela Maria Clrvlne Klitzke
Danilo C. Simon
Henrique F'ugel F'ilho
Simone Szlrkowskl
Maria da Graça Fernandes da Silva
Eliane Petry Lehnert

ur es acedo
H ilda Zastrow
Artur Orsi
Igor Grutzmacher
F'ernanda Winter
Luiz Antonio Franzner

Jeanete erer
KewinLemke
Miriam Doubrawa
Franclele Smekatz
Valdimir Lúcio
Roberto Baumgartel
Ercich Grutzmacher
Tânia Karsten
Vania leticia,Serner'
José Roberto Ponticelli
Tatiana Becker

�L9
'C--,Rosanl enzi

Luana Lewerenz
Nivia Bortolini
Nicolli R. Tubs
'Adolar Stei len
Sandra A. Bucci
Roselete A. Melchioretto
Donovan Wille

.

,Geraldo Porath'
Edil: Maria K.Winter
Cristiane RegUla de Mira
Renaldo Safanelli

Ll����;==;�=r.����Anna,cristina ouza anettl
Millie Cláudi Wundrlich
Rosália Pradi
Jayne Rejane Maser
Eliza Mara Titz
Paulo Carvalho
Elcle Lotito
Pedro ArnoldoPereira
Vanessa B. Zangheline

'

Onesio L. Garcia
.

·

Jostane Mayer
Salete Ripplinger
Plácido Gorges

einz Henrique Krüger
Pedro Antonio Alves
Gerald Duwe
))/larcela.Alessandrª Schwarz
Waldir KrOger
Fernando Klein
Gilda Seidel
Inguelore Kohler

;,F'layio Ge,org Baier
, Margit S. Kanzler
Oeise Konell '

· Nikolau Hinsching
Rodrigo J. Berri
Renato de AI�ida Burg
Enadir Garcia

.

Jeferson Pereira Volkamann
Espedito Pauli
Fátlma Kleine

��icles�. entí an uca
.

Ruth Maria Priese
Jorge Jonas Sales

·

Ademar Piske ,

Terezinha Meldola
Eduardo Schmitt
Lair Caye
Antonio Carlos Rublo
Juliana Conti
David Kita

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



HISTÓRIA CORREIODO POVO 9TERÇA-FEIRAr 9 de setembro de 2003

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
� POR EGON JAGNOW

.

Vista da Av. Marechal
Deodoro da Fonseca,

p rovave I mente da dácada de
,

1940. E uma imagem típica
de uma cidadezinha calma,
serena e bucólica, onde as

carroças rodavam pela
avenida, ainda sem

calçamento, enquanto outro
desfilava calmamente com

seu carinho de mão,
observado por dois

rapazotes, um de calça
curta e suspensório.

§.mül§i:ll;l! IllnJOO
�

nacionais e zmportados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117

E-mail: bia:s@terra.com.br

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

seu tempo foi bem empregado.Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓRIA POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

HÁ 3 ANOS

No 'ano de 2000, o Piquete Estampa de Taura ficava

muito envaidecido, pelo tradicionalista gaúcho e narrador

Clévis Machado, em reunião realizada na oitava região
tradicionalista, com detalhes de fatos e nomes, como exemplo
de organização e hospitalidade, referindo-se ao trabalho junto
ao acampamento do CTG Laço Jaraguaense.

Um médico jaraguaense na área de cirugia cardíaca. A

equipe deVictorBauerJunior era uma dasmais conceituados
no Sul. Cerca de 30 pessoas do Vale do Itapocu procuravam
o hospital Cajuru, da Pontifícia Universidade Católica do

Paraná, em Curitiba, para fazer investigações cardiacas com
omédico jaraguaen�eVictorBauerJunior. Bauer era indicado
pelos médicos da região ou por conhecidos para resolver

problemas cardíacos mais graves, junto com outros médicos.
Bauer tinha' conhecimentos e uma das mais competentes
equipes da área, no Sul do País, e buscando constantemente
novos conhecimentos em cirurgia do coração, para trazer a
Curitiba os avanços da medicina.

O Rotary Club de Jaraguá do Sul e os clubes de

rotarianos da região recebiam com muito agrado,
intercambistas do Grupo de Estudos da Suécia, composto
de Charlote, Petterson,AndersNorberg,Olle Klein,Johana
Stakeberg, Par Cederhag e Kristina Helgesson, que eram

ciceronados pelo rotariano Waldemar Behling, ficando
impressionados com o que lhes foi apresentado.No período
noturno participavam da reunião, no Restaurante Itajara,
onde foram homenageados com apresentação da palestras
eslides. -

Em 1988, a Fundação Educacional Regional
Jaraguaense estava representadano III Seminário Catarinense
de Ensino Superior, em Brusque, com objetivo da

continuidade dos estudos que visavam orinetar a política
de expansão do ensino superior em Santa Catarina.

Através da Lei Sarney, Fundação Cultural de Jaraguá
do Sul era cotemplada com recursos da ordem de

2.930.000,00, através de doações feitas por empresas locais.
E a imprensa locais registrava este gesto de benemerência.
A associação Comercial e Industrial de Jarguá do Sul

desejava obter para cópias, fotografias do antigo SalãoBuhr
e de casa n" 175 da rua Emílio Carlos Jourdan, esquina
com a Epitácio Pessoa. A entidade objetivava formar um
arquivo fotográfico por ocasião do seu cinquentenário de

fundação.
Na coluna CONFIRA A HISTÓRIA - recordando

os acontecimentos do ano de 1958, referia-se ao Grupo
de Bolão "AZ DE OURO", que então 30 anos de,
existência harmoniosa. Em regozijo o grupo e suas esposas

viajavam para a Capital do Estado, no dia 1 o de maio

retomavam e no dia 4. A imprensa local assinalava o fato e

cumprimentava o presidente Heinrich Geffert Jr, pela
luminosa idéia.

Um curioso envelope aparecia (1958) na redação do
CORREIO DO POVO, dirigido ao "Exmo. Sr. Eugênio
SchmôckelMüller e .Azevedo.Dentro de um agradecimeto:
"Homenagem à pessoa Eugênio, à "escola do Artur e· à

vivacidade do Murillo". Até hoie não sabe quem mandou...

R. PROIt. ANTÓNIO ESTANISLAU
AYIIOSO, 783 • NOVA BRASiUA

(47) 371.9669
Corpo &Mente
ACQUA. CENTER

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público
pode conferir O que há
de mais fino em bijuterias e

acessórios

'lenha
'h .. erH\.con ec
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Batida entre caminhão e carro

acarretamais morte na BR-280
]ARAGuA DO SUL -

Mais uma morte foi regis
trada nas margens da BR-

. 280. O fato aconteceu na

noite de domingo, por vol
ta das 22 horas, em frente

à Fazenda da Weg, no Km
43. O veículo Corsa, placa
LYK-8939, de Jaraguá do

Sul, conduzido por Sérgio
Deretti, 26 anos, estava efe
tuando ultrapassagem e

colidiu frontalmente com

o caminhão placa MIN-

5550, de Joinville, dirigido

por Carlos Pedro Cardo

so, 35 anos. Segundo infor
mações da PRF (Polícia
Rodoviária Federal), o lo

cal que houve o acidente é

uma reta, com linha contí

nua, que permite a ultra

passagem. Deretti morreu

no local do acidente.

O Corpo de Bombei

ros Voluntários de

Guaramirim foi acionado

para prestar atendimento às

vítimas. Conforme declara

ção de um dos socorristas,

o condutor do veículo ha

via sido arremessado para
fora do carro. "Ele apre
sentava deslocamento

cervical, trauma no tórax,
na face e crânio". Algumas
testemunhas relataram aos'

bombeiros que o condutor

do caminhão tentou desvi

ar o carro, mas não conse

guiu fazer em tempo. "Os
dois deveriam estar em alta

velocidade porque o cami

nhão chegou a tombar com

a batida", diz o bombeiro.

O corpo da vítima foi

encaminhado ao necroté

rio do Hospital Santo An
tônio, de Guaramirim. O

condutor do caminhão

nada sofreu.
-- Esse trecho que

aconteceu o acidente é bas

tante perigoso porque é

uma reta que permite ul

trapassagem. A maioria

das colisões que ocorrem

naquela parte é grave, dei

xando vítimas --, diz.

(FABIANE RIBAS)

Canoístas jaraguaenses se sobressaem no Estadual
]ARAGuA DO SUL -- O

Clube de Canoagem
Kentucky participou da

terceira etapa . de

canoagem velocidade na

Cidade de Barra Velha,
disputada no domingo e

voltou pata casa com

mais sete troféus na ba

gagem. As provas come

çaram à tarde e contou

37 atletas distribuídos em

sete categorias. O even

to fazia parte da progra
mação da sétima Festa

Nacional do Pirão. Nes

ta etapa, a Fecesc (Fede
ração de Canoagem do

Estado de Santa

Catarina) estreou a cate

goria Infantil (11/12
anos) que contou com

três atletas de Ja.raguá do
Sul. O vencedor foi o

Geovean Gervin, segui
do de Willan Pereira e

Rafael Cesar da Silva.

Na categoria Menor,
Luiz Leitholdt não en

controu dificuldades

para vencer e disparou
na tabela de pontuação;

.
na Cadete -- categoria
com maior numero de

participantes, nove atle

tas -- quem se deu me

lhor foi Diogenes Roos.

Lucas Marquieuvizi ficou

com o segundo lugar e

Ricardo Staats, em ter

cerro, Na categoria
Júnior o vendedor foi
definido nos metros fi

nais, Pedro Paulo

Barzenski, que também

foi o mais rápido em to

das as categorias. O se

gundo lugar ficou com

André da Silva e, para fe-_
char o pódio, em tercei

ro ficou com José
Herb�rt Freitas. Na cate

goria Sênior, primeiro lu

gar para Maicon Pereira,
que não encontrou difi

culdades para vencer a

bateria; na Máster,

Adilson Pommerening
garantiu a vitória. Outro

destaque foi na catego
ria Feminina, que contou
com quantro atletas, sen
do que Maira dos San

tos fez o melhor tempo
e ficou com o primeiro
lugar, seguida de Camila

dos santos e Tamara

Dalmann, de Timbó.

Ainda esta semana, a

Federação deve passar a lista
dos convocados para re

presentar Santa Catarina na

Copa Brasil de Canoagem
Velocidade, que acontece

em Florianópolis, entre os

dias 10 e 12 de outubro.

EquipeUnidos daBarravence torneio de futsal daArsepum
]ARAGuA DO SUL -

A equipe Unidos da Bar

ra conquistou o título

do Campeonato de Fu

tebol de Salão da

Arsepum/2003, ao ven
cer pelo placar de 4 x 2

a final contra o time do

Desenvolvimento Soci

al, em partida disputa
da na noite de sexta-fei

ra, no ginásio da Asso

ciação Recreativa dos

Servidores Públicos

Municipais de J araguá
do Sul, que recebeu um

público de aproxima
damente cem pessoas.

O terceiro lugar da

competição ficou com

Ecel, que venceu o

Meio Ambiente por 2 x

1, em jogo preliminar
ao da decisão.

Promovido, pela
Arsepum e destinado a

servidores públicos mu

nicipais jaraguaenses, o

evento foi realizado no

masculino e feminino,
envolvendo sete compe
tidores no masculino.

No feminino, que encer

rou em 3 de setembro e

foi disputado pelo siste

ma de pontos corridos

entre quatro participan
tes, o time PS do Futsal

levou o título de cam

peão, com CMEI, Arca
Mas Não Quebra e

Equipe Pino classifica

dos do segundo ao quar
to lugar; respectivamen
te.

A Equipe Pino ga
nhou o troféu disciplina
das mulheres, enquanto
que na competição dos

homens houve empate
entre dois times como

os mais disciplinados:
Ecel e Unidos da Barra,
sendo que dois jogado-

res deste último -JoãoI

Diogo e Eleias da Silva
- dividiram o título de

artilheiro do campeona
to, com 13 gols 'cada

um. Já Daniela dos San

tos e Fátima Duarte,
ambas do PS do Futsal,
conquistaram, respecti
vamente, os troféus de

artilheira (14 gols mar

cados) e goleira menos

vazada (cinco gols sofri
dos). Nélio Kruger levou
11 gols e levou o troféu

de goleiro menos vaza

do do torneio masculi-

no.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 495

08-15-29-36-49-60

Quina
éoncurso: 1195 .

07 - 22 - 47 - 61 - 64

Loteria Federal
concurso 03766

1 ° - Prêmio: 63.454
2° - Prêmio: 34.118
3°-Prêmio: 23.995
4° - Prêmio: 24.599
5° - Prêmio: 01.1 84

Lotomania
concurso: 348
04 - 11 - 22 - 29 -

30 - 31 - 33 - 34 -

46 - 53 - 61 - 82 -

83 - 87 - 90 - 93 -

94 - 96 - 98 - 99

FALECIM ENTOS
Faleceu às 13:20 horas em 7/9 a Senhora Lourena )

Alves Wollinger Conceição com idade de 81 anos"

deixando enlutados filhos, genros, noras, netos,
,

bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 8/9 às 14:00 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 20:30 horas em 7/9 a Senhora Ana

Bompani com idade de 82 anos, deixando enlutados

filhos, genros, netos, bisnetos, trinetos, irmãos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 8/9 às 15:30 horas, salndo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério Municipal de Luiz

Alves.

Faleceu às 4:00 horas em 7/9 a Senhora Frieda

Boeder com idade de 82 anos, deixando enlutados 1 �
filho, 2 noras, 11 netos, 7 bisnetos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 7/9 às

16:30 horas, saindo o féretro do Centro Comunitário

da Igreja da Paz seguindo para o Cemitério Municipal
Rio da Luz 3.

Faleceu às 23:00 horas em 7/9 o Senhor Sergio
Deretti com idade de26 anos, deixando enlutados seus

pais, irmãos, cunhados, avós e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 8/9 às 16:30

horas, saindo o féretro da Igreja Nossa Senhora do

Rosário seguindo para o Cemitério Nereu Ramos.

Faleceu às 4:45 horas em 6/9 o Senhor João Bento

com idade de 71 anos, deixando enlutados a esposa,

filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais

parentes e amigos. O s�pultamento foi realizado em �
7/9 às 14:00 horas, saindo o féretro da Igreja

Evang�lica Quadrangular Jaraguá 99 seguindo para o

Cemitério Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 4:00 horas em 5/9 o Senhor Ovidio Gregorio
Freiberger com idade de 65 anos, deixando enlutados

a esposa, 7 filhos, genros, noras, netos e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

6/9 às 9:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 6:00 horas em 5/9 o. Senhor Evaldo

Gastcher com idade de 77 anos, deixando enlutados

filhos, noras, genros, netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 6/9 às 9:00

horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para
o Cemitério Santo Estevão.

J�
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II AMISTOSO: JOGO MARCOU A REINAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLlESPORTIVO ALFREDO JACOBOWSKI]araguaenses participaram
do congresso técnico dosJasc

]ARAGuA DO SUL -

o superintendente de

Esporte e Lazer,
Luderitz Gonçalves Fi

lho, e o diretor de Es

portes de Rendimento,
Hercílio Mendonça da

Rosa, ambos da Funda

ção Municipal de Es

portes, repres en tam

Jaraguá do Sul no con

gresso técnico da fase

dos Jogos
de Santa

Catarina, que acontece

em Pornerode, a partir
das 10 horas de hoje,
quando haverá sorteio

das chaves de cada mo
dalidade e definição dos

locais de alojamentos
das delegações. O mu

jaraguaense
competirá com as equi
pes masculinas de fure-
01 doe campo, bocha e

Malwee ·vence Massaranduba
na reinauguração do ginásio

tênis de campo; bolão

23, handebol, tênis de

mesa e xadrez, no mas

culino e feminino.

Jaraguá do Sul deve

rá contar com uma de

legação composta por
cerca de 150 integrantes
- entre atletas, técnicos
e dirigentes - na etapa

regional dos Jogos
Abertos, que acontece

rá de 24 a 30 deste mês,
em Pomerode. Para a

fase final dos Jas c, que
será realizada entre 30

de outubro e 11 de no-
.

vembro, em Blumenau,
o município já tem clas

sificadas as seguintes
modalidades: basquete
e futsal masculinas; tiro;
bolão 16 feminina; atle
tismo, natação e xadrez,
no masculino e fernini

no.

MASSARANDUBA - O

Ginásio Poliesportivo
Alfredo Jacobowski foi
inaugurado este domingo,
aproveitando a movimen

tação das festividades do

Dia da Pátria. Após o des

file cívico houve a soleni

dade de reabertura. O

nome da estrutura é uma

homenagem a Alfredo

Jacobowski, responsável
pela fundação do Cruzeiro

Esporte Clube e por estar

sempre ligado às questões
esportivas, como um

incentivador. Após a home

nagem à família. de

jacobowski, foi efetuada
uma partida de futsal, en
tre os jogadores de

Massaranduba e o time da

Malwee.

Mais de mil pessoas

Acreditando
em você!

Malwee garante a goleada, marcando 11 a 4 em Massaranduba

prestigiaram o amistoso,
que encerrou em 11 a 4

para o os jaraguaenses. "O
jogo foi uma atividade que
serviu para marcar a data e

atrair as pessoas ao even

to", diz a coordenadora do

Departamento Municipal
de Esportes, Miriane

Jacobowski. Ela destaca

que a nova estrutura rece

beu diversas melhorias,
como reforma na parte
elétrica, foram instalados

cerca de 24 refletores, ins
talados 13 banheiros, qua
tro vestiários, foi feita uma
sala de coordenação, uma
para árbitros, além de re

formas no bar, nas canchas

de bocha e bolão, pintura e

lixamento da quadra, que
foi ampliada para encaixar

se ao tamanho oficial."O

placar eletrônico foi adqui
rido com apoio da iniciati

va privada - Dipil, Loja
Central, Plásticos Zanotti,
Brinque Parque, Costas
Contábeis, Coper Juriti.

Ainda no domingo, no
período da tarde, aconte
ceu uma partida de vôlei

entre atletas de

Massaranduba e a equipe
BIuVôlei, deBlumenau.Na
oportunidade, as atletas de

fora venceram o time da

casa, por 3 a O. Na partida
de bocha, as Dinâmicas ga-

rantiram a vitória contra a

equipe Equipileque, por 3

aI.
- Agora que pode

mos contar com o ginásio,
vamos organizar campeo
natos para integrar a comu
nidade e atrair pessoas de
outras cidades. As crianças
que treinam nas escolinhas

poderão voltar a treinar nas
quadras, que é o lugar apro
priado -, diz Miríane. As

pessoas interessadas em

participar do Campeonato
Municipal de Futsal Adulto
podem efetuar as inscrições
para a competição, previs
ta para iniciar no dia 20 de
setembro. {FABIANE RIBAS}

Equipes daADV/Marisol/FME vencem

}ARAGuA DO SUL - As

equipes Mirim feminina e

Pré-mirim masculina da

ADV /Marisol/FME
sagraram-se campeãs das eta
pas do Campeonato Estadu
al destas categorias, realizadas
noúltimo final de semana.As

meninas conquistaràm o ti

tulo da terceira etapa da

competição disputada em

]araguá do Sul superando
,

seus quatro adversários pelo
.

placar de· três sets a zero:

Naja/Marical/Xanxerê, As
sociação Pomerana/
Pomerode,Bonja/Joinville e

Furb/Blumenau.

Para obter estas vitóri

as, a treinadora Karine

Festugatto - auxiliada por
Gilmar Jungton - coman

dou as jogadoras Bruna

Passos, Bruna Orthmann,
Pamella, Lara, Laís, Stefani,
Sheila, Mayara, Greice,
Sara, Jaciara, Francine e

Suelen. Com este resulta

do, as jaraguaenses assu

mem a vice-liderança esta

dual e garantem vaga na

fase final, que está

agendada para novembro,
em BIumenau.

PRÉ-MIRIM - Já os

meninos da ADV /

Marísol/FME venceram a

primeira etapa do Campe
onatoEstadual Pré-Mirim,
em Rio do Sul, derrotan
do seus três adversários -

Barão "f{' /BIumenau (2 x
1), Verde Vale/Rio do Sul

'e Barão "B" /Blumenau
(ambos por 2 x O). O time

treinado por Luis Carlos

Rodrigues da Silva atuou

com os atletasJairo, Carlos,
Latino, Rodrigo Teles,
Anderson, Éderson, Eder,
Maicon, Rodrigo Emke e

Itanis. A segunda fase está

prevista para outubro, em
BIumenau.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DOPOVO TER A-FEIRA 9 de setembro de 200'

.• PÚBLICO: MAIS DE 20 MIL PESSOAS PRESTIGIARAM AS APRESENTAÇÕES OCORRIDAS NO PARQUE N OTA

Organizadores dó Motociclismo CRICIÚMA VENCE ATLÉTIC�PR

consideraram o evento sucesso

]ARAGUÁ DO SUL - o

12° Encontro dos Motoci

clistas foi considerado suces

so total pelos organizadores.
O evento aconteceu neste fi

nal de semana, tendo início
na sexta-feira e encerrando

no domingo, reunindo mais

de três mil adeptos de mo

tos vindos de diversos Esta

dos do País. Shows de

weeling, zerinhos emanobras
radicais, além de apresenta
ções de bandas atraíram e ani

maram urn público de apro
ximadamente 20 mil pesso
as, nos três dias. Diferente dos

anos anteriores! a concentra
ção dos motociclistas acon

teceu no ParqueMunicipal de
Eventos e iÍnediações daRua

I

Walter Marquartd.
- As pessoas estavam

acostumadas com a realização
do evento na praça da cida

de, mas como não havia mais
estrutura suficiente para com

portar público e motociclis-

JARAGUÁDOSUL-Aequi
pe Ajinc/Urbano/FME
garantiu 22 medalhas - oito

de ouro, sete de prata e sete de

bronze - na terceira etapa do

CampeonatoEstadualMirim/
Petiz deNatação,disputadaeste
final de semana, no Clube 12

de Agosto, na capital do Esta

do.Ogrupo jaraguaense foi re
presentadopornove atletas nas
categorias Petiz 1 (llanos) e

Vicky.Bartel

Motociclistas entraram no clima do Dia da Independência

tas, tivemos de transferir para
urn lugar mais apropriado.
'Alguns não aprovaram, mas
acredito que será urna ques
tão de costume-, destaca o

vice-presidente do Clube

Motogiro (enpdade promo
tora do evento), Volney
Zonta. Ele menciona a par
ceria que efetuaram com a

PolíciaMilitar, para que fosse

Petiz 2 (12 anos). A competi
ção envolveu nadadores das

categoriasMirim e Petiz, com
idadeentre 9 e 12 anos, soman

do, ao todo, 18 clubes de San

ta Catarina, com aproximada
mente 300 nadadores.

Na opinião do técnico

Ronaldo Fructuozo, o grande
destaque da equipe ficou por
conta da nadadora Adriana

Lessmann, com quatro meda-

PAULO BAIER VOLTA AO CRICIÚMA

Nadadores trazem 22medalhas do CatarinenseMirim/Petiz

O Criciúma obteve sucesso na. quinta-feira no

julgamento do recurso impetrado pelos advogados
do clube para que o jogador Paulo Baier deixasse de

cumprir os 120 dias de suspensão, por ter sido
detectada a presença de uma substância irregular em
seu organismo, após a partida contra o Atlético-MG.
Por 4 votos a 2, o lateral foi absolvido e fica à

disposição do técnico Gilson Kleyna paraa partida
contra o Santos, dia 13.

Paulo Baier esteve no Rio de Janeiro junto com os

advogados do Criciúma, Sandro Luiz dos Santos e

Gustavo Martins, além do cardiologista Agenor
Silvestre.

Ontem reiniciaram os trabalhos do Criciúma. O

zagueiro Léo Oliveira será o principal desfalque do

Criciúma, pois fOI expulso contra o Atlético (PR).

mais condescendente com os

motociclistas. "Os policiaissa
lientaram que iriam abordar

aqueles que tivessem infringin
do a lei, aprontando com o

escapamento, circulando'sem

capacetes, empinandomotos.
Foram enfáticos ao afirmar

que dentro do parque não iri

am interferir, mas em vias

públicas, todos teriam de res-

lhas de ouro e uma de prata. Já
nomasculino, o atletaque se so

bressaiu foi Otávio deAzevedo,
.

com uma medalha de ouro e

três de prata. ''Este campeona
to foi providencial para que pu
déssemos perceber a superiori- ,

dade da equipe blumenauense,
que com certeza já se fará notar

na olimpíada estudantil no pro
ximo ano e nos Joguinhos, da
qui a dois anos", diz. Ele explica

O Criciúma venceu o Atlético-PR por 2 a O nest

domingo, no Heriberto Hulse, gols de Léo Mineiro

Dejair, pela 29' rodada do Campeonato Brasileiro. Co

peitar o código de trânsito",
ressalta Zontinha. Ele acres

centa que os policiais foram
flexíveis na questão do uso do
capacete estilo coquinho.

O encontro dos motoci
clistas tem como objetivo reu
nir e integrar pessoas que pra
ticam este hobby, além de
contribuir para fomentar o

turismo da região. Todos os

hotéis estiveram lotados. O.
comércio e os restaurantes

contaram .corn movimenta

ção maior neste final de se

mana. ''Trata-se de um even

to importante para projeção
do nome de Jaraguá do Sul,
pois atrai pessoas de várias ci
dades. Vamos conversar esta

semana com os organizado
res para analisar o encontro

desse ano e perceber o que
deve ser mudado para me

lhorar as próximas edições",
declara o secretário de Pro

dução da Prefeitura, Dieter
. Jansen. (FABIANE RIBAS)

o resultado, o time catarinense chega aos 45 pontos
assume a sexta colocação na tabela. O rubro-negr
permanece com 36 pontos, ocupando a 16' posição. No
dia 13 de setembro, sábado, o Criciúma enfrenta o Santo!
na vila Belmiro. O Furacão recebe o Cruzeiro no mesmo

dia, na Arena da Baixada.

O time catarin�1}s_e_ começou 'ojogõpressio�ando.
O Criciúrna aproveitou um vacilo da zaga atleticana (

abriu o placar aos 27 minutos. Depois da· cobrança de;
,

falta pela meia-direita, o zagueiro Rogério Corrêa dividiu
com Dejairmas não cortou o cruzamento. A bola sobrou

limpa para Léo Mineiro tocar para o gol. Aos 42, o

Tigre ampliou, aproveitando outro erro do adversário,
que foi inteiro para o ataque e esqueceu do contragolpe,
Dejair recebeu o lançamento longo no meio-campo,
avançou sozinho, esperou a saída de Diego e bateu

rasteiro para marcar o segundo gol.

PONTE PRETA EMPATA COM FIGUEIRENSE

que depoisdaunião de dois clu
bes, Uma academia e uma es

cola, os blumenauenses mos

traram força neste campeona
to. ''Mesmo assim, ainda con
seguimos vence-los no

revezamento 4 x 50 metros li

vrePetiz femininaSequisermos
manter a nossa liderança no fe

. rninino daOlesc eJoguinhos te
remos que nos reestruturar",
considera. (FABIANE RIBAS)

A Ponte Preta conseguiu seu primeiro ponto no segundo
turno do Campeonato Brasileiro ao empatar neste

domingo em 1 a 1 com o Figueirense, diante dos 2.021

pagantes que foram ao estádio Moisés Lucarelli, em

Campinas (SP). O clube paulista perdia o jogo e empatou
aos 44 minutos do segundo com o argentino Gigena
Com o resultado, a Macaca cai uma posição na tabela de

classificação e agora é a 20' colocada, com 31 pontos,
quatro a menos que o Fortaleza, na zona do rebaixamenta

O time catarinense, por sua vez, soma 38 pontos.
A Macaca interrompeu neste domingo uma série de

quatro derrotas consecutivas, mas ainda não sabe o que
é vencer no returno da competição. Foram cinco jogos,
com um empate e quatro derrotas. O time não vence há

oito jogos. A última vez foi na vitória por 3 a 2 contra o

Fortaleza, dia 27 de julho, no Ceará. Filipe abriu o placar
para o Figueirense aos 15 minutos. Mas, depois de muita

pressão, a Ponte chegou ao empate com o atacante

argentino Gigena. Foi o primeiro gol de um jogador
estrangeiro na história de 103 anos da equipe campineira,
que encara o Atlético-Mf- fora de casa na próxima
rodada, dia 14 de setembro. No mesmo dia, o Figueira
recebe o São Paulo em Florianópolis.

BELEZA É NADA SEM COnr8lJOO
SORTE QUE NÓS UNIMOS OS DOIS PARA VOCÊ!

NOVO SUPlEMfNTO MENSAl

conT80DO
só ° CORREIO DO POVO tem!

CORREIO DO POVO

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




