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Banana
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A chuva beneficiou a região
devido à estiagem registrada
desde o começo do ano, mas deve
ser motivo de atenção redobrada
para motoristas, de forma a evitar
acidentes. Duas mortes foram

registradas ontem. Página 10

Destaques da natação
serão selecionados

As inscrições para a terceira

etapa do quarto Circuito
Interescolar de Natação - 6°

Troféu Ernani Volpi Coitinho
encerram amanhã. Os interessados
devem entregar as fichas de

inscrição na FME.

PAGINA 11

Dois jaraguaenses
buscam o 10 lugar

Cesar Junkes

Produtores de Banana de Schroeder estão realizando o cadastramento para participar do Programa
Integrado da Banana que permitirá o recebimento de um selo de qualidade para o produto. Página 6

Duas Rodas realiza semana
de qualidade e SIPAT em JS

Adeptos de velocidade e

adrenalina preparam-se para as

três últimas etapas do Cam

peonato Cata�inense de Au

tomobilismo na terra, que
acontece neste final de semana, em

Joinville.
PAGINA 12

Vereador denuncia

desperdício de dinheiro
Vereador acusa prefeitura de

desperdiçar dinheiro público em

obra da creche no loteamento

Itapocuzinho. Poder público
responde as acusações.

PAGINA 8

Moacir Bertoldi vai

para o PL e admite

concorrer a prefeito
PAGINA 3

SfI2V:
311-1846/WWW.llIOS8IV.CIllb

Funcionários e prestadores de serviços da Duas Rodas participam durante os dias 08 a 12 deste mês da
VI Semana de Qualidade e XXVI Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho. Página 7

Demitidos não recebem direitos RFCC dá exemplo de solidariedade
Os 42 trabalhadores que foram demitidos da

Kohlbach desde o dia 3 de agosto até agora não

receberam seus direitos trabalhistas e foram buscarajuda
junto ao Sindicato da categoria. PAGINA 4

O grupo de mastectomizadas da Rede Feminina de

Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul, que completou
15 anos de existência este anom, é um verdadeiro

exemplo de solidariedade. PAGINA 5
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2 CORREIODOPOVO

Nota de Esclarecimento
llÚNEU PASOLD - Prefeito MuniciPal
A contumácia em mentir e desvirtuar a verdade dos fatos,
marca registrada de alguns integrantes do PT em Jaraguá do

Sul, nos obriga a esclarecer que:

Enviamos à Câmara de Vereadores, projeto de lei,
tratando de assuntos meramente administrativos da
Secretaria de Educação.
O objeto do referido projeto tratava apenas de

remanejamento de recursos dentro da mesma

secretaria, ou seja, passando da área administrativa

para a divisão pedagógica.
Ressalta-se ainda que, tendo sido verificada a sobra de

R$50 mil reais num setor Educacional, tão somente

buscámos o seu remanejamento para um outro setor

da mesma secretaria.

Em nenhum momento os recursos seriam utilizados para
pagamento de cargos comissionados, uma vez que, o

orçamento para o custeio de salários da administração
municipal, vem ocorrendo conforme previsão feita em 2002.
A maldade em afirmar sobre o número de servidores

municipais deve preocupar os seguidores do PT, cujo partido
foi denunciado pela revista Veja, acusado da prática de

fisiologismo sem precedentes e jamais visto neste país, onde já
. nomearam 15 mil petistas para os mais.diversos cargos no

governo federal.

Independência, o bem maior

que uma nação deve/prezar
ARIOVALDO XAVIER DOS SANTOS

As datas nacionais deveriam ser comemoradas com mai� alegria
pelo seu povo.
Digo isto, porque, o dia da Bandeira está por vir e é uma nova

oportunidade de podermos mudar o cenátio em nossa. cidade.
O semblante da cidade no dia 7 DE SETEMBRO, não parecia
ser o dia maior da nação; dia em que relembramos aqueles que
nos legaram esta terra amada, que nos serve de berço e solo

pátrio. Terra onde reina alegria, paz e trabalho, terra onde devemos
deixar bons exemplos como: CIVILIDADE E PATRIOTISMO.
Em algumas Indústrias e Comércio foi visto a bandeira nacional

hasteada, o qu.e nos encheu de orgulho e sentimento patriótico
ao vê-la tremular garbosa e exuberante naquele dia maior, o da
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL.
O mesmo não pode ser dito da maioria das repartições públicas
federais, estaduais e municipais de Jaraguá do Sul, que perderam
oportunidade de hastear o PAVILHÃO NACIONAL e sentir.a
brisa balançando-o naquele lindo dia ensolarado que se preparou
festivo para recebê-lo. Infeli�mente não foi o que vimos. Parecia
um dia qualquer. Mas, felizmente nem tudo está perdido, alguns
prédios e casas mostravam com garbo a nossa BANDEIRA,
saudando o dia da Independência denotando o civismo e

patrioticamente antevendo a primavera que se aproxima.
As repartições públicas que não fizeram seu dever de casa poderão
fazê-la quando chegar o dia 19 de novembro.

.

Ciente desse imperativo cívico, não poderia deixar de alertar esses
equívocos contra a nação.
Se o nosso povo compreender a sua superior missão histórica,
realizaremos grandes coisas e construiremos uma Pátria poderosa.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 246
Centro, ou pelo e-mail: red!.cao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereçó
ou telefone para contato, O Jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessanas.
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Combate ao Cânce-r
\ Partilhar a dor para colher os

frutos' da solidariedade. Desta
forma convivem as mulheres

vítimas de câncer de mama que

passaram pela terrível experiên
cia de, além da doença por si

só, ainda perderam a parte do

corpo que simboliza a feminili

dade e a. maternidade.

Este ano, o grupo de

mastectomizadas ( mulheres
que retiraram a mama:) da Rede
Feminina de Combate ao Cân

cer de Jaraguá do Sul comple
tou 15 anos de atividades

ininterruptas, num trabalho

coordenado por pessoas da

comunidade que fizeram do

serviço voluntário uma obri

gação e não se incomodam,
bem ao contrário, d� dedica
rem boa parte do seu tempo
livre na abnegada tarefa 'de
contribuir com o bem estar do

próximo.
Entre as instituições criadas

com o intuito de preservar a

saúde da mulher, sem dúvida
a Rede Feminina de Combate

ao Câncer tem realizado um

trabalho que pode ser consi

derado uma verdadeira mis

são.

Em Jaraguá do Sul a RFCC

é considerada um exemplo de

bons resultados, prova disso é

r,
Infelizmente, a
Rede Feminina
de Combate ao
Câncer de

Jaraguá do Sul
ainda carece de

profissionais
da área

médicapara
ampliarem o

atendimento

o trabalho desenvolvido jun
to às mulheres que, devido ao

câncer, p.erderam o seio, mas
não perderam a esperança em

levar uma vida saudável e nor
mal.

O grupo de mastectomi

zadas da Rede Feminina de

Combate ao Câncer de

Jaraguá do Sul, nestes 15 anos

de funcionamento; tem pres-
tado um serviço digno, de re

conhecimento. Começou pe
queno, mas atualmente agre

ga 46 mulheres, das mais va

ri�das idades, que se encon

tram sempre uma vez por
mês ( segunda terça-feira de

cada mês) no período da taro

de, para trocarem idéias, expe·
riências y realizarem atividade

terapêuticas coordenadas pai
uma terapeuta ocupacional e

uma psicóloga.
Apesar da situação, todas,

em maior em menor grau, con

seguiram ultrapassar a barreira

da revolta e demonstram a se

renidade de quelp. soube aproo
veitar os momentos difíceis e

.

conseguiu crescer, amadurecer,

.
apesar do câncer.

Infelizmente, a Rede Ferni
nina de Combate ao Câncer de

Jaraguá do Sul ainda carece de

profissionais da área médica

para ampliarem o atendimento.

Mesmo contando com a cola

boração de vários profissionais,
sociedade e poder público, a

RFCC tem uma clientela nurnc

rosa e ainda necessita de mais

profissionais da área da saúde

para que o trabalho j á desen·

volvido possa ser realizado de

forma mais assídua, como o

caso das reuniões terapêuticas
do grupo de mastectomizadas.
Estes encontros poderiam ser

,/

feitos com mais frequência, mas
isso não acontece porque a Rede
ainda não dispõe de profissiv
nais em número suficiente para
ampliar o atendimento.

Os textos C; colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jomal.
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Neste domingo, dia 14 de setembro, o diretório do

PTB de Jaraguá do Sul realiza reunião de filiações,

que acontece a partir das 15 horas, na sede do

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do

Vestuário de Jaraguá do Sul e Região. De acordo

com o presidente do PTB de Jaraguá do Sul,
vereador Jean Carla Leutprecht, participam do

encontro filiados e simpatizantes e ainda lideranças
estaduais do partido, como o presidente estadual

do PTB, Narciso Parisotto, deputado estadual

Sérgio Godinho e outros nomes de destaque dentro
do partido. Jean Leutprecht afirma que novas

filiações serão feitas neste domingo. Atualmente o

PTB deJaraguá do Sul tem cerca de 500 filiados. A

mesma reunião acontece em todos os municípios
de Santa Catarina.

TRANSGÊNICO
O Tribunal Regional Federal (TRF) de Brasília

aprovou agravo regimental interposto pelo
Greenpeace que pedia o fim da liberação do plantio
e comercialização de alguns transgênicos. Foram
dois votos a um. Com isso, fica proibido o plantio
e cultivo de soja transgênica no país.
O deputado federal Darcísio Perondi (PMDB),
integrante da Comissão de Agricultura da Câmara
dos Deputados, disse que a decisão sinaliza que

apenas no Congresso Nacional o impasse será

resolvido depois que o governo federal enviar
projeto regulamentando o setor. Acrescentou que á

decisão é um indicativo de qu.e o julgamento do

mérito da ação também será favorável aos

ambientalis tas.

ENTRE AS ,-

"Tudo em política deve ser feito com

coragem". A afirmação é do presidente do
PDr de Jaraquá do Sul, Rui Lessmann, ao

referir-se ao a tu a l quadro político na

região.

CORREIODOPOVO 3

Vicky Bartel

Bertoldi (Centro) ao lado dos aliados do Pl, PTB, PPS E POT

rem uma "altemativa" para o
eleitor de Jaraguá do Sul. Até

agora, o nome do candidato

a vice de Bertoldi ainda não

foi cogitado, mas pode vir de
outro partido ou da própria
coligação. O presidente do

PDT,RuiLessmann, colocou
se à dispasição e afirma que
todo o processo visa a união

de Jarnguá do Sul aprovou, por
unanimidade e em primeira vo
taçào,projetodeleideautDriadüS
vereadores Paulo Ademir

Fbriani,(Pf)RodolfOGesser(pf)
eCariooePavanello (PFL).

O projeto de lei não atinge
os documentos enviados para
a Receita Federal, mas, mesmo
assim, émuito bem visto entre

do grupo e o fortalecimento

dos partidos coligados.
De acordo com o presi

dente do diretório municipal
do PL, empresário Leônidas

Nora, a vinda de Bertoldi para
a coligação acarretou a vinda

de outros nomes fortes para
as siglas coligadas, que querem
disputar a eleição com o má-

os contabilistas que atuam em

Jaraguá do Sul. Na avaliação do
presidente do Sindicato dos

Contabilistas de Jaraguá do Sul,
Osmar Gurnz, a notícia é boa,
pois vai diminuir os custos e ra
cio�ostrabalho&Aindade
acordo comGumz, o sindicato
local temaproximadamente 170
associados e cerca de 1 mil em

Partidos de centro-esquerda
já têm candidato a prefeito

ximo de candidatós possível,
"O Antônio Bems foi para o
PPS eoJairPedriparaoPTB",
exemplifica Bertoldi, que pre
tende assinar sua filiação aoPL
em um grande evento, passi
velmente no dia 24 de setem

bro, com a participação de li

deranças estaduais e nacionais

dos partidos da coligação, en
tre eles o presidente nacional

do PL e deputado federal,
I 'Valdemar da Costa Neto.

De acordo com Les

smann, o grupa vem se reu

nindo há seis meses, quando
I

foi estabelecida a idéia de uni-

ficação dos partidos.A inten

ção, segundo o presidente do
PTB, Jean Carla Leutprecht,
é que cada partido da coliga
ção concorra com candida
tos a vereador.corri represen�

,

tantes para todos os segmen
tos, categorias profissionais e

bairros. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Contabilistas de Jaraguá do Sul beneficiados com lei
,

toda a região do ltapocu
Caso projeto seja aprova

do em segundavotação e san
cionado pelo prefeito, as fo
tocópias anexadas pelos con
tabilistas nos documentos

como peças contábeis, certi
dões e outros, estarão livres

de autenticação em cartório e

do reconhecimento de firma.

redacão�@j omal co rreiodopovo. com .br

• DEFINiÇÃO: MOACIR BERTOlOI, REÚNE A IMPRENSA PARA ANUNCIAR QUE VAI PARA O PL

JARAGUÁ DO SUL - O

vice-prefeito e ex-integrantedo
PP deJaraguá do Sul, médico
Moacir Bertoldi, é o candida

to a prefeito na coligação do
PL,PDT,PTBe PPS. Bertoldi

chamou a imprensa, na noite
de quinta-feira, para anunciar,
oficialmente, o que todomun
do já sabia. "Chega de co

mentários. Vou me filiar ao

PL e sou candidato a prefei-,
to de Jaraguá do Sul nas pró
ximas eleiçõesmunicipais, ano
que vem", afirmou Bertoldi,
que saiu do PP no primeiro
semestre deste ano devido a

uma série de divergências
com o prefeito Irineu Pasold

(PSDB) e a uma suposta falta
.

de apoio dos ex-colegas de

sigla.
A frente liderada Bertoldi

está sendo denominada por
elesmesmos de "QuartaVia",
uma alusão ao foto de serem

quatro partidos e representa-

JARAGUÁ1X}SuL-Seoprcr
jeto for aprovado em segunda
votação e sancionadopebprefei
to, os contabiliStas de Jarnguá do
Sulnãoprecisarãomais autenticar
em cartórios os documentos en
viados para a Pre±eitlm!.A apto- ,

vação do projeto de lei nesse sen
tido aconteceu na segunda-feita,
quando aCâmara deVereadores
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.INSEGURANÇA: EMPRESA DO SETOR METALÚRGICO ENFRENTA CRISE E DEMITE TRABALHADORES

esperando um pronuncia
mento doMinistério Públi

co, para onde foram envi
adas as reclamações.

O presidente do Sindi
cato explica que a intenção
da nova diretoria da em

presa, que assumiu em

agosto, é de demitir, no
total120 funcionários. "O

argumento deles é que há

gente sobrando e as demis
sões são fundamentais para

QUINTA-F'EIRA, 11 de setembro de 200J

Sindicato não aceita proposta
de parcelamento das rescisões

a recuperação financeira da
empresa", ressalta Garcia.

<'

Como se não bastassem as

N a avaliação de

Garcia, a situação é bastan
te complicada porque a

nova diretoria quer parce
lar o pagamento do FGTS
em atraso e as multas em

até 37 vezes. "Não estamos

homologando as rescisões

porque não concordamos

com um parcelamento tão

longo. O máximo possível
é 24 meses, mais do que
isso é prejudicar o traba

lhador", salienta o presi-.

Cesar Junkes

dente do sindicato. Segun
do ele, outra preocupação
é com a possibilidade de

falência, que, se ac�ntecer,
acabará por prejudicar ain
da mais os trabalhadores.
Garcia explica que funcio
nam dentro da Kohlbach
nada menos que quatro
empresas terceirizadas, que
também enfrentam pro
blemas com os funcioná-

nos,

Roberto Breithaupt eleito presidente de Anamaco
sileiro, formado por cerca
de 105 mil lojas de materi
al de construção que em

pregam aproximadamen
te 3 milhões de pessoas. O
novo presidente da
Anamaco afirma 'que a

principal meta da diretoria
é dar continuidade às ações
que vêm sendo realizadas,
focadas principalmente na

busca de linhas de financi

amento para o setor e no

acompanhamento das dis
cussões da reforma tribu

tária, entre outros projetos.
"Hoje, basicamente nossa

mais importante reivindi

cação é quanto ao aqueci
mento do setor com con

dições mais favoráveis

para a construção para as

populações de baixa ren

da", resume o empresário.

MISSÃO
O Núcleo das Transportadoras da Associação
Comercial e Industrial de J araguá do Sul e da

Associação das Pequenas e'Micro Empresas do Vale
do Itapocu está organizando uma missão técnica
empresarial ao 140 Salão Internacional de Transporte,
que acontece no Anhembi, em São Paulo, entre os dias
22 e 24 de outubro. Voltado à linha de produtos e/ou
serviços para transportadoras de todas as modais de

carga, montadoras de veículos, implernentos,
autopeças, motores e pneus, distribuidores de petróleo
e derivados, equipamentos para oficinas e terminais

,
'

de cargos, informática e outros. A feira conta com

200 expositores.

}ARAGuADO SUL-OS

funcionários demitidos
nos últimos meses da em

presa Kohlbach - foram,
42 afastamentos desde do
dia 3 de agosto até agora
- estão procurando o Sin

dicato da categoria para
tentaram, através da Justi
ça, receberem seus direitos
trabalhistas. De acordo
com o presidente do Sin
dicato dos Trabalh�dores
Metalúrgicos de Jaraguá
do Sul, Vilmar Garcia, os
funcionários demitidos -

numa média de 10 por se

mana, não receberam, ain-
da, nenhum valor referen- Presidente do Sindicato, Vilmar Garcia, afirma que a situação é crítica
te aos seus direitos e a di-
retoria do Sindicato está

}ARAGuA DO SUL - O

empresário Roberto

Breithaupt foi eleito esta

semana o novo presidente
do Conselho Deliberativo
da Anamaco - Associação
Nacional de Comerciantes
de Materiais de Constru

ção, A eleição aconteceu

durante assembléia que a

entidade realizou em São
Paulo.'Breithaupt substitui
na função Mércio

Thomeleiro, em mandato

. de dois anos. A data da

posse ainda não foi defini
da pela Anamaco.

O novo presidente da

Anamaco, que até então

ocupava a função no Con
selho Fiscal da entidade,é
ligado ao movimento
associativista da construção
há mais de 20 anos. Tam-

demissões, na empresa, ain
da segundo Garcia, há tra
balhadores .corn mais de
10 anos de casa' que não

tem FGTS depositado,
sem contar uma dívida
com o INSS de R$ 42 mi
lhões. ''A empresa já tem

seis pedidos de falência e

r O prédio está penhorado",
informa o sindicalista.

Roberto Breithaupt foi eleito esta semana

bém integra a Federação
das Associações Comerei
'ais e Industriais de Santa

Catarina, onde já ocupou
a presidência e diretorias
em diversos mandatos,

além de estar integrado a

outras entidades represen
tativas do setor produtivo,

A Anamaco representa
um setor responsável por
cerca de 16% do PIB bra-

NÚCLEO
O Núcleo de Instaladoras Elétricas da Associação
Comercial e Industrial de J araguá do Sul está

oferecendo, no dia 16 deste mês, palestra
"Interruptores Individuais Residuais". O palestrante é

o engenheiro eletricista da Weg Acionamentos, Paulo
Rogério Braz, mestre na área de comando e proteção,
Destinado a profissionais das áreas de manutenção
industrial, de revendas de materiais elétricos,
montadores de painéis e instaladores elétricos, o evento

está marcado para às 19h30, na Acijs e é aberto a todos

os interessados. Inscrições até o dia 12.

DIRETORIA
Está marcada para o dia 17 deste mês, às lSh30, na

sala de reuniões Ilse Kohlbach, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul, reunião de trabalho da Associação
Brasileira de Recursos Humanos - Regional de Jaraguá
do Sul. Na oportunidade, será abordado o tema "Perfil

Profissiográfico Previdenciário, que terá a participação
do engenheiro de trabalho; Gilberto Henrique Fausel.
No dia 30 deste mês acontece a assembléia para a

eleição da diretoria da entidade. O registro de chapas
termina no dia 19 de setembro.

INTEGRAÇÃO
Estreitar o relacionamento entre núcleos e nucleados

da Acijs e Apevi e promover 'negócios entre os

participantes e divulgar as empresas, além de integrar
a diretoria e os associados são as metas do 10 Torneio
da Integração dos Núcleos Setoriais, programado para

'

o di'a 28 deste mês, na Sociedade Esportiva Recreativa

Marisol, Os participantes poderão participar das'
modalidades de futebol de salão, vôlei de areia

masculino, vôlei de areia misto, bocha, dominó, trUCO
e general. Inscrições até o dia 19.

Cotação de ontem
Compra Venda

COMERCIAL 2.8860 2.8900

PARALELO 2.9200 3.0000
TURISMO 2.8500 2.9700
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o clube de voluntários dos colaboradores da Duas Ro

das, promove o Dia da Soliedariedade, no dia 20 com

várias atividades como: festivalinterno da canção, pescaria,
bingo, futebol de salão e recreação para as crianças. DUran
te o evento, haverá serviço de bar com preços acessíveis à

comunidade. Para entrar nas dependências daDuas Rodas
Associação Recreativa, você deverá trazer um produto de

higiene ou 1Kg de alimento não perecível. Toda a arreca

dação desse dia será doada ao hospital e maternidade São

José. Apoio: Casa da Amizade.

MASCOTE
O Clube de Rádio Emissão de Jaraguá do Sul ( rádio
amador) está realizando o concurso Crie um Mascote

para Nossa Clube. O concurso é aberto para todas as

idades e para participar basta criar um desenho e depositá
lo em uma das urnas que estão espalhadas em diversos

pontos da cidade e no segundo piso do Shopping Center
Breithaupt, com o nome e telefone para contato, até o dia
26 deste mês. No dia 27 a diretoria do Clube escolherá o
desenho que deverá Ser o mascote oficial do Clube de
Rádio Emissão dé Jaraguá do Sul. Os três primeiros
colocados receberão prêmios e terão seus trabalhos

publicados em jornais da região.

CONCURSO
O Ministério da Cultura, por meio da Secretaria para o

Desenvolvimento das ArtesAudiovisuais, publicou semana
passada um novo edital para estimular a atividade

cinematográfica. Trata-se do concurso público de apoio
ao desenvolvimento de roteiros cinematográficos inéditos

� de longa metragem. As inscrições estão abertas até o dia
17 de outubro. Estão sendo destinados R$ 300 mil para
10 roteiros de filmes de longa-metragem, do gênero ficção,
que abordem temas relacionados á diversidade cultural
brasileira. O objetivo do concurso é incentivar a formação
de novos profissionais de roteiro, capacitar os novos

profissionais de roteiro, capacitar os profissionais da área

para atender as demandas de produção cinematográfica
nacional e proporcionar aos roteiristas selecionados um

ambiente propício para estudos e pesquisas necessários
ao desenvolvimento de roteiros. Roteiristas e aspirantes a

roteiristas poderão concorrer com projeto inédito,
apresentando o argumento do roteiro .que será submetido
a uma Comissão de Seleção especialmente criada para a

avaliação dos projetos.AComissão levará em conta, entre

outros, os seguintes aspectos: relevância e qualidade da

abordagem acerca do valor cultural brasileiro, criatividade
artística, inovação de linguagem, qualidade de comunicação
com o público e currículo. Este é o segundo concurso

., público pelo MinC nos últimos?????????? O primeiro foi
lançado no dia 19 de agosto e vai escolher 40 projetos de

curta-metragem, de produção independente, nos gêneros
ficção, animação, documentário e experimental, que vão
receber o apoio financeiro de R$ 50 mil cada.

ndições de
sérias. A

ença de conflitos.

•

ojodo dos
bem-vinda.A dois,
serãomorconles.

.

kecreme.
Câncer - Procure sair da
mesmice no trabalho e no

-

o ficar
. Cor: Azul,Cor: Amarelo,

GERAL'
redacao@jornaicorrelodopovo.com.br

I
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ISOLlDARIEDADE: REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER TRABALHA EM PROL DA VALORIZAÇÃO

Mulheres da RFCC
atendimento jurídic-o gratuito

]ARAGuA DO SUL - To

das têm em comum o fato

de serem mastectomizadas,
ou seja, tiveram câncer de
mama e em conseqüência da

doença foram obrigadas a re

tirar o seio. Ao todo, são 46
mulheres das mais variadas

idades que se encontram uma

vez pormês, na sede da Rede

Feminina de Combate ao

Câncer para trocarem idéias,
experiências e receberem aju
da profissional de uma

terapeuta ocupacional e psicó
loga. Desde aúltima terça-fei
ra, elas passam a contar tam

bém com ajuda na área juri
dica, oferecida pelas
advogadas Luciana Tambosi
eVerônica Salgado, que resol
veram se juntar à equipe de

voluntárias por entenderem
ser importante a demonstra

ção de solidariedade. O gru
po completou recentemente

15 anos de atividades.
E solidariedade é o que

não falta entre o grupo, que,
ao longo dos anos, tem ser

vido de ponto de apoio a to

das. "Senão fosse aRede acho

que já estaria morta". A frase

é da aposentada Antônia

Malgarin, 77 anos de idade.
Antônia tirou os dois seios.A

primeira cirurgia foi há 18

anos e a segunda há dois.

Apesar da situação delicada,
Antônia comenta que sempre
encontrou forças para seguir
em frente. "Nunca senti tris

teza em mim. Tenho cora

gem e aqui na Rede a gente
recebe muito apoio", relata.

Revolta, indignação, rejei
ção. Esses sentimentos foram

experimentados, de uma fºr-

Cesar Junkes

Grupo existe há 15 anos. Atualmente são 56 mulheres

ma ou de outra, por todas
elas. "Era a parte do meu

corpo de que eu mais gosta
va", lamenta Semíramis de

Araújo, 51 anos. Há 15 anos,

enquanto estava deitada de

bruços, sentiu que havia algo.
errado. Sentiu que h�via um
nódulo no seio direito. ''De

pois daquele dia tudomudou
na minha vida. Não conse

. guia aceitar que uma coisa
dessas pudesse acontecer co-

migo. Agora, me sinto me

lhor", relata Semíramis,
Para a dona de casa Sofia

Viergusz, 72 anos, anotícia foi
o mesmo que cair em um

poço sem fundo. Ela retirou

o seio direito há oito anos.

"Sou viúva. Não tinha com

quem conversar.Me senti so

zinha, sem apoio. Agora, com
o apoio da Rede, me sinto

melhor pois sei que posso
contar com ajuda das amigas

que fiz aqui", afirma.
A aposentada Tereza

Decker, 60 anos, lembra até

a data em que descobriu o

nódulo no seio. esquerdo, há
19 anos. "Quando o médico
falou que eu teria que tirar o

seio, não acreditei. Reagi di
zendo que não admitiria

isso".lernbra Tereza. Assim

como Tereza, a mesma triste
realidade aconteceu na vida

de Adelaide Wagner, Dalci
Silva,Bernadete de Souza Cu
nha e tantas outras, como

Maria Lúcia LanellaGracioli,
que decidiu ser voluntária na

Rede. Maria Lúcia remou o
seio direito há três anos e pre
tende fazer reconstituição de
mama, uma cirurgia atual

mente possível de ser realiza
da e que foi feita por
Bemadete de Souza Cunha,
64 anos. Ela retirou a mama

direita há setes anos e em

1998, a reconstituição da'
mama. (MARIA HEL!=NA DE

MORAES)

Atendimento
A terapeuta ocupacional Dolores

Lopes Lescovicz, especialista em saúde

mental, afirma que o objetivo do trabalho
é trabalhar a auto-estima, a valorização
pessoal e solidifcar e fortalecer as relações
familiares, além de incentivar o

desenvolvimento da criatividade. ''A gente
trabalha a questão do ser guerreiro,
resgatando valores e a imagem corporal",
explica a terapeuta. Na avaliação de

Dolores, o dia-a-dia deve ser regado para
que a pessoa possa superar as dificuldades.

.

A psicóloga Elenir Escopelli, que há
11 anos trabalha como voluntária, a

questão primordial é a importância do

grupo, onde elas se identificam, trocam

Virgem
f

romance poderá
a desejar.

varcom o seu par.

,preto e azul.
- Tensão em

ua vida conjuqcl
ns cuidados
or: Vermelho,
branco.

urro com atividades
ofocas poderão

mento.Cor:

�e�ha.
Escorpião - Seia

experiências e não se sentem sozinhas. "O

câncer pode ser um ponto de mutação,
quando as pessoas se dão conta da

necessidade de mudança", avalia Elenir.
Além do atendimento terapêutico,todas

as rnastectornizadas recebem da Rede uma

prótese de silicone e soutiens especiais.
Também, quando necessário devido ao

tratamento, recebem perucas, ajuda na

compra de medicamentos e em outras

necessidades.
O grupo de mastectomizadas da Rede é

coordenado pe!a voluntária Nilcéia Salete

Jark eGillianHerrmann, que estão realizando
esse trabalho desde a formação do grupo,
há 15 anos.

auma

c arlivre. Com o

s���ticasdemàis.
Cor: Vinho, marrom e azul.
Peixes -Drible as situações

om oseu

haverá nada
. Cor: Larànja,
rmelho.
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IAGRICULTURA: BANANICULTORES DE SCHROEDER PARTICIPAM DE PROGRAMA PARA MELHORIA DO PRODUTO

nais de um semáforo (verde,
amarelo e vermelho) pode
se saber o nível do desenvol

. virnento da praga e agendar
a pulverização via aérea.

O bananicultor Juliano
Schultz é um dos produto
res que aderiu ao programa.
Schultz tem a intenção de

atender alem do Mercosul.

"Com este programa tere

mos que nos adequar as nor
mas, e como temos perspec
tiva de crescimento achamos

que este programa pode nos
ajudar a ampliar o mercado

para Estados Unidos e quem
sabe aEuropa. Mas indepen
dente disso a nossa adequa
ção e o recebimento do selo

é garantia demelhorar a qua
lidade do nosso produto",
finaliza o produtor. (CELlCE
GIRARDI)

Será no Colégio

CONVITE

4° Congresso EDA_:Bananicultores procuram
melhorar qualidade do produto

SCHROEDER - o go
verno federal através do Mi

nistério da Agricultura está

desenvolvendo o PIF - Pro

dução Integrada de Fruticul
tura com produtores do país,
dependendo da região pro
dutora.No Vale do Itapocu,
na região de Schroeder e

Luis Alves está sendo desen

volvida a .Produção Integra
da de Banana (PIB); Atual
mente o mercado da
bananicultura tem sido o

Mercosul. Para acontecer a

exportação para o mercado

europeu e americano háuma
série de exigências que devem
ser obedecidas, uma delas é

a daProdução Integrada. Se
gundo o extensionista Rural

da Epagri, o engenheiro
agrônomo Ricardo Zim

mermarm de Negreiros, o
PIB é um conjunto de nor

mas que devem ser seguidas
para se enquadrar dentro das
normas para exportação.
Nestas normas estão englo
badas capacitação e _organi
zação de produtores, recur
sos naturais de acordo com

lei ambiental, segurança no

trabalho, entre outras. "Ade

quando-se a estas normas o

produtor recebe um selo de

qualidade, que garantirámais

Fotos: Cesar Junkes

Negreiros com o cartaz: Controle semanal da Sigatoka

segurança emelhor preço ao

produtor", explica o enge
nheiro agrônomo.

No município de
Schroeder existem 160 pro
dutores. Destes, 80 fazem

parte da Associação dos
Bananicultores de Schroe

der(ABS). Atualmente 12

produtores estão se cadas

trando para fazer parte do

programa e outros 28 fazem

parte do programa em Luis

Alves. O programa consiste

no monitoramento de pra
gas quarentenátias, principal
mente a Sigatoka.

Em Santa Catarina so

mente Schroeder e Luis

�ves estão se�do capacita
dos. Os municípios de

Massaranduba é Corupá se

rão os próximos a realizar o

cadastramento. O

monitoramento está sendo

realizado urna vez por sema

na, por técnicos da Epagri,
Cidasc e da ABS, e consiste
na visitação de cinco propri
edades estrategicamente es

colhidas para acompanha
mento e nível de desenvolvi
mento da doença da

Sigatoka, principal praga da

região. Com uma placa ins

talada, tanto os proprietários
'da terra, como os produto
res da região podem acom

panhar o controle. Em

Schroeder, dos cinco pon
tos controlados 4 tem pla
cas instaladas que pelos si-

Schroeder prepara cronograma turístico
ScHROEDER - A secre

tariade educação, cultura, tu
rismo, esporte e lazer através
da-comissão de turismo está

,

preparando roteiro de pon
tos que podem ser conside
rados com potencial turísti
co no município, A idéia; se
gundo a comissão é criar
urna Rota Turística. 'Já visi
tamos nove propriedades e

temos mais 10 para conhe
cer.Essas propriedades estão
sendo analisadas para verifi

cação do seu potencial turís
tico. São bem diversificadas
e estamos estudando o que
precisa ser adequado para
poder receber bem o turis

ta", explica o secretarie

H�rikln Knnt>ll A inrencão

Konell: visitação das propriedades para estudar potencial

da comissão de turismo é

poder implantar o projeto a

partir de novembro. "Além da

visitação temos que preparar
.

as propriedades para receber
bem o turista. Temos poten
cial o que falta é organização",
destaca o secretário. Dentro

desta proposta do governo

municipal em instituir oCon
, se1ho de Turismo e alavancar

o potencial turístico, os agri
cultores, proprietário destas

. áreas, tetãoa possibilidade de
agregarmais renda as propri
edades rurais. (CG)

do Movimento gresso depende de

EDA/REMAR no você. Venha par tici-

Brasil. par e fazer a histó-

A você Jovem

que participa da

quarta travessia do

Movimento EDA,
do Movimento RE

MAR ou que já fez

parte dessa grande
família juvenil, e a

você integrante do

GAMAR:

A Província Ma

rista do Brasil Cen

tro-Sul tem o imen

so prazer de con

vidá-lo para o 4°

Congresso comemo

rativo dos 20 anos

Marista São Luís,
em ]araguá do Sul

SC, nos dias 17 a B

de outubro de 2.003,

A ficha de inseri.

ção deve ser retira.

da no próprio Colé

gio, corn o coordena·

dor do Movimento,
Ir. Adecir, até o dia

22_ de setembro.

Maiores informações
no site: wwwrnol.orgbi

Traga muito entu

siasmo, muita ale

gria e disposição . .o

su�esso do 4° COfr

na acontecer.
I
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CHEVETTE - vende-se, 82, ótimo
estado. R$2.2ÕO,00. Tratar: 370-
069.2 ou 9975-9506.

01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratàr: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

KADETT - vende-se, 94, light.
R$5.000,00 e assumir 20x de

R$237,00. Tratar: 37,4-1491.

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

'CORSA - vende-se, bordô, 1.0,
95, des. tras. e diant., ar quente e

frio, alarme, tr , elétr., som

automotivo e película. Entrada

R$6.000,00+ 18x R$292,00 ou

R$10.000,00 à vista. Tratar: 376-
2206 cj Alex.

DIPLOMATA - vende-se, 86, 6 cil.,
álcool, compl., impecável.
R$5.400,00. Tratar: 371-3184 ou

273-6037.

MONZA - vende-se, 93, 1.8,
gas., vidro elétr., d.h.. Tratar:
9124-9341 ou 376-1116 à noite

cj Valdir.

CORSA - vende-se" wagon, 16v,

KADETT -vende-se, EA, 92. Aceita
se carro de maior valor, Já financiado.
R$6.500,00 à vista. Tratar: 370-
2146 cj Odézio.

OPALA - vende-se, diplomata, 86,
compl., 6 cilindros, álcool, impecável.
Tratar: 371-3184 ou 273-6037.

(proprietário)

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

ENTRADA

+30x
FIXAS

BLUMENAU
322 - 8800

ITAJA(
348- 8460

JOINVILLE
435- 3700

JARAGuA DO SUL
,

370-6006 � Consórcio Renanlt

ClJo AUTHENTIQUE 1\0 av- 2PORTAS
FRETE INCLUSO VIA INTERNET
Barras de Proteção Lateral, Vidros Vocdes, Para-choques na cor da Carroceria, Melhorés Dicas/Dicave

.sc:éniC RXE 1.616V 110 CV
Freios" dlsco.com ABS nas quatro rodas, Computador de Bordo, Alr Bàg Duplo,
CD PI"y'ar com comando satélite, Rodas de liga leve, Ar-condici,onadq;
Direção Hidráulica.

�ÁVisla�
(3)(2)

+ PINTURA METÁLICA I

Rede RenauU. 183 Concessionárias no Brasil.

Picave
Vale do Itaj aí e Litoral Noite - se

���Oncfl'Çãovâlida para financiamento com teca de J�ras de 0,99% a.m. + IOF + R$ 2,15 por lâmina da BOleto Bancária. ri�8r!clamento coe (Crédito Direto ao Consumidor) �om entrada de 50% do V��UiO + saldofi�anciado ef!130 ve��s para �od� a Linha R:naLJt O km ,exceto Laguna e Aunernqce. Para eunnacuc
rnu ertlque, entrada de 50% do veicule + saldo financiado em 30 vezes fixas. Financlamerto Renautt através da ela, de Oredrto Financiamento e Investlmerto aenaut do Brasil. Taxa de abertura de Credito (TAC) não Inclusa. Credito sUJelt� a anàUse e aprovaçeo de cadastro. As Texas oooerâo ser alteradas; se noweremp.el�n_ças Slgnlfic.atlvas no �ertado Financeiro, sem aviso prévio. (2),Preço à vista , com IPI reduzido e Bonus de Fábrica incl�sos, e/ou com o·tl�anclam�t� aqui preposto do NO�? '3enault ClfcAutttentlque 2 P�rtas� 1.0 BV 2�3/2004, sem AirBag Duplo, sem opcionais, cor sólida. Frete lrcluso par� todo o Brastle V�nd� �xauslva
para n�rnet. A Pintura Metálica serão acrescidos aos preços dos Veiculas. (3) Preço avista e lou com o flna�lamento aqu proposto do .SCéntc Preço valido somente para aqorstçao ecsvereuos durante a publicação deste anuncio ou enquanto cnrarem os estaques. (3) Preço à vista , com IPI reduzido e Bônus de Fabrica Inclusos
de e�: Ou com o flnanclamentc aqui proposto do RenaultScênc RXE 1.� � �V 200312003.�orsóhda e sem cpcíonats.srete e Pintura Metálica serão acre.s�idos �o preço oovelcuo.ccnnções vàldas na data de�el.culaçáo deste anúncio ou encranto durarem os estoques. Para malaresmrormações .lrctusfve sobre a�Isponlbllidadeoque, CCIlsulte sua ccncesstonàrta Renarlt. Fatos para rtns pubucüanos. Alguns Itens mostrados e ou mencronacos neste material puonciteto sao opcionais ou referem-se a versões Especltlcas. A Renault do Brasil reserva-se ao dlrelto de alterar as especfücações destes vetcutcs sem aviso prevto.Clntcs �
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Fone: (47)
370-8622370-3113

00 CorsaZp 97
93 Corsa 2p , 99
91 Vectra CD 97
'93 Vectra GLS !'l)
94 Ford Ka 93
ss Ford Ka '00
92 S-10cab. Dupla 93
89 Godge Dakota 99
94 CG125 92
S6

CG125 01
er

Kawasaki ZX-9 S6
ss

Blazer DLX 93
ss
'ffi Palio4p 97

ss Clio.l.04p 01

92 Besta GS 01

'õl Santana 4p S6

'õl Vectra CD 94

ss 93

ss 97

Corsa Sedan
Gol MI2p ,

Uno Mille
Escort 1.6
Kadett 1.8
Monza 4p
Versailles 2p
Escort XR3
Golf GTI
Uno Mille 4p
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza 2p
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel
Monza 4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escort 1.6

, I

·11-�,��·
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro- Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001
A••• C........ LTDA

,

C.MI..H.......
Rua: Ângelo Rubini, 780 • Barra do Rio cerro- Jaraguá do Sul;. SC

VOL'KSWAGEM FORD

Gal MI 1.0 Branco G 1998 Del Rey Ghia Azul A 1987

Gal CL 1.6 MI comp. Branco G 1998
-

Escort Hobby 1.0 Prata G 1995

Parati Branco A 1990 Escort L 1.6 Vermelho G 1990

Fusca Bege G 1980 Stratus LX Preto G 1998

Fusca Branca G 1979 Fiesta 1.4 4p Prata G 2000
Verona LX Prata G 1992

FIAT PICK-UP

.Tipo 1.6, compl. Branco G 1995
D-20 Branco D 1990

Uno 1.6 R Branco G 1990
Silverado Conquest Verde D 2000

Fiorino working Branco G 1997
F-l000 motor MWM Amarela D 1979
F-l000 c/ ar e d.h. Branca G/GNV 1997

Tipo 1.6 compl. Vermelho G 1997
Courier CLX Azul G 1998

GM
F-l000 S Prata D 1990(;\.

Vectra CD Vermelho G 1998 S-10 Deluxe Vermelha D 1996
Corsa Sedam compl. Verde G 1998 F-75 Willis Laranja G 1971
Omega CD, teto Preto G 1994 MOTOS
Chevette SL/E Prata G 1989 CB 500 Azul 1998
Celta 1.0

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

330 - próx, Baependi
4170 próx. trevo' de Schroeder
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QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de 2003 CLASSI CORREIO DO POVO 3

S-10-ven.de-se, de luxe, 96, gas,'
GNV. R$18.500,00. Tratar: 9112-
5501 cf Rogério.

\

VECTRA - vende-se, 95, preto,

compl., c/ bancos de couro.

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

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

VECTRA - vende-se, CO, 94, azul
ótimo estado. R$13.800,00 ou

financio. Tratar: 370-9201.

AORINO-vende-se, 97, financiado.
Tratar: 273-6246.

FIORINO - vende-se, 97. Tratar:

370-4509.

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

PALIO - vende-se, 97, 4p, verm.,
vidro e tr. elétr. R$8.000,00 + 15x
R$262,00. Tratar: 376-2470.

PALIO - vende-se, El, 1.5, 4p,
97, c o m p L, menos ar e

direção, IPVA 03 pago.
R$ll.OOO,OO. Tratar: 371-
0508 ou 9117-0666 c/
Danielle ou Anderson.

PALIO - vende-sé, EO, 98, 4p.
R$11.500,00. Tratar: 9997-
5557.

TEMPRA-vende-se, 16v, compl.,
4p, 95. r$6.500,00 + 22x

, R$267,00. Tratar: 376-3684 ou

9135-0394 cl Moisés.

CORCEL - vende-se, '11, 79, ótimo
estado. R$2.300. Tratar: 374-1103.

COURIER - vende-se, 99, cl aros,
branca, c/ prot. de caçamba, ótimo
estado. Tratar: 370-8391 c/
Wanderlei.

ESCORT - vende-se ou troca-se, 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.,
estafamento novo. Aceita-se troca pI
pick-up ou carro de menor valor.
Tratar: 9905-9595.

ESCORT - vende-se, XR-3, 93,
compl., ar, dir., película, alarme

inteligente, acento recarro, modelo

europeu, lindão. R$9.000,00.
Aceita-se carro de menor valor. Tratar:
371-6238.

PAMPA vende-se, 93.

r$6.700,00. Tratar: 9134-1787.

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

FUSCA - vende-se, 82, bco, 1_300.
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 troca-se
por moto. Tratar: 275-3708 ou

9909-0502.

GOL-vende-se, 97/97., cinza met.,
22 dono, cornpl., perf. Estado.

R$10.500,00 negociáveis. Tratar:
27'5-0910 ou 9957-6099.

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

GOL - vende-se, Plus, 16v, 01,
impecával, 4p, a.c., d.h., tr. e vidro

elétr., 31.00Okm; único dono. Tratar:
372-1782 ou 9955-9782.

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

SANTANA - vende-se, 89, aro de

liga leve, portamala elétr., impecável.
R$5.500,OO. Aceita-se troca por
carro de menor valor. Tratar: 371-
6238.

SAVEIRO - vende-se, Cl., 1.6, Mi,
99, bca, capota marítima, vidr, e tr.
elétr., alarme, a.c. Tratar: 9992-
4685 ou 376-0270 c/Ne].

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

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava
pI crianças, rodas de liga leve.

R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

Azul
'>:mim

Tornado 250 Azul

�OTOS 'iirago 250cc
\i-I i

Preta
QUi

Verde 2002Titan KS

Titan KS

Dl
.

Titan
V.�'

Prata 2001

Vermelha 1998

1997Titan 'Azul

1l��.··· 1I
Titan Azul 1995

-

CG 125 Preta

CG 125 Branca

CG 125 Branca.

Biz ES Azul

OT200 Branca

CB450 S Vermelha

Títan KS Verde
" Bl

(371-1970)
VendeCompra

Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinh'as para motos e jet ski •

OKm
-'

YBR 125 ED Bege
.�.,.--
Biz KS/ES Todas OKm

Twister 250cc Todas OKm

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

Dispomos de créditos até H$ 85.000,00
!

---
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIMajs QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de 20034 CORREIO DO POVO

COMPRO

CONSÓRCIOS

LAMBRETA - vende-se, vermo e

branca, 65, motor novo, toda

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

ICom. de Peças Antonio I
I W@§,li:ta!
l__II
I �nlaitmllllll

CG - vende-se, 03. Entrada

R$1.600,OO + 24x R$214,OO.
Tratar: 9952-2420.

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

34x R$178,OO. Tratar: 9909-
2000.

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 41 334-5729

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.

SCOOTER - compra-se, sundown,
pago atê R$1.000,OO à vista. Tratar:

, Fone: 370-2764
,

iCei.: 9104-2070/ 9957-6099i

l"v:�I(j�r.(lt".�.t>cJ,4�(1'tl>"".�!... s<:�"""'!'JM�
compra - vende - troca

financia - novos e usados

9135-9295.

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

XT 225 - vende-se, 98, pronta pI
trilha. Tratar: 371-3818 ou 9909-
0845 após 14:30.

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

caro de madeira, ótimo estado. Aceita
se cerro de menor valor no negócio.
Tratar: 372-0391. '

SOM - vende-se, de cd, pi carro,
marca Pionner, cl frente destacável,
semi-novo. R$350,OO. Tratar: 371·
6238.

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

95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor no

negócio. Tratar: (47) 9102-0009 cf
Santiago. CADEIRINHA-vende-se, de bebê,

p/ carro. R$40,OO. Tratar: 9103-
0988.

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

VENDE-SE - kit a gas pI o carro,
carburado, cl cilindro de 7,5. Ou
troca-se pormoto. Tratar: 376-3990
ou 049 9988-0304 cl Carlinhos.

RENAULT -vende-se, RT,19, bco,
4p, 98, compl. R$3.000,OO entro +

20 parco ou R$13.000,OO à vista.
Tratar: 370-1657 ou 9974-8468.

MOTOR - vende-se, de Santana,

TOVOTA '- vende-se, corolla, 95,
compl. Ou troca-se por carro de
menor valor. Tratar: 275-0585 ou

9903-1864. BIZ - vende-se, Honda, KS, si
partida, 00100, azul, 10.500km, cl
2 capacetes. R$3.000,OO. Tratar:
371-4191.

diversosBIZ - vende-se, Honda, 02, verm..
cl part., cl 7.000km, cf3 meses

de garantia. Tratar: 9135-7729.
<'

1113 - compra-se, de preferência
financiado. Tratar: 372-0108. Cei: 9963�7641Tel: ,371 ..7212

CG - vende-se, 125, 02, azul.

R$4.000,OO. Tratar: 374-2145.
ACEnA-SE - doação de compra-se mais barato. Tratar:
material de construção,' ou 371-3830.Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila LalauF-350 - vende-se, 69, motor 608,

elA
8

Consórcio

,Regata
fJ��te o- meMo�

PEÇAS - ACESSÓRIOS • OFICINACOMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

ti 370-9995ir 370-5999

TABELA DE USADOS
C 100BIZ ES OKM VERDE
C-IOO BIZ KS 00/00 VERMELHA
C-IOO BIZ KS Ol/OI ·PRETA
CRYPTON TI 05 E 01/01 VERMELHA
WEB 100 SUNDOWN OKM VERMELHA
CG 125 KS 02/02 AZUL
CG 125 KS 02/02 VERMELHA
CG 125 KS 01/01 PRATA
CG125 KS OKM VERDE
CG 125 KS OKM PRATA
CG 125 RS OKM AZUL
CBX 200 STRADA 98/98 ROXA
CBX 200 STRADA 99/99 VERMELHO
VIRAG0250S 97/98 PRETA
YBR 125E OllOl AZUL
YBR 125 K 01101 . PRETA
VT 600 SHADOW 01/01 PRETA
CB500 02/02 AZUL

,Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário Ayroso, 65 Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de 2003 CORREIO DO POVO 5CLASSl1ajs

GUIA DE SERVI

Aulas Particulares

FíSICA E

QUíMICA
Preparação pi o vestibular

I TRADUÇÃO DE ALEMÃO I
I Tratar: 371-2735 ou I
L�!!!�-ª!�_�[��!!��J

iI�:::11:;�.�l����i�d����. ce_ntro�.Jo�Tag�"d_doS�"' FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS
- MATERIAIS DE CONSUMO

- ASSISrtNCIA rtCNICA

Assistência Iécnica: TV, 50111, Vídeo,
Venda de Som Autornotivo, Cabos,
Acessórios e 50111 Proflsstonal.

Atelí<f de
Costura Rua Francisco Weiss, 444

Schroeder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E

. PARTICULAR

(47) 276.3429
9975-5659

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

276·3417,

r�
-........ ········· ..

···································1
I Anuncie aqui!!!1

371·1919-
I_.__ . . . :_J

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

I
i Venha Conhecer a

!Moda que é um Doce!

I
I Preçosespeclals
I de inauguração
I Modinha
: tam. 01 a 16

Moda Adulto

Anuncie aqui!!!
371·1919

,

i Fone: 371-5810
! Rua CeI. Procopio Gomes, 1263
L, .. �."...... , .. � .•.....•..,_ .. _._. __ .,,,. .,,",........._,, .. _ .. " .. "" .. "

"

.

Anu�cie aqui!!!
371·1919

! A�uncie aqui!!�
! 371-1919 J

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

r-�
.. "'·-.......,,_·· ...............--�-"--_·"".. "'--"-""_·�..

"""·""·"��i

I Anuncie aqui!!!
I '

!

371·1919
'

L_________________________ .'

PT=;I VIDRAÇARIA
� Arte Vidros
Vidros. Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento,

jateamento, Plotterde Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LDica e Prom�ção
da semana

Motorolêl····V120T·
e Nokia1220

No Pronto T

R$ 299,00
ou

'

1+4 de R$ 59,80
Menu :1.00*

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

Cuidado com o acesso a sua residência
e empresa, pois nesta hora que a

maioria das pessoas são rendidas

DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS
MAL INTENCIONADAS

.
,

i
o

PaIJMOçÃoy

Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNIC

Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

,créditos
habilitados no '

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

99,00!il
APARELHO GINÁSTICA - compra- CARRINHO - vende-se, de bebê. FREEZER - vende-se. Tratar: 373- -8

o

se, abdominal. Pago até R$20,00. Tratar: 273-6246. 3787 ou 9993-1751 cl Noeli. 10
...

Tratar: 370.{)360 cl Júnior. 8
CELULAR - vende-se, Gradiente. FURADEIRA - vende-se, Hobby, 8

APARELHO GINÁSTICA - vende-se, R$180,00. Tratar: 9994-4057. impacto 3/8, Bosh. R$50,00. Tratar:
...

esteira elétr., usada, semi-nova. 275-2803. '1
.,

R$300,00. Tratar: 371-7090. CELULAR - vende-se,LG, ideal. E

R$100,00. Tratar: 376-4421. GUARRAFA DE OXIGÊNIO �-

ASPIRADOR DE PÓ - vende-se, compra-se, pequena. Tratar: 371-
e:

'E
pequeno. Tratar: 273-6246. CENTRíFUGA - vende-se, duas, 6262. �

Arno. Tratar: 273-6246. E
8

BAR - vende-se, cl jogos, inclusive ( GUITARRISTA - de Blues, procura �cl cancha de bocha e clientela COMPRA-SE - garrafa de oxigênio, pessoas pI montar banda. Tratar:
formada. Vila Nova. Tratar. 370-0548 pequena. Tratar: 371'{)262. 9902-3476. l!2"

.,

cl Amauri. ."
.,

COMPUTADOR - vende-se. Tratar: JOGO DE RODAS - vende-se, da -g
;g

CACHORRO - vende-se, Lhasa- 372-0391. Mamo Status, aro 15", cl pneu. i1l
Apso. Tratar: 372-2324. Tratar: 275-2768. �

c:OMPUTADOR �" vende-se, cl !ll
CADEIRINHA - vende-se, de carro MÁQUINA de

p
scaner e impressora, semi-novo, e 1 - vende-se,

pI bebê, importado, marca Cosco, marajó, 81, prata. Tudo por costura" reta, Juki. Tratar: 275-
ótimo estado. Tratar: 371-4921 cl R$3,200,00. Tratar: 275-2848. 2803 .

R$�99,OO
UÁ D SUL f

(�J,,,!"_�,,,:I,,f�fr'!�) ..... �v,ltfal·!!�"IJ��Í!�/������ ..... 41-213-0888

.JP Comér

ricas L

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSIMajs CORREIO DO POVO 7

Participação entre os ouvintes de rádio

s�� 37% .

Emissora B 30%

Emissora C 19%

Emissora O • 4%

Emissora E 11°,{,
Emissora F 11°,{,
Emissora G *

Emissora H *

Outras rádios

* Menos de 0,5%
Base: Ouvintes de rádios FM elou AM
06 a 08 de julho 2003

8% Fonte: Instituto MAPA

uvin
dio (AM elo

.uá do Sul, aStudio
vintes de rádio como a em

estaque junto ao público com idade
r-:»:

ensino médio e nas elasses econômicas A'1

A pesquisa foi reali
Jaraguá do Sul entr
Studio FM ocupa o

AM e FM, o q,ue equ

to Mapa, de Florianópolis, junto a população de

>.,8 de julho de 2003. O resultado mostra que a

"rência do público com 37% dos ouvintes de rádio
Ilouvintes de emissoras FM.

s da Nova, 252

pfm.com.br

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

Fiesta Street 02 prata G R$ 15.800,00
Píck-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 Speclal, a.c, 00 branco G R$ 12.500,00
VW 16 . 200 truck.IJaú 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
Gol 4p 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
Gol 1.0 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
Golf GL comp!. 96 azul G R$ 15.500,00
Escorl Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escorl 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·l000 89 amarela D E# 19.800,00
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00

l�'�tib�ffi��e,t�ã:,;NI�n:tt!��il�,o:,t:a�:' "·.:F'i\11í�ri':di'fa[mf

CELTA 1.0 BRANCO 2001

PALIO YOUNG VERDE 2001

ESCORT Gl,'COMPlETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000

KA Gl 1.0 PRETO 2000

GOL GIII 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
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

OMEGA GlS VERDE 1993

MONZA SlE AZUL 1992
GOL ci 1.6 BRANCO 1989

� 370·3J13
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Celta Branco 01 G
Corsa Sedan Verde 01 G
Vectra GlS cornp. Vermelho 98 G
Vectra GLS compl. Branco 97 G
Vectra GLS Prata 96 G
Corsa Super MPFI Branco 96 G
Chevette DL Prata 93 G
Kadett Sl/E Cinza 90 G

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special Branco 99 G
Gol16v Vermelho 98 G
Santana Azul 96 G

FORD
F-250 XlT compl. Branca 99 D

FlAT
Palio ED Vermelho 98 G
Uno Mille EP Preto 96 G
Palio EDX Preto 96 G
Uno 1.5 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 Furião 1.5 ·98 branco
Uno Mille, imp. 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
Gal 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
5-102.0 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 Carie 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

Fiat Strada 1.5 01 branco
Dakota pick-up 6cil. Gas. 99 preto rnet
Corsa Wind, 4p 99 branco
Titan 98 roxa

Gal MI 1.6, gas. 97 vermelho
Corsa MpFI 1.6 gas. 97 branco
Pick-up corsa Gl 96 bordô
Kadett light, 1.8, álc. 94 bordo rnet.
Escort hobby, gas. 94 bordô
GolCl 91 prata
Verona GlX, 1.8, gas. 90 bordô rnet.
Gol ci, 1.6, gasolina 89 branco
CBX 450, gasolina 89 azul B
Escort 88 cinza IEscort l 88, álcool 88 verde
Monza SlE, 1.8, compl. 87 bege C
Voyage 1.6 gas. 82 cinza

ICaravan GNV, álcool 81 prata
Fusca 1300 78 branco
Fusca 1300, gasolina 73 bege

I

Clio RN 1.0 16vcompl. Prata 01 G
.

'ci AV.·�R�FÊifIJYlÂtDÊ�A�:�lIij,A;.�809�'iiAi"IIO;V'ÊiiiA'- JARAGUÃ!lO $úl'i,":

FIAT Tempra 96 Branco R$ 9.500,00
F-250 03 prata
Twister 02 vermelha c/ partida, 22 dono Gol, 2p, comp. 97 bordo

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00 Celta 02 prata c/opc,Uno CSL, 4p, v.e. 93 Prata R$ 7.800,00 CorsaWind 99 branco 2p
Uno, EP 4p cornpl, (-ar) 96 azul

VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00 Astra 99 branco . 2.0 completo Uno, EP, cornpl. -Ar, 2p 9'6 azul
PassatAlemão, compl.+AuL 95 Cinza R$17.800,OO Kadett 97 cinza c/ opc.
GolMI 98 Branco R$10.500,OO Peugeout 97 verdemet. 303 NX, completo, 4p Kadett, 2p, com opc. 95 branco
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00 S-10gab., 97 prata compl., 6 cll., GNV Logus cornpl, 94 pratalogusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 GolMI 97 verdemet. c/opc.
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,OO Ranger 97 branca GNV Escort Hobby 94 bordô
Gol1.0 93 Branco R$ 6.800,00 Goll.6CU 96 branco c/opc, Monza, rodas 93 bordôGol 95 Prata R$ 7.500,00 Corsa 96 branco cz opc.
Kombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200,00 Gol 96 branco 1.0, plus Del Rey 2p. GL 89 branco

GM Omega 93 Grafite R$12.500,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico
88 brancoChevette 92 Cinza R$ 5.000,00 Tipo 95 branco compl. Chevette, rodas

S-10,compL 97 Cinza R$17.200,OO Ternpra 93 preto cornpl. Gol1.6 ale. 86 champagne
FORD VeronaGlX 96 Azul R$ 9.500,00 ómega 9,3 grafite GNV

champagneDelRey 84 Ouro R$ 3.000,00 MonzaGlS 92 cinza compl. Chevette 1.6 ale. 84

RENAUlT Clio,-ar 01 BordO R$16.500,00 D-20 gabinada 89 bordô compl. Fusca 83 branco
';\'ÃY�·fp ..efeltô;jWâldimât"Gfútia�:3747·'::; ',Jaragu,'dô' Im

'

BelinaGlX 89 bordo álc., d.h., 1.6

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neuocios
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



372-0676
Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Prêmio 1.5 Verde 91 R$ 4.900,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 9.500,00
Omega GL 2.0 4p Branco 94 R$ 12.700,00
Del Rey Grafite 87 R$ 4.500,00
Opala Diplomata 4p GNV Azul 92 R$ 12.500,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 19.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.900,00
Go11.6 Branco 96 R$ 10.500,00
Fiorino Furgão Branco 94 R$ 7.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Ciriza 87 R$ 3.900,00
Chevette Bege 79 R$ 1.800,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.7.00,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
CBX 200 Preta 01 R$ 4.900,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Uno 1.5R Vermelho 88 R$ 5.500,00
Yamaha YZ 125 Azul 97 R$ 6.900,00

CG 03

Gol16V 4p 99
GolMI 97

CorsaSuper 97

D·20,compl. 94
Gol 92

F·1000 91
Escort 88
Escort 87
Chevette 86
Uno 85

Goll.6, álcool 85
Ford 11.,000, vasculanle 81
Corcel I 72

R$ 3.800,00
R$13.500,00
R$ 9.600,00

R$ 9.300,00

R$25.500,00
R$ 6.400,00
R$26.000,00
R$ 4.500,00

.

R$ 4.000,00
R$ 3.500,00

R$ 3.300,00

R$ 3.500,00
R$11.500,00
R$ 2.200,00

�aWalter Marquardt. 1250· Rio Molha· Jaraguá do Sul-Santa Catarina

Ãrduíno
Veículos 371·4225

WILLIAM veícUlOS
IC'n IM 1:'. (/1"7\ "2"7/1_111"7 00"7 -0117

chroeder

311-0802 311-8281
Iveco - Furgão Branco 99

Honda Civic LX - compl+- Prata 98

Kangoo 1.6 - comp!. Cinza 01

Clio RT - top de linha . Branco 01

Parati 1.6 c/ a.c. / d.h, Branco 01

Gol Plus 16v Prata 02

Sibna ELX - comp!. Branco 01

Uno EX - comp!. Prata 99

Corsa Sedan Milenium Cinza 02

Celta c/opc. Prata 02

Corsa Sedan GLS 1.6 Branco 97

Fiesta c/ trio Azul 98

Exp.Antônio Carlos Ferreira. 130 - Centro - Jguá do Sul

1....11&
VVotorantim I finanças

Dakota cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00 D

Uno EX, 4p verde 99 G

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

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV
�

LogusCLll.8 bordô 95 G

Corsa Wind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

D-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86 D

VoyageCLll.8 prata 95 A

XR200 branca 99 G

Uno 1.0 verde 94 G

Gol CL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

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

Palo Classlc 1.8 ML, 2001, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica e trio elétrico
UnoMille IE, 2p, 1996, Cinza

Opcionais: básico

CorsaWind4p, 1999, Verde

Opcionais: ar quente, limpador, desembaçador

Peugeot 306 Selectlon, 1999, Cinza

Opcio:,ais: direção hidráulica, vidros e travas elétricas
Golt 1.6 4p, 2001 , bege

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

Passatturbo 1.S, 2001,Azul

Opcionais: ar condicionado digital, direção hidráulica, trio elétrico,
air bag, rodas de liga leve, abs, CD
Clio RT 1.0, Sv, 2000, Prata

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
oemaís assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

MÁQUINA - vende-se, de costura,
reta industrial. R$600,00. Tratar:
370-1657 ..

MÁQUINA - vende-se, de 'costura,
sínger, diversas funções, elétrica, cl
gabinete .. R$330,00. Tratar: 9979-
1576 cl Gilmar.

'

MÁQUINA - compra-se, de moer

carne, elétrica. Tratar: 371-3393 cl
Marlene (hor. cornl.)

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 c/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.

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

MÁQUINA - vende-se, reta e

overloque. Tratar: 370-3561.

MOTOR - vende-se, V8, gas.,
cornpl., cl carburador, inguinação e

motor de arranque, disco e plator, 1
caixa 3 marchas. R$500,00. Tratar:

o VERÃO ESTÁ

CHEGANDO. ENTRE EM

FORMA. SEM FOME E COM

MUITA SAÚDE.

AVALIAÇÃO GRÁTIS.

MARQUE SEU HORÁRIO.

liGUE: 275-3122 ou

9955-9782

370-9850.

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

NOBREAK - vende-se, de 800w, cl
condu ração de 4 horas ligado, pI até
3 micros. R$300,00. Tratar: 275-
1505.

NOTEBOOK - ECS A928, Pentiun 4
2.4 Ghz, Tela de 15", HD 40 Gbytes,
Memoria 512 DOR PC 266, Gravador
de CD e Leitor de OVO, acompanha
caixa, manuais, cds de intalação, Cor
Prata, pronta entrega. Valor R$
3.999,00 à vista. Tratar com:
Diógenes Formigari, 9132-4310
(após as 18:00) ou e-mail:

diogenes@netuno.com.br

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

PISTOLA - vende-se, de chumbinho,
semi-nova. Tratar: 9991-2356.

PROCURA-SE - guitarrista procura
banda tipo Pantera, ACDC,,slipknot.
Tratar: 9902-3476.

SOFÁ - vende-se, de canto, Bel Art,
modelo Mariland, .3Iug., tecido Shinilli,
bordô, semi-novo. R$600,00. Tratar:
37.1-1911 cl Simone.

SOM - vende-se, pi carro, frente
destacável, cl caixa, 2 cornetas
269 e um sub grande. Tratar: 273-
6246 ..

• PLAV$TATION .2
·XBOX
·PLAYS1)!iTION ONE
• PREJ\MCAST
• NINTEI'IO(),il4
• GA�,I; BOY COLOR
• GAME BOY ÁDVANCE
• NINTI!NDO GAME CUBE

SOM - vende-se, sony, prata,
1.00Ow, 1 ano de uso. Tratar: 9125-
4480 cl Fabiano.

TAPETE - vende-se, pi qto de

criança. Tratar: 371-3459 ou 9902-
4035.

TELEFONE - vende-se, aparelho cl
bina. Tratar: 9113-2095 cl Silvano.

TV - vende-se, Philco, 14", cl
controle. R$280,00. Tratar: 275-
1505.

VENDE-SE - aparelho de cd, Aiwa +
169 da Pionner. R$200,00. Tratar:
9994-4057.

VENDE-SE - geladeira, fogão e butijão
de gás. R$170,00. Tratar: 374-
5661.

VEND.E-SE - 2.000 tijolos, 6 furos e
cal líquido. Ótimo preço. Tratar: 276-'
3050.

VENDE-SE - mudas de palmeira real.
Tratar: 370-2461.

VENDE-SE - máquina de fazer'
sacolas e sacos de lixo .. R$2.800,00.
Tratar: 3740614 ou 9952-1800 cl
Carlos.

VENDE-SE - caixa selada, cl sub de.

10, módulo de 500, só pi sub e 1
corneta. R$35P,00 à vista. Tratar:
376-4410 cl Lucilene.

VENDE-SE - prot. de berço, cestinha
de med., rnesqueteiro deteto e bandô
pI cortina, azul, semi-novo. R$50,00.
Tratar: 371-6238.

VIDEOCASSETÉ -vende-se, Sharp,
4 cabeças, cl controle e manual.

R$240,00. Tratar: 9979-1576 cl
Gilmar.

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

17:00.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 2 contr., 12cds, cornpl.,
semi-novo. R$300,00. Tratar: 371-
6238.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cube, cl 3 contr., 5 jogos, 1
memory card, tudo original.
R$750,00. Tratar: 376-2206.

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

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
2, totalmente destravado, cl 3 jogos.
R$ 750,00. Tratar: 376-2206.

• fI/IIJ •

ImOVelS

ALUGA-SE - próx. WEG II, pI rapazes
ou moças, cl 4 qtos, 3 banho Tratar:
371-3132.

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

cl proprietária.

BARRA VELHA - vende-se, alv., na
praia de ltaiuba, ou troca-se por
chácara em Jaraguá ou região. Tratar:
370-5880 ou 9102-5529.

BARRA VELHA - vende-se, mad.·
boa, cl 40m2, mobiliada, boa

- Vénha passar bons momentos cf uma.
morena de cabelos longos. Ninfeta, S6
para homens de bom gosto!

RI

localização. R$11.000,00. Aceita-se
carro até R$5.000,00. Tratar: 371-
6238. (proprietária)

CENTRO - vende-se, próx. ao
.

Kohlbach, excelente casa em alv., cl
3 qtos, 2 banh., sala visita, copa,
coz., chur., área festa, gar. PI 2

carros, ter. cl 420m2, todo murado.
R$53.000,00 negociáveis. Tratar:
371-6069. (proprietário)

CZERNIEWICZ - vende-se, na R.
Ilda Formigari, 197, cl 3 qtos, elv.
R$45.00,00. Tratar: 9997-2020.
Creci 7402

GUARAMIRIM - vende-se, cl 2

pisos, 70m2, ter. cl 391m2• Tratar:

lNATÂLIAII" .',

•

!Jaraguá do Sull
Anuncie aqui!
371-1919

19117-04971
L.

QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de 2003

VENDAS/LOCAÇOES

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR. LO'A"ZAÇ�O

DE IARAGUA?

ROY�

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal tleodoro

.'

da Fonsec�972- Cent,ro
FONE: (41)275-3070

374-1103.

(proprietário)

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

(proprietário)

PENSÃO - aluga-se, quarto e coz.
mobiliado no Rio Molha. Tratar: 370-
7698. (proprietário)

PiÇARRAS - vende-se, sobrado, cl
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)

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS. E ALUGAMOS
TODA, ALINHA DE
VIOEO GAMES .COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376;,.2206

PROCURA-SE - pessoa pi dividir
aluguel, no centro .. Tratar: 9117-
1829.

PROCURA-SE - p/ alugar, apto cl
1 dorm., centro. Tratar: 372-1395.

PROCURA-SE - pi alugar, cl 3
dorm., nas prox. Do centro. Até

R$300,00. Tratar: 372-1395.

PROCURA-SE - pI alugar, cl 3 qtos,
na Vila Lenzi, Jaraguá Esquerdo ou

São Luís, valor até R$450,00.
Tratar: 370-0918.

RAU - vende-se, alv., cl 110m2, 3
qtos, próx. Supermercado Brasão.

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

I

RIO MOLHA - aluga-se, estilo
germânico(chalé), cl um quarto, uma
suítejúnior, um banho social, sala,
coz., gar. cl área de festa e escrito

...................................................

,

i Precisa-se de moças!
1 maiores de 18 anos.!

Tratar:

(47) 9909·4381

PREVIN.A-SE
Use Camisinha

VIVIANE LOIRA
a iniciante sa eca

LaIas e Salas Comerciais
(Com diversas metragens)

Consulte nossos
prazos de
pagamento.

..MI 8
CONSTR� ;

"Inovando Conceitos deVida" �'

no pavimento superior, canil, pátio
todo cerc., dentro de cond. rural, próx .

da Gruta, ônibus no portão e acesso

todo asfaltado. R$590,00 mais

energia. Sem avalista. Tratar: 370-
. 8563 ou 9957-2527. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, 110m2,
Ter. de 562m2, R. Dom Pedro, 829,
Rio Hem, cl 3 qtos grandes, 2 salas,
coz., 3 qtos peq. e demais

dependências. R$45.000,00.
Tratar: 372-3922 ou 9122-4198 .

Crecí 9238

SCHROEDER - vende-se, na Vial

Paraíso, cl 3 qtos, sala, coz .. banh.,
gar, R$28.000,00. Aceita-se carro
no negócio. Tratar: 9957-7545.
(proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
alv., bom estado, toda murada, cl 3
qtos e, demais dependências.
R$26.000,OO. Tratar: 9997-2020.
Creci 7402

VENDE-SE - no Lot. Rrenzi, Chico
de Paula, alv., cl 116m2, e ter. cl
4!;)Om2, esquina, cercado cl muro
de pedra e grade de alumínio.

R$60.000,00. Ou troca-se pi sítio.
Tratar: 275-0759 cl Antônio.
(proprietário)

.

,

VENDE-SE - cl 130m2, na R.

Joaquim Fco. de Paula, próx. ao

Posto Marcola. Tratar: 371-7571.

(proprietário)

VENDE-SE - cl 113m2, semi

acabada, ter. c/I 600m2• Tratar:
275-2335. (proprietário)

Os fenâmenos deJaragua'do Sul, .

de volta as menininhas do prazer!
Uma só é o paraíso...
Com três você vai ao além.

FERNANDA

Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui!
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE - alv., c/150m2, 3 qtos,
BR280, após Motel CQ Sabe.

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

Creci 8054

VENDE-SE - alv., 99m2, ter. c/
300m2, na R. Carlos Boeder, 82,

próx.a ADV da Aurora. R$37.000,00
negociáveis. Tratar: 376-1306 c/
Valdir. (proprietário)

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

VILA LALAU - aluga-se, alv., 4 qtos,
3 banheiros. Tratar: 37i-3132.
(proprietário)

VILA RAU - vende-se, 2 casas, no

terreno Acoab. R$27.000,00. Tratar:
275-1559. (proprietária)

ALUGA-SE - qto p/ moças. Tratar:
275-3851 c/ Rose.

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

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tratar: 372-3192.

ALUGA-SE - c/90m2, 2 dorm.e
demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde. R$250,00.
Tratar: 9957-7545.

PROCURA-SE - pessoas que tenham

apto p/.alugar, de preferência próximo
ao centro. Tratar: 370-8441 c/
Alexandre.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476. Creci
3476

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

VENDE-SE - no Cond. Bairro Amizade,
c/ 3 qtos, sacada, quadra de esporte,
salão de festas. R$49.500,00.
Rnanciado pela caixa. R$30.000,00
nego e saldo de R$19.500,00 em

pare. de R$291,00 c/ seguro. Tratar:
371-8279 c/ Jorge. (proprietário)

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, c/3
dorm. sendo 1 suíte, sacada c/ chur.,
cozo mob. Entrada + pare. em 50
meses direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

ÁGUA VERDE - vende-se, R. Paulo

Kraemer, 371, c/371m2, c/
escritura, local alto. R$25.000,00.
Tratar: 372-3922 ou 9122-4198.
Creci 9238

BAEPENDI - próx da rodoviária, c/
420m2, 12x35m.

R$40.000,00(facilita-se). Tratar:
372-3922 ou 9122-4198. Creci

9238

BARRA DO SUL - vende-se, c/
13,80 x 25,00, c/ meia água de

4x6, a 200m da praia. R$7.000,00
de entrada e assumir prestações de
R$240,00. Tratar: 371-7733 c/
Sandra. (praprletarlO)

BARRA VELHA - vende-se, de

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

R$16.000,00. Tratar: 371-6238.

(proprietário)

COMPRA-SE - na Barra ou Jaraguá
Esquerdo 50% entrada + fncto.

Tratar: 376-1084 c/ Anderson.

GUARAMIRIM - vende-se, 13x35.
Tratar: 373-1695 c/ Teresa.

ILHA FIGUEIRA - vende-se, c/
375m2, próx. Colégio Orlando

Gon"õll"8s R$27 000,00 Trõltõlr:

371-5512. Creci 8054.

Prédio:

Promoções

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

asfaltada. Tratar. Li5-3070. Creci
8950.

PiÇARRAS - vende-se, c/405m2,
próx. Candeias. R$8.000,OO. Tratar:
372-1395. (proprietário)

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

R$150.000,00. Aceita-se casa ou

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

SANTA LUZIA - vende-se, centro,
c/ ágila II IZ esgoto e _escrjt"ra
pronto p/ construir. Tratar: 275-
2335. (proprietário)

SCNROEDER "ilndlPS8 ou troGõI

se, c/ 1020m2, na R. Tiradentes.
Tratar: 43 991-4881. (proprietário)

RESIDE N

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

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

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

Imperdíveis
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, n2 140 - Centro - Jaraguá do Sul

SCHROEDER - vende-se, próx. do
antigo salão Bohiar, c/ 2.080m2,
todo legalizado, c/ escritura e pronto
PJ construir. A$13:S50,OO. ACeita
se carro, 95, até R$8.000,00.
Tratar: 37H3069. (proprietário)

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

VENDE-SE - de esqtrtrra; lia R.
Marcelo Barbi,. c/412m2.'
R$18.000,00 à vista. Tratar: 275-
0468. (proprietária)

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

VENDE-SE - no Lot. Zanguelini,
14x28. R$12.000,00. Aceita-se

carro na troca. Tratar: 372-0391.

(proprietário)
VENDE-SE - na R. Prefeito Josê

Bauer, ao lado da reer. da Caixa

Econômica, c/420m2. Tratar: 9134-
7639 ou 371-9686 c/ Janiee.

(óroprietário) .

VENDE-SE na R. Josê

Pomianowsky, Chico de Paula.

R$17.000,00 negociáveis. Tratar:
37C}6687 (pmprietário)

VENDE-5E - ou troca-se por casa.
Tratar: 372-1657. (proprietário)'

VENDE-5E - c/375m2, próx. Chopp
Club. R$26.000,00. Tratar: 371-
5512. Creci 8054

VENDE SE ou trociilose, cf 2 casas,
1 com' 142m2, alv., e outra c/72m2, VENDE-5E - 15x39, c/ 2 casas de

70 meses para pagar
R:515.000,OOelltmdtl

ealdo direto c/a COllstruto,.a

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

r-,

�

�'
--------------------------------------------------------------------------------------__--------------------------------------------------------�--�

R. NIn.redllll Deodoro ria Pousecn, 972
Rmjlll Barg Cenier - Jamg1lJí do S1l1- se

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRÉDITO PARCELA

-R$ 15.000,00 R$ 167,00--
-R$ 25.000,00 R$ 277,00__
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 75.000,00 R$ 775,00__
_R$ 100,000/00 R$1095,OO�-
_R$ 184.500,00 R$2024,OO__

R$55.000,00. Tratar: 370-1787. Tratar: 275-3070. Creci 8950.

Iv., 1" cl 115m2, cl laje, :3 qtos,
emais dep., 22 cl 65m2, 2 qtos,
ernaísdep. Entradas individuais,
rõx. Confecçções Carinhoso.

$78.000,00. Aceita-se carro atê

$20.000,00. Tratar: 426-8264.

VILA LALAU - vende-se, cl 900m2,
R. Major Julio Ferreira. R$65.000,00.
Tratar: 371-5512. Creci 8054

VENDE-SE - loja de confecções,
compl. Tratar: 370-1657.

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

VILA RAU - vende-se, de esquina,
cl 425m2, terreno plano, cl escritura,
livre de enchente. R$22.000,00.
Tratar: 9997:2020. Creci 7402

RIO MOLHA - vende-se, próx. Igreja
a 6km do centro, acesso todo
asfaltado. Mini paraíso, c/ toda infra

estrutura, área cl 20.000m2,' cl
terreno pronto pI construir. Local tipo
condomínio rural somente pi
residências ou lazer. R$55.000,00:
Aceito contra proposta pi pgto à vista
ou carro de menor valor como parte
do pgto. Tratar: 370-8563.

(proprietário)

/ Silvano. (proprietário)
VENDE-SE -loja de confecções, cl
estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. R$ 10.800,00,
Tratar:' 371-5512. (proprietário)

ENDE-5E - comercial, condomínio
entro, cl 3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto
já formado, cl mercadorias e

mobiliário. Defronte 'pl Marechal,

(47) 370-0251

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 15h # Período: 15 a 29/09/0,3
2ª e 5i! (19h às 22h) # Investimento: R$ 72,00 ou 1 + 1 R$ 40,00

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

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

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

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

empregos EnviarCurriculum para
I vagaprog@uol.com.br

Empresa de Jaraguá
contrata Programador

Delphi

Experiênciamínima de
um ano

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
, adoçãode técnicas de reparo.

� ,���@�J:1lª:, .. ., . ' .'.' .. . .. "

1. Et�pas do processo construtivoe uso na construção civil.� ,-��

"'2.'�"DUrabiiTdade-dê�mãieilãis eco'mponenteS(j'às"edlficaçe)'es:
3. 'origens dápatofogla.

. , '

.

"'4. ·:·F)'r0'6jén"aS"·-�iat(ii·ogl.có's··e·m:·-······'·
.

..

: FUndaçõeS
.

Estruturas
Alvenaria
Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
Umidade

.....

Corrosão
Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

........ ·····'· ..

··"6·. "'rS"rocédlménto"dé
.», •••••••••••••••••••••••••••••••••••••--, •••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••• o., •••••••••••••• - ••• - ." ••••• "",.- •••

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

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 deconsórcio, cl
telefone em casa (trabalho
domiciliar); saJ,ário fixo + comissão.
Tratar: 371-8153·Consórcio União.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como
babá. Tratar: 273-1570,

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como
diarista. Tratar: 9903-9383.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como
motoboy ou motorista, Tratar: 273-

6438.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

MOTOQUEIRO
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.

Precisa-se com

moto para entrega
de água.

Tratar: 275-3535
cf Cida ou Mário

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

ou 9993-1751 cl Noeti..

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
.

extensão@uned.com.br

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSELHOS UTEIS(47)378-1882,
371-1881

Rua Roberto Zeidel, 451
Corupá-SC

fSÃNTi"-ciuz'll·· �!!�se�s filhos p,ra ° ajud�rem numa limpez� de rotina. Seguir �e?ula,mente
! Material de Construção uma rotina Ira desenvolver bons hábitos de arrumaçao nos seus fll hos e I ra reduzl r os
;

�/.-�"-'" problemas causados por ter sempre de lhes lembrar que limpem o Quarto.

�
Uma arca para os bri nquedos aos pés da cama dos seus filhos é ° local ideal para

\', ',' ", guardar os brinquedos e os.joqos, Caixas de plástico ou cestos são a maneira perfeita
, ", para eliminar a desarrumação.
; 275,-3.72'7 As crianças gostam que o seu quarto seja o "seu cantinho". Poderá encorajar este,
: ,,' .

'sentimento incorporando algumas das idéias dos seus filhos ao decorar o quarto, se eles
: R: A1�rto Santos Drummondt, d d

-" ,

I Q I'i 02 111- vila Lalau- J_&l!ã do Sul gostarem a ecoraçao e mais provave que mantenham o uarto rrnpo e arrumado.

Sala de Es'tar
Arrume sempre primeiro. Leve os pratos sujos para a cozinha. Apanhe os brinquedos
espalhados. Recolha os-jornais para colocar no caixote do lixo para reciclar.

Limpe primeiro o pó e depois aspire. Deve deixar que quaisquer partículas de pó,
sujidade, etc. caiam no chão onde serão depois limpas pelo aspirador.
a melhor pano para limpar o pó é um pano de algodão limpo e húmido. Para
humedecer o pano, segure por um dos cantos e humedeça ligeiramente borrifando-o
com água limpa. o pano deve ficar apenas húmido o suficiente para limpar o pó sem

deixar veios de água na mobília.
Quando estiver a limpar estantes siga este procedimento: primeiro levante e limpe o

pó a cada objecto, em seguida limpe o pó da prateleira em cima e por detrás. Comece no topo da estante e siga para baixo.
Nunca limpe o pó a uma lâmpada quente com um pano húmido porque a lâmpada parte-se.
Humedeça um pincel limpo e mole para remover o pó de portas com persianas, das teclas do telefone, da mobília com relevos, etc.
Um pano húmido ou luva de borracha conseguem remover pêlos de animais dos estofos da mobília.
Ponha a tocar a sua música preferida enquanto está a limpar. Uma música ritmada e alegre mantê-Ia-á a mexer e tornará o trabalho mais.
agradável. Walt Disney sabia o que fazia quando pôs os Sete Anões a cantar enquanto trabalhavam.

Cozinha
Varra e aspire os soalhos primeiro para limpar as migalhas e a sujidade antes de lavar com a esfregona. Comece a lavar o chão a partir do canto

mais distante da cozinha e vá lavando até chegar à porta.
'

UtiUze um pano na ponta do cabo da esfregona para chegar aos espaços estreitos entreos
electrodomésticos. \

'

Para amolecer a sujidade dentro do microondas, encha uma chóvena de ógua e programe
o microondas para a temperonro móxima durante uns minutos. O vapor iró amolecer a O
sujidade que cDnseguiró depois limpar facilmente.
Transforme num nóbltoo limpeza da sujidade lrnedlotomente após ter utilizado o '

microondas, pois é quandO a sujidade é mais fócil de limpar. Quando a sujidade secar e
ficar dura, seró mais difícil de remover.

As tampas em'aço inoxidóvel do lovo-loíços ficam a brilhar se forem lavadas na móquina de
lavar loiça.
Ponhaos queimadores do fogão e os tabuleiros do forno de molho em ógua quente e
detergente . .Isto iró amolecer a sujidade e seró mais fócillimpó-Ios.
Coloque as grelhas do forno num saco para o lixo e borrife-as com um anti-gordura para as

limpar melhor.

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇAo

I Joóà Jan.uário Ayroso, n° 341 I
\}_<!..��uá ��9��,-d_!>,�.}.�_c!�_�l!.!)

B�, IIlln,
275-2234/275-2894

Úhica Loja:

'MlilIlrlals

PIl,li CO,nstrução'• Fenagens e ferramenblS
• Materl8lEléllk:o "'310-4508

.,.310-4991
lua João Franzner,251·Sãolufl,

RuaRIlJerto Dema••, 491· Czemlewlcz Rua JoséTb8odoro Ribeiro, 2J93· SI 02

BONATT I IFRANZNERl
I Materiais de Construção I

B A R RA! MateriQis Elétricos I

'[
Hidráulicos � Fenagens IMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, nlolos. Telhas. Cimento I

-.
n........... I

._��:��:� IJ��r�����W
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• '. ISAo QUE VOCE PROCURA PARA!eom.M
. ,

, OiNSTRUIR OU REFORMAR•••

ILlTomaZell1
370-08001
Av. Wa'demor Grubba, .555 ,

Vila I.a/au • JaragulÍ lIo!ui •

./'/,
-- ,

-.''.-,

le��� !!�e�!!l
solnres, elétricos e n gás I

372-07051 273-1532
Rua João Marcatto I Rua Dorval Marcatto, 80
nO 255,. SI 02 _ CenlrC: I Loteamento Flrenzl Bairro

\"-���9�� �� ��� .. �ç; de Paula - Jaraguâ do Sul

Instaladora Construindo o seu Sonho!

Elétrica 375·1,183

_.��.

11;a;a1

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos

373-0001
Rua 28 de A.gosto, 1515· Guaramirim

--

•••ESTA AQUI!!!
Consulte nossos anunciantes

TIJOTELHAS !G·SUPERMERCA� SANT��i TIIOARTEMateriais de ! UMZ, M� __ :
Construção i ' : ,

(41) 374.2200 i ! (41) 314-191'0; 370-3232
.

370-2315

Comércio de Materiais
de Construção

373-0391
Rua Estrada Bananal do Sul, 100

Beira Rio - Guarami",

MAT. DE CONSTRUÇÃO ARTE LAJE
Nosso negócio é concreto

Av Mal. Castelo Bronco, n2 3507
Centro· SCHROEDER AV.PREF.W.GRUBBA,4386

CENTENÁRIO - JGuÁ DO SUL

PAREY

(47) 375-1239

Adolf Püttier, 444 - Barra do Rio
Molha - Jaraguá do Sul - se

Rua da Saudades, 300
Centro * Corupá • SC

a 11 de novembro, 3567
C!�ntro". �aS$alrandu�

Walter Materiais
de Contitrução

Rua: ]araguá, 50 • Centro
Corupá - SC

fone: 376-:-0897
9975-0131

275-3462

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



SAUDE "INFORMA AO.

,
'

.

Chá Verde
A Linha Green Iea

Chá Verde da Vlco-Farma

Farmácia e' Manlpulaçâo,
é estimulante,
adstringente, antioxidante,
atlllpêrnlca, adelqaçante e

antlbacterlana, Melhora a

rnlcroclrculação periférica,
Normalizando a permeabilidade
Capilar. Atua também no combate aos radicais liv�es por
diminuir os níveis de ferritina e de peróxidos lipídicos
caracterizando um potente, efeito antioxidante na pele e no

organismo como um todo.
São 4 produtos testados e aprovados por um rígido controle

de qual idade:
Sabonete Líquido Glicerinado e H idratante para Banho

Green Tea; loção Hidratante Refrescante Green Tea;
Shampoo Revitalizante Green Tea e Condicionador

Revjtalizant� Green Iea,

vc.

....� [ffáce <filJrpo- .

• DI.ti'ibiild....a de Cosm.Ulco.,

"'?fúr,f/de; C7{"MO"-, ..Srunona-

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

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

Jara ué do Sul - se

Dr. Luciano Malochi
PereiraMedicamentos em geral

MmipulaçJO de fórmuf.u médíc.lS

FlsloterJpicos e
Cosmélkós tt1.lnipulados

Fone: 371-8298

Fone: 371-6110
9905;.2653 Oftalmologista

371-7801/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

RACCOcosméti�
CICLOS d'RACCO
DIMf . ugenlll fibras mtl;Wlare;
(.flASTASE· alr,1J �n!ese @eiasfinoerologellll
POOACARE, efeito lrullOl sODrn 11$ marlQl de elJllélléo
AHA . dimioo malltlrol é fndila Jlélléln!!fiu de, olriM i

\�NEOVlTA
Comércio de Produtos

t!S1 .\ � ;ii,'-"L r::
� ./ .// 'f\ '.� ����'� .•

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/f8K: (47) 372-0461
1:1IIia1ll1l81!ai1Ct.353·ru·euue·JgúIllIlll
amall: 1I111cbljflerruIILllr • eeL: SUI·IW

... Cabine Acústica

Centro Auditivo
Audio «��») Zoom
r. Aparelhos Auditivos
.. Mkro·Canal r./ Volume Automático
.. , Audiõmetros e Impedonciõmetro
.. Moldes e Pilhas

.. Próteses e Drenes

Fone: (47) 372·2364
Rua Mal. Deodoro !la Fonscca. 889 . Ccntro

®HER.QAlIF[�
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar

Energia - Controle de peso
Cuidados pessoais "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QlllNTA-FELRA�lJLe setembro de 2003

I CURSO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SEGURANÇA, RECICLAGEM DE LIXO 'E QUALIDADE SÃO TEMAS DA SEMANA DA QUALIDADE NA DUAS RODAS

Qualidade
]ARAGuA DO SUL - A

empresaDuas Rodas está re

alizando durante os dias 08 a

12 deste mês a Sexta Semana

da Qualidade e a Vigésima
SextaSemana Interna de Pre

venção a Acidentes de Tra

balho. O objetivo é divulgar
as conquistas e resultados ob-

I

tidos através do sistema de

gestão ambiental nos últimos
dois anos, bem como pro
mover a conscientização e

buscar o comprometimento
dos funcionários para boas

práticas de fabricação, segu
rança e prevenção de aciden
tes. ''Diversas empresas aca

bam participando do evento,
/

enviando profissionais para
palestrar, como a WEG, a

PM e profissionais da área da
saúde", conta Diogo Assis

Abreu Ferreira, que também
faz parte da semana da quali
dade. Um dos convidados é

a empresa Engepasa, de

e Segurança em discussão

Divulgação
Alunos da escola Holando M.Gonçalves participaram da semana da qualidade

Joinville, que é responsável pela
coleta seletiva de lixo de

Jaraguá do Sul. ''A empresa
veio divulgar o trabalho para
nossos colaboradores e expli
car sobre os tipos de resíduos
que devem ser enviados para
coleta e o horário que o cami

nhão passa em cada bairro",

explicaJairo LeiteMartins que
também é coordenador da

semana. Estão programadas
25 palestras para o evento, o

que deve resultar em cerca de

duasmil horas de investimen
to em treinamento. ''Dentre

os assuntos estão saúde e se

gurança, qualidade e cuidados

Acreditando
em você!

ambientais, importânciade tra
balhar com boas práticas de

fabricação, além das exposi
ções de materiais fabricados

com resíduos recicláveis e ex

posição de Equipamentos de
Segurança Individual, os cha
mados EPI's", conta Ferreira.
Os prestadores de serviços

também participam do ciclo

de palestras. ''É preciso ga
rantir a qualidade do progt:a
ma fora daqui, por isso pas
samos a palestra daprática de
fabricação, do transporte,
manutenção, e da segurança

, deles através da utilização de

EPI", I informa Maicon

Tecilla, da coordenação da

Semana de Qualidade.
Hoje acontece as palestras

de boas práticas de fabrica

ção, para os funcionários,
programação de qualidade,
norma e segurança e exposI
ção de EPI no refeitório.

Amanhãno ciclo de palestras
haverá novamente explana
ção para boas práticas de fa

bricação e a formatura dos

técnicos higienistas que serão
osmultiplicadores da área em
que atuam.

A empresa tem realizado
em parceria com várias es

colas do município progra-

más de educação ambiental.
Esta semana alunos do ensi

no fundamental das escolas

Holando Marcelino Gonçal
ves e Valdete Piazera partici
param do evento visitando a

empresa, conhecendo o sis

tema de gestão ambiental, se
gurança no lar e atividades

dos setores da empresa, to
mando conhecimento e

interagindo com os trabalha

dores da Duas Rodas.

Os trabalhos' realizados
nas escolas, desde o ano pas
sado, aconteçe numa parce
ria do departamento de en

geilhariaindustrial e degarantia
de qualidade da empresa que
desenvolvem atividades edu

cacionais nas escolas, com

reciclagem de resíduos, cole
ta seletiva e doação de mate

riais recicláveis para desenvol
vimento de trabalhos e

reaproveitamento. (CELICE
GIRARDI)

Unerj ofereceEngenharia de Alimentos
]ARAGuA DO SUL - De

acordo com urn estudo re

alizado recentemente no Ci

cloCatarinense deDesenvol-
, vimento, em urna iniciativa
da Unerj em parceria com

o Sebrae, a indústria alimen
tícia vem tendo urna impor
tância cada vez maior para
o desempenho da economia
brasileira, com faturamento
que representa 9,2% do Pro
duto Interno Bruto do País

(PIB).
O setor é responsável

por 17%, ou cerca de U$ 10

bilhões do total das expor
tações brasileiras, tendo cres
cido 15,4% nos seus volu

mes de produção física em

30 meses de estabilização.
De 1994 a 1998 a indústria
cresceu 24% na produção
física e 8,7% de 1999 a 2001.

Apesar do grande cresci

mento favorecido pelas di

mensões territoriais e agri
cultura familiar forte, o se

tor ainda se ressente de me
lhor capacitação, principal
mente na área de gestão de

negócios e de tecnologias,
enfrentando em desigualda
de de condições a concor-

rência externa.
E para' atender a de

manda de urn mercado em

franca expansão, que exige
cada vezmais especialização
e ampliar as oportunidades
do ensino superior na região
norte e nordeste de Santa

Catarina, aOnerj lança a gra
duação de Engenharia de

Alimentos. O curso inicia no

primeiro semestre de 2004

e passàrá a atender futura

mente a um setor formado

por mais de 500 empresas
em Santa Catarina, além das

oportunidades de trabalho

existentes no país. De acor

do com Silvia Figueiredo,
professora representante da
equipe que elaborou o pro
jeto esta nova opção deve

rá suprir urna necessidade
do mercado por técnicos

especializados. "Serão pro
fissionais capacitados que
irão atuar nos processos de

produção das empresas ali

mentícias, e envolverá des
de o conhecimento de ma

térias-primas, análises de
controle de qualidade, legis
lação e gestão econômica,
comercial e administrativa",

explica.
O curso colocará a dis

posição dos alunos labora

tório de física e físico-quí
mica, química geral e

inorgânica, química, bioquí
mica e de análise de alimen

tos, além de urna Usina Pi

loto de .operações Unitári
as e de Transferência de ca

lor e outra de processa
mento de carnes e vegetais.

Com amplas oportuni
dades no mercado de tra

balho, o acadêmico terá

condições de desenvolver

estágios nas empresas
conveniadas da região e nas

instituições de ensino e de

pesquisa da área. Através de
convênio com a Federação
dos Processadores de Ali-

I

mentos do Chile, será pos-
sível ao aluno ainda, realizar
estágio em empresas do

país ou desenvolver traba
lhos na Universidade do

Chile.

Serão oferecidas 50' va

gas para o curso, que terá

duração de 10 semestres. As
aulas acontecerão no perío
do vespertino, das 15 às

20:15 hs.

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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redacao@jornalcorreicidopovo.com.br
.DENÚNCIA: VEREADOR ACUSA PODER PÚBLICO DE DESPERDíCIO DE DINHEIRO COM OBRA

Denúncia
na creche

]ARAGuA DO SUL - A

prefeitura está entregando em
breve à comunidade de João
Pessoa, no Lotea-mento

Itapocuzinho um centro de

educação infantil. O CMEI

ltapocuzinho TI começou a

ser construído no ano passa
do e deverá ser entregue no

próximo mês, segundo pers
pectiva da prefeituramunici
pal. Orçado em R$ 288 mil

reais, o centro tem 629,25m2
de área construída e área de
lazer para atender aproxima
damente 150 crianças. De
acordo com o projeto a

obra é para ser um centro

exemplar para o município,
mas algumas falhas já foram
encontradas. As salas que irão

abrigar as crianças devem ser

limpas periodicamente. Mas
a construção dos ambientes

pecou ao não realizar caídas

para escoamento da água.
''Ao invés da água ir para o

ralo, corre para· o canto da

sala", conta o vereador Zé

Padre que esteve esta sema

na visitando as obras e cons

tatou o erro. ''Uma obra que
é para ser exemplar não pode
ter esse tipo de erro grotesco
de planejamento", frisa. Nes
ta mesma visitação o verea

dor e o assessor Sebastião da
Silva Camargo constataram

que oito funcionários dapre-
'

feitura estavam sendo

disponibilizados para fechar

de desperdício
Itapocuzinho II

Cesar Junkes

Vereador mostra rede de esgoto da creche, inutilizada

a rede de esgoto, que fora

construída pela empresa
Viseu, de Joinville, contrata
da pela prefeitura, para ter

seu sistema próprio. Mas esta
semana o executivo solicitou

"

que fosse fechado o sistema

de esgoto para que este fosse

interligado ao do loteamento.
"O que estamos achando ir

regular, é que aconstrutora fez
este serviço de esgoto, e a pre
feitura estádesfazendo, seuti
lizando de funcionários, tem

po e dinheiro que está sendo

gasto para consertarumerro",
conta. Camargo emenda per
guntando sobre a responsa
bilidade desta atitude. "Como

que a prefeitura e a constru

tora não se comunicam so

bre a existência de uma rede

coletora de esgoto? Nós va

mos verificar se houve algu-

ma irregularidade e se for

constatado o desperdício va
mos solicitar a construtora a

devolução do dinheiro aos

cofres públicos", destaca Zé
Padre.

A prefeitura responde
dizendo que o projeto foi

concebido em 2001 e a rede

coletora de esgoto da creche
foi construída ao Iongo do

ano passado. ''Na época fi

zemos esta rede porque não

havia um' sistema de esgoto
no loteamento", explica
Ronis Roberto Bosse, dire
tor da divisão de projetos da
Prefeitura. A rede de esgoto
no loteamento foi implanta
da em julho de 2003. "Re

solvemos inutilizá-la por
questão de bom senso. O

Samae orienta que em caso

de rede coletiva de esgoto,

Comunidade jaraguaense participou
de mais uma edição doSesc Saúde

]ARAGUA DO SUL - O

Sesc desenvolveumais uma

edição do importante pro
jeto de prevenção a doen

ças, com a realização de

exames básicos e periódi
cos gratuitamente, além de

orientação à população
para uma vida saudável e

equilibrada. Há quatro
anos realizando este pro
grama com a comunidade,
sempre nas segundas
Quartas-feiras do mês, no
auditório do Shopping

CenterBreithaupt.
-Ontern a comunidade

pôde verificar no período
das 8 às 17 horas, o nível

de glicemia, colesterol,
medição de pressão arte

rial, peso, acuidade visual
e receber orientações para
melhorar a qualidade de

,vida, através dos profissi
onais contratados para
cada etapa do Sesc Saúde.
Além dos exames, e das

orientações repassadas du
rante o dia o Sesc promo-

veu à noite, uma palestra
gratuita intitulada "Identi
ficando os Limites do Cor

po na Prática Esportiva",
ministrada pelo médico fi

sioterapeuta Sérgio Luiz

Rodrigues.
Este projeto tem aten

dido uma média de 600

pessoas, onde pelo menos

ametade realiza os exames

necessários. O tema da pa
lestra este mês foi Orien

tações e cuidados com a

diabetes.

deve-se inutilizar a individual

por causa da manutenção
semestral que ela necessita",
diz Bosse. A caixa que rece

be todo o esgoto das resi

dências está na entrada do

loteamento. Segundo o en

genheiro, além do trabalho

de tampar a caixa coletora

deverá ser implantada nova

tubulação que será ligada a

rede externa. ''Na época não
existia rede de esgoto e não

havia previsão de expansão
de' rede" frisa Bosse que
acrescenta "não achamos que

seja um desperdício, mas
uma questão de prevenção
para que no futuro não haja
problema demanutenção se

mestral o que seria bemmais

problemático", finaliza o en
genheiro. (CELlCE GIRARDI)

I

.Artesanaro Schroedense

ScHROEDER - A secre

taria de Educação, Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer

promove neste dia 13, Sá

bado, a primeira edição da

feiramunicipal do artesanato
Schroederense, no galpão la
teral do despachanteJonas, a
partir das 8 horas da manhã.

Segundo o secretário,
Harildo Konell o objetivo
desta feira é divulgar os pro
dutos confeccionados pelos
artesãos do município, além
de agregar mais valor a ren

da. Os artesãos em Schroeder

já se reúnem desde 2002 e no

mês passado participaramda

feira Agosto de Todos em

Jaraguá do Sul, e que serviu
de estimulo para realizar uma

feira municipal. Os produtos
oferecidos variam de cerâmi-
ca, entalhes em madeira, pin
tura em telas, crochê, borda- ,

dos entre outras atividades que
.�

são realizadaspelos 26 artesãos
de Schroeder. "O mais inte

ressante desses trabalhosma

nuais é que não são só pesso-
as da terceira idade que apren
dem as técnicas,mas os jovens
também têm se interessado

bastante", destacaKonell.
No local haverá apresen

tações artísticas para os

artesãos e a comunidade. A

primeira feira municipal de
artesanato faz parte da pro
gramação de aniversário do

município comemorado dia
3 de outubro. (CELlCE GIRARDI)

PAULO FLORIANI

No
dia 24 de Março deste ano, o Vereador Paulo Ademir Floriani, enviou

ofício através de seu gabinete ao Secretário de Segurança Pública do

Estado, Sr. João Henrique Biasi. Neste oficio o Vereador; solicitou a

reativação do Posto Policial de Nereu Ramos. Explicando que a

localidade possui uma população superior a 12.000 habitantes, número este

maior 'do que dezenas de cidades do nosso Estado. Em resposta o Secretário

informou que existe uma carência.de efetivo, fato este que impossibilita a

reativação do Posto, todavia o mesmo repassou ao Comandante Geral da Polícia

Militar para que fosse intensificada a ronda policial móvel. No dia 28 de Abril o

gabinete do Vereador Floriani, recebeu ofício do Sr. Paulo Conceição Caminha,
Coronel Comandante Geral da Polícia Militar; onde o mesmo informou que a

ativação do Posto Policial exige um contingente, relativamente elevado para o tipo
de emprego a que se destina e

.
Considerando que a mobilidade do efetivo em

operação, fica restrito ao local onde o posto encontra-se localizado, o que dificulta
o emprego mais racional da tropa. Finalizando o Coronel se comprometeu a tomar

algumas medidas, tais como, a intensificação através do redirecionamento do

policiamentomotorizado, com o aumento de rondas das patrulhasmóveis.
O Vereador Paulo Ademir Floriani, também quer aproveitar a oportunidade, e
agradecer publicamente a parceria feita com os pedreiros, que contribuíram com

a mão de obra, para a construção de uma cobertura, em frente ao posto bancário
de Nereu Ramos. Hoje, em dias de solou chuva, os clientes, principalmente os

idosos, podem ficar sentados tranqüilamente aguardando a sua vez para serem

atendidos.
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SCAR

Dia 11, quinta-feira. 20:30
Espetáculo Projeto SI<R

Ingressos ZI R$ 10,00 e estudantes à R$ 5,00
G rartdeTeatro

A Grande novidade deste semestre é o início das
Aulas de Dança de Salão, Aprenda valsa, bolero,
salsa, merengue, samba e muitos outros ritmos em

um curso muito dinâmico e atual. Aulas ministradas
'

pelos professores, Maycon dos Santos e Fábio

Simões da "Cia dois pra lá/dois pra cá"- J oinvi lIe,
se. o curso tem duração de três mesesle as aulas
são todas as quartas-feiras das 19h às 21h. Estamos
estudando a possibilidade de abrir turmas aos

sábados devido a grande procura. Essa é sua chance
de aprender a dançar!

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

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

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

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

motora, ritmo, memória auditiva, visual e motora,
bem como postura e leveza. Matricule�se na aula de
ballet clássico!

Ministrado pela professora Salimi Mehanna, de,
origem Árabe, que atuou como bailarina e

professol'a na Fundação Cultural de Campo Mourão,
PR. Especializada em danças folclóricas orientais
como: dança dos sete veús; dança da-serpente, solos
de derbak e outras.

.

A aulas são todas as segundas-feiras, às 19h na
sala de dança do Centro Cultural. .

CORREIO DO POVO

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IDEBATE: ENTIDADES DE JARAGUÁ DO SUL DISCUTEM INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE PArSES

Costa Rica valoriza produtos
de exportação catarinense

JiARAGuA DO SUL - o

cônsul da C�sta Rica,Rolan
do Coto Varela, o presiden
te da Câmara Brasil -Costa

Rica, lldemar Cássias Perei

ra, presidente da Acijs, Paulo
Mattos, pró-Reitor da Unerj,
Guilherme Kraus, além do
secretário de Produção da

Prefeitura, DieterJansen e o

consultor de Comércio Ex

terior da Acijs, Alexsandro
Becker, discutiram ontem,
em reunião realizada no Cen

troEmpresarial dejaraguá do
Sul, a importância do inter

câmbio de informações co

merciais, sociais, tecnológicas,
econômicas e politicas entre

osdois países (Brasil e Costa
Rica), bem como a impor
tância dos produtos
catarinenses na pauta de im
portações da Costa Rica.

Vicky Bartel

Reunião com cônsul da Costa Rica, Rolando Coto Varela

De acordo com o con

sultor de Comércio Exteri
or da Acijs, Alexsandro
Becker, atualmente são 74

empresas catarinenses que

exportam para a Costa Rica.

Becker informa ainda que o

índice da balança comercial

de Santa Catarina com rela

ção à Costa Rica é extrema

mente importante para os

catarinenses. "Outra infor

mação importante é que a

Costa Rica, em razão de sua

localização geográfica e atu

ais tratados comerciais com

o México, Canadá, EUA e

Europa; pode servir como

uma plataforma de lança
mento de produtos de nos

sa região para aqueles mer
cados", argumenta Becker.

A comitiva daCostaRica
também aproveitaram a

oportunidade para apresen
tar amissão Ficar 2003- Fei

ra Internacional de Comér

cio e Investimentos da Cos
ta Rica ( Feira multisetorial

que acontecerá em outubro
na Costa Rica) evento que
contará com empresas ex

positoras do mundo intei

ro, inclusive de Santa

Catarina. Ainda de acordo
com Becker, já existe uma

mobilização em razão da

criação de um estande de

apresentação de Jaraguá do
Sul na respectiva feira.

Massaranduba recebe melhorias na infra-estrutura
MASSARANDUBA - A·

Prefeitura de Massa

randuba inaugurou no sá

bado último a pavimen
tação de cinco ruas, em

diversos bairros da cida

de. Foi pavimentada a

Rua da Integração, locali
zada no Centro, numa ex

tensão de 7.385 metros

quadrados e investimen

to de R$ 175.744,72,

oriundos de um convê
nio com o governo do
Estado no valor de R$
150 mil. Também foram

pavimentadas a Rua

Thomaz Radwanski, no
Bairro Guarani Mirim, a

Rua Otto Bauer, no Cen

tro, a Rua Harold Laffin,
no Bairro Butuca e a Rua
11 de Novembro, no

foram pavimentadas atra
vés de recursos do gover- \

no do Estado e governo
Federal.

Também no mês de

agosto a administração
municipal de Massaran

duba deu início as obras

de pavimentação e dre

nagem nasa ruas Pa

trimônio, no Bairro do

no perímetro urbano do
Bairro Benjamin Cons

tant; Rua VP 5 e VP 7,
também localizadas no

perímetro urbano do

Bairro Benjamin Cons-'

tanto Estas obras devem

ficar prontas em novem

bro deste ano,segundo in
formações do assessor

de planejamento, Ro
berto Leu.

Campeonato de tiroda imprensa a 30 dias da: Schützenfest
JARAGuA DO SUL - A

imprensa deJaraguá do Sul
e região foi convidada a

participar na última Terça
feira, nos estandes oflciais

do Parque Municipal de
Eventos, do Torneio de
Tiro promovido pela or

ganização da XV
Schützenfest. O encontro

marcou a contagem re

gressiva para a XV edição
da Schützenfest. O objeti
vo foi o de reunir os pro
fissionais de imprensa para
uma familiarização com o

Torneio de Atiradores e

também para confraterni

zação com a Comissão

centro da cidade. As ruas 'mesmo nome; Rua VP1,

Flávio Veta

Campeonato de tiro reúne profissionais da imprensa

Central Organizadora (CCO). Cerca de 70 pro-

fissionais participaram da

competição, A modalida
de praticada foi a. de

chumbinho, valendo cinco
tiros,

.

sendo permitidos
três tiros de ensaio. Na
ocasião aconteceu tam

bém o torneio de Tiro da
CCO. A pontuação ainda
não foi divulgada. A

premiação de ambos os

torneios será realizada no

dia 18 de outubro, às 21

horas, no Pavilhão C do

Parque Municipal de

Eventos, quando serão

também premiadas e co

roadas as majestades da
XV Schützenfest.
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lado", alerta Cleide

Mosca, acrescentando

que para este evento é

cobrada uma taxa de

QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de 2003

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
I AQUAPLANAGEM: CONDUTOR DE CAMINHONETE PERDEU O CONTROLE DO VEíCULO E CAPOTOU NA 5C-413

]ARAGuA DO SUL - A

chuva de ontem beneficiou

a região devido à estiagem
registrada desde o 'começo
do ano, mas deve ser mo

tivo de atenção redobrada

para motoristas que circu
lam nas cidades e rodovias.

O desnível das pistas acar

reta a formação de poças
d'água, que tornam-se ex

tremamente perigosas
quando os veículos estão

em alta velocidade.

O Corpo de Bombei

ros Voluntários de Mas

saranduba atendeu uma ví

tima de acidente ocorrido

na manhã de ontem, por
volta das 7h15. O fato foi

registrado na SC-413; pró
ximo ao Posto Pacheco. O

condutor da Silverado, pla
ca MAI-0521, de ]araguá
do SUl, Enio Pedro Mai, 44
anos, foi efetuar ultrapassa
gem quando perdeu o con
trole do veículo devido à

aquaplanagem, vindo a ca

potar na rodovia. Ao che-

Motoristas devem ter atenção
redobrada devido às chuvas

PRF orienta condutores a reduzir a velocidade

gar .no local solicitado, os

socorristas encontraram a

vítima ainda com vida, mas
com ferimentos graves,
como traumatismo

craniano. "A coluna locali

zada em cima do vidro do

lado do motorista afun

dou, atingindo a cabeça da

vítima. Ele entrou em óbi

to no pronto-socorro de
Massaranduba e em segui
da foi levado ao Instituto
Médico Legal, em ]araguá
do Sul", diz um dos bom

beiros.

Para evitar acidentes

como este, os motoristas

devem reduzir a velocida

de de maneira que seja
compatível com as condi

ções da rodovia, circulan-
'

do no máximo a 80 quilô
metros por hora, confor
me orientação do policial
rodoviário federal, Gui
lherme Antunes da Silveira.

"Quando há poça d'água
na estrada, a roda do veí

culo flutua até entrar em

contato com a parte seca

novamente, mas com ve-

Inscrições para o futebol
devem ser feitas até amanhã

]ARAGuA DO SUL -

'os interessados em par

ticipar do Campeonato
Aberto de Futsal tam-

locidade diferente das de- bém devem se organi- R$ 50,00 por equipe -

mais, causando o descon

trole. Nestes casos, aconse

lha-se que o condutor não

acelere nem freie, e que tente
manter .li estabilidade do

veículo na pista apenas com
o volante", diz o policial.

ATROPELAMENTO -

Outra morte foi registrada
no dia de ontem, na BR-

280, próximo ao Bairro

Estrada Nova. O ciclista

ValnirCebolti, 35 anos, tran
sitava pela rodovia quando
foi atropelado pelo Ford

Cargo, placa MDC-6072,
de]oinville, conduzido por
Laudecir Ferreira Pinheiro,
36 anos. A vítima estava

com vida quando os bom

beiros de ]araguá do Sul

chegaram ao local, mas de

vido aos ferimentos graves
(trauma na parte de trás da

cabeça e perda de massa

encefálica), entrou em óbi

to no Pronto-socorro do

Hospital São José. (FABIANE
RIBAS)

Abertas as inscrições para o Escolar de Mata-Soldado

zar porque as inscrições
encerram am a.nh ã. A

competição é para atle

tas com idade a partir
de 17 anos, sendo que
os participantes devem

residir, trabalhar ou es

tudar em]araguá do Sul

ou em municípios da

microrregião: Guara

mirim, Schroeder, Mas
saranduba e Corupá. "A
equipe só é considerada

inscrita quando receber

mos a ficha com a rela

ção dos jogadores den

tro do prazo já estipu-

valor destinado à aqui
sição dos-prêmios: 100,
80, 60 e 50 quilos de

suíno aos quatro pri
meiros colocados, res-

Qpectivamente, além de

troféus e medalhas.

O congresso técnico

do Aberto-de Futsal tam

bém ocorrerá no auditó
rio da Escola Wizard Idi

omas, porém às 19h30

do dia 16 deste mês. A

realização dos jogos está

prevista para acontecer

entre 27 de setembro e21

de novembro.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 496

10- 19 - 20 - 29 - 41 - 59

lotomania
concur.so: 349
04 - 09 - 1 3 - 1 6 -

21 - 25 - 27 - 28 -

33 - 46 - 49 - 51 -

65 - 67 - 80 - 81 -

82 - 85 - 96 - 99

Quina
concurso: 1196

12 - 14 - 38 - 61 - 62

loteria Federal
concurso 03767

la-Prêmio: 72.380
20 - Prêmio: 25.605
30 - Prêmio: 58.293
40 - Prêmio: 62.617
50 _ Prêmio: 29.980

]ARAGuA DO SUL - A pe - masculino e femini- ção será realizada em 2 e 3 4' série do ensino funda-
FME (Fundação Municipal no. O evento é destinado de outubro. mental. ''Ajuda a desenvol-
de Esportes) está com ins- a estudantes com idade até A diretora de Promo- ver habilidades básicas da �[[§i fll ii! 111x_mmcrições abertas para o 10 anos (nascidos a partir ções de Eventos, Cleide criança como a flexibilida-

Campeonato Escolar de de 1993). O congresso téc- Mosca, lembra que o de e também prepara para �Mata-Soldado até o dia 23 nico acontecerá no próxi- mata-soldado é uma ativi- a iniciação de diversas
deste mês. As unidades de mo dia 26, no auditório da dade pré-desportiva mui- modalidades esportivas,
ensino interessadas podem Escola Wizard Idiomas, to utilizada nas aulas de como handebol, basquete nacionais e i1nportados
participar com, no máxi- com início às 15 horas, Educação Física para alu- e vôlei, por exemplo", Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 91.12-6:1.:1. 7
mo, duas equipes por nai- enquanto que a competi- nos que freqüentam até a acrescenta a diretora. E-mail: bla.l s@terra.com.br

Mais um grande investimento
em Infra-estrutura.

Os moradores da Rua Agostinho Valentin do Rosário.agora podem desfrutar do
I

asfalto realizado pela Administração Municipal. A Prefeitura vem investindo em

obras de infra-estrutura para promover a qualidade de vida da população.

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO 2001 .2004

Trabalho e Transparência
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ICIRCUITO: INSCRiÇÕES PARA A TERCEIRA ETAPA DA COMPETiÇÃO ,ENCERRAM AMANHÃ A TARDE

Divulgação

Academia Impulso conta desde o início do mês

om mais uma turma de aperfeiçoamento
além daquela formada há três anos}. Ao todo,
ão 14 nadadores com idade entre 11 e 15 anos

Beatriz Steinbach da Silva, Gabriela Mendonça,
smim Peixer, Karine Mendonça; Marcela Junkes

a Silva, Natalia Cunha, Marjorie Brognolli, Larisa
rognollij Bruno Daniel Peters, Gabriel Oldiqes,
ustavo Lescowicz, Jo_el Hornburg, Tiago
ittkowski e Luiz Gonzaga da Silva Neto.

este final de semana, atletas da Academia Im

ulso vão participar, do quinto Festival de Velo
idade Elias Moreira, em Joinville, nas depen
ências do Colégio Elias Moreira. Eles vão com

etir nas provas de 25 e 50 metros livre. A aca

em ia será representada por com 33 nadadores,
ntre 9 e 16 anos.

Nadadores serão convidados
a integrar a equipe (la Ajinc

JARAGuA DO SUL - As

inscrições para a terceira eta

pa do quarto Circuito
Interescolar de Natação - 6°

TroféuErnaruVolpiCoitinho
encerra amanhã. Os interes

sados em participar da com
petição devem entregar as fi
chas de inscrição na PME

(Fundação Municipal de Es
portes)" na .R�a Walter

Marquardt, das, 7h30 às

11h30 e das 1Jàs 17 horas;
Informaçõesmais detalhadas
podem ser obtidas através

do telefone 370-9555.
\ A diretora de Promoções

de Eventos/FME, Cleide
Mosca, informa que o

Interescolar de Natação é,
destinado a estudantes com

idade entre 8 e 14 anos (nas
cidos de 1989 a 1995), os

SE VOCÊ ENCONTRAR
CELULAR MAIS BA.RATO, VEJA,
SE NÃO É DE BRINQUEDO

REVENDA . TIM

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 302 Fone:(Oxx47) 275-3555
Shopping Breithaupt .., 2Qpiso Fone:(Oxx47) 275-1400

PREÇOS PARA PLANO MENU 1 00

Ajinc está elaborando projeto para construir uma piscina própria

quais devem ser inscritos pela
direção do estabelecimento

de ensino em que estão ma

triculados, podendo cada

atleta participar de até duas
modalidades. O congresso
técnico está 'marcado para as

14 horas do próximo dia 23,
no auditório da Escola

Wizard ldiom�s. A compe
tição acontecerá em 25 des-

\
te mês, a partir das 14h30,
na piscina da Sociedade

Desportiva Acaraí.
Ao fim desta competi

ção, o técnico de natação da
Ajinc (Associação Jaragua
ense dos Incentivadores da

Natação Competitiva),
Ronaldo Fructuozo, irá se

lecionar dez atletas que se

destacaram nas três etapas e

convidá-los para efetuar um

treinamento, de outubro a

dezembro deste ano. Os cin-
.: co melhores passarão a in

tegrar o grupo que defende
o Município em competi
ções dentro e fora do Esta

do de Santa Catarina. ''Nós

gostaríamos de convidar

mais atletas porque sabemos

que existem muitas pessoas
,

com talento aqui emJaraguá
do Sul. O problema é qUe:
não contámos com uma es-

trutura condizente para com

portarmuitos atletas, O gru

po conta com 45 nadado
res e nos só podemos trei

nar no período da tarde, até
às 17h30. Trata-se de um

tempo, curto e quando há

sócios do clube na piscina,
diminuem-se as raias que po
demos utilizar", destaca o

técnico. Para reverter este

quadro, Fructuozo diz que a

entidade está elaborando um
projeto de construção de

uma piscina exclusiva para

que a natação daAjinc exer
ça os treinamentos. (FABIANE
RIBAS)

InscriçõesparaaMaratonaforamprorrogadas
JOINVILLE - Em vir

tude da grande procura de

corredores, a coordenação
da 3" Maratona de Santa

Catarina resolveu prorro
gar o prazo de inscrição até
hoje. O prazo anterior era

até dia 6 de setembro e a

medida vale também para
a Rústica. As competições
- que. ocorrem paralela
mente e são uma realiza

ção da Fesporte (Fundação
Catarinense de Desporto)
com apoio da Elotrosul,
Caixa Econômica Federal

e Ópera Games -'-- tinham
até às 15 horas de terça
feira cerca de 2.820 inscri

tos, sendo 1.500 na

Maratoninha, 570 na Rús

tica e 750·na Maratona.

Para se inscrever o in-

teressado deve ir até a sede

da Fesporte, à Rua Co

mandante José Ricardo

Nunes, 79, bairro Capoei
ras, Florianópolis das 8 às

12 e das 14 às 18 horas ou

por meio do site

www.fe�porte.sc.gov.br. e
m a i I

gepar@fesporte.sc..gov.br.
O valor da inscrição da

Maratona é de R$ 60,00
(como prevê o regulamen
to para pagamentos após
o dia 31 de agosto) e para
a Rústica, R$ 30,00. Mais
informações pelos telefo
nes (48) 271-1800, 271-
1813,271-1815 e fax 271-

1847.

Além disso, o partici
pante terá que doar um

quilo 'de alimento não pe-

recível, a ser entregue à co

ordenação do evento no

sábado, dia 13, das 9 às 17

horas, na Passarela Nego
Quirido, no momento em

que for retirar o kit da pro
va composto de uma ca-

.

misa, boné, número, mapa
da competição. e um pon
to eletrônico (chip de com-'

putador).
O alimento será desti

nado ao Projeto Fome

Zero, Esporte Dez, da

Fesporte, que doará ,a uma
instituição de caridade. A

Caix� Econômica Federal

doará um agasalho oficial

da equipe de atletismo do

Brasil, que disputou o

Panamericano, ao melhor

classificado de cada cate

goria que seja seu cliente.
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nho de torcer para que
Michel não consiga com

pletar esta prova e tenho
de fazer dois excelentes

resultados, aqui em

Joinville e em Lontras,
para então garantir o títu-
16", diz.

O clima vai interferir

diretamente na condição da
pista, na opinião do piloto
Dirceu Rausis. ''A estrutura

do autódromo de Joinville
foi construída em cima· de
um aterro de mangue, o

que deixa o piso bastante

vulnerável. Mas a chuva do

lhada por quase todos os

atletas de Curitibanos para
fazer 3 a O. Aos 16',Japo
nês aproveitou para tocar

fora do alcance de

Marcinho e fez o quarto
gol.

As duas equipes foram

para o intervalo e Fernando

Ferreti aproveitou para cor
rigir a marcação e impedir
os avanços do adversário,
que jogou nos contra-ata

ques durante todo o primei
ro tempo. O resultado co-

.

meçou a aparecer aos dois

minutos, quando Marcinho
fez o primeiro gol do time

de Jaraguá do Sul. Dois mi

nutos depois Baega, com a

vai reunir pilotos em Joinville

QUINTA-FEIRA, 11 de setembro de 2003
esporte@Jornaicorrelodopovo.com.br

•VELOCIDADE: NONA ETAPA DO CAMPEONATO ESTADUAL ESTÁ AGENDADA PARA ESTE FINAL DE SEMANA

N
Catarinense de automobilismo AVAí�!�!-'--N-OVA----

]ARAGuA DO SUL -

Adeptos de velocidade e

adrenalina preparam-se
para as três últimas etapas
do Campeonato Cata

rinense de Automobilismo

na terra. Este final de se

mana acontece a nona e

antepenúltima prova, no
autódromo de Joinville.
Como cada participante
pode descartar os três pi
ores resultados, seis pilotos
que correm na categoria
elite da competição, Mar
cas A, têm chances mate

máticas de Ievar o troféu
de campeão desta tempo
rada para casa - Michel

Giuste, de j oaçaba:
Raulino Kreis Junior, de
Jaraguá do Sul; Leomar
Fendrich, de São Bento do

Sul; Carlinhos Bago, de

Blumenau;Juliano Diener,
de São Bento do Sul, e o

também jaraguaense, Dir-
o

ceu Rausis, coriforme a

ordem da classificação ge
ral da competição.

Com muita determina

ção em vencer, Kreis

Junior diz estar prepara
do para a próxima etapa.
Ele considera a pista de

'Joinville bem seletiva, com
partes rápidas e outras

bem travadas. "Porém, tra-

Divulgação
Cada piloto tem direito de descartar os três piores resultados registrados na competição

ta-se de uma estrutura

próxima de minha cida

de-sede, onde tenho um

carinho éspecial, já que a

torcida comparece em

peso. Meu carro passou

por uma revisão bem de

talhada, justamente para

podermos buscar um

bom resultado nesta reta

final dó campeonato",
avalia. O piloto salienta

que o primeirocolocado
está com grande diferen

ça de pontos por não ter

sofrido nenhuma quebra,
diferente dos demais. "Te-

começo da semana vai con

tribuir para deixar o piso
mais compacto, proporci
onando pouca poeira", diz,
enfatizando que se vencer

esta etapa, dependendo do
resultado dos demais, é um
forte candidato ao título.

Sábado pela manhã

acontecem os treinos livres,
a partir das 1 O horas, no
período da tarde começam
as tomadas de tempo e, no

domingo às 9h30, serão os

warm up e, em seguida, as
primeiras baterias da Mar

cas N.

Equipe Malwee empata com o grupo de Curitibanos
]ARAGuA DO SUL

Depois de estar perdendo
por 4 a O no primeiro tem-

I

po, a Malwee encontrou

seu melhor jogo na segun
da etapa e acabou empa
tando com a equipe de

Curitibanos, por 7 a 7, na
noite de terça-feira, em São

Joaquim, pela penúltima
rodada da primeira fase da
Divisão Especial do Cam

peonato Catarinense de

Futsal. O time jaraguaense
jog� o último compromis
so nesta fase do campeo
nato, no sábado, às 20h30,
no ginásio Wolfgang
Weege, contra a Anjo Quí
mica.

Na partida contra

Curitibanos, os campeões
brasileiros estiveram longe
de sua melhor per-

_
formance no primeiro
tempo. Com falhas de

marcação, principalmente
na defesa, e desfalcada de

Xande e Chico, a Malwee

sofreu o primeiro gol aos
3'30", através de Japonês
que aproveitou uma falha
na saída de bola. O segun
do gol aconteceu aos 10',
com Marques aproveitan
do uma troca errada de

passes no meio da inter

mediária adversária. Qua
tro minutos depois, Edgar
concluiu uma jogada traba-

mão, fez 5 a 1. Falcão, em

grande noite, fez o segundo
da Malwee aos seis minu

tos, enquanto James fez ó

terceiro aos nove.

A recuperação do time

de Jaraguá do Sul conti

nuou aos 14' com Falcão

marcando o quarto gol.
Aos 15'10", foi a vez de

Júnior empatar o jogo em

5 a 5. Aos 16'20" Marques
deu novamente a vantagem
para o time de Curitibanos.

Falcão empatou aos 18,
Edgar fez 7 a 6. para
Curitibanos, aos 19 minu

tos, e Júnior empatou fal

tando 15 segundos para o

término do jogo.

Com três gols de Celso, o Avaí não tomou conhecimento
do Vila Nova nesta terça-feira e com um futebol
envolvente goleou o adversário por 5 a 2 no estádio da
Ressacada, em Florianópolis.
Com isso, o Avaí foi para a nona posição na tabela, com
29 pontos, e permanece vivo na briga por uma vaga na

próxima fase da Série B. O Vila, por sua vez, ocupa
apenas a 19a posição, com 23 pontos.

CRICIÚMA PODE JOGAR COM TRÊS ZAGUEIROS

O técnico Gilson Kleyna retomou os trabalhos táticos
com o grupo de jogadores do Criciúma e deixou claras
suas dúvidas no esquema tático a ser adotado para a

partida com o Santos, naVilaBelmiro. Kleyna pode optar
pelo esquema com três zagueiros, com a entrada de Alex

Xavier, na vaga de Léo Oliveira, suspenso.
Outra possibilidade seria reforçar a marcação no meio

com três volantes: Léo Mineiro, Cléber e Cléber Gaúcho.
Por enquanto, a única presença garantida é o lateral e

capitão da equipe, Paulo Baier, absolvido pelo STJD.
Baier tinha sido pego no exame antidoping.
O volante Paulo César, que vinha se recuperando de

dores no joelho direito, não vai mais enfrentar o.Santos
Seu tratamento deve ser prolongado por mais duas.
semanas.

O jogador, que estava praticamente pronto para retornar

aos gramados, voltou a sentir dores no joelho machucado
no treino desta segunda-feira, após pisar em um buraco

no campo.
"Não quero atropelar nada. No momento que estiver

bem, vou ter minha chance", disse Paulo César.

JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA
A chuva que caiu durante quatro dias na cidade de

Joaçaba, sede dos 160 Joguinhos Abertos de Santa

Catarina, ainda não comprometeu a realização das provas
de atletismo, que começam hoje, com uma seletiva dos

180 atletas inscritos na competição. Até a manhã de

ontem, o mau tempo era a maior preocupação dos

organizadores. De acordo com o diretor técnico da FCA

(Federação Catarinense de Atletismo), Osni CésarMuller,
se a chuva persistisse não haveria tempo hábil para'a
drenagem d� pista com conseqüente atraso no início da

competição. "Se isso acontecesse seria um transtorno

para nós da organização e principalmente para os atletas",
declarou o presidente da FCA, Euclides Gerônimo

Ribeiro.
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