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Doas Rodas
Industrial

www.duasrodas.com

� Conforto com muita Classe
-

www.mannes.com.br

'A
Marisol'

.marisol.com.br

Cassuu Advogados Associados SIC
OAB/ se 397/99

.

(47) 371.7511
Direito Trabalhista Em resarial

Entidades unem-se para fazer
campanha alusiva ·ao trânsito

A Semana Nacional do Trânsito tem início hoje e prossegue até dia 25. Na segunda-feira iniciam as blítze por toda a

cidade. Réguas, canetas e adesivos alusivos ao trânsito serão distribuídos para conscientizar as pessoas. Pagina 10

Indústria investe em cultura e.
.

.

privilegia turismoe comunidade

Vicky Bartel

Eggon João .da Silva, um dos fundadores do. Grupo Weg, assina o livro de visitas do Museu Weg, durante
solenidade de inauguração realizada dia 16, no aniversário de 42 anos de fundação da empresa. Pagina 5

Cesar J unkes

A direção da. ADDmakler
apresentou na noite de 'segunda
feira .0 novo lay out da empresa.
Um coquetel foi oferecido aos

funcionários e fornecedores.
Pagina 12

.

Atletismo traz nove

medalhas para JS
Os jaraguaenses que defende

ram Jaraguá do Sul nas provas
'de atletismo nos Joguinhos de

SC voltaram para casa com nove

medalhas, sendo quatro de ouro,
duas deprata e três de bronze.

, PÁGINA 11

Novas regras para

aposentadoria especial
o engenheiro do trabalho,

Gilberto Feusel, esteve em líuaguá
do Sul na .tarde de' ontem para
explicar sobre as novas regras para
concessão de' aposentadorias
eSpeCla1s.

PÁGINA 3

�oconevipromove
eleição no sábado

O Moconevi ( Movimento de
Consciência Negra do Vale do

Itapocu) promove, no sábado à

tarde, eleição para a escoiha da

nova diretoria da entidade, que
comemora dois anos de fundação
em novembro.

PÁGINA 8

Fome Zero atende'
5 milhões de crianças
e 423 mil famílias.

PÁGINA 3
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Manifesto
FRANKLIN MARTINs�DiretordeJornalismo daRede Globo - DF

Desculpe .iniciar seu dia com uma notícia tão
, l,

esdrúxula, mas é a dura realidade brasileira, país
das oportunidades riem sempre aproveitadas em

,

.' prol desse povo sofrido.
,

O depútacl9 chamado Jutahy Magalhães, do',';!-. �.. '.t "

�PB,1.l;!�,.Bahia� é Q� autor de um projeto de lei que

li��íi��"á tb,�túp.ç'io em nosso país (queparece/:ti·<: .:�r ,

..,}.:,� ."�- -

, ....�_'.... ,'''.:"<

não ser muita!). '

O 'projeto, conforme matéria" da Rede Globo,
,

proíbe o Ministério Público de investigar atos de

corrupção de Presidente da República,
Governadores de Estados, Prefeitos, Senadores,
Deputados Federais, Deputados Estaduais e

Distritais.

De acordo com a nova lei;'que já foi aprovada
em primeiro turno no Congresso, esse pessoal aí
vai deitar e rolar com o dinheiro-público sem serem

importunados.
Então caros internautas, vamos espalhar _

esse

assunto para toda a rede. Va�os pressionar de

todas as formas possíveis, para que essa lei

absurda e imoral não seja aprovada.Vamos nos
, '

utilizar de todos os meios disponíveis: televisão,
rádios, jornais etc etc.

O Brasil e o Povo Brasileiro não podem, de
forma alguma, aceitar iss�;�que meia dúzia de

parlamentares mal intendà'n'ãiós (o que parece
ser o caso do tal Jutahy) legâ:lizem·a corrupção e

, ,

:,.. �",

a bandalheira em nosso País.. ..' \ '

� ;

Nós, internautas, já fon;l'o's r��pbnsáveis por

soluções e divulgação de vários casos lamentáveis

que envergonham todo e qu��pet cidadão de bem.

Acredito ser esta causa j�§ta ;.'é:' qll�;'�recisa ser
_ -:

,

;·r�· ;'� "0 -.
,o'':

.

!r'
c.

:.' ;- �", .:'\:'
_

'!

levada ao conhecimento d'{,:�baá A pslp\]:h'ção, '

Não vamos, de forma alguJi'�, d�i��� ?l?�ss�.r 'e�,
branco este ato vergonhoso,' �r�tiite��do "pdr'�stl"..

'

elemento, digno representante idü;p,it.·,,·\ "

'

.'

I

' • "� I
"", 'i.,
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Fiquem atentos, e vamos s��yaF 0 Brasil demais'
•

�

\
� � •

c
..,",'

esta maracutaia.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço
ou telefone paracontato, O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramatll:á's necessanas.

Insegurança e Trânsito

Os' textos. e: colunas' assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn,d,
....'

"

'. L.
•

Recentemente, o JornalCor
reio do Povo publicou reporta
gem sobre trânsito destacando a

falta de respeito de motoristas e

pedestres, ( especialmente dos

motoristas) em relação à sinali

zação horizontal. As faixas de se

gurança, por exemplo, raramen-
.

te são respeitadas pelos motoris
tas e o pedestre, na grandemaio- .

'ria das vezes, não sabe se pode
confiar no que diz a lei, lei que
lhe garante o direito de atraves

sar uma rua em relativa seguran
ça.

Os policiais responsáveis
pelo trânsito de jaraguá 'do Sul

confirmaram o desrespeito de
motoristas e pedestres, alertando
para a necessidade do bom sen

so, tanto' de quem dirige como

de quem está àpé.Nenhuma das
duas partes está isenta do com

promisso de ter atenção, de pro
curar o melhor momento para

.

atravessar unia rua .ou ultrapas
sru- outro veículo.

Apesar das inúmeras campa
nhas e esforço conjunto no sen

tido de conscientizar a popula
ção da necessidade de se respei
tar as leis ,'do trânsito pata não

corrertr;l0S o risco de desrespei-

r
oqueseobserva
em umsimples

passeiopelo centro
da cidademostra

que o termo

conscientização
temsido

interpretado
. apenas como uma

simplespalavra
_J

tar a vida humana, os resulta

dos ainda estão longe do dese

jado. O que se observa em um

simples' passeio' pelo centro da
cidade mostra que. o termo

conscientização tem sido inter

pretado apenas como uma sim

ples palavra, sem sentido práti
co.

Nesta quinta-feira, tem iní
cio aSemanaNacional doTrân-

. sito, que em Jaráguá do Sul tem

sido realizada com a participa
ção da comunidade, em especi
al dos estudantes do ensino fun

damental e coordenada pela ad
ministração pública municipal,
que não tem poupado esforços
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paramobilizar a sociedade em toro

no do problema.
Mesmo com tamanho empe·

nho da sociedadee do podercos
tituído, os avanços têm sido pau·
coso Apesar do esforço da grande
maioria, o desrespeito às normas

de trânsito ainda caracteriza um

dos mais graves problemas eacar·

reta, q�e sempre, prejuízos das

mais variadas ordens, desde ama·

terial até o prejuízo de uma vida

humana, sem contar a possibili·
dade de seqüelas físicas perma
nentes.

Agora, com o início de mais

uma campanha, a comunidade
espera que, pelo menos durante

os dias que durar a iniciativa,
motoristas e pedestres reflitJUll

sobre o assunto e não' transfor
mem oautomóvel em uma ar!l1il

emuito menos o saudável hábito
de caminhar em risco de morte,

As futuras gerações, que felizmeo'
é

te demonstram bemmais conso-

ência que a maioria dos adultos
. desobre o assunto, precisam ,

exemplos que possam ser segut
dos, não de desculpas ou alegll

ção de fatalidade. O respeito nO

trânsito é a única forma de se eVI

tar os acidentes e preservar a vida.
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o presidente do diretório do pp de Jaraguá do

Sul e secretário.de Pro?ução da Prefeitura, Dieter

]anssen, afirma que está confiante no

desempenho do seu partido nas eleições
municipais do ano que vem. Janssen salienta que

o pp está resgatando antigas lideranças e cita

corno principal exemplo o nome do ex-deputado
estadual e atual diretor de Marketing da Scar,

empresário Udo Wagner. Mesmo admitindo que
a saida do vice-prefeito Moacir Bertoldi do PP,

Janssen acredita na potencial,idade do partido,
considerado por ele mesmo como o maior de

]araguá do Sul. Janssen ressalta que o PP está

convidando pessoas que tenham interesse em

participar da sigla parà que compareçam ao

diretório e conheçam os projetos do partido.

VISITA'
O secretário de Estado da Segurança Pública e

Defesa do 'Cidadão, João Henrique BIasi estará

visitando a região do Vale do Itapocu amanhã.'
.As 10 horas, ele tem agendado reunião com

lideranças e autoridades, na Acijs ( Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul). Ainda.
na parte da manhã ele visita a delegacia da

comarca de Jaraguá do Sul e ao meio-dia, visita a

delegacia da comarca de Guaramirim. A visita
do secretário encerra às 12h30, com almoço no

"

restaurante Represa, em Guaramirim.

ENT
.

RE ASPJ\.S ,,�

"No meu mand-ato, quero mostrar que o

vereador não vem até aqui apenas para
receber salário". A afirmação é do presidente
da Câmara de vereadores de Jaraguá do Sul,
Carione Pavanello, ao 'referir-se a série de

novidade;; implementadas por ele.

POLÍTICA CORREIODO POVO 3
redacao@jornalcorreiodopovo.com:br
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• INICIATIVA: VEREADOR DO PT QUER APOIO DOS COLEGAS PARA A DISCUSSÃO SOBRE AS FUNERÁRIAS DE JS

Projeto. de Zé Padre prevê
Central de Atendimento

. ]ÀRAGuA DO SUL - o

vereador José Pendiuk dos
Santos (PT) mais conheci

do corno Zé Padre, espera
que as Comissões de Le

gislação e Justiça, e de Fi

nanças e Otçamento anali

sem positivamente projeto
de sua autoria que prevê
regulamentação dos servi

ços prestados pelas funerá
rias de jaraguá do Sul. O

vereador ressalta que o as

sunto está em discussão

desde novembro' do ano

passado e o projeto foi

protocolado junto à Câma
ra no dia 20 de agosto des
te ano. "Como as Comis

sões têm prazo de 40 dias

para análise, espero que os

colegas cumpram com sua
.

função. Acredito que o

projeto será analisado a

partir do dia 25 deste mês",

]ARAGuA DO SUL - O

Programa Fome Zero, mais
ambicioso projeto de com

bate à pobreza já instituído
no Brasil, já atende 423.176

famílias, em 1237 municípi
os do país,' considerados

. \:

prioritários em função das

condições sociais e econômi
cas. Deste total, 298.267 são

atendidas com o Cartão Ali- .

mentação, outras 113.909 são

.:

assim considero importan
te que a Câmara promova
um debate sobre o assunto,

que mobilizou a 'opinião
pública no final do ano pás
sado. "Estou chamando

'

todos os proprietários de

funerárias para que eles

dêem sugestões. Mesmo
que o parecer ?as Comis

sões for contrário, nada

impede que discutamos o

assunto de forma demo

crática", analisa o vereador.
De acordo com o pro

jeto de Zé Padre, a inten

ção é instalar uma Central

de Atendimento, nos mes

mos moldes da qu� existe

em Criciúma. "A minha

idéia é de que o atendimen

to seja em regime de �odí
zio,com escalas, sendo que
cada uma das funerárias te

ria o direito de fazer seus

atendimentos, sem prejuízo
de nenhuma delas e que a'

Prefeitura fiscalize os servi

ços� Ainda de acordo com

o vereador, a média men

sal de mortos é de 40 pes
soas. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Cesar Junkes

Zé Padre, do PT, quer que projeto seja analisado aihdà este mês

afirma Zé Padre.
.

,

O vereador esclarece

ainda ter conhecimento que
alterações em serviços de

ordem pública, juridica
mente, devem ser envidas,
através de projeto de lei,
pelo Executivo. "Mesmo

de acampadas a espera da
reforma agrária e 11 mil in
digenas. O projeto garante
aindamerenda a 4,5 milhões
de crianças da pré-escola e

881 mil de creches.
A distribuição de ali

mentos feita até agora cons
titui apeqas a primeira fase,
de emergência, pois quem
tem fome não pode espe
rar. O programa, no entan-

to, prevê ações estruturais

que vão gerar emprego e

renda nas áreas atendidas,
incentivar a agricultura fami
liar, as cooperativas, dar cré
dito, alfabetização e fazer a

reforma agrária, para que as

pessoas possam ganhar seu
sustento, sem precisar de ces
tas básicas.

O cadastro único das fa
.

rnílias a serem atendidas pe-

los Programas de transferên
cia de renda já foi realizado
em 97% dos municípios,
num total de setemilhões de

famílias cadastradas. O go
verno de renda, que permi
tirá a otimização da aplica
ção dos discursos na prote
ção das famílias de baixa ren
da e a integração dos pro

gramas será anunciada ain

da este ano .

Fome Zero atende 423 mil famílias e 5 mil crianças
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ISEGURANÇA: APESAR DA RECESSÃO NO PAís MERCADO DE SEGUROS SEGUE EM FRANCO CRESCIMENTO

Mercado de seguros cresce

diante da violência nomunicípio
}ARAGuA DO SUL - A

situação de insegurança se-
.

gue cada vez maior. O que
antes era uma 1ffiagem so

mente vista nas capitais; está
se espalhando para grandes
cidades e mesmo para o in

terior. Os assaltos, roubos,
furtos e mortes têm feito o

cidadão comum se precaver
cada vez mais. A procura

por seguros de vida e de

imóveis tem crescido a

olhos vistos. Em 2002 a

ADDtnakler corretora e se

guradora de Jaraguá do Sul
cresceu 36,2%. "Somente no

.

primeiro semestre deste ano

nosso crescimento foi de

27,8%. Isso se deve ao es

forço da equipe comercial e
pela procura das pessoas
que estão se conscientizando

da necessidade de obter o

produto 'seguro"', diz o di

retor da filial de Jaraguá do
Sul, Alcides João Pavanello.
Mesmo com este crescimen

to, o diretor da empresa ex

plica que só não foi maior
devido a recessão do país.
'

..'Apesar do crescimento,
atingimos no primeiro se

mestre apenas 92% da nos
sa meta estabelecida, mes
mo assim comemoramos

nossa expansão de merca

do", destaca.
De acordo com o em-

Cesar Junkes

Pavanello: empresa quer investir mais no setor de seguros

presário o volume maior de

seguros aincf� é no ramo

empresarial. O seguro pes
soal também está em franco

crescimento, mas o

residencial ainda deixa a de

sejar na opinião de Pavanello
que pretende ampliar o mer
cado. "Infelizmente em

Jaraguá do Sul as pessoas
acreditam que assaltos, rou
bos e sinistros só acontecem

na casa do vizinho. É preciso
se precaver, E hoje os segue
ros residenciais estão bem

acessíveis, acho que falta fa

zermos uma divulgaçãomai
or sobre os benefícios de um

seguro deste tipo", adianta.
Hoje o mercado de se-

guros de saúde e planos
odontológicos são destaque
em Jaraguá do Sul. "Cerca

.

de 60% da população
jaraguaense tem um plano
de' saúde. Este é um índice
alto de qualidade, não há ci
dade em Santa Catarina
com um nível tão bom de

seguro saúde", informa
Pavanello.

A ADDmakler desen
volve e disponibiliza produ
tos e serviços para as neces

sidades específicas de seus

clientes. Esta diferenciação
faz-se ainda mais marcante

na contratação de seguros.
Com urna filosofia de tra

balho voltada para a preven-

ção, aplica técnicas que bus
cam identificar os riscos aos

quais as empresas se encon

tram expostas. O plano ela

borado procura adaptar-se
ao perfil de cada cliente.

Com sede em Blumenau, e

com filiais distribuídas nos

estados de Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Rio de

Janeiro, Minas Gerais, Cea
rá e Rio Grande do Sul, a

ADDmakler apresenta um

perfil arrojado e dinâmico,
característica de toda a sua

equipe. Em 1999 a ADD /
Makler Administradora e

Corretora de Seguros Ltda.
assumiu o controle socie
tário da Herco Consultoria
de Riscos e Seguros Ltda.,
empresa fundada em 1970.

Assumir aHerco foi a para
a ADDmakler um grande
passo para a ampliação ge
ográfica da sua área de

abrangência, além da in

corporação de modernas
técnicas e metodologias de

gestão dos riscos. Com
isso atende de forma

abrangente às várias expec
tativas do mercado segu
rador e ressegurador, Pas
sados 16 anos, a

ADDniakler é hoje a mai

or corretora de seguros
com capital 100% nacio

nal. (CELlCE GIRARDI)

'Síndica1istadeJaraguádoSulparticipadeCongressonaHolanda
]ARAGuA DO SUL-O

presidente do Sindicato
"dos Trabalhadores nas In

dústrias do Vestuário, Fia
ção e Tecelagem deJaraguá
do Sul e Região, Gildo
Antônio Alves, participa,
de 24 a 27 de setembro,
em Doorm, Holanda, do
33° Congresso Mundial da
FITV (Federação Interna
cional do Setor Têxtil e

Vestuarista). Durante o

Congresso serão debatidos
temas como as Conven

ções Coletivas de Traba

,lho).
Durante o Congresso,

serão debatidos temas

como as Convenções Co
letivas de Trabalho, o tra

balho informal, condições
de trabalho, além dos

acordos bilatérias e merca

dos regionais ( Mercosul,
Comunidade Andina,
Alça), sempre relacionados
diretamente ao setor têxtil
vestuarista. "Temos o mài

or cOntingente de trabalha

dores, no mundo, entre
todos os demais setores

produtivos. Precisamos
encontrar alternativas que .

melhorem as condições de
trabalho e salário e salário
da categoria, em nível

mundial" , avalia Gildo

Alves.

A própria Federação
Internacional do SetorTêx

til eVestuarista vai assumir

integralrriente os custos do

intercâmbio sindical, que
inclui a participação de

outros quatro dirigentes
sindicais da América Lati

na, entre eles, apenas dois

brasileiros - o segundo é

dirigente de sindicato do
setor do Rio Grande do
Sul.

A delegação da Amé

rica Latina foi relacionada

pela �latic (Federação La

tino-Americana do Setor

Têxtil, Vestuário, Cour� e

Calçado), a partir de Semi

nário ocorrido·no mês de

março deste ano, na Esco
la de Formação Sindical da
Fetiesc ( Federação dos
Trabalhadores nas Indús
trias de Santa Catarina", em
Itapema.

Enquanto entidade que

representa cerca de 12 mil
vestuaristas deJaraguádo Sul
e Região, o STN está filiado
à CAT (Central Autônoma
de Trabalhadores), vinculada
internacionalmente à CMT (
Confederação Mundial do

Trabalho). Gildo viaja dia 22
e retoma ao Brasil em 28 de
setembro.

QUINTA-FEIRA, 18 d; setembro de 2003

Empresários conhecem as

novasrégras�aposentadoria
]ARAGuA DO SUL -

Entre em vigor a partir
do dia IOde novembro

deste ano as novas re

gras e critérios para a

concessão de aposenta
dorias especiais. On

tem, o engenheiro. do
trabalho Gilberto Fau

sel esteve em J araguá do
Sul para explicar a um

público de aproxima- .

damente 50 pessoas ( a

reunião fo i na Aci j s)
como devem agir as

empresas a partir de

novembro, quando pas
sa a vigorar o novo for

mulário que vai gerar 9

Perfil Profissiográfico
Previdenciário, docu
mento que vai determi

nar se o segurado tem

ou não direito à. apo
sentadoria especial.

De acordo com

Fausel, a nova classifi

cação dos agentes noci
vos tem por objetivo
reduzir o número de

aposentadorias especi
ais. "O formulário será

usado com:o elemento

de instrução para aPre.
vidência no que se refe
re às aposentadorias es

peciais, que são aquelas
onde o segurado com

prova que sua atividade
laboral é prejudicial à
sua saúde", explica
Feusel.

Ainda segundo o en-
-

genheiro do trabalho, °
novo formulário é ex

tremamente completo,
com espaços para pre
enchimento de dados

administrativos) agentes
nocivos, informações
médicas e outros deta

lhes que vão oferecer

segurança para a Previ
dência ao analisar um

pedido de aposenta-da
ria especial. Outro de

talhe importante é que,
.

ao contrário do que

sempre aconteceu, uma

cópia do formulário
será entregue ao funci- r

cnário; para que o mes

mo saiba o que está sen

do apresentado, de for

ma legal. (MARIA HELENA
DE MORAES)

r Junkes

Engenheiro do trabalho, Gilberto Feusel, apresentou as mudanças

Cotação de ontem
Compra
2.9049
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APEVI
Planejamento e Metas em vendas é o tema do curso

que a Associação das Micro e Pequenas empresas do

Vale do Itapocu (Apevi) promove de 29 de setembro

a 2 de outubro no Cejas. O curso é direcionado a

profissionais que desejam atuar com esta-ferramenta

considerada fundamental em todos os segmentos. O

curso será ministrado através de palestras expositivas e

participativas, dinâmicas de grupos, práticas e

sim;liações de diversas situações. O investimento para
associados é de R$ 85,00. Não, sócios investem. R$

�
115,00. Outras informações podem ser obtidas pelo
fone 275-7003 ou 275-7025.

TEATRO
Criado há 10 anos pela Sociedade Cultura Artística, o

projeto ''A escola vai ao teatro" é um dos próximos
eventos programados para jaraguá do Sul. O projeto
tem .como objetivo estimular o s estudantes a

frequentarem salas de teatro e a conhecerem o espaço
cênico completo. O evento acontecerá entre os dias 6

a 13 de outubro. As escolas interessadas em levar seus

alunos para conhecer o ambiente artístico deverão

entrar em contato com a professora Sandra Baron,
pelos fones 275-2477 ou 370-6488.

FESTA DA CRIANÇA
A direção do STIVestuário, fiação e Tecelagem de

'" Jaraguá do Sul e região, estima a presença de pelo
menos três mil pessoas na 8" Festa da Criança, que
acontece a partir do dia 4 de outubro, na sede, Francisco
Fischer, 60, marcando .a passagem do Dia da Criança.
O evento promovido anualmente pela entidade,
COstuma reunir os filhos de trabalhadores(as)
vestuaristas com idade até 14 anos numa agradável
tarde de confraternização, com distribuição de brindes,
atividades de palco e brincadeiras. As inscrições para a

festa são gratuitas, exclusiva aos vestuaristas e estio
abertas até o dia 25 de setembro, pelo fone371-2322
ou pessoalmente na sede.

PALMEIRA REAL
O Primeiro Encontro Estadual de Produtores de
Palmeira Real de Santa Catarina acontecerá no dia 19,
Sexta-feira, no parque dos agricultores em Itajaí. A taxa

� de inscrição é deR$l O reais. Serão abordados assuntos
Corno panorama da cultura em Santa Catarina: haverá
painel e debate sobre a comercialização, propostas de

orgaQização do produtor, palestras e informações sobre
financiamentos através do Banco do Brasil- BRDE

Gêi.!lS,,�lNIõseu casamento,
rças. Cuidado

pimento. Ccr.
creme.

Câncer - Evite problema
com os seus superiores.

deverão
Cor: Azul,

e acentuada,
co de sufOcar
Cor: Amarelo,

GERAL
redacao@jornaicorrelodopovo.com.br

INOVIDADE: PARCERIA ENTRE COLABORADORES E DIRETORIA RESULTA NO MODERNO MUSEU WEG

Interatividade é O ponto forte
do mais novo museu da região

]ARAGuA DO SUL �

"Uma história de traba

lho preservada para dig
nificar e honrar gerações
futuras". Assim foi defi
nido o Museu Weg du

rante sua-inauguração na

última terça-feira, 16 de

setembro, data em que a

Weg completou 42 anos

de fundação.
A s�lenidade especial

para cerca de 200 convi
dados contou com.a pre
sença de grandes nomes

da. Weg, entre eles o pri
meiro funcionário da em

presa, Udo Voigt, que tra
zia consigo a carteira de
trabalho assinada por um
dos fundadores, Eggon
João da Silva, no dia 10

de outubro de 1961;
"Este foi o primeiro

motor produzido pela
Weg", disse Voigt apon
tando para um dos mui
tos motores dó acervo do

Museu, instalado no pré
dio que abrigou a primei
ra sede da empresa, na

Avenida Getúlio .Vargas,
no centro de Jaraguá do
Sul.

Mais do que motores,
o Museu Weg oferece 30

diferentes ambientes com

objetos que remetem aos

temas: a história e a cul

tura da WEG e de seus

três fundadores, a histó
ria e a cultura de Jaraguá
do Sul e de toda a região
do Vale doltapocu e, ain

da, a ciência e a tecnologia.
A in teratividadeiê o

ponto forte do local, -que

o plano afetivo,
de insegurança.
ar a sua relação.

I C preto e azul.
, Virgem - Mude de

inclusive no seu

do contrário
do. Cor:

CORREIODOPOVO 5

Vicky Bartel

Um dos fundadores da Weg, Eggon João da Silva, durante a inauguração da Museu

no primeiro piso traz um

espaço para exposições
itinerantes e outro per
manente com máquinas,
equipamentos e fotogra
fias antigas da história da

empresa. Possui, ainda,
uma praça educativa e

uma sala multimídia. O

segundo pavimento ofe
'rece uma sala de café, bi
blioteca e espaço tec

nológico;
Durante dois anos,

cerca de 200 pessoas es

tiveram envolvidas dire
tamente com o Museu,
muitos deles funcionári
os da Weg que se

disponibilizaram volun

tariamente, como lem
brou o administrador do

Museu, Leodornar Luiz
Lopes.

N a solenidade de

inauguração, discursaram
o presidente executivo

da Weg, Décio da Silva,
e seu pai, Eggon João da

Silva, presidente do Con
selho de Administração,

eIÚ abalaro se�
vida conjugal.

�eerosa.
Escorpião - Fique atenta,

eu relacionamento
, o clima será de.
ão. Cor:Branco,

elho.

,

que falou sobre a implan-
tação da administração
participativa naWeg e fez

um relato histórico sobre

o crescimento da indús
tria que mais emprega no

município.
Ambos falaram sobre

o Centroweg, o centro de

formação de profissio- ..

nais da empresa, que no

Museu conta com um es-
.

paço que traz o uniforme
usado por Décio, aluno
da primeira turma. "O

Centroweg éo coração e

a alma daWeg", ressaltou
Décio. Eggon lembrou

que até prefeitos saíram

da Escolinha da Weg,
como é chamado o Cen

tro.

O prefeito de Jaraguâ.
do Sul, Irineu Pasold,
também esteve presente
no evento e parabenizou
a iniciativa do Museu

Weg. Já para o empresá
rio e ex-secretário de
Estado Adernar Duwe, o
Museu "representa as

duas trajetonas de

Jaraguá do Sul: a de an

tes e de após a

fundação da Weg". O in

dustrial Wandér Weege,
presidente da Malwee

Malhas, afirmou que o

Museu Weg "é um mar

co importantíssimo para
a nossa J araguá do Sul,
pois o registrado aqui so
mos nós no mundo".

Até amanhã, o Museu
ficará aberto apenas para
os gerentes de departa
mento, chefes de seção e

aposentados pela Weg. O
público poderá visitá-lá

gratuitamente a partir do
sábado, dia 20, das 9h às

-

11 h e das 14h às 16h. O
Museu WEG funcionará
todos os dias, inclusive às

segundas-feiras, das 9h às

l1h30 e das 13h30 às 17h,
sendo que às quartas-fei
ras o horário se estende até

às 21h. Aos sábados e do

mingos abrirá das 9h às

llh e das 14h às 16h. (CA
ROLINA TOMASELlI)

ão insista para
do seu [eito.

nco e azul. '

�!flação com o

se�'l!ibcê deverá lutar

c��entosegoístas.
Cor: Vinho, marrome azul.

Peixes-fique atenta! Não

qu passado interfira
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IHABITAÇÃO: COHAB/SC APRESENTA EM CORupA .PROGRAMA, NOVA CASA

Programa Nova

apresentado em
CORUPÁ - Uma

equipe t
é

c n i c a da,
Cohab esteve na tarde
de terça-feira apresen
tarido às cinco prefei
turas dos municípios
da microrregião da
Amvali o Programa
Nova Casa na sede da

Associação Comercial, '

Industrial e Agrícola
de Co rup á. O progra
ma visa solucionar o

déficit habitacional em
Santa Catarina.

A assessora especi
al da presidência da

Cohab/SÇ, Vera Sch

neider, traçou um per
fil da situação da mo

radia em Santa Cata
rin a. Segundo Censo
do IBGE hoje eXIS

tem 4.197.287 habitan
tes ha área urbana e

1.135.997 na área ru-

ral. A estimativa hoje
é de que o déficit
habitacional alcance
158.878 moradias,
sendo 125.036 na zona

urbana e 33.842 na

zona rural. De acordo
com pesquisa prelimi
nar na região da
Atnvali o déficit
habitacional.é de mais
de quatro mil casas.

Um' estudo mais pro
fundo revela que so

mente em Jaraguá do,
Sul a necessidade de
novas habitações já ul
trapassa este número.

A Cohab iniciou
um r o t ei.ro de visi

tações pelas secretari
as de de s envo lvimen

to regional de todo o

estado. "O objetivo é

promover o atendi
mento na área h ab i-

Casa

Corupá
tacional no sentido de
d irn in u ir, o déficit e

melhorar a qualidade
de vida da popula
ção", explica Vera

Schneider.
A Cohab está dis

pondo de diversas li
nhas de crédito, tanto
para construção ou re

forma, linhas de cré

dito para cooperati
vas, reurbanização de
á

r e a.s , atendimento

para idoso, para cons

trução de casas de ofí

CIO, cesta básica de
material de construção
e atendimento ao ser

vidor público estadu
al.

O Casa Nova é um

progr�ma cio Gover
no Federal, e adminis
trado através do Mi
nistério das Cidades.

"Para que o programa
seja implantado ria

microrregião do
Itap o cu é necessário
fazer um levantamento
minucioso das necessi

dades de cada municí

pio para saber qual o
déficit habitacional de
cada um. A prefeitura
será nossa parceira esta

tarefa de construir as

moradias para as farní
lias carentes", adianta
Verís sirno Garcia, ge
rente do Desenvolvi
mento Social, Urbano e

Meio Ambiente que
acrescenta "uma vez

realizada esta explana
ção, os prefeitos' discu
tirão as prioridades e

serão eles as peças fun
damentais para a im

plantação destas casas",
finaliza. (CELlCE GIRARDI)

Conferência estimula alunos a estudar assuntos do cotidiano
JARAGUÁ DO SUL -

A água,.os seres vivos, os
alimentos, a escola e a

comunidade são temas

que estão sendo discuti
dos entre alunos de 5' a
8' séries das escolas das
redes municipal, estadu
al e particular de ensino.
Trata-se de lima Confe
rência Nacional Infanto

juvenil, promovida pelo
Governo Federal. Cada
série vai trabalhar um

, .

dos assuntos menciona
dos; levantar asproble
máticas e apontar possí
veis soluções. Cerca de

oito a 14 estudantes de
cada Estado serão sele-

cionados para apresentar
a pesquisa na conferên
cia que vai acontecer em

Brasília, entre os dias 29
e 30 de novembro.

Cada instituição de en
sino de Santa Catarina vai
encaminhar amelhor pro
posta desenvolvida pelos
alunos para a regional,
onde será feita a seleção
dos melhores trabalhos.

Na tarde de ontem,

aproximadamente 980
estudantes da Escola
Mun icipal de Ensino
Fundamental Victor

Meirelles, localizada no

Bairro Três Rios do Nor�

te, apresentaram os res-

pectivos trabalhos para
um grupo de jurados,

'

que escolheram um de
les para representar a ins

tituição. "Os assuntos

abordados são multidis

ciplinares porque podem
ser mencionados em

qualquer aula. E esse pro
jeto do governo é bas- '

tante interessante porque
estimula os alunos a

pesquisar e refletir sobre
o comportamento das

pessoas em relação a

cada assunto, alémde ins

tigar uma reflexão críti

ca, apontando possíveis
soluções para amenizar a
problemática de cada

um", salienta a professo
ra Alice Kuhnen.
A estudante da 7' sé

rie, Kaoana dos Santos.
Antônio, 13 anos,

pesquisou sobre os ali

mentos, abordando a

questão do desperdício e

o fato de muitas pessoas
passarem fome. "No tra

balho, falamos -que aspes
soas têm de saber o quan
to vão consumir pra não

jogar comida fora. Tam
bém mencionamos a im

portância de consumir

alimentos saudáveis", diz
a estudante, que garante
ter aprendido muito com

a pesquisa. (FABIANE RIBAS)

QUINTA-FEIRA, 18 desetembro de 200)�

VickyBart,1
Restaurante Fritz será o responsável pela gastronomia

CCO da Schützenfest
, .

apresenta os pratos tlplCOS
]ARAGUÁ DO SUL - Foi

apresentada na noite de Sex

ta-feira, dia 12, no Parque
Municipal Eventos uma das

principais atrações da XV

Schützenfest A comida tipica
que será servida durante a fes

ta. A Comissão Central

Organizadora do evento re

solveu inovar este ano,mudan
do o fornecedor do cardápio.
Para esteanoo restauranteFritz,
deBlumenau, équemvai estar

responsável pela gastronomia
,

alemã, que aliás é urna das es

, pecialidades da casa que há 26

anos serve os principais even
tos do estado.

Os pratos tipicos que se

rão oferecidos na XV

Schützenfest foi 'apreciada
pelos membros da Comis
são Organizadora, convida
dos e a imprensa, Outra no

vidade foi a apresentação do

repertório das músicas da'

banda austríaca Dolomiten

sextett, de Lienz, que será a

atração internacional da fes

ta, e que'se fará 10 apresen
tações durante todo? perí
odo da festa. A Dolorniten
sextett tem 30 anos de estra-

.

da: O grupo lançou um tra-

balho que é uma homena

gem ao público fiel e à can

ção popular e reúne 20 gran
des sucessos.

De acordo com o presi
dente da CCO Dieter

Janssen, este trabalho, inicia
do em janeiro deste ano tem

sido contínuo, "Quero agra
decer a CCO pelo empenho
que tem sido extremamente

importante para que a cultu

ra permaneça emJataguádo
Sul", destaca.

Para o Presidente da

ACSTVI,WilsonBruch a co

missão que tem trabalhado
desde o início do ano para

, fazer uma festa atrativa a to

dos tem estudado as suges
tões oferecidas para esta edi

ção da festa. Uma das jd�as

é o Biergarden. "Vamos ex

perimentar e ver se o público
aprova", adianta Bruch.

Para o Diretor Presidente
,

da Fundação. Cultural, Sidnci

Lopes, os organizadores acre

ditam num público superiora
cemmil pessoas. ''Nós da co

missão organizadora estamOS

trabalhando incansavelmente

paraqueissoaconteçaParaisso
queremos que tudo dê certo

na organização, limpeza, corru
da, bebida e segurança. A

Schützenfest tem a caracteúsU
ca de ser uma festa farni]iar, e

isso não queremos perder",
,

frisa Lopes. .Além da banda
austriaca a Schützenfest quer
atrair o público jovem com a

presença das bandas Tribo da

Lua,AltaRotação e Ipsisütens
de Curitiba, ''Esta conrrate!1Jl

zação é justamente para d�
od clim curtir OS
t os no

,

a para
10 dias da festa", finaliza o pre·
sidente da CCO.(CELlCE
GIRARDI)

"
'
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Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCÉNIC ALlzÉ E

CLlO AUTHENrlQUE t.a 16V

Melhor•• Compras 2003
em suas Categorias.

C-10 - vende-se, pick-up..
diesel, todo modificado pj D-

10, ótimo estado.

R$8.500,00. Tratar: 376-
1854.

CELTÀ - vende-se, prata, 03,
garantia, cornpl., cj ar. Tratar:
9973-8955.

quente e frio, alarme, tr. elétr.,
som automotivo e película.
Entrada R$6.000,00 + 18x

R$292,00 ou R$10.ÓOO,00 à
vista. Tratar: 376-2206 cj
Alex.

.comodoro, cinza. Valor à
combinar. Tratar: 273-1048 cj
Dna. Alvina.

CORSA-vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464.

CORSA-vende-se, sedan, 01,
26.000km. R$16.800,OO,

CHEVETTE-vende-se, 87, srs.
R$1.900,00. Aceita-se moto no

negócio. Tratar: 370-9796 cj
Carlos.

CARAVAN vende-se,
CORSA - vende-se, bordó, 1.0,
95,

CORSA - vende-se, wagon,
16v, 01, 23.000km comp. +

a.c. R$ 18.300,00. Tratar:
9953-5541 (12:00 ou após
17:30)

,I

BLUMENAU
322·8800

ITAJAi
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

Consórcio Renault•
PROCONVE

llrill'mllBJ .

Par .

a Informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.
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2 CORREIO DO POVO
CLASSI

370-3113

.. I

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

Au•• C.....r LYDA
.�. A

• • ,.
• CAMIIIHON....U

Rua: Angelo Rubinl, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- SC
VOLKSWAGEM FORD

Gal MI 1.0 Branco G 1998 Escort Hobby 1.0 Prata G 1995

Gal CL 1.6 MI cornp. Branco G ·1998
Escort L 1.6 vermelho G 1990
Stratus LX Preto G 1998

Parati Branco A 1990 Corcel II Branco A 1981
Fusca Bege G 1980 Verona LX Prata G 1992
Fusca Branca G 1979 PICK-UP

Fiat Fiorino Trekking Cinza G 1998

FIAT Silverado Conquest Verde O 2000

Uno 1.0 4p cornpl. Cinza G 1995
F-l000 motor MWM Amarela O 1979
Fiat Strada Prata G 2002

Uno 1.6 R Branco G <' 1990 Courier CLX Azul G 1998
Tipo 1.6 cornpl. Vermelho G 1997 F-l00ÇJ S Prata O 1990

GM S-10 Oéluxe Vermelha O 1996
.

Corsa Super 4p Roxo G 1996 Saveiro 1.8 MI Cinza G 1998

Vectra CD Vermelho G 1998
F-75 Willis Laranja G 1971

MOTOS
Vectra GLS Cinza G 1997 CB 500 Azul G

Verde G 1998 Roxa G

QUI NTA-FEI RA, 18 de setembro de 2003

R: Walter Marquardt, 518 -

Corsa 2p 97
Corsa 2p 99
Vectra CD 97
Vectra GLS 9)
Ford Ka 00
Ford Ka 00
S-10 cabo Dupla 00
Godge Dakota 99
CG125 92
CG125 01
Kawasaki ZX-9 se
Blazer DLX 00
Palio 4p 97
Clio 1.0 4p 01
Besta GS 01
Santana 4p ss
Vectra CD 94

Courier 1.3 00
Escrot 1.8 97

Fone: (47)
370-8622

Corsa Sedan CO
Gol MI2p ss
Uno Mille 91.
Escort 1.6 93
Kadett 1.8 94

Monza 4p !:6
Versailles 2p 92

Escort XR3 89
Golf GTI 94
Uno Mille 4p 00
Gol CL 1.6 87

.

Gol CL 1.6 88
Monza 2p .86
Kombi Furgão 86

Jeep JPX diesel !:6
'Monza 4p 92
Parati 1.6 87

Escort 1.6 87
Escortl.6 !:6
Corsa 2p !:6

330 - próx. Clube Atlético Baependi
4170 - próx. trevo de Schroeder JfL...---__

__,,;..___--�j

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,
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KADETT - vende-se, EFI, 92.

Aceita·se carro de maior valor,

já financiado. R$6.500,00 à
.

vista. Tratar:, 370-2146 cj
Odézio.

5.10 - vende-se, de luxe, 96.

gas/GNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-5501 cj Rogério.

5.10-Vende:se, cabine dupla,
cinza. cornpl., motor 2.8 turbo.
capota marítima. Sto Antonio.

protetor de caçamba. R$
55.000.00. Tratar: 9133-9027

VECTRA - vende-se. 94. GLS.
eompl. R$11.000,00. Não

aceito cano. Tratar: 99'75-

8433 .

.

�
_--------

VECTRA - vende-se, GLS. 98.
prata. compl., cj ar digital, freio
a disco nas 4 rodas. Tratar:

9993·2048.

VECTRA - vende-se. 97. GLS.
série especial. airbag, GNV. R$
23.000.00. Tratar: 913'3-
9027.

ELBA-vende-se. 90. gas .• 1.6.
somente de particular. Aceita
se troca por carro de maior
valor. Tratar: 370-9201.

FIORINO - vende-se. furgão,
r bco. 95. Tratar: 371-6642 ou

275·3090.

FIORINO - vende-se. pick-up,
1.5. perfeito estado.
R$9.700,00. Tratar: 376-
1772 cj Nei.

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

FIORINO.- vende-sé. 97. Tratar:
370-4509.

PALIO - vende-se, EDX, 98, 4P.
vidro e tr. Elétr .• som, rodas

esport., limp. e des, traseiro.

R$11.200.00. Tratar: 276-
0793.

PALIO - vende-se, 97, 4p.
verm., vidr .. e tr. elétr.

R$8.000.00 + 15x R$262,00.
Tratar: 376-2470.

PALIO - vende-se, EL, 1.5. 4p.
97. cornpl., menos ar e direção,
IPVA 03 pago. R$11.000.00.
Tratar: 371-0508 ou 9117-
0666 cj Danielle ou Anderson.

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

22x R$267.00. Tratar: 376-
·3684 ou 9135-0394 cj
Moisés.

TIPO - vende-se, 1.6. compl .•
4p, bco, 95. R$8.400,00.
Aceita-se troca. Tratar: 376-
1772 cj Nei.

BELlNA - vende-se. 86,

excelente estado. Tratar: 9134-
1787.

COURIER - vende-se, 98, 1.4,
azul. Aceita-se troca. Tratar:
9905-9300 cj Odir.

ESCORT - vende-se, 86.
estofamento novo. ótimo

estado, placa final 9licenciada.
Aceita-se troca por pick-up até .

ano 90. Tratar: 9905-9595.

ESCORT -vende-se, 90.1.6, L.
R$6.000.00. Aceita-se troca

por galou corsa. Tratar: 9905-
3900 ou 376-1772 cj Marcos.

ESCORT - vende-se, 88. orig .•
vermo R$6.00.00. Tratar: 273-
0779.

ESCORT - vende-se, XR3, 86,
1.6. álcool. R$3,200.00 + 6x

R$188,00. Ou troca-se por
moto. Tratar: 9953-3061.

ESCORT - vende-se ou troca-se.
1.6. 88. álcool. Tratar: 276-
0397 ou 9103-5991.

F-1000 - vende-se. 90,
impecável. prata.
R$21.000,00. Tratar: 273-
1001 cj Odir.

PAMPA - vende-se. 93.

R$6.700.cio. Tratar: 9134-
1787.

VERONA - vende-se. l.X, 1.6,
gas., 92. cj rodaesportivas 15,
ótimo estado. Tratar: 276-
0397 ou 9103-5991.

�
�OTOS

Títan KS Prata

lIIilli!Birlrm"'J1fm

371 � 19
Compra ,- Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretlnhas para motos e jet skl

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

))ispOIDOS de créditos até H$ 85.000,00·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
R$ CAMINHÕES COM MAIS

Tempra Branco G 92 R$ 8.500,00 DE 1.5 PARCELAS PAGAS.
Uno S Verde G 89 R$ 5.000,00 E MOTOS ACIMA DE 20
Escort XR3 Vermelho G ' 86 R$ 3.500,00 pARCELAS PAGAS.
Monza 'SLI: 4p Verde G 84 R$ 3.800,00 PAGO À VISTA.

Pa rati Dourado G 84 R$ 4.000,00 Tratar: 41. 334-5729
Passat LS Preto G 83 R$ 2,800,00
Opala Prata G 78 R$ 1.800,00 menor valor no negócio.
Fusca 1300 'Bege G 77 R$ 2.000,00 Tratar: (47) 9102-0009 c/
Brasilia Verde G 77 R$ 1.700,00 Santiago.
Titan KS Prata G OKM R$ 4.700,00
Titan KS Azul G 01 R$ 3.800,00 TOVOTA - vende-se, corolla,
tita n Vermelha G 95 R$ 2.500,00 95, compl. Ou troca-se por

DT 180 pi trilha Preta G 87 R$ 1.500,00' carro de menor valor. Tratar:

XL 250, motor 350, pI trilha Preta G 86 R$ 1.000,00
275-0585 ou 9903-1864.

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

GOL - vende-se, speclal, bco,
01/01, IPVA 03 pago.
R$12.500,00. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810.

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

GOL - vende-se, 94, 1.8, CL,
álcool, rodas esp., limp. e des.
traseiro. R$7.500,OO. Tratar:
276-1395.

GOlF - vende-se, GL, 1.8, 96,
entrada + fncto. Tratar: 370-
8640.

<'

GOL -vende-se, 94, 1.8, CL,
álcool, rodas esp., limp. e des.
traseiro. R$7.500,00. Tratar:

BESTA - vende-se, Kia, 98, c/
linha completa. R$20.000,OO +

33 parcelas. Tratar: 370-7774
ou 9975-7700.

.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
Cü crlglnal, controle satélite de

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

COMPRA-SE carro

financiado, que tenha até

R$4.000,OO pago. Tratar:
371-3040 c/ Luciano .:

l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de

AGRALE - vende-se, 70000, 94,
MWM, freio e direção.
R$24.000,00. Tratar: 9111-7416.

1.1.1.3 - cornpra-s e , de

preferéncia financiado. Tratar:

(
.... - .... ---.- ... --.-.--... -----.-...

-.-.-------.---.1

'ICom. de Peças Antoniol
I
1;.lP11Çf�1 Iw" _,Pli. ,,,, '

�Itl�
�&;llIDlia

Fone: 370-'2764
,CeI.: 9104-2070 /9957-6099i
! -;
i��.:.��.�����,,��-�.�� .. �.�,.��:!! .. _�.�����;'

-

QUINTA-FEIRA/18desetembrode2� QI

S.oN
compra - vende- troca

financia- novos e usadol

Tel: 371·7212 Cei: 9963·7641
Av, Preto Waldemar Grubba, 2322 � Vila Lalau

372-0108. estado. Aceita-se cerro OI

menor valor no negócio. Tratai.

372-0391.0-60 - vende-se, caçamba,
vasculante, 81, ótimo estado.

R$10.800,OO. Tratar: 275-5315. F-4000 - vende-se, 8L,

direção, carroceria graneleira,
1º dono, ótima. Tratar: 997�

1437. t
,

F-3S0 - vende-se, 69, motor
608, caro de madeira, ótimo

® Consórcio

\Regata
��te (J- md4a't

,�AQº��A�JX _ , , 221.9.9 _ Y.��M§.!:�:!A_"
SUNDOWN PALIO 50 96/97 PRATA
C-IOO BIZ 99/99 VERMELHA
C-IOO BIZ 0l/01 PRETA
TIOS CRYPTON 01/01 VERMELHA'
WEB SUNDOWN 03/03 VERMELHA
co 125 TITANKS" 01101 PRATA ! ,

CG 125TITANKS 01101 PRATA Sorteio ao vivo peta STUDIO FM (Cavalo Veio)
I-c-_O-t-2-5T-'l-T-A-N-K-S--t-----0-2/-02--I-V-E�R-M-E-LH-A-,,---4 NODIA 11/10/2003
Çº}�.?_I�T��.K�___ , o, ,_, ._92/º�.",_" ..�g_Kr!.L _

CG 125 TITAN:ES 03/03 PRATA
YBR E 01/01 AZUL
YBRK 02/02 FRETA
XTZ I25E 03/03 VERMELHA
CBX 250 TWISTER 02/02 AZUL
TENERE 600 .'

' 92/92 BRANCA
NX 350 SAHARA 98/98 VERDE

COMPRA ,VENDA ,'TROCA - FINANCIA, CONSÓRCIO

ir 370-5999

TABELA DE USADOS

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449
Rua: João Januário Ayroso, 65

"" ......... , '" , ''-'"',,-,-' '" S' "'" .xx, ",'-" ,,-,-,-,-'-''-''-'' � '-" '-''-''-''''-''-''-''
.",,>- .'\. .'- ,',.' .,),

�
'- , ..... "\."'\.'-"

,"''-'-,,'\.

, '" • I ............ -, _ ..... -,
� • '-'-'- ,'-'-

, "

'>. .... "

,'>. "'"

.. ��", '_

, ,'>. ,,_ ," �
"

'" ' -,

, , , ",,-, , ,,"

PEÇAS - ACESSÓRIOS • OFICINA

ir,370-9995

Visite uma de nossas lojas, preencha o

cupom e concorra à 02 Bicicletas Infantil!
..

BICICLETAS
MOTOS

CONSÓRCIO
"

,

Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almOÇO I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2ij QUINTA-FEIRA, 18 de setembro de 2003

[�I:���t::::
ii Bebedouros '/I Atacado e Varcio

Rua Jorge Gzerniewicz, 400

lã:ias Particulares !Inll• � . I

I FISICAE I
I QUíMICA ·1
Preparação pj o vestibular

371-1063 INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47)276-3429
9975-5659

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

.

I
_ _ .1

jTRADUÇAO DE ALEMAO!
I Anuncie aqun!!

I
Tratar: 371-2735 ou I·
l!��!:.I!�!_� �L���!�!J 371-1919

iÃI\
--- ..

----·:-·--�-I: ......T & REQUINTE i �
I Convites e cartões ,. 1::;:1
I Ca5an,allo - llatizado - IS a/lOS

.

..
.. .

; .l,)CcH.n� �·lya5CImentQ de bebés ,!
'

I.
t�}�i;;:���t'i;;�ºº__ J Anuncie aqui!!!

371-1919

AteIí. '*'
Cos'tu:,:a

(47)
9991-8567:

j····EleirÔtil·ca····1
Julinhol
Assistência Técnica. TV, Som. Vídeo,
Venda de Som Autornotivo. Cabos,
Acessórios e Som ProfiSSional.

IDISK CONSERTO I
371.1152 �uo: Reino/d_" R�IJ,. 116:!

1. : ••• : •••��.�.��.�•• �.!�:.�.f!.l!:� '!.�;�ff�. .J

�."--------CjA-DO"i .

II . TOPlERI r Produto: !

i i

I FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS I I l__� "�_.__�,,.. ,,_�� .. j
I - MATERIAIS DE CONSUMO

. I,I
- ASSISTÊNCIA TÊCNICA ..

1276-3417 i I i ,······A···········n······
..

u·
..

······n········c·········,�·e······ ··a···q·····u···
..

···.,�··,.·····.•,...IIjI...�_f!..!!!l��l,!,,5.:!Il!_!..�:!a,!!!!!!.!'!I,,!!!:�J. I Venha Conhecer a I I,

IModa que é um Doce� 1_ 37i.19�9_ ... I
I Preços especiais 1
I de inauguraçãol
j !
1 I

I ta���;n�a16 Moda AdU',tol Anuncie aquUn

I Fone: 371-5810 i 371·1919
I Rua CeI. Procópio Gomes, 1263 I
L. " " :.t

i
Anuncie aquu!!1

"

371·1919

f'
..

I Anuncie aqui!!!
I .

.

. .

i 371·�919
Anuncie aqui!!! L "". . _

371·1919 !
l

, . ;

I Anuncie aqui!!�
371·1919

1............................................................................................ :

í
"

II I

li. I
'A

• -,nlI nunere aquI ••• I

I
"

371·1919 I
, i

I
......................................................................... 1

CORREIO DO POVO 5

IAnuncie aqui!l!!: �;

371·1919

la Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - SC

Anuncie aquiU!
371-191.9'

'

r
" .

I Anuncie aqui!!li
I i

i 371-1919 i
L .. .. "

Anuncie aquil!l
371·1919

Anuncie aqui!!I
371-1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

,--.----.··--·----_·--"'''_''-l

, Anuncie aqUi!!�
371·1919 i

i
_ " ��'" .. _' __ _ _ _ _ _" .. "

i

f"""""
"" ""." """ " """"""""" "" .. " " .. " ""

".)

I !

I Anuncie aquin�
I 371.1919 I

l.' I
I I

............................................................................................................ 1

...........................................................................................=--. � ... JAnuncie aq�i!!';1
371·1919 I1 _ _ " ,,_ , .. :

Anuncie aqui!!!
371�1919
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o VERÃO ESTÁ

CHEGANDO. ENTRE EM

FORMA. SEM FOME E COM

MUITA SAÚDE.

AVALIAÇÃO GRÁTIS.

MARQUE SEU HORÁRIO.

LIGUE: 275-3122 ou

9955-9782

VENDE-SE - kit a gas pI o carro,
carburado, cl cilindro de 7,5.
Ou troca-se por moto. Tratar: .

376-3990 ou 049 9988-0304

cl Carlinhos.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários IPúblicos, Estadual ou Federal
ativo, inativo, cl descontoe�

folha si consulta SPC ou Serasa
demais assalariados empréS1im�

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, 5/6. I
Tratar: 370-6261 ou

['9991-6366.

RADIO-vende-se, CO, pI carro,
cl 6 meses de garantia.
R$350,00. Tratar: 376-2743.

VOLANTE - vende-se, Momo, cl
cubo. R$350,OO. Tratar. 275-2768.

V8160, Vivo, excelente estado,
cl nota fiscal e caixa.
R$300,00. Tratar: 9963-9598
cl Germano.

impressora HP Oeskjet 656.
R$1.800,00. Tratar: 370·2200
cl Eliziane ou 372-9067 cl
Cristiano.,___ ,2.7.Ji:2,23.3 _

I.�Y·... �.I'<l.f.,�� ..vyaltlell1�r (;r��II<J, :l.<I:'f!;:J.a'llg�á tI() .. !;�ll. .. �:.Il1.aJ.I.: i�,,���rt���I,c�III,�r.
CG - vende-se, 125, 02, azul.
R$4.000,QO. Tratar: 374-
2145. diversos CELUlAR - compra-se, pré-pago.

Valor até R$120,00. Tratar:
273-6014 cl Marcelia.

COMPUTADOR - vende-se, cl
scaner e' impressora, semi·
AOVO, e 1 marajó, 81, prata.
Tudo por R$3.200,OO. Tratar:
275-2848.CELUlAR - vende-se, Gradiente.

R$180,00. Tratar: 9994-4057.
COMPRA-SE - Titan, Today ou

Biz. Tratar: 9602-4776.
MB 608 - vende-se, 84, baú,
ótima. Tratar: 9979-1437. APARELHO GINÁSTICA -

compra-se, abdominal. Pago até
R$20,00, Tratar: 370-6360 c/
Júnior.

CACHORRO - vende-se, filhotes
Oog-Alemão. Tratar: 376-3896.

CONSÓRCIO - vende-se, de
CENTRíFUGA - vende-se, duas, '. carro, moto e imóvel. Tratar:
Arno. Tratar: 273-6246. 9113-2095 cl Silvano.

COMPRA-SE - moto, do ano 80
à 01. Tratar: 96.02-4776. CADEIRINHA - vende-se, de

carro p/ bebê, importado, marca
Casco, ótimo estado. Tratar:
371-4921 cl Marilene.

CHAPA - vende-se, BG 82,
. Tedesco, semi-nova. Valor de
mercado R$193,00. R$100,00.
Tratar: 372-1566 cl Ana Lúcia.

FREEZER - vende-se, Consul,
410L. R$400,00. Tratar: 372
1566 cl Ana Lúcia.

ASPIRADOR DE PÓ - vende-se,
pequeno. Tratar: 273-6246.

XLR - vende-se, 01, 125 cil.,
parto elétrica, ótimo estado.
Tratar: 9977-3796.

BAR - vende-se, cl jogos,
inclusive cl cancha de bocha
e clientela formada. Vila
Nova. Tratar: 370-0548 cl
Amauri.

CAPACETE-vendé-se, 2, EBF,
um verde e um azul, um aberto

cl viseira e um fechado, novos.
R$100,00. Tratar.. 371-4191.

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

FREEZER - vende-se, 2, Consul,
420L, 1 ano e meio de uso.

Valor de mercado R$1.300,OO.
R$700,00 à vista ou 1 + 2xde

R$850,bO. Tratar: 372-1566

cl Ana Lúcia.

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

9909-0845 após 14:30.

COMPRA-SE - eqpto pI
lanchonete, inclusive mesas e

cadeiras, em bom estado. Paga
se à vista. Tratar: 370-0863 .:

VENDE-SE - CG Titan, ES, 00,
cl partida e freio a disco.

R$3.800,qp. Honda Strada
200, 97. R$4.000,00 e CB
500 98. R$6.500,OO +

consórcio. Aceita-se carro

acima do ano 95. Tratar: 9905-
3900 cl Marcos.

CARRINHO - vende-se, de bebê.
. Tratar: 273-6246.

BIZ-vende:se, 00, super nova,
compl., cf partida elétrica. R$
3.200,00. Tratar: 371-93'75 ..

COMPRA-SE - garrafa de

oxigênio, pequena. Tratar: 371-
6262.

BICICLETA - vende-se, marcha,
verrn., bom estado. R$90,00.
Tratar: 376-3639.·

FREEZER - compra-se, vertical,
semi-novo. Tratar: 376-1699.CELUlAR - vende-se, ericsson

T18-0 cl nota fiscal. Tratar:
370-5219.

CG vende-se,' 96.
R$2.500,OO. Aceita-se troca

por carro de mesmo valor.

Tratar: 372-0391.

COMPUTADOR-vende-se, AMO . FREEZER - vende-se. Tratar:

1.2MHZ, kit mult., gravador cd, 373-3787 ou 9993-.1751 cf
monitor 15, HO 30gb, Noeli.

. CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, filhote, cl 50 dias,
vacinados. Tratar: 370-8640. CELUlAR - vende-se, Motorolla

JP Comércio

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO 7

Participação entre os ouvintes de rádio

s!21m
Emiseora B

EmlssoraC

Emissora D

Emissora E

Emissora F

37%
.... ,

300/0

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

"i';'ê)uvin
adio (AM elou

uá do Sul, a Studio ,;
"

vintes de rádio como a em

estaque junto ao público com idade
,

,

ensino médio e nas classes econômicas À

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

AM e FM, o que equ

to Mapa, de Florianópolis, junto a população de
de julho de 2003. O resultado mestra que a

,erência do público com 37% dos ouvintes ,de rádio
ouvintes de emissoras FM.

, "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pick-up Corsa 1.6 01
Corsa 4p, 1.6, ac .. d.h 01
Gol Special, a.c. 00
VW 16 - 20Ó'truck-baú 00
Corsa Wagon 00
Ka 99
Honda CBX' 200 Strada 99

Gol4p 99
Palio EL, c( ar 1.5 97
Blazer 2.2 97
Gol 1.0 compl. 97
Corsa Sedan, GL, 1.6 97
Blazer 2.2 97
Corsa Wagon 97
Palio EX 96
Gol! GL cornpt, 96
Escort Hobby 96
Escort L - Euro 94
MB 709 carroçeria 93
Chevette DL si
Pampa 1.8 90
Moto CH 450DX 88

MB 1313 truque e baú 83

branco G
branco G
branco G

branco D -

cinza G

prata G
verde G
verde G
bordô G
branca G
branco G
branco G
branco G
bordô G

laranja G

azul G
azul G
vermelho A
vermelho D
branco G:
verde G
cinza G

amarelo D

R$ 13.500,00
R$ 16.800,00
R$ 12.500,00
R$ 78.000,00
R$ 16.500,00
R$ 11.500,00
R$ 3.900,00
R$ 13.500,00
R$ 10.900,00
R$ 22.800,00
R$ 12.000,00
R$ 12.900,00
R$ 22.800,00
R$ 15.200,00
·R$ 9.900,00
R$ 15.500,00
R$ 8.500,00
R$

-

8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 5.800,00
R$ 6.000,00
R$ 3.500,00
R$ 45.000,00

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CORSA SEDAN

ESCORT GLX, COMPLETO

GOL GnI CI AR, ALAR, TRAV,

KA Gl 1.0

CORSA SEDAN SUPER

CORSAWIND

GOL SPECIAl + RODAS

MAREA WEEKEND ELX 2.0 20V

GOL MI 1.0, 4P

CORSA: SUPER 4P

PALIO EDX, 4P

ESCORT. HOBBY

GOL ClI 1.6 + RODAS

GOlF Gl COMPL. (-AR)
CORSAGll.4

CORSAWIND

ESCORT Gl + OH + TRIO'

OMEGAGlS

MONZA 2.0, COMPLETO

GOL Cl 1.6

ECORTGl

PRATA

PRETO

VERMELHO

PRETO

VERDE

VERDE

VERMELHO

CINZA

BRANCO

VERDE

PRATA

CINZA

AZUL

AZUL

BRANCO

PRATA

VERMELHO

VERDE

VERDE

BRANCO

MARROM

2000

2000

2000

2000

1999

1999

1999

1999

1998

1997

1997

1995

1995

1995

1994

1994

1994

1993

1990

1989

1987

FIAT Tempra 96

Palio ED, 2p 97

'Uno CSL, 4p, v.e. 93

Gol,4p 99

Branco

Branco

Prata

Branco

R$ 9.500,00
R$ 9.700,00
R$ 7.800,00
R$13.200,00
R$17.800,00
R$10.500,00

vw

PassatAlemão; compl. + Aut.. 95 Cinza
Gol MI 98 Branco

Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00
LogusCU 95 Prata R$ 8.900,00
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,00
Go11.0 93 Branco R$ 6.800,00
Gol 95 Prata R$ 7.500,00
Kombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200,00

GM Omega 93 Grafite R$12.500,OO
Chevette 92 Cinza R$' 5.000,00
S·10,compl. 97 Cinza R$17.200,00

FORD Verona GLX 96 Azul R$ 9.500,00
Del Rey 84 Ouro R$ 3.000,00

RENAULT Clio, -ar 01 Bordô R$16.500,00
,]i'Âv�Wprêfeliéi'·Wânlêmâr Grüllai"3747.·';;'Jãra'gUã' do' Sul'

Vermelho
Branco
Cinza
Prata
Branco
Dourado
Prata
Cinza
Vermelho
VW
Vermelho
Branco
Vermelho
Azul
Prata
FORD
Prata
FIAT
Branco
Preto

RENAULT

Clio RN 1.0 16vcompl. Prata 01 G

jliii�\i\'���f,Ê@:;W��ij��A",,�'"ij�Â;I'ª8q!·±.��("�q.\iI�!MÊ��M�ij�i:ijôlsu�,!iI

Palio EDX
Uno Mille EP

98
97
97
96
96
94
93
91
84

G
G
G
G
G
G
G
A
A

Vectra GLS comp.
Vectra GLS cornpl.
Corsa MPFI
Vectra GLS
Corsa Super MPFI
Omega GLS, cornpl., c/ teto
Chevette DL
Chevette DL
Monza

Gol Special
Gol Special
Gol16v
Santana
GolCL

Ka, v.e., T.e -.

02
99
98
96
95

G
G
G
G
G

99 G

97
96

G
G

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

branca

prata
vermelha

prata
branco
branco
branco
cinza

prata
verde met,

branca
branco
branco
azul
bordo
branco

preto
grafite
cinza
bordô
bordo
branco

Parati
F-250 03
Twister 02
Celta 01
GolG11i 00
Corsa Wind 99
Astra 99
Kadett 97

S-10gab., 97
GolMI 97

Ranger 97
Goll.6 CU 96
Gol 96
Parati 95
Uno 95

Tipo ·95

Tempra 93

ómega 93
Monza GLS 92
D-20 gabinada 89
BelinaGLX 89
F-1DO 89

4p, 1.0, 16v, cf opc.

c/,partida, 2Q dono

16v, 2p, a.�.
2p
2.0 completo
c /opc.
cornpl., 6 cil., GNV
cz opc.
GNV
c/ ooc.
1.0, plus
CL, 1.8, c/opc.
4p, trio elétrico
compl.
compl,
GNV

cornpl.
compl,
álc., d.h., 1.6

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

FIAT

VW

99
91
97
97
94

99
94
85
91
83

99

8g
97
92
97
95
88
99
99
89.

98
88
93
92

azul
vermelho
cinza
azul met.
verde met.
verde
branco
prata

chumbo
azul met.
cinza RI
azul mel.

Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c.
Uno Mille, limp. desemb.,
Palio Weekend 1.5, V.e., t.e., t.t
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q.
Uno Mille

branco
azul
verde
prata
vermelho

Gol MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Gol S, 1.8, álcool
Apollol.8
Fusca 1500

branco
azul mel.
bege
azul mel.
vermelho

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t.
S-10 Deluxe, compl.
S-1.0 2.0 GNV, travas, alarme
Kadett SL, 1.8, álcool, l.t., d.t., a.q.
Vectra GLS 2.0
Monza GLS 2.0, cornpl. -ar
Monza SLE 2.0
Corsa wind, 4'p, l.t., d.t., a.q.
Corsa Wind·
Chevy 500

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar

Escort 1.6
Escort 1.8L
Escort GL 1.8 a.q.

branco
cinza

FORD

Ti.tan

YBR

Corsa Win'd, 4p
Vectra GL, cornpl.. 2.0, gasolina
Gal MI 1.6, gas,
Pick-up corsa GL

Escort hobby, gas.
Uno ELX, 4p, etetronic
Gol CL

CBX 450, gasolina
Escort

Escort L 88, álcool
Monza SLE, 1.8, cornpl,
voyage 1.6 gas.
Fusca 1300

Fusca 1300, gasolina

01

00

99

98

97

96

94

94

91

89

88

88

87

82

7.8

73

verde

preta
branco

p.rata
vermelho
bordô
bordô

prata
prata
azul
cinza

verde

bege
cinza

brancO

bege

Gol, 2p, comp.

Uno, EP 4p compl. (-ar)

Uno, EP, compl. -Ar, 2p

Kadett, 2p, com opc.

Logus compl.

Escort Hobby

Monza, rodas

Del Rey 2p. GL

Chevette, rodas

97

96

96

95

94

94

93

89

bordo

azul

azul

branca

prata

bordô

bordô

branca

Gpl 1.6 alc.

Chevette 1.6 alc.

88 branca

86 champagne
84 charnpagne

. 83
... branco. l--,-�,

Fusca
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Árduíno
Veículos 371·4225

372-0676
91 R$

Prêmio 1.5 Verde 91 R$
Uno 1.0 Branco 97 R$
Del Rey Grafite 87 R$
Opala Diplomata 4p Bordô 91 R$ 9.900,00
Vectra GLS 2.0 4P. Grafite 98 R$ 19.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.900,00
Gol1.6 Branco 96 R$ 10.500,00
Fiorino Furgão Branco 94

-

R$ 7.500,00
Gol Special Brancô 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
Chevette Bege 79 R$ 1.800,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.700,00
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
Corsa 1.0 4p Prata 01 R$ 14.000,00
Gol LO Branco 94 R$ 7.500,00

lI)iir_a i
_� ] �"I ·.::;ç_'I1' _.

AUTO/Vl'OVE.lS

311-0802 311-8281
Iveco - Furgão Branco 99

Gol16V 4p 99 R$13.50Ó,00 Honda Civic LX - compl. Prata 98CG
99 R$ 3.100,00

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

CorsaSuper 97 R$ 9.300,00 Clio RT - top de linha Branco 01
0·20, compL 9lí R$ 25.500,00 Parati 1.6 c/ a.c. / d.h. Branco 01Gol

F'1000
92 R$ 6.400,00
91 R$ 26.000,00 Gol Plus 16v Prata 02

Escort 88 R$ 4.500,00 Siena ELX - comp!. Branco 01ESCOrt 87 R$ 4.000,00
Chevette 86 R$ 3.500,00

Uno EX - eomp!. Prata 99
Uno

85 R$ 3.300,00 Corsa Sedan Milenium Cinza 02
Gol1 ,6, álcool 85 R$ 3.500,00 Celta c/ope. Prata 02Ford 1100 '

,

. 0, vasculante 81 R$11.500,00
P1Ck-uPW'1I Corsa Sedan GLS 1.6 Branco 97' I ys, traçada reduzida

, Corcel I
'

Fiesta c/ trio Azul 98

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

._-
."Votoran,um I Finanças

Oakota cabo Simples, completa, .equipada vermelha 00 '0

Uno EX, 4p verde 99 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

0-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86' O

Voyage CLll.8 prata 95 A

Unol.0 verde .94 G

Gol CL1.6 preto 94 'G

Escort Hobby dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Vectra GLS, compl. Cinza 98 G

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

Vectra CD 2.0, 1998, Cinza
Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica. triO elétrico. freios
abs. teto solar. toca-fitas

CorsaWind 4p., 1999, Verde
Opcionais: limpador. desernboçodor, ar quente
GolClIl.6 2p., 1996, Vermelha

Opcionais: desembaçador
Gol GLll.8 2p., 1995, prata
Opcionais: limpador, desembaçador. ar quente. rodas de liga
leve

Golf 1.6 4p., 2001" Bege
Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica. trio elétrico, rodas
de liga leve
PassatTurbo 1.8, 2001, Azul

Opcionais: ar condicionado digital, direção hidráulica, trio

elétrico, air bag duplo, rodas de liga leve, abs, CO
UnoMllleSX4p., 1997,azul
Opcionais: travas e vidros elétricos. ar quente. llmpcdor,
desemba odor
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Motorola V120T .

e Nokia �220
No Pronto T

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

Menu 100*

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

PNçÃo
. Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de
garantia por:

R$S:99,00
OS

ou 9979:0120 cl Laércio. R$1.400,00. Tratar: 373-6614
ou 373-3570.

FRITADEIRA - vende-se, 2,
elétrica, Tedesco. R$160,00
cada à vista ou em 2x

R$180,00. Tratar: 372-1566
, cl Ana Lúcia.

JOGO DE COPA - vende-se, um
conjunto em madeira' maciça.
Tratar: 9955-9782

MÁQUINA - vende-se, de
costura,· reta lndustrlal ,

R$600,00. Tratar: 370-1657.
FURADEIRA - vende-se, Hobby, . MÁQUINA - vende-se, de lavar
impacto 3/8, Bosh. R$50,00. roupa, Mueller, fibra, usada.
Tratar: 275-2803. R$220,00. Tratar: 372-0162.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, slnger, diversas

funções, elétrica, cl gabinete.
R$330,00. Tratar: 9979-1576
cl Gilrnar.

GATO - vende-se, persa, todo
branco. R$100,00. Tratar: 371-
9999 comI. ou 372-1976.

MÁQUINA - vende-se, de roçar
grama, elétrica. R$100,00.
'Tratar: 374-5661 ou 370-
2095. MÁQUINA - compra-se, de

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

JANELAS - vende-se, de

alumínio, cl verneziana. Valor
à combinar. Tratar: 376-1750

MÁQUINA - vende-se, Kansai,
especial, .cobertura.

ggi"geS1Q:6cíYgeisOO Bdl1�
- Venha passar bons momentos c/ uma
morena de cabelos longos. Ninfeta. Só
para homens de bom gosto!

I
I PREVINA-SE
I Use Camisinha

I
.

QUINTA-FEIRA, lede setembro de 2003

Dica e Promoção
da.semana

1...

.

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

QVigilância Eletrônica

Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNIC

MÁQUINA- conpra-se, mesa PI
revisão e estante pI fio. Tratar:
371-3830.

PROCURA-SE - pessoal pI
montar banda de Punk Rock e

Hard Core. Tratar: 370-5219.·

restaurante e pizzaria, casa

bem montada. Tratar: 273-
1313 das 8:00 às 14:00 ou à
noite no 370-3279.

RELÓGIO - vende-se, ponto
manual. R$100,00. Tratar: 370-
8615.

MÁQUINA - compra-se, catraca
base cilíndrica, 4 agulhas.
Tratar: 371-3830.

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

MESA -vende-se, c/4 cadeiras,
de fórmica, em ótimo estado.
R$ 80,00. Tratar: 9987-1004.

RODAS-vende-se, 16, momo,
mód. Extreme. R$1.600,00.
Tratar: 275-3100 cl Paula.

VENDE-SE - geladeira, fogão e

butijão de gás. R$170,00.
Tratar: 374-5661 ou 370,

2095.MICROONDAS - vende-se, 32L,
LG, compl. Tratar: 9117-1829.

,SAUNA- vende-se, residencial,
Europa. R$150,00. Tratar: 376-
1699. VENDE-SE - restaurante e

pizzaria. Excelente negócio,
excelente preço. Tratar: 370,

3279 a noite ou 273-1313 até
14,00.

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

SOM - vende-se, pI carro,
frente destacável, cl caixa, 2

cornetas 269 e um sub grande.
Tratar: 273-6246.

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

VENDE-SE - 2.000 tijolos, 6

furos e cal líquido. Ótimo preço.
Tratar: 276-3050.

TELEVISÃO - vende-se, ·2, a

cores, 1 de 14" e outra de 16".
, R$150,00 cada. Tratar: 371-
5592 cl João. VESTIDO - vende-se" de prenda,

verde cl bege, semi-novo.

R$90,00. Tratar: 376-3639.

NOTEBOOK - vende-se, ECS,
Atlhón XP 1500+, Tela de

14,1", HO 10 Gbytes, Memoria
128 DOR, Leitor de OVO,
acompanha caixa, manuais, cds
de intalação,Garantia de 1 Ano.
R$ 2.699,00 à vista. Tratar com

Diógenes Formigari, 9132-
4310 (após as 18:00) ou e-mail:
diogenes@netuno.com.br

VENDE-SE - ou aceita-se sócio,

PLANETGAME
* VENOAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDO 64'
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

OURO - compro, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Pago a

vista. Vou até você. Tratar:
9979-0605.

,..--- � :
.. -.-.w.- ----�._ .. __ .. -- -- - - ..-,··-··:1

I Os fenômenos de jaragua'do Sul, I
i de volta as menininhas do prazer! I
I Uma só é o paraíso... I
i Com três você vai ao além. i

i

Jaraguá do Sul

BELAS E
SAPECAS

9117-0497

VIVIANE LOIRA
..

a iniciante sa eca

Atendimento 24 horas.
(Após os 22:00hs com hora marcado)

'FERNANDA

Preciss-se de moças

maiores de 18 anos.

Tratar:

(47) 9909-4381

Anuncie aqui!
371-1919 (47) 9991-8668

Jar�do-S/Al;
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QUINTA-FEIRA, 18de setembro de 2003 CLASSI

VIDEOCASSETE - vende-se, 7

cabeças. Tratar: 9117-1829.
-

VIDEOCASSETE - vende-

se, snarp. 4 cabeças, ej
controle e manual.

R$240,OO. Tratar: !:j979-
I 1576 cf Gilmar.

.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cube, ej 3

contr., 5jogos; 1 memoryeard,

tudo original. R$750,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station ej 2 eontr., 6· cds, 1

memory eard. R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

VI.DEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, ej 3 jogos. R$
750,00. Tratar: 376-2206.

". -- .

ImOVelS

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

(proprietário)

AMIZADE - vende-se, no Res.

Blumenhaus, ótima casa de alv.,
,)": c/2qtos, sala, copa, eoz., 2

banho e garagem. Bem

localizada. R$58.000,0·0.
Troca-se pj apto no centro e

paga-se diferença. Tratar: 371-
6069. (proprietário)

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

. PENSÃO - aluga-se, quarto e

eoz. mobiliado no Rio Molha.

CORREIO DO POVO 11

Tratar: 370-76.98. (proprietário)

Promoções

Imperdíveis
Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, "2 140 - Centro - Jaragoá dó Sul

SCHROEDER - vende-se,
110m2, Ter. de 562m2, R. Dom
Pedro, 829, Rio Hem, ej 3 qtos
grandes, 2 salas, eoz., :3 qtos
peq. e demais dependências.
R$45.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198. Creei

9238

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, cf 2 pisos. R$25;000,00.
Tratar: 276-1018 ou 276-
0605.

TRÊS RIOS DO NORTE":' vende

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

dependências. R$26.000,00.
Tratar: 9997-2020. Creci 7402

VENDE-5E - alv., na R. Ana Zaco.

R$35.00q,00. Tratar: 370-
7594.

VENDE-SE - ej 177m2; 4 qtos,
eoz., sala, banh., lav., próx. ADV
AurorajTritee. R$55.000,00.
Tratar: 376-2506 ou 370-2200

ej Eliziane.

VENDE-SE - ej 170m2, todo
murado, ei 3 qtos, sala, eoz.,
banh., lavand., Ter. ej 325m2.
Tratar: 276�0743 ej João.

ALUGA-SE .... pj moças ou

rapazes. alv., ej 4 qtos, 3 banh .. ,

sala, eoz., garagem e

dependências.

VILA LALAU - qluga-se pj
moças, rapazes ou casal sem

r-··_·_··
..__ · .. ·_.. _ _. __

,
.c _ _ _ �_ .. _ -- � " - .•• 'r ,,_-.-.- _ � �.-._._ _ _" ••. - " .. " __ •. _._ "' ••

:
"".".,, _ " _ -._.""." ...

I Mude seu conceito de viver
I . b1:,_I Çjaráen� fi'

COMPRA-5E - casano centro ou

próx., que contenha 4 qtos
'

e

demais. dep., com terreno de
uns 400m. Atê R$ 85.000,00.

ALUGA-SE quartos •. Tratar:373-0993
mobiliados, mensal e diário.
Tratar: 370-3561 ej
proprietári a.

i

I
i
!

PRECISA-SE - de moças pj
dividir aluguel de casa. Já

possui uma casa. R$ 65,00 por
mês incluso águ� e luz. Bairro
Czerniewiez .. Tratar: 376-2614
ou 9135-3985.

PROCURA-SE - pj alugar, próx.
ao centro, .. pj fins eom�reiais.
Tratar: 9904-6190 ej Marcos.

PROCURA-SE - pj alugar, apto
ej 1 dorrn., centro. Tratar: 372-
1395.

.

PROCURA-SE - pj alugar, cj
3 dorm., nas prox. do centro.'
Atê R$300,00. Tratar: 372-
1395.

.

Prédio:

Sala de jogos, Sala de gínãstlca, Sauna cf ambiente de descanso,
Salão de festas .c/churrasq. ebar,Home 1heater,

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes. decorados e-mob'iliados.

Churrasqueira na sacada.
Opção 2 vagas de garagem, Dep. Privati" 0:.-
Tubulação água quente,

.

Completo sistema de segurança.

filhos, casa de alv., cj 2 qtos,
l' banh., sala, COZ., gar. e

demais dependências. Valor à
combinar. Tratar: 371-3132 ou

371-6262. (proprietário)

VILA LALAU - aluga-se pj
moças, rapazes ou casal sem

filhos, casa de alv.:cj 4 qtos,
3 banh., sala, coz., gar. e

demais dependências. Valor
à combinar. Tratar: 371-
3132 ou 371-6262.

(proprietário)
I

VILA LALAU - aluga-se pj
moças ou rapazes, alv., cj 4
qtos, 3 banh.; sala, coz.,

garagem e dependências.
Tratar: 371-3132 ou 371-
6262.

l
70 meses para pagar

R$ 15.000,00 entrada
saldo di re t.o c/a Construtora

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
.

Sábados e domingos'
Fone: (47) 275-3070

R. lvIaretlUll Deodoro dir Fonseca, 972
ROylll Barg Ceuier - Jllmglllí do 8111- 8C

COIS,rIU.
"InovandoC onceitos de Vida"
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VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR. LOCALlZAÇÃ,O

DE JARAGUA?

R.Y�

VILA _LALAU - aluga-se, pj
moças ou rapazes, alv., cj 3
qtos, 1 banheiro, sala, coz.,

garagem. Tratar: 371-3132 ou

371-6262.

VILA LALAU - aluga-se, pj
moças ou rapazes, alv., 4 qtos,
3 banheiros. Tratar: 371-3132.

(proprietário)

VILA R_AU - aluga-se, próx. a

Faculdade. R$250,00. Tratar:
276-0352. (proprietário)

I

VILA RAU - vende-se, 2 casas,
no terreno Acoab.

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas ComerCiais

(Com diversas metiagensJ

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuSI. �
"Inovando Conceítos de Vida': 5

R$27.000,00 .. Tratar: 275-

1559. (proprietário)

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

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

ALUGA-SE - no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

ALUGA-5E - cj 90m2, 2 dorrn.e
demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde.

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

CRÉDITO PARCELA

--R$ 15.000100 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$1095/0�

, _._R$ 184,500,00 R$2024,O(L__

PRECISA-SE - de moças pj
.

dividir um apto no centro.

Tratar: 2·75-2650.

PROCURA-SE - pessoas pI
dividir aluguel, ao lado da

rodoviária, no re.s idenclal

Bartel, bloco 6, qpto 41.
Tratar: 9902-9915 cj Daniel
na parte da manhã.

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

VENDE-SE - grande, no Edifício

Jaraguá, ou troca-se por dois

aptos pequenos em área central.
Tratar: 11 6976-9448.

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Colégio Ana Towe Nagel,
excelente terreno cj 500m2,
murado, cj casa alv., 3 qtos, 2
banh., sala, copa, coz., cOZ.,

lavand., gar., cj laje.
R$45.000,00. Aceita-se troca

por outra casa até

R$25.000,00 nas

.proxirnldades. Tratar na R. dos
Escoteiros, 114, próx. Posto
Marcolla. (proprietário)

ÁGUA VERDE - vende-se, R.

Paulo Kraemer, 371, cj 371m2,
cj escritura, local alto.

R$25.000,00. Tratar: 372-
3922 ou .9122-4198. Creci

QUINTA-FEIRA, 18 de setembro de20ij]

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer: R$4.500,00 ou VILA RAU - vende-se: de

troca-se por carro. Tratar: 273-, esquina, cj 425m2, terreno;

9238

BAEPENDI- próx da rodoviária,
cj 420m2, 12x35m.
R$40.000 ,00(faci lita-se).
Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198. Creci 9238

1343 cj Andreia.

PROCURA-5E- moça pj dividir
\ apto. Tratar: 372-3474 ou

9127-7430 cj Adriana.

PROCURA-SE - pessoas que
tenham apto pj. alugar, de

preferência próximo ao centro.

Tratar: 370-8441 cj
Alexandre.

S.CHROEDER - vende-se,
centro, comercial e residencial,
valor a combinar. Tratar: 9133-
3476. Creci 3476

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
cj 3 dorm. sendo 1 suhe,
sacada cj chur., COZo mob.
Entrada + parco em 50 meses

BARRA D.O SUL,- vende-se, cj
13,80 x 25,00, cj meia água
de 4x6, a 200m da praia.
R$7:00G,00 de entrada e

assumir prestações de

R$240,00. Tratar: 371-7733
:cj Sandro. (proprietário)

COMPRA-SE - na Barra ou

Jaraguá Esquerdo. 50% entrada
+ fncto. Tratar: 376:1084 cj
Anderson.

NOVA BRASíLlA-vende-se, cj
496m2, totalmente' plano, rua

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

PiÇARRAS - vende-se, cj
405m2, próx. Candeias.

R$8.000,00; Tratar: 372-
1395. (proprletárlo)

,

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

R$150.000,00. Aceita-se casa

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

SANTA LUZIA - vende-se,
.centro, cj água, luz, esgoto e

escritura, pronto pj construir .. ,'
Tratar: 275-2335. (proprietárfo)

TRÊS RIOS DO NORTE-vend,
se, cj 425m2, cj luz, água I
telefone. R$8.000,OO. Aceit,
se carro no negócio. Trata,
276-0605. (proprietário)

VENDE-SE - cf 350m2
localizado na Vila Amizade'
Schroeder I. RUO.OOO,OO'
Aceita-se carro como parte d�
negócio. Tratar: 374-5184 ou
no horário comI. no 370·195/
cj Marilene.

VENDE-SE - cj 18.000m2,
cercado, início da Bom Plant,cj
casa, alv., 9 cômodos, Tratar:
375-0340: (proprietário)

VENDE-SE,.. na R. Prefeito José
'

Bauer, ao lado da.recr, da Caix,
Econômica, cj 420m2• Tratar:
9134-7639 ou 371-9686 cj
Janice. (proprietário)

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

ViLA LALAU - vende-se, cf
640m2, escriturado, cf meia

água' no s fundos,

R$55.000,00. Tratar: 370·
1787. (proprietário)

VILA LENZI - vende-se, cf
1.940m2, R. Lourenço Kantzler.

R$140.000,00. negociáveis,
Tratar: 371-5512. (proprietário)
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BAR - vende-se, cl jogos,
inclusive cl cancha de bocha e

clientela formada. Vila Nova.

Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 370-0548.

DISTRIBUIOORA - vende-se,
de cosméticos, na ReinaldO

Rau, 728, sala 6. Valor a

combinar. Tratar: 275-0547

cf Lurdes.

LOCADORA - vende-se, bairro

Água Verde. Aceita-se casa em
.

Barra do Sul ou carro. Tratar:
371-2525.

RESTAURANTE - vende-se,
em Schroeder, próx. Posto'

Mime, todo equipado, cl
ótima clientela, centro.

Tratar: 374-0793 ou 9952-
3572.

VENDE-SE -loja de confecções,
cf estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. R$
10,800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,

�
ponto já formado, cl

f' mercadorias e mobiLiário.

D'efronte pI Marechal.
Tratar: 275-3070. Creci
8950.

VENDE-SE - centro, ou troca-se
pI terreno ou casa, Tratar: 11
6976-9448.

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

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

RIO MOLHA - vende-se, próx.
Igreja a 6km do centro, acesso
todo asfaltado. Mini paraíso,
cl toda infra-estrutura, área cl
20.000m2, cl terreno pronto
pI construir. Local tipo
condomínio rural somerite pI
residências OU" lazer.

R$55.000,00. Aceito contra

proposta pI pgto à vista ou

carro dê menor valor como

parte do pgto. Tratar: 370-
8563. (proprietário)

MOTOQUEIRO

Precisa-se com

moto para entrega
de água.

.Tratar: 275-3535
c] Cida ou Mário

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

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.'

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

consórcio, cl telefone em casa

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como dama 'de compania,
cursando técnico em

enfermagem, cl experiência e

referência. Tratar: 372-1325 cl
Sônia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como enfermeiro. Tratar: 274-
8010 ramal 24 cl Hilter.

(47) 370-0251

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
·SENAC2003

Carga Horária: 40h # Período: Setembro/2003
Sábados (8h às 12h) # Investimento: R$ 320,00 ou 1 + 1 R$ 165,00

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

#
.

Investimento: 180.00 ou 1 + 3x R$ 50,00

DESIGN DE INTERIORES
Carga Horária: 44h # Período: 20/10 a 12/11/03 2ª a 5ª ( 19h às 22r) #

,

Investimento: 300,00 ou 1 + 2 R$ 104,00

MATEMÁTICA FINANCEIRA COM HP 12C
Carga Horária: 15h # Período: 22;09 a 06/10/03 2ª a 5ª ( 19h às 22h) #

Investimento: 72,00 ou 1 + 1 R$ 40,00

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

CURSOS DE EXTENSÃO UNERJ
.

'
,

• Patologia das Construções •

o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre
problemas decorrentes da má qualidade. aplicação e utilização de
materiais e serviços em obras de construção civil. Identificar a

manifestação das patologias visando a prevenção das falhas e

adoção de técnicas de reparo.

. . r:-r<?grantíl: . .. .. . .

1. Etapas dp processo construtivo e uso na construção civil.
2. Durabilidade de materiais e componentes das edificações.

.

3. Origens da Patologia .

....

4 Problemas patológicos em:
.......................

Fundações'
Estruturas
'Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
Umidade
Corrosão

Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

6. ProcedImento de reparos
...........................................

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253' .

extensão@unerj.com.br

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

curso preparatório
salário inicial

R$ 2.068{16
Informações:
(47)422-9636

OFEREÇO-19IE - pI trabalhar
como babá, Tratar: 273-1570.

OFEREÇO-ME,.. pI trabalhar
como babá, meio período. Tratar:
371-0685.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

Empresa de Jaraguá
contrata Programador

Delphi

Experiência mínima de
umano

EnviarCurriculum para
vagaprog@uoLcom_br

CORREIO DO POVO 13

como estampador, cl
experiência, ajudante de
motorista .cu auxiliar de

pedreiro. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

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

Lero Salmo 38, 3 vezes ao dia durante 3 dias.
Fazer 3 pedidos, sendo 2 possíveis e 1

impossível.
No quarto dia publicar e ver o que acontece.

T.K.

CLASSI
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(47)376-1682
37&01691

Rua Roberto Zeidel, 451
Corupá-SC

ISANTlf-CRUZ i

I Materj�L��"9��struçãol
I (=). i

i \"� i

1275·37271
,IR: Alberto Santos Drummondt,

l'

i.lIg .. �.?:1,.:"II:l:'l,:I:'liJ� .. �glllÍ... d().,�III .... i

iéASA'j:'E�l
'Casos Pré-fabricadas!

: João Jonuérlc Ayroso, nO 341 i
l,�(!�(!.�Llcí ... �sqLl.Il.r�()�.J.!oI.LI,cí, .. �(),,?ul,.!

275 ..2234/275-2894

Única Loja:
RUíI' J(i.l1(l l\i.mlm:hl!<'k, !100' i

l . Hill !'oiCWIt {Dnt.f.,\ da Dpasclt{ijil} !
i Jaraatui tI�.sUl· San!lt Otllrt:ll-ll' rene (41l i1li·ao·,,& i
�:__._,_"_•. �._,,_,_,_,,_,,....J

MATERIAIS DE CONSTRUçAo

.'••��_�I
RETROESCAKIDEIRA, CAMIJli11ÃO

�offtj(j):ltliJ�
Rua'WalterMarquardt, 2270

,'MatorlalS'Pilra co,nstrução•

FerragenS 8 ferramentas
• Material Etêtrtca

OU REFORMAR...

o QUE VOCÊ PROCURA

PARA CONSTRUIR

<'

111111
"�I
11111

Consulte nossos anunciantes
r""'-""---' "--:"''''''''''''''--'''''''1

IFRANZNERI
I Materíais de Construção i
I MateríoÍ$ Elétri(os I

I Hidráuli(o$ - Ferragens 'i
'i Tijolos - Telhas - Cimento í

Tintas e Vernizes '

!
I 376·1597

376-0786 i
Rua Emílio Schulz, n? 40 i

§i'i<? �LJi'2: - J()r()gLJ<l c:l<? ?LJLJ'

BONATTI
·B A R RA
.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

1--216-2000

11:JJ4J1JZA.�
MAfllW••, c_raflfÃ,

L Fone/Fax

.. 311-4139·

FIGUEIRA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

L 310-4508

"'310-4991
Rua José Tbeodor. RIbeiro. 2193 - SI 02Rua RobertoDemann,481- Czernlewlcz Bpa feliClano Bortoliiií, pi 1118· Baila do Rio Cem

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



íAGi'A QUENTE)
I Venda f/e aqllecef/ores I
I
solares, elétricos � a gás I. ". .

1372.07051 273-1532
i Rua João MarcaHo, I Rua Dorval Marcatto, 80

I nO 255 • SI 02 • Centro i
Loteamento Rrenzi Bairro

��II'�fI�� �� ��� .. �Ç) Chico de Paula - Jaraguá do Sul

_.��.

II��I
Instaladora
Elétrica
.[�!""'�..,&.lJ..\,:� .

'. �IT:I'.r•

R, Paulo VoHolinl, sln' Jaragua do Sul

�
MANNES®
Materiais de Construção

Ferragens- Eletrodomésticos

373-000·1
Rua 28 de Agosto, 1 S IS· Guaramirim

Comércio de Materiais
de Construção

373-0391
Rua Estrada Bananal do Sul, .100

Beira Rio - Gllam",im

("
.......•.•.

IS���I TIIOABTEiH i
1(47) 374-1910! 370-3232 I �:!,!;o� •
i Rua Marechal Castelo Branco, 5588

i 370-2315 t81J.�.Oilil.
.

• Centro. SCHROEDER •
: R: Exp. Antônio Carlos ferreira, 850, i

sala 01- Nova Brasília - Jaraguá do Sul.�

TlJOTELHAS
Materiais de
Construção

(47) 374·2200

GüMi MAl DE CONSTRUÇÃO

Av Mal. Costela Branco, n� 3507
(entro· SCHROEDER

Gustavo Gwuz, n" 548
Rio Cerro n . Jguá do Sul

!e�ICCII_1 Miearluu: de Construçao MAT. DE CONSTRUÇÃO�
.

I

AV.PRE�W.GRUBBA,4386
CENTENÁRIO· JGuÁ DO SUL

Adolf Püttjer, 444 - Barra do Rio
Molha - Jaraguá do Sul - SC

. , " ,

t
i

(47) 375·1239

Rua da Saudades, 300
Centro· eorupá • se

IOTo11laze111
370-0800
Av. Wa/demal' GI'ubba, 1555
Vila lalau • Jal'GguIÍ do Sul

. Construindo o seu Sonho!

375·1183
Rua: Jaraguá, 50 • Centro

Corupá - SC

Fone: 376-0897
. 9975-0131

275-3462
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SAUDEa INF

UNIAO DE FORÇAS
Contra os efeitos do tempo

A busca pela vitalidade tomou-se uma constante no ser humano,.e as pesquisas vêm evoluindo no sentido de minimizar as marcas
do tempo .

.A RACCO sempre embusca da auto-superação na linha de cosméticos, adjacente à tecnologia cintífica, agora abre as portas para
uma nova geração de ativos anti idade do século XXI, CICLOS Sérum Crono Reversor, uma conclllação estabilizadora e antioxidante da
membrana plasmática celular. Com o uso tópico e contínuo a pele apresenta vantagens estéticas evidentes.

. O que é CICLOS SérurnCrono Reversor? É umhidratante não oleoso, ultrafino, de secagem muito rápida, totalmente indicado

para peles com perda de firmeza de qualquer região, como: Linhas de expressão acima ou abaixo dos lábios, pele estressada ou cansada,
, lábios finos, contorno dosolhos e flacidez de pescoço, podendo serusado também no corpo.

Um dos ativos fundamentais do produto é o DMAE (abreviação de dimetilaminoetanol, presente em peixes como salmão, anchova
e a sardinha) e compatibilizado com aminoácidos e nutrientes, produz maior firmeza na pele. Em contínuasaplicações, atenua os efeitos
do tempo, com sua capacidade de devolver o tônus e firmeza aos músculos submetidos ao processo do envelhecimento: No uso do tópico,
espal ha-se napele atuando como um estabi llzador contra os rad i cai s livres.

A açaõ CrCLOS .Sérurn Crono Reversor começa com alguns minutos após a aplicação, e tem duração prolongada. Estudos

Clfnlcos Atestam que as rnatérlas-prlmas compostas em CICLOS Sérurn Crono Reversor refletem em resultados mais evidentes e

duradouros e que aparecem depois de 8 semanas de uso contínuo, uma ou duas vezes ao dia. A ação do produto é cumulativa: quanto mais
for aplicado, mais intenso e duradouro será o efeito. Enfim, CICLOS Sérum Crono Reversor tem atividade TENSORA e FIRMADORA,
que vai firmar os tecidos de sustentação do rosto e do corpo.

A açaõ do CICLOS Sérum Crono Reversor fãi testada in vivo em 200 voluntários entre 25 e 65

.anos. Após 4 meses, os voluntários que haviam aplicado corretamente o CICLOS Sérum Crono

Reversor apresentaram pele até 56% mais firme nas regiões dos olhos e do pescoço, suas papadas
diminuíram, e o efeito persistiu por duas semanas após a interrupção do tratamento; a espessura
cutânea apresentou uma ampliação nas medidas em até 48%; a elasticidade obteve uma desenvoltura

significativa de 82%.
O uso regular e contínuo do CIClOS Sérum Crono Reversor garante a eliminação de até 98% das rugas.
O CIC LOS Sérurn Crono Reversor assegura até quatro vezes mais atividade que fórmUlas manipuladas,
'pois utiliza o DMAE puro .. Em farmácias de manupulação, por trabalharem com o D MAE em pó, existe
a necessidade de diluição para estabilizar a fórmula, diminuindo seu grau de eficiência.

Ciclos d
'

Racco tern.õ atlvosprlnclpais cujas principais características são:
DMAE: <DIMETILLAMINOETANOU de origem marinha, age nas fibras musculares, provocando o

endurecimento do músculo e promovendomenos flacidez, pele mais esticada e menos rugas.
C-ELASTASE': ativo derrnocosmétlco deoriqem marinha que penetra no núcleo das células da pele e

ativa a síntese do colágeno e elastina, as fibras de sustentação da pele. Rico em vitamina C purificada é
um eficiente agente natural lzador dos radicais livres.

'

PENTACARE: substância de origem vegetal que exerce o efeito tensor, o chamado "efeito Cinderela" ,

sobre a pele devido.asua forte atração intermolecular, que forma um fino filme sobre a pele.
AHA: promovem uma esfoliação suave na camada superficial da pele eliminando manchas sem

provocar a fotossensibl I lzação, captam a umidade do ambiente e mantêm as células hidratadas.
., .

FUCOGEL: polissacarídeosuavizante de rápida penetração, dá um toque sedoso à pele pois fornece

duplo efeito hidratente: imediato e em longo prazo devido sua. capacidade de captar água.

�_r
l fláce '601'pO

.. Distribuidora de Cosméticos,

"·')l1jl",([e,;(.�;"wUI' '" fitlll1atuJ,

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

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

Jara uá do Sul - SC

Dr. Luciano Màiochi
Pereira

Oftalmologista
371-7801/370":0409

Fone: 371-6110
9905-2653

Rua Guilherme Weege, 327

RACCOCosmético

CICLOS d'RACCO
UMA! . age nmnbras musculares
UlASTASE • nU'lo síntese de elostina e (olõgeno
PENTACARE· e,feno temor lobre os mortos deex�rfllio
AHA· elimina mandllB e fu{ilílo penelm(oO de Q��
FUCOGEl· dupla hidrotoçiio

.® 1-t[�AlIF[.
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar

Energia - Controle de peso
ados pessoais

�-NEOVITA �

Comércio de Produtos

f'"
,o, <' /�f� r>
Ortopé.dicos
e Hospitalares

Folie/FaX: (47) 372-0461
.: 8ario lIe 110Bmlcl,3lia· Sl2. Ctntri .llIljjlSlll
.mall: mall&hi®1erra.clm.br • Clt: iOOi,UI!

Centro Auditivo
Audio ((�L�)) Zoom I

." Aparelhos Auditivos , '

_, Micro,Canal cl Volume Automo11CO
... .Audiómetros e Impedonciômetro
.. Moldes e Pilhas
.. Cabine Acústico
,

.... Próteses e Drenos

Fone: (47) 372�2364
Rua.Mal. Deodoro da Fonsc.GJ, 889 - C�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 18 de setembro de 2003
;:...--

GERAL CORREIODO POVO 7

I VIDA FELIZ: PROGRAMA VISA OPORTUNIZAR ESPAÇOS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER OR'IENTADO
Aprendiz'es de confecção
realizam exposição no Senai
JARAGUAooSUL-OSalu

nos doCurso deAprendiza
gero de Confecção deMol
des eRoupas Industriais do
Senai estão expondo peças

produzidas .integralmente
PJr eles São modelos sim

ples,masculinos e femininos,
e revelam a potencialidade
dos 19 aprendizes em idade

de14a 18 anos que, ao tér

mino do curso, sempre en

contram colocação no mer
odo, segundo informou a

auxiliarpedagógica T .ucimeri
Sabin.
Ainda de acordo com

Lucimeri, o curso é integra
do por 10 disciplinas, entre
elas costura, modelagem,
cronometragem, matemáti
ca, modelagem no compu
melar edesenho técnico, O
curso de Aprendizagem de

Confecção de Moldes e

> Roupas Industriais existe há

Maristas promovemmais uma
edição do Rebuzão no sábadotrês anos e tem duração de

apenas um ano. Nesse perí
odo, analisaLucimeri, os alu
nos aprendem todas as eta

pas necessárias para a con

fecção de roupas industriais.
"Esse curso é uma espécie
de preparação para os que

.

desejam, posteriormente,
fazer o curso de estilismo",
observa a auxiliar pedagógi
ca.

}ARAGUÁ DO SUL

O programa Vida Fe

liz desenvolvido por
agentes SOCIaIS Ma

ristas vai desenvolver

neste sábado m a is

uma edição do Re

buzão (bagunça orga
nizada), desta vez

direcionada a estudan

tes das 5a e 6a séries

matriculados nas redes

estadual e municipal
de ensino. A expecta
tiva dos organizadores
é de reunir aproxima
damente 35 institui

ções de en smo, so

mando cerca de 3,5 mil
alunos. A atividade
será realizada no giná
sio de esportes do Co-

A auxiliar pedagógica
salienta que a grande maio
ria dos' alunos do Senai é

aproveitada no mercado de

trabalho e que a instituição
promove apenas cursos que
tenham a finalidade de for

mar profissionais que aten

dam a demanda do merca

do regional "Todos os cur

sos são formados apartir de
uma pesquisa que revela as

necessidades do mercado",
resume Lucimeri. (MHM)

Acreditando
em você!

légio Marista São LUÍs,
a partir das Sh30, de
vendo prosseguir até o

fim da tarde.

N a oportunidade,
os estudantes vão 'par
ticipar de dinâmicas,
esportes, palestras,
apresentações artísti

cas, musicais, teatro,
dança, entre outras ati- ,

vidades, com intuito

de se integrar e estimu
lar a amizade e respei
to entre eles. "O pro
grama Vida Feliz é pro
movido pelos Ma

ristas, mas não tem a

ver com religião, como
muitas pessoas pen
sam. O objetivo desse

trabalho é errar e

oportunizar espaços e

eventos de educação
cultura e lazer orienta

do, em ambientes es

colares e comunitári

os, visando o desenvol

vimento pessoal, a

convivência em gru

pos e a cidadania

participativa", explica
um dos agentes soci

ais, Lúcio Stein. Nas

escolas, especifica
mente, ele diz que o

trabalho é realizado

durante as aulas, de

forma dinâmica e

participativa, cada sé

rie com um tema dife-
',' rente. "Os pais e pro
fessores também são

envolvidos e discutem

assuntos como a im

portância da escola e

relacionamento famí

lia-escola", diz.
Stein garante que

uma das atividades

mais esperadas' pelos
.

estudantes é o Re

buzão, que é promovi
do duas vezes por ano,
envolvendo alunos

das 5a a sa séries e en

sino médio. "Trata-se

de uma atividade que
vem sendo realizada

há oito anos nas cida

des da microrregião,
envolvendo, 55 esco

las, somando 25 mil

pessoas, aproximada
men te", de s taca.

(FABIANE RIBAS)
,

Vila.Lenziquermais atenção daadministração
}ARAGUÁ DO SUL -

Ruas esburacadas, falta
de iluminação, poeira,
esgoto à céu aberto. Es
tes são alguns dos pro
blemas enfrentados pe
los cerca de S mil mora

dores da Vila Lenzi. O

presidente da Associa

ção de Morado re s ,

Adilson Hélio dos San

tos, afirma que já procu
rou a ajuda da Prefeitu

ra, por diversas vezes

desde que assumiu, há
um ano, mas até agora
não obteve nenhuma res

posta positiva. "Eu com
preendo que a cidade é

, grande e todos os bair-'
ros têm suas solicita

ções, mas a Vila Lenzi é

um dos maiores bairros

de Jaraguá do Sul e me

rece um pouco mais de
atenção", afirma Santos .

.

Os moradores da
Rua Esmeraldina Junkes
Klein, proximidades do

-. antigo salão União, são
unânimes na reclama-

. esar Junkes

Ruas esburacadas e falta de iluminação pública

ção. "A rua está intran

sitável. Colocaram de

anti-pó mas esse mate

rial não resiste a um trá

fego mais intenso e o

resultado é isso que
tudo mundo está vendo.
A rua está que é só bu

raco, mas os impostos a

gente tem que pagar",
reclama um morador

que pediu para não se

identificar.
Além dos buracos da

Rua Esmeraldina Jun
kes Klein, o presidente
da Associação dos Mo-

radores aponta a falta

de iluminação pública na
Rua Marcelo Barbi, exa
tamente após a Escola

Giardini Lenzi. "Faltam
seis postes", .especifica
Adilson. Ele comenta

também que o esgoto à

céu aberto, na passagem
do trilho perto da empre
sa Kohlbach, é um pro
blema já bastante antigo.
Santos também salienta

.

a necessidade de faixa de

segurança em frer:te à

Escola Giardini Lenzi e

.
asfalto na Rua Marcelo

Barbi. (MARIA HELENA DE

MORAES)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IESCOLHA: MOVIMENTO NEGRO DO VALE DO ITAPOÇU ELEiÇÕES PARA NOVA DIRETORIA NO SÁBADO

QUINTA-FEIRA, 18 de setembro de 200J
----.:..
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Ingressos paraJaragua em Dança

Moconevi resgata.a cultura
Africana existente na região

]ARAGuA DO SUL -

o Moconevi ( Mov i-,
menta de Consciência

Negra do Vale do

Itapocu) realiza eleições
para escolha da nova di
retoria neste sábado, na
sede do Sindicato dos
Trabalhadores na Cons

trução Civil e Mobiliá
rio. A primeira convoca

ção está marcada para às

14 horas e a segunda, às
15 horas. Os interessa

dos em fazer parte da
nova diretoria, a tu a l-.

mente coordenada pela
professora de

Guaramirim, Sandra He-
.

lena Maciel de Oliveira,
podem se inscrever duas
horas antes do início da

eleição ou mesmo 'por
telefone, desde que, é

claro, estejam em dia
com as obrigações
especificadas no estatu

to da entidade.

O Moconevi comple
ta dois anos de fundação
em novembro deste ano.

Segundo o assessor de

comunicação da entida

de, Francisco Valdecir

Alves, salienta que, na ata
de fundação foi assinada

por aproximadamente
250 pessoas, mas 'que,
atualmente, entre a dire
toria efetiva e conselho,
o grupo não passa de 25

pessoas; negras ou des
cendentes de africanos.
Na avaliação de Alves, o
Moconevi tem cumprido
com o seu papel e, 'nesse
curto período, apesar das

. dificuldades, soube ad
ministrar com ganho to

dos os embates.

Entre os pontos po
'sitivos que a entidade

pode enumerar, Alves
salienta que, a partir da
luta do Moconevi, a co

munidade do Vale do

Itapócu finalmente reco

nheceu, oficialmente, a

participação da raça ne

gra na formação da cul-

Arquivo

JARAGUA DO SUL - Os

ingressos para O g'Jaraguá em
Dança já estão disponíveis nas
lojas Tô a Toa, Abstrato

(ShoppingBrei1haupt),noPos
toMime daRua Epitácio Pes
soa e na Biblioteca Municipal
Rui Barbosa ao custo de R$
2,00 as arquibancadas laterais e
R$ 3,00 as cadéiras de pista.A
ser realizada de 25 a 29 deste

mês, no ginásio de esportes
ArthurMüller, amostraenvol
verá aproximadamente 1.250
bailarinos emapresentações de
123 coreografias inscritas por
40 entidades, entreunidades es
colares, academias egrupüsfol
dóricos.Esteano,oeventocon
tará ainda com apresentações
especiais decincoatrações con
vidadas: Grupo de Dança
Adriana Alcântara, de Balneá
rio Camboriú; PaieeMaster, de

Joinville; Cia. de Dança
Hearbeat, Grupo Folclórico
Ucraniano Poltava e Escola de

DançadoTeatroGuairá:-Pro
jeto Dança para Todos, sendo
estes três de Curiciba/PR
r PromovidopelaFundação

Francisco Alves diz que o Moconevi obteve ganhos desde que foi fundado

tura e dõ povo da re

gião. "Em Jaraguá do

Sul, agora: todos sabem

que o fundador da cida

de, o coronel' Emílio

Carlos Jourdan, não che

gou ,aquI apenas acom

panhado de outros eu

ropeus brancos. Junto
com ele também chega
ram os negros e muitos

descendentes daqueles
africanos estão na região.
Eles ficaram, mas devi

do a segregação racial,
se fixaram nos locais
mais distantes, como o

Morro da Boa Vista",
esclarece Santos.

Outro exemplo do
trabalho do Moconevi é
a realização de uma pes
quisa, realizada primei
ramente entre os mora

dores do Morro da Boa
Vista com a intenção de
identificar os negros que
moram no local, saber

de sua condição de vida
e especialmente passar
informações sobre o

Moconevi. "Fomos de

casa em casa explicar os
nossos objetivos e pedir
apoio. Muitas pessoas
ainda não tinham conhe
cimento da existência do

Moconevi", salienta

Alves. Ainda segundo
ele, a pesquisa foi feita

em maio deste ano e de

verá ser finalizada, em

formato de documento,
com a ajuda de profis
sionais da Unerj ( Cen
tro Universitário de

Jaraguá do Sul).
Em novembro, o

Moconevi deve promo
ver várias atividades em

comemoração a Semana

Nacional da Consciência

Negra, que acontece a

partir do dia 20. Nesse

período, a entidade pre
tende envolver a comu

nidade afro em diversos
eventos e promoções, a

exemplo do que já
aconteceu ano passado.
Outro exemplo citado

por Alves foi a partici
pação do Moconevi no

desfile cívico de aniver

sário da cidade e tam

bém a participação no

carnaval popular, que
.ano passado levou ao

Parque Municipal de

Eventos aproximada
men te"? mil pessoas.
Debates, palestras e se

minários também inte

gram as atividades do

Moconevi, que, ainda de

acordo com Alves, nas
ceu com o objetivo de

integrar os afro-descen
dentes na sociedade pro
dutiva através da digni-

dade e da valorização da
cultura negra. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

Cultural, o Jarnguá em�
não tem caráter competi�
mas conta com um júri parn
avaliaras apresentações deacor.
do com os critérios de
criatividade, harmonia, térniQ
e coreografia. De acordo com

os organizadores, o objetivo
desta avaliação é fornecer aos

coreógrafos análises quesirvmn
de parâmetro para o desenvof
vimento de seus trabalho& A

exemplo de edições anteriores,
haverá troféus a cada um ds
tes profissionais e a suas respec
tivas entidades, além de certifi·
cados a todos os participantes.
Como os ingressos são limita
dos porque a preferência de

ocupaçãodoginásio é dadaaos
bailarinos e coreógrafos envo�
vidas na mostra, os promo[(}
res do evento aconselham os

interessados a adquirir seus in

gressos com antecedência.Mas

para quem não conseguir, eles
tranqüilizam, informando que

poderão assistirao vivo em um

telão a ser instalado no pátio do
ginásio de esportes Arthur

Müller.

PAULO FLORIANI

Na
Sessão da Câmara de Vereadores do dia 11/09/2003, o Vereador

Floriani falou da falta de equipamentos para auxiliar os

agricultores, como por exemplo, retro-escavadeira e trator de esteira.
Disse que o gerente responsável por esta área, deveria se empenha;

mais, e dar um melhor, atendimento. Esclarecendo que o setor sequer está

agendando atendimentos de horas máquinas para o ano de 2003, pois ainda
estão atendendo o que foi agendado em 2002.

Floriani ainda fez um alerta, apontando algumas deficiências existentes na

obra' do túnel da B R-280, esclarecendo que esta obra é importantíssima para
toda aquela região. Lembrou que ali houve um investimento em torno de R$

500.000,00. Disse que os pontos de ônibus estão em locais impróprios, muito
próximos do túnel. Ressaltando também que a falta de uma iluminação
adequada é muito preocupante. Registrou o fato de que os veículos estão parando
no meio da pista quando querem convergir à esquerda, sentido centro. Pedindo
também para que a obra seja terminada o mais breve possível.
Floriani também explicou da necessidade de se ter mais eficiência na malhação
das ruas. "Os caminhões precisam andar carregados o tempo todo, para aumentar
a eficiência do serviço, bem como evitar altos custos". Comentando que já sugeriu
ao Sr. Prefeito, a instalação urqente de mais três locais de captação na regiáo de

Nereu, sendo:
01 próximo a SerrariadoAlquini, no Ribeirão G randedo Norte;
01 na localidade de Ribeirão Cavalo;
01 próximo à pontedo Rodeio Crioulo.
Ficando assim toda esta região bem servida.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Grande novidade deste semestre é o início das

Aulas de Dança de Salão. Aprenda valsa, bolero,
salsa) merensue, samba -e muitos outros ritmos em

um curso muito dinâmico e atual. Aulas ministradas

pelos professores, Maycon 'dos Santos e Fábio

Simões da "Cla dois pra lá, dois pra cá" - Jolnvlllé,
se. ° curso tem duração de três meses, e 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 primei 1'0 ano de atividades, a Escola de
Ballet Clássico do Centro Cultural já mostrou seus

primeiros trabalhos no concerto inaugural"U m

nome) uma idéia, um piano ... " em maio deste. ano.
Aulas ministradas por Beto Saurlnl, professor que
trabalhou em São Paulo e na Casa da Cultura de

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

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

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

professora 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 1911 na

sala de dança do Centro Cultural.

A Cia de Balé Aéreo SCAR, trabalha com acrobacias
em tecido e acrobacias de solo, unindo a agilidade e

a performance das acrobacias a dança
contemporânea.

O Grupo se apresentará no 9° Jaraguá em Dança e

tem agendado várias outras apresentações no estado.

Estal'emos abrindo em. breve turmas para
iniciantes, fique ligado!

Tendo sede no Centro cultural desde 2000, A da
artística Entricorpus e o Grupo de Jazz Juveni I da

SCAR, continuam suas atividades..
As aulas de Jazz Juvenil (à partir de 12 anos)

acoi'ltecem todas as quartas de sextas das 19h às
20h. Ambos os grupos vem ensaiando regularmente
pal'a as apresentações do 9° Jaraguá em Dança.

ESPORTE
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

IBICICROSS: EQUIPE MALWEE TROUXE MAis 22TROFÉUS PARA O MUNicípIO NESTE FINAL DE SEMANA

CORREIODOPOVO 9

Jaraguaenses dedicam-se para
garantir título do brasileiro

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee de Bici

cross prossegue na lide

rança do campeonato
brasileiro da modalidade

depois de trazer novos tí

tulos ao Município. Nes
te final de semana, 13 atle

tas jaraguaenses defende

ram a cidade nas compe
tições das terceira e quar
ta etapas do Campeona
to Brasileiro, realizado no

circuito do Ginásio Es

portivo O Ronaldão, lo
calizado em João Pessoa,
na Paraíba. As provas
contaram com a partici
pação de aproximada
mente 265 pilotos vindos
de diversos Estados de

todo o País.

Ao todo, os .atletas da

Malwee conquistaram cin-'
co titulos de campeão, sete
<;Ie vice-campeão e seis ter

ceiros colocados, soman
do 22 troféus entre os oito

melhores colocados, entre

Divulgação
Atletas da Malwee preparam-se para a última -etapa

as 34 categorias disputa
das. Com esses resultados,
os jaraguaenses permane- .

cem na liderança por clu
be, com 1230. pontos, à

frente de Paulínia, com
1220. e Clube Riosulense,
com 950.. Está em primei
ro também por equipe,
somando1224 pontos, se

guido de Paulinia Rancing,
1220, e Metalciclo, com

.
940.. O desempenho _dos

Magrão, também do
Vitória com quatro. Na
categoria aspirante Nelson

.

da Tupy fez quatro gols,
Gilson do Cruz de Malta

e Jonathan do Flamengo
tem três gols cada. Na

categoria sênior, Alaor do
Vitória tem seis gols e

Machado do Cruz de
Malta está com cinco gols.

pilotos catarinenses colo

ca o Estado também na

liderança da competição
nacional, com 629 pontos,
à frente de São Paulo, com
627.

Na opinião do diretor
de bicicro s s da equipe'
Malwee, ValdirMoretti, o
grupo tem grandes
chances de conquistar o

título de campeão porque
conta com pilotos deter-

Já o 16° Campeonato
jaraguaense de futebol
sêriiór continua neste

Sábado, dia 20., com a

primeira partida às 13:30. e

a Segunda às 15 horas. A

rodada conta com oito

equipes tendo 20.0. atletas

participando com idade

acima dos 35anos. Após a

quarta rodada o Vitória

minados e que se dedi

cam nos treinos. A última

etapa será realizada na ci

dade de Paulínia, em São

Paulo, no mês de novem

bro ..

"A prova em João
Pessoa foi muito bem or

ganizada, o 'circuito tem

uma excelente infra-estru

tura e tem uma das pistas
mais lindas do Brasil. Lá,
o grupo mostrou que está

bem preparado e que tem

tudo para ser campeão",
salienta.

Entre os destaques, o
diretor menciona os pilo
tos que foram campeões
nas suas respectivas cate

gorias: Éderson Kla

bunde, na Expert 19/24
e Cruizer 19/24; Dorival
Gruetzmacher, na Cruizer
50. anos +; Felipe Brick,
na Junior Cru iz e r

,
e

Ricardo Gruetzmacher, na
Cruizer 13/14anos.
(FABIANE RIBAS)

Sexta rodada do campeonato amador será no domingo

Rio Molha

Botafogo FC. X AS Rancho Bom

Tupy

]ARAGuA DO SUL - O

campeonato jaraguaense de
futebol amador da la

divisão que iniciou no dia,
17 <;Ie agosto tem sua

sequência neste domingo, a
partir das 1 �h30, com a

sexta rodada do cam

peonato. Vitória, Flamengo,
Tupy, Rio Bom e Caxias

seguem com cinco pontos,
Cruz de Malta está com

quatro e Botafogo com três

pontos. No titular após a

.

Quinta rodada, o Flamengo
segue na frente com 12

pontos, seguido de Vitória
com 10., Tupy com nove,

Botafogo e Cruz de Malta

com quatro, Caxias com

três pontos e Rio Bom com

apenas um ponto.
Mesmo estando na

quinta rodada alguns
jogadores já se destacaram
como artilheiros. Na

categoria titular da

p-rimeira divisão, Alaor, do
Vitória é o artilheiro com

cinco gols, seguido de

aparece na frente com
í

O

pontos, seguido de Cruz
de Malta com 8, Kiferro
com 7 pontos. Bazar Rau
vem logo atrás com 5

pontos, em quinto Rio

Molha com 4 pontos,
Veteranos de Vila Lalau

com 3, Plasticom também

com 3 e. na lanterna Magna
Logística com 1 ponto.

JOGOS DO 16° CAMPEONATO JOGOS DE DOMINGO DO FUTEBOL
JARAGUAENSE DE FUTEBOL SENIOR AMADOR DA Ia DIVISÃO

Magna Logística
/Amizade X

Grêmio

Desportivo
Cruz de Malta

X

X Cruz de Malta

,

Plasticom
Disputa acontece no Estádio Claudio
Tomaselli em Schroeder

Partidas que acontecem no Grêmio
Desportivo Cruz de Malta no Rio da Luz

Bazar do Rau X

C.E. Vitória X Kiferro E.C.
E.C. Flamengo X S.E.vitória

Veteranos da

Vila Lalau
No estádio Botafogo na Barra do Rio Cerro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ATIVIDADES: SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO TEM INfclO HOJE E PROSSEGUE ATÉ DIA 25

Entidades elaboram campanha
de conscientização no trânsito

]ARAGuA DO SUL - A
Semana Nacional do Trân- .

sito tem início hoje e pros
segue até dia 25, próxima
quinta-feira, Na segunda
feira pela. manhã haverá
uma reunião no 14° Bata
lhão da Policia Militar, en
volvendo as entidades que
se uniram para trabalhar na

campanha educativa e, Sem

seguida, iniciam as blitze

por toda a cidade. Mais de
20 mil réguas, 20 mil ca

netas e 30 mil adesivos ao

trânsito serão distribuídos
nas batidas' policiais, com
intuito de conscientizar as

pessoas a evitar acidentes.
.

Desde a semana passada,
o tema da campanha. está
estampado em diversos
outdoors.

Os policiais militares e

civis, .
bombeiros voluntá

rios. e representantes da
Prefeitura foram divididos
em duas equipes, que esta-

.
- esar Junkes

Campanha está estampada em outdoors da cidade

rão nas ruas de grande flu
xo entregando o material
para motoristas e pedes
tres, nos períodos da ma
nhã e tarde. ''Vale lembrar

que as pessoas que estive
rem atravessando a rua

,� -'

fora da faixa de segurança
serão orientadas pelos po
liciais a cruzarem as vias no

lugar adequado", alerta o'
assessor de imprensa da
Prefeitura, Sérgio Perón.
Ele informa que na segun-

da-feira começam a ser

minis tradas as pales tras
educativas nas instituições
de ensino (público e parti
cular), proferidas pelos re

presentantes do Detran

(Departamento de Trânsi

to) de Florianópolis.
''Alguns alunos do cur

so de superior de Admi

nistração e Segurança de
Trânsito da Univali, de

Itajaí, organizaram a peça
teatral "Dê Preferência à

Vida", que será apresenta
da em Jaraguá do Sul, no
dia' 25", comunica,
enfatizando que o objeti
vo é diminuir o índice de
acidentes. Apenas este ano,
foram registradas 19 mor

tes, sendo oito no primei
ro semestre e 11 no segun
do.

Informações do che
fe do Setor de Trânsito

daPolícia Militar, tenente
Ricardo Alves da Silva, a

maioria dos casos de aci

dentes com mortes en

volve motociclistas e ci

clistas. ''A campanha visa

orientar e conscientizar as

pessoas. Muitos motoris- .

tas insis tem em dirigir
embriagados, sem cartei

ra de habilitação, não

prestam atenção quando
dirigem, pois a maioria
dos acidentes é proveni
ente de falha humana",'
destaca. (FABIANE RIBAS)

Colégio Marista São Luísprepara-se para a Olimaca
]ARAGUA DO SUL -

Aproximadamente 70 alu
nos atletas do Colégio
Marista São Luís estarão

reunidos em Curitiba en

tre os dias 10 e 13 de ou

tubro para atuar na 14'
Olimaca (Olimpí�da
Marista'Catarinense). Ao
todo, estarão reunidos
mais de 700 alunos/atletas
representantes das cidades

da Província Brasil Centro

Sul, que abrigam os Colé

gios Maristas: São Luís, de
Jaraguá do Sul; Marista -

Criciúma, São José, São
Bento - São Bento do Sul,
São Francisco - Chapecó,
Aurora - Caçador, Frei
Rogério - Joaçaba, Pio XII
- Ponta Grossa/Pll, Santa
Maria - Curitiba/PR, além
da sede dós jogos o Colé�

gio Paranaense - Curitiba.
Serão disputadas na Olim
píada as modalidades de

basquetebol, voleibol,
futsal, xadrez, tênis de
mesa e atletismo.

A olimpíada tem por
objetivo fortalecer a amiza

de, a integração, a solidarie
dade e a sociabilidade entre

os alunos dos Colégios da
Província Brasil Centro Sul.

.' A marca fundamental que

.

norteia o evento é a partici-
.

pação e não a competição
pura e simples, assim como

reza a máxima de São
. Marcelino Champagnat,
fundador da Congregação
Marista, "formar bons cris

tãos e virtuosós cidadãos".
O evento visa também in
centivar o trabalho despor
tivo nos colégios.

NOTAS�__.I

AvAf JÁ VENDE INGRESSOS DO JÓGO
, O Avaí já colocou à venda ingressos para a partida contra
o Palmeiras, neste sábado, no estádio da Ressacada, pela
Série B.

Os locais -credenciados para a venda de ingressos são:
secretaria do Avaí, Cyber Kiosk 123Net (Shopping
Itaguaçu), Leão Sport Shop, Farmácia Quefarma (Lagoa
da Conceição), Farmácia Joana (Capoeiras), Bar do
Ataíde Gerônimo Coelho) e Bar do Cosme, no Certtto.
A torcida palmeirense residente em Florianópolis pode
comprar ingressos na Só Sport, na Rua 'Anita Garibaldi.
A arquibancada descob,erta custa R$ 15,00.

JOINVILLE TERÁ DESFALQUES CONTRA O VILA
O técnico Ademir Fonseca, "do Joinville, não poderi
contar com Coracini, Kleber Goiano e Paulinho para o

confronto com o Vila Nova, no próximo domingo, no

Serra Dourada, pela Série B. Os três atletas receberam o

terceiro cartão amarelo e cumprem suspensâoautomática
Marlon, que sofreu uma torção nO joelho, fará tratamento

intensivo durante a semana para se reouperar a tempo Qe
jogar a partida.
O time catarinense está em 19° lugar, com 24 pontos, e

ainda sonha com a classificação à próxima fase, mas para
_
isso, teria que vencer seus jogos e torcer por uma

combinação de resultados.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 498

02-06-28-49-50-57

Quina
concurso: 1199

24 - 26 - 32 - 40 - 56

Loteria Federal
concurso 03769

l° - Prêmio: 24.066
2° - Prêmio: 27.789
3° - Prêmio: 43.646
4° - Prêmio: 50.903
5° - Prêmio: 28.782

Lotomania
concurso: 351

01 - 09 - 1 1 - 1 3 -

15 - 25 - 30 - 32 -

41 - 43 - 50 - 52 -

56 - 65 - 72 - 75 -

76 - 80 - 83 - 84

§i\úl§ü tJ I iI' II'xmm
�

nacionais e importados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 911.2-6117

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

Mais um grande investimento
em Infra-estrutura.

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

asfalto realizado pela Administração Municipal. A Prefeitura vem investindo em·
.

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

"GUARAMIRIM \

ADMINISTRAÇÁO 2001 .2004

Trabalho é Transparência
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IRESUlTADO: GRUPO FEMININO SUPEROU ÀS EXPECTATIVAS DOS TÉCNICOS DA MODALIDADENadadores Jaraguaenses
defendemJS em competições
'}ARAGuA DO SUL - A

equipeAjinc/Urbano/FME
vai representar oMunicípio,
nos Joguinhos de Santa

Catarina: a partir de hoje. Os
atletas vão buscar o

tricampeonato no feminino

ponto a ponto com a equi
pe de Blumenau, Ao todo,
16 nadadores jaraguaenses
Vã0 representar a cidade -

Aline ,Franzer, Bárbara e

Talita Hermann, Luana

Martins, Ana Zanandrea,
Juliana Vicente, Marina

Fructuozo, Eduardo Mar

catto,Jai!Eduardo Franzner,
Eduardo Junkes, Janos
Franzer da Silva, Thiago
Baur, Marcos Leonardo

Dias, Dimas Pereira e

Evandro Pereira Júnior.
Na segunda-feira, Talita

Hermann e Marina Fruc

tuozo embarcam para San

tos, onde vão competir o
Campeonato Brasileiro Ab-

soluto de Inverno ''Troféu

JoséFinkel", entre os dias 23
'e 28 de setembro. Esta é

uma, das mais importantes
éompetições do calendário
nacional e servirá de seletiva

para as olimpíadas do pró
ximo ano. Talitavaiatuar nas

provas de 400 e 200 metros

livre. Marina nadará a prova
dos 100 metros costas.

Outra competição que os
jaraguaensesvão atuar será na
.terça-feira, A equipe Ajinc/
Urbano/FME cederá oito

nadadores, além do técnico;
para representarem Santa
Catarina no Troféu Interna

cionalChico Piscina,principal
competição Infanto/juvenil
da América do Sul. A sele

ção catarinense ficará emcon

centração no Sesi de

Blumenau até quarta-feira,
quanto então embarcampara
Macaca, Sr, onde será dis

putado o campeonato. (FR)

Atletismo trouxe nove medalhas,
nos Joguinhos de SantaCatarina

}AR,AGuA DO SUL - Os

jaraguaenses que defende

ram o Município nas pro
vas de atletismo nos

Joguinhos de" Santa

Catarina voltaram para
casa com nove medalhas,
sendo quatro de ouro, duas

de prata e três de bronze,
ficando em quinto lugar
geral. Os técnicos conside
raram os resultados do gru
po feminino bastante po
sitivo, pois superaram os

do ano passado. Já o mas

culino não correspondeu às

expectativas dos treinado
res porque alguns atletaS

não alcançaram os resulta
dos esperados.

Entre os destaques, o
técnico menciona os nó
mes de" Sally Maiara

SE'VOCÊ ENCONTRAR
CELULAR MAIS BARATO, VEJA
SE 'NÃO É DE BRINQUEDO

1'��
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REVENDA TIM

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 302 Fone:(Oxx47) 275-3555
Shoppíng Breithaupt 2Q piso Fone:(Oxx47) 275-1400

,PREÇOS PARA' PLANO MENU 100

Atletas que representaram Jaraguá do Sul rias provas de atletismo

Basquetenão 'consegueo ouro nosJoguinhos

Siewert, que sagrou-se

campeã nos 100 e 200

metros rasos; Pricila

Fritzke, vice-campeã no

hepitatlo (sete provas de
atletismo realizadas em

dois dias); Diego Peiter,
primeiro nos 100 metros

rasos; Lauro Radtke

Junior, campeão no salto

triplo; Sérgio Burgardt,
prata no octatlo, que tam

bém bateu recorde, fican
do apenas três pontos do

primeiro colocado; Diego
Pujol Avares, terceiro lugar

'

no lançamento de marte-

}ARAGUADO SUL-A
/ equipe Ajab/FME In

fanto-juvenil feminino
não conseguiu trazer pra
casa a medalha de ouro

dos Joguinhos Abertos de,
Santa Catarina. Melhor

durante toda a partida, o
grupo jaraguaense sofreu
uma injusta virada no úl

timo quarto, sendo der

rotada pelo selecionado
de Chapecó por 73 a 70,
nos últimos 26 segundos.

Mais uma vez o as

pecto emocional fez a di-
'

ferença. Assim como na

final do campeonato
catarinense do ano passa
do, as atletas começaram
melhor a partida, abrin
do vinte pontos de van

tagem sobre as adver-

lo, e Laura, Diego Peiter,
Volney Vargas e Alan

Quedes de Macedo �ca
ram em terceiro lugar no,
revezamento medley.

- Eu dedico minhas

duas medalhas de ouro ao

meu técnico Adriano Mo

ras, que nos incentiva e nos

motiva nos treinos, além de
minha mãe, que me dá

muita força para que eu

continue praticando esta

modalidade esportiva -,
destaca Sally, uma das prin
cipais atletas da equipe
Malwee/FME/CRJ Fisio-

sárias. Porém, a equipe
'não soube administrar o

placar, deixando o quin
teto chapecoense gradu
almente encostar e ceden

do o empate a 46 segun
dos do término da parti
da.

A derrota na final não

ofusca a boa campanha
da equipe na competição,
onde venceu oito partidas

,

e perdeu somente uma,

marcando 672 pontos e

sofrendo 423. As atletas

retornaram ontem à tar

de para Jaraguá do Sul.

MASCULINO A

=r=r= AJAB/FME
Infanto-Juvenilmasculino
segue mostrando porque
é uma das favoritas ao ti

tulo dos Iozuinhos Aber-

terapia. ,

O técnico Aparecido
Donizete Gonçalves diz

que as equipes que compe
tiram nos Joguinhos estão
cada vez mais fortes, trei
nando em pistas bem equi
padas, além de contrata

rem atletas para reforçar o
grupo. "Nós estamos de

senvolvendo nosso traba

lho conforme nos é possí
vel. Muitos dos resultados

provém da determinação
e força de vontade dos

atletas", salienta. (FABIANE

RIBAS)

tos de Santa Catarina. Na

tarde de ontem, o grupo
jaraguaense não tomou

conhecimento do selecio

nado de Lages, vencendo
'

por 102 a 36, com 66 pon
tos de diferença. Hoje a

Ajab/FME enfrenta o se

lecionado de Joinville, às

17h30, em jogo que vale a

primeira colocação da

Chave A e o direito de en
frentar o segllndo coloca

do da Chave B na semifi

nal. A equipe joinvilense
também vem de vitórias,
sendo a última por 89 a47,
contra Chapecó. O adver

sário da semifinal sairá do

confronto entre Florianó
polis e Blumenau, que
também será realizado

hoie. (FRlAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AOOmakler
Seguros

Administrativo e Diretoria: esses departamentos
são responsáveis pela coordenação das
atividadesoperacionais e comerciais daempresa

/

Departamento Comercia!: sete funóonãrios são

respol'lsã\\1eis pela comen:ialização dos S�lIroS,
aillllandlll diretamente com as diwersasmmpanhias
quegarantemo riscoadqllirido

Recepção: A recepção é respons.ável pelo
aternfunentD inicial, agendamento de recados,
encaminhamento dos clientes aos deplos
respcmsáyeis, �aporoontatotelefônícoOllpessoal

PS,: O PlanD de Seguro Integrado seguro de

funcionários, conta com cinco funcionários que
são responsáveis pela comercialização e

atendimento do s�uro das empresas que tem

esseplalilo

Departamento de Sinistro: É () diferencial da

ADDmalkler. Três funcionários atendem
especificamente os segurados em caso de

sinistro, dando todosuportenecessário

ADO MAKlER

obrigado por ter
confiado no nosso

projeto.
arquitetura

de.sign
.sinaliza;ção
in'edores
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