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Blitze educativas devem
reduzir número de acidentes

César Junkes

Policiais e diversas entidades começaram ontem pela manhã as blitze educativas em ruas de elevado fluxo de veículos
de Jaraguá do Sul. O trabalho prossegue até sexta-feira, com distribuição de materiais alusivos ao trânsito. Página 10

Moconevi elege nova diretoria
e quer ampliar atuação regional

e
€0R�ErO D0 JllOVO

Cesar Junkes

Ação Comunitária daWeg 2003atendeu
mais de 19 mil pessoas no Domingo,
dia 21, no Parque Municipal de Eventos,
ultrapassando atendimentos do ano

anterior. Página 5

Malwee venceu

Itajaí por 7 a O

Equipe Malwee de futsal ven

ceu a Univali, deItajaí, por 7 aO,
na partida válida pela estréia na

segunda fase da Divisão Especial
do Campeonato Catarinense da

modalidade.
PÁGINA 11 -

Apevi nos Bairros

acontece hoje
Apartir das 19 horas de hoje,

na Malwee, acontece mais uma

edição do ·'programa Apevi nos

Bairros, desta vez beneficiando os

Bairros Rio da Luz, Barrado Rio

Cerro 1, Garibaldi e Jaraguá 99.
PÁGINA 4

PSDB de Corupá
preparado para as

eleições de 2004

PÁGINA 3
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Desperdício de potencial humano
MARIA IGNEZ PRADO LOPES BASTOS

Quando os países disputam lugar no ranking mundial dos

mercados financeiros e o nosso Governo, por pressões externas

e razões internas, está impossibilitado de atender às premências
elementares do povo brasileiro, sentimo-nos como peões de um

jogo que se desenrola num cenário distante de nossas necessida
des básicas, como educação e saúde para nossos filhos. Por mais

que a situação pareça insolúvel, a saída existe. As organizações
responsáveis pelos artigos que o povo brasileiro consome po
demrerum papel decisivo na diminuição do número de excluí�

, dós social '�,' economicamente. E as escolas, principalmente as
" universidades, também têm a sua parcela de responsabilidade, ,

, A áttialc9hjün'tura;: emque a globalização impõe às empresas
grande:atenç,ão aos seus ,clientes internos e externos, sob o risco

d� �ão�s<;>�re.v.i�re!ém;� corii)?etição mundial, é o momento ideal'
'. Pª-tíl; o estábélecimento q,e planos e programas que, possam ser

desenvolvidos com ou sem parceria com a administração públi
ca e que façam crescer profissionalmente nOSSa população. Não
só devido à necessidade de seguirema tendência mundial de in
vestir na responsabilidade social, no consumo sustentado, na ética
nas relações de trabalho e na qualidade de vida, mas também

para defender seu próprio mercado, conquistando maior núme
ro de consumidores.

Além disso, as organizações precisam de ambientes com qua
lidade e clientes satisfeitos para se desenvolverem. Terão sucesso
na competição do nmndo globalizado 'aquelas que valorizarem
as, pessoas. E, para contribuírem socialmente, as pessoas preci-

, sam ser respeitadas, individualizadas e qualificadas. Não podem
ser consideradas apenas como estatísticas, números.

Investir em educação significa muito mais do que alfabetizar
indivíduos ou capacitá-los em uma profissão. Já não basta ao

trabalhador, mesmo aquele de uma linha de produção, entender
corretamente um manual. As empresas necessitam de trabalha
dores com raciocínio criativo, que saibam identificar problemas e

apresentar soluções, enfim, que contribuam para o aperfeiçoa
mento de toda a produção e' sejam cidadãos ativos, dentro e fora
do ambiente de trabalho.

Enquanto no mundo todo ninguém mais discuteque a quali
dade das pessoas é o grande diferencialpara o desenvolvimento
das organizações e da sociedade, no Brasil, o maior desperdício
é, justamente, o do potencial humano. Desperdiçamos, nos ban

ços escolares e nas universidades, mesmo sem nos dar conta; a

contribuição que poderia ser o fator de mudança da qualidade
de vida em nosso País.

Um desperdício que se dá em duas frentes. A primeira é a dá

'própria exclusão educacional, que empurra para o mercado de

trabalho, ou muito pior, para as ruas; milhares de crianças e jo-
,

vens que deveriam estar nas escol�s. A segunda é causada pelo
baixo nível do ensino, impedindo que .o estudante se torne um

adulto consciente e interessado em reduzir as mazelas sociais de
nossa população. r '

A sociedade já se movimenta nesse sentido. Temos que tradu
zir em ações, o mais rápido possível, os anseios e o discurso das

organizações sem fins lucrativos do terceiro setor, assim como
temos de elaborar projetos para que as organizações dos demais
setores da economia, na busca de seu desenvolvimento, propor
cionem educâi;;aQ\básica, conhecimento e qualidade de vida para
todos os brasileiros.

A competição por maiores e melhores mercados consumi
dores apresenta uma, conjuntura favorável que não pode ser

desperdiçada, Él. o �omento para que as organizações comecem

a fazer o que o' Governo não está conseguindo. Elas têm os mei
os e' os fins. Tudo.endossado pela sociedade de informação em

qu� vivemos. POft�nto, mãos à obra!

Artigos para G'!r.ta doLeitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorr.eiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou
telefone para conÍ'\t�. O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
gramaticais necessanas.

OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Depoisde mais de 100 anos

fazendo parte d� história de

Jaraguá do Sul, finalmente, a co: _

munidade negra, começa a ter

visibilidade junto à sociedade 10-
,

cal. Há dois, com a fundação do
Movimento de Consciência Ne- '

gra do Vale do Itapocu, os des- '

cendentes dos negros escravos

que chegaram aqui na, região
junto com' o coronel Emílio
Carlos Jourdan, pela primeira
vez desde a fundação da cidade
de Jaraguá do Sul, tiveram a

oportunidade de reafirmar a sua

existência, até então sufocada
em meio as outras etnias.

No último sábado, aconte-

.

ceu a eleição da segunda direto
ria do Moconevi, até então pre
sidida pela professora Sandra
Helena Maciel de Oliveira, que
deixa o cargo nas mãos de Luiz

Fernando Olegar. Aos poucos,
a comunidade começa a perce
ber que o progresso de Jaraguá
do Sul também tem a participa
ção da cultura e do trabalho dos

negros. Infelizmente esse pro
cesso de conscientização deve
ria ter começado há muito mais

tempo, mas, como todos sabe

mos, para os negros tudo tem

sido mais difícil. As conquistas

TERÇA-FEIRA, 23 de setembro de 2� �

Visibilidade
r Embomexemplo

do trabalhorealisado
peladiretoriado

Moconeviéa

reoitalisaçôodo
carnaval,festa
jxJJmlarpagã

que tem na

presençadonegro ...J
da comunidade 'negra têm sido
feitas à base de muita luta e es-

forço conjunto dos descenden
tes dos africanos, mesmo sendo

no Brasil, � país conhecido por
sua cultura afro.

O trabalho do Moconevi,
embora ainda insipientepor não

ter atingido todos os cinco mu

nicípios do Vale do Itapocu, já
trouxe excelentes resultados.
Em apenas dois anos, conseguiu
mostrar, de forma clara e obje
tiva, que acomunidade: negra,
especialmente de Jaraguá do Sul '

e Guarãrnirirn, existe e tem for

ça de organização.
Através de ações simples,

mas de grande visibilidade, o

Moconevi conseguiu respeito da

sociedade, que passou a reco-

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

nhecer a presença do negro
processo de desenvolvimen

da região; Em bom exemplo o

trabalho realizado pela direto
do Moconevi é a revitalizsç
do carnaval, festa popular p

que tem na presença do negro
seu ponto de referência e q
em Jaraguá do Sul estava pra
camente morrendo. Depois qu
o Moconevi (através do apoi
da Fundação Cultural) começo
a participar ativamente do

naval de Jaraguá do Sul, o eveti

to passou a ser mais prestigia0
pela população, e, nos últim

dois anos, com expressiva
ticipação do público. Outro fa' '

de destaque é a realização da pi
meira pesquisa sobre a condi9
de vida dos negros em Jar
do Sul, cuja primeira etapa es

praticamente concluída co

entrevistas e levantamento n

, Morro da Boa Vista. Sem dUI

da, existe muita luta pela fren!

até porque urn preconceito
tantos e tantos' anos não se!J1

difica de urna hora para' OU

. ,Mas é inegável o esforçá e oc

'penho do Moconevi em ten

�ar as conseqüências
,

urn grupo étnico que viveu d
•

rante tempo na margmalidadc I
I

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo" necessariamente, a opiniã� do jorn�'
!l
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o Partido dos Trabalhadores de Jaraguá do Sul

inaugura, na próxima sexta-feira ( 26) ás 18 horas, a

nova sede do Diretório Municipal, localizada na Rua

Barão do Rio Branco, 411, sala 3, no Centro da cidade.

O evento vai reunir lideranças petistas, filiados e

simpatizantes da Região do Vale do Itapocu, com

destaque para o deputado estadual Dionei Walter da

Silva. Logo após, o PT promove a segunda discussão

sobre uma proposta de Desenvolvimento Sustentável

e Solidário pará a região, no auditório do Sindicato

do Vestuário.

MISSÃO
A missão do governador Luiz Henrique na Europa
conseguiudar um importante passo para tornar Santa

Catarina mais conhecida na Alemanha e

conseqüentemente criar uma nova rota turística a partir
da Europa, tendo como destino o Estado de Santa

Catarina. Depois de uma conversa com a prefeita
10 Berlim Karen Schubert, o governador Luiz Henrique

saiu animado com a perspectiva de que, a partir desse

contato, possa ser estimulado o interesse dos alemães

em programar' suas férias no Brasil e, mais

especificamente, em Santa Catarina. A prefeita de
Berlim aceitou o. convite do governador e disse que
estará em Santa Catarina no início do próximo ano

provavelmente em fevereiro, acompanhada de

operadores de turismo de sua cidade, bem como de

jornalistas especializados, para conhecer as atrações
do Estado, ,

.

o gerente de Planejamento da Secretaria

Desenvolvimento Regional, Márcio Renato Stellein

desfiliou-se do PSDB na sexta-feira da semana

passada. El.e ocupava o cargo de Coordenador

Regional do PSDB. Quem fica em seu lugar é o

adjunto Antônio Blunk. A saída de Stellen do PSDB
foi como uma bomba dentro do ninho tucano, que
Contava com ele para a execução de ações estratégicas
para as eleições do ano que vem. A secretária de

Desenvolvimento Regional, Niura Demarchi dos
Santos afirmou que a saída de Stellein foi surpresa.
"Ele alega divergências e devemos respeitar a sua

h Vontade. Vamos perder um grande companheiro de

I partido", lamenta a secretária.

� ENTRE ASPAS
I

liA saída do Márcio do PSDB deixa uma ferida
aberta". A afi rmação é da secretária de

D:senvolvimento Regional de Jaraguá do Sul,
N1ura Demarchi dos Santos CPSDB) ao referir
se a desfiliação do coordenador regional do
PSDB, Márcio Renato Stellein. .

EP c�ci�aç�o: Hospital. d� Clínicas Estado ?O RiO?C Janeir�li{) na SOCiedade Brasileira de OftalmologIa do mo de Janeíro

��, Fone: (047) 275-1150
.

. Mal. Deodoro, 776 - Sala 12. - Ed. Maximunn Center

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ICONFIANÇA: TUCANOS DE CORUPÁ ESTÃO CONFIANTES NA PERFORMANCE DO PARTIDO, ANO QUE VEM

PSDB de Corupá .anuncia
100 novas filiações

CORUPÁ - Com um

almoço realizado no sa

lão paroquial da Igrej,a
Católica, no sábado úl

timo, o diretório regio
nal do PSDB anunciou

a chegado ao partido de

100 novos nomes. "Ago
ra somos 320 tucanos

de carteiririha em Co

rupá e estamos nos pre
parando para vencer as

eleições municipais do
ano que vem", come

mora o presidente do
diretório municipal do
PSDB e também verea

dor em Corupá, Lo

riano Rogério Costa,
mais conhecido por
"Kutcha". De acordo
com ele, participaram
do almoço de confra

ternização aproximada
mente 350 pessoas.

O presidente do
diretório municipal infor

ma que agora o PSDB é
I

o segundo maior partido
de Corupá e que a sigla
está preparada para a dis

puta eleitoral de 2004.

"Nas últimas eleições
municipais perdemos por
apenas 500 votos, mas,
desta vez, estamos nos

organizado com antece-

]ARAGUÁ DO SUL -

A coordenação politica
do PT da Região Norte/
Nordeste promove na

próxima sexta-feira ( dia

26), a segunda roda<:!_a_ de

discussão de uma pro
posta de desenvolvimen
to sustentável e solidário

para o Vale do Itapocu. °
evento acontece às 19 ho

ras, no auditório do Sin

dicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuá

rio de Jaraguá do Sul e

Região, com palestra do

.secretário de Fazenda e

Administração de

discutido a estratégia e o

crescimento do partido
no Estado de Santa
Catarina. Participaram do

encontro, além do presi
dente da sigla, Dalírio

Beber, lideranças políticas
como senador Leonel

Pavan, deputados estadu

.a is J orginho Mello e

Dado Cherem e deputa
do federal Serafim
Venzon. O PSDB tem

233 diretórios formados

e a meta é chegar a 250

até o final do ano.

do partido. Ele salienta

que o PSDB tem nomes

fortes, e cita como exern

p lo os empresários
Rubens Hafermann e

Carlos Dieter Werner,
sendo que este último foi
o candidato a prefeito nas

últimas eleições, conquis
tando um excelente resul

tado.

Encontro Estadual �

A executiva estadual do
PSDB reuniu-se no do

m1ngo em Balneário

Camboriú, quando foi

o termo desenvolvimento

sustentável é bastante usa

do atualmente, "mas pou
cos têm a clareza da con

cepção e de sua importân
cia". Ele disse ainda que a

inclusão da palavra solidá

rio dá uma nova, dimen

são ao debate. "Somente

com solidariedade pode
remos garantir a inclusão.

de todos no processo de

desenvolvimento sustentá

vel nos municípios", com

pletou.
Segundo os

organizadores, a Coorde

nação Política do pr pre
tende realizar, uma vez por
mês, debate corri a socie-

Novos filiados foram apresentadas em evento realizado sábado

dade, abordando temas

de interesse comum, que
visam a formulação do

desenvolvimento sustentá

vel e solidário. A idéia é

trazer aJaraguá do Sul um

especialista em determina

da área. para discutir a

problemática e as possí
veis soluções.

Para a discussão, fo

ram convidados os prefei
tos, os vereadores, as As

sociações Comerciais e as

entidades de classe da re

gião, como a Associação
dos Engenheiros e Arqui
tetos, de Moradores e

Médica, além do Sesi,
Apevi e 0NGs.

PTpromove discussão sobre desenvolvimento sustentável

Chapecó, Altemir

dência para não sermos

pegos de surpresa", avi

sa Costa.

Ainda segundo Costa,
o PSDB de Corupá teve

um crescimento signifi
'cativo desde que foi fun

dado no município, há

apenas quatro anos. "Te-
,

mos três vereadores e

pretendemos lançar o

máximo possível de no

mes para aumentar a nos

sa representatividade na

Câmara de Vereadores",
exemplifica o presidente

"Gestão Pública e Parti

cipação Cidadã".

° coordenador do

projeto, engenheiro Paue

lo Argenta, explica que a

idéia é reunir os diferen

tes atores sociais, políticos
e econômicos na constru

ção' de uma proposta de

modelo de desenvolvi
mento sustentável e soli

dário para a região.
"Queremos também bus

car parceIros para coor

denar, discutir e planejar
etapas do processo, já que
é um projeto para a re

gíão e não para um seg
mento", justificou.

Argenta lembrou queGregolim, com o tema

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.INICIATIVA: PEQUENOS EMPRESÁRIOS TÊM CHANCE DE AUMENTAR LUCROS ATRAVÉS DO MARKETING

4 CORREIO DO POVO

Programa .Apevi nos Bairros

apresenta resultados positivos
]ARAGUA DO SUL -

"Simplificando o Mar

keting para aumentar os

lucros" é o tema dá pa
lestra da edição deste
mês do programa Apevi
nos Bairros, instituído
este ano com o objetivo
de motivar os empresá
rios para uma reflexão
sobre a gestão do seu

negócio. A palestra de

hoje é, direcionada aos

empresários dos Bairros

Rio da Luz, Barra do Rio

Cerro 1, Garibaldi e

J araguá 99 e acontece a

partir das 19 horas, no

restaurante da ArMal

wee,localizado no Par

que Malwee. O pales
trante desta terça-feira é o

consultor Márcio Manoel

da Silveira, que possui 16

anos de experiência em

consultoria de gestão de

marketing comerciaLe em

presarial. Silveira também
é diretor administrativo da

Apevi, gestor do Projeto
. jaraguá-Tec, consultor e

facilitador do Sebrae, além

de professor de pós-gra-

Junckes afirma que o projeto está dando certo e continua ano que vem
,

Cesar Junkes

duação em Varejo e em

Gestão Empresarial da

Unerj.
<'

De acordo com o

presidente da Apevi, em

presário Valéria Junckes,
o Apevi nos Bairros já foi
realizado em outros bair-

,

ros do município desde

qu� foi instituído, no iní

cio deste ano. "Observa

mos que a iniciativa está

sendo muito bem aceita,
sempre com uma média
de 150 a 200 participan-

tes", exemplifica Junckes.
Ele destaca que aa inten

ção é mostrar ao peque
no empresário que ele

não está sozinho e que,
mesmo tendo um em

preendimento pequeno, a

Apevi tem condições de
colaborar corri o seu cres

cimento. "O trabalho está'

evoluindo e deve ter con

tinuidade ano que vem",
resume Junckes .

Ainda de acordo com

J unckes, o Apevi nos

Bairros é realizado uma

vez por mês e tem como

proposta o fortalecimen
to da atividade empresa
rial, possibilitando apoio
e incentivo aos empresá
rios. Em Jaraguá do Sul,
as micro e pequenas em

presas totalizam95% do
total de 4.100 empresas
do município.

A palestra é gratuita,
após o evento, seráofe

recido um coquetel aos

presentes.

Empresários recebem orientações para evitarem calote
]ARAGuA DO SUL -

Lojista que leva calote
deve se prevenir fazendo
consultas ao serviço de
consulta ao crédito

Serasa, disponibilizado
pela Apevi (Associação
das Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu)., A

orientação está sendo re

passada a todos os em

presários ligados a Apevi
e as consultas podem ser

feitas através da internet,
fax ou telefone. De acor

do com presidente da

Apevi, empresarIo
Valéria Junkes, é possível
fazer consultas do

Recheque, ou seja, veri

ficar se o documento re

cebido pelo cliente é um

cheque roubado, cancela

do, sustado, extraviado
ou sem fundo. Além des
ta modalidade, o ernpre
sário pode obter infor

mações sobre títulos

protestados, caso o cli
ente terha algum.

O presidente, da

Apevi explica que, co�
a proximidade do final
do ano, as vendas no co

mércio tendem a aumen

tar cada vez mais, haven
do um aquecimento no

setor. Esta 'elevação nas

vendas traz lucro para os

empresários que espe
ram ansiosos pela época
do Natal. Mas, se de um

.lado as empresas lucram,
de outro- lado elas tam-

bém registram um gran
de número de

inadimplência dos clien
tes e consumidores. ,"Por
este motivo, muitos co

merciantes acabam fican
do no prejuízo, sem con

seguir receber o valor da

mercadoria", lamenta

Junkes.
Ainda de acordo com

o presidente da Apevi, o

sistema oferecido pela
entidade está disponível
para pessoas físicas e ju
rídicas e beneficia 140

empresas associadas a

Acijs ( Associação Co
mercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) e Apevi
e que possuem contrato

com o Serasa. Segundo

a executiva da Apevi, Pa

trícia Asinelli, a consulta

também é estendida aos

não-associados das duas

entidades empresariaisv
ampliado o serviço para
os empresários que dese

jarem consultar o sistema.

Como bénefício, o

empresário também tem

direito às consultas Con-
,

trole, Monitore, Detalhe,
Confirmei, Identifica,
além da consulta Con

centre, que oferece pes
quisa de protesto, cheques
sem fundo, concordatas,
ações judiciais, as cinco

últimas pendências finan

ceiras, dívidas vencidas e
(

participantes em empre-
sas falidas.

TERÇA-FEIRA, 23 de setembro� ]

p
TREINAMENTO
A unidade móvel de Difusão Tecnológica esteve no Seni
de Jaraguá do Sul no período de 18 a 20 deste mês para,
realização de uma série de treinamentos. Nos três dias em

. que a unidade move de Difusão Tecnológica esteve em

Jaraguá do Sul, foram realizados cursos básicos em

CNC2D /3D, no horário das 7h30 às 11 h30. No horário
da noite, foram promovidas palestras com técnicos dal
empresas Déb Maq do Brasil Ltda, sobre máquinas (

Sandvik, sobre Ferramentas de Usinagens. No sábad�
último rui da programação, foi realizado curso básico em

CNC 2/D 3/D, oferecido gratuitamente parai
comunidade. Este curso foi ministrado na unidade móvel
que esteve aberta à visitação pública durante todo o diao(
sábado.

ENCONTRO.
A Brasil Telecom promove amanhã, às 8h30, em Jaragui
do Sul, o 10 Workshop Câmaras Setoriais Brasil Telecoffi.1
O encontro tem por objetivo coletar subsídios doo,

principais segmentos da economia do município para
apresentar soluções em telecomunicações que permitam
mais eficiência para as empresas e melhor desempenho
nos resultados, O encontro será dirigido a empresários de

Jaraguá do Sul. Durante o encontro, será apresentada a

evolução mundial das telecomunicações, o cenário brasileiro,
além da atuaçãó do Brasil Telecom nos serviços oferecido>

para a população em toda a sua área de cobertura, com

destaque para Santa Catarina, em especial Jaraguá do Sul

Atualmente; a Brasil Telecom possui 1,5 milhões de linhas

instaladas no Estado de Santa Catarina, 41.150 telefones

públicos em uso e 32.500 clientes ADSL. O primeiro
Workshop Câmaras Setoriais da Brasil Telecom acontece

no Hotel Parthenon.

PETRÓLEO
Como resultado de uma maior eficiência operacional das

plataformas das bacias de Campos e do aumento na

produção de petróleo na Atgentina, Venezuela e Equado�
a Petrobrás registrou, no mês de agosto, um aumento de

12.2°io na produção média de petróleo e gás natural no

Brasil e no exterior, comparando-se ao mesmo período
do ano passado. O .total·' produzido em agosto foi de

2.091.506 barris/rua, índice que supera em 2,6% a produção
do mês anterior. Somando apenas os campos nacionais, a

produção de óleo e gás, em barris de óleo equivalente
(BOE); alcançou a casa dos 1.841.150 barris/dia, número

que é de 2,6% maior que o mês de junho deste ano.De
outro lado, os oito países onde a Petrobrás mantém atiVOS

de produção de óleo e gás natural somaram, em agosto,
250.356 barris/rua, atingindo um aumento de 2,4% sobre

o mês anterior. No exterior, a produção da Petrobrás fOI
, de 315% maior que a de agosto de 2002, dado que reflete

na inclusão dos ativos em produção da Petrobrás Energla
S.A. Considerando somente o volume de petr6leo, a

produção nacional foi de 1.586.589 barris, superando em

2,6% os números de julho deste ano e também de 2,3%
em relação ao mesmo mês do ano passado.

Cotação de ontem
Compra
2.9014

2.950Q
2.8400

Venda
2.9022
3:0400
2.9600

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO
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o advogado trabalhista, membros do, Instituto de defesa

da Classe Trabalhadora e do Coletivo Jurídico da CUT,
Prudente José Silveira Mello, e o presidente da CUT/SC
Paulo Roberto Gonçalves, serão painelistas do Seminário

sobre Reforma Trabalhista e Sindical, que acontece amanhã,
às 19 horas, no auditório do Sindicato dos Empregados
no Comércio dejaraguá do Sul. A promoção é da
lIÚcrorregional norte da CUT, a entrada é franca.

SESC
O Sesc realiza no próximo dia 29, às 20 horas, no Centro
Cultural da Scar o lançamento ofi�ial do Fórum
Permanente de Cultura. O eventoacontecerá um vez por
mês e tem por objetivo sistematizar o encontro entre quem
produz e quem realiza, quem vê e quem faz arte na região,
visando o desenvolvimento sustentável de produtores,
artistas e público. O Sesc está contactando diversas

instituições, grupos e artistas, para participarem do fórum;
que pretende ser o ponto de encontro de todos os

interessados em desenvolver a cultura na região.
Interessados podementrar em contanto no telefone 371-
9177.

MOSTRA VISUAL
O SESC e MASC realizam de 24 de setembro a 26 de
outubro a Exposição Geração Atual2 no Centro Cultural
de Jaraguá do Sul - Scar. A mostra reúne obras de 20
artistas já consagrados, com os mNOS talentos catarinenses.
O horário da.visitação da mostra será das 9 h às 21 horas,
com entrada franca. A visitação com monitoria pode ser
agendada corriantecedência pelo fone 371-9177, no SESC

PRF
Foi publicada a portaria que regulamenta o concurso para
2.200 vagas na Policia Rodoviária Federal e autoriza a

realizaç�o do concurso. Estão sendo oferecidas 1.100 vagas
para preenchimento em 2004 e mais 1.100para 2005..
Para participar é necessário possuir nível médio completo
(2° grau) e carteira de habilitação, na categoria B. O

) vencimento inicial pode chegar a R$ 3.675, mais benefícios
como vale-transporte e vale-alimentação. As provas são
divididas em cinco fases: prova objetiva, de capacidade
nsica, avaliação psicológica, exames médicos e curso de'

formação profissional. Informações pelo site

WWw.cllqueconcuiso.com.br

"Pois é pela graça
que sois salvos,
por meio da fé". - Participe!-

Rua Max Wilhelm, 289

Baependi - Jaragu6 do Sul
Fone: (47) 370-6180

nflito entre o

azer e o que
ão. Paixão na

or: Azul, branco e

Tome cuidado
contratempos à

seja exigente na

: Cinza, pink e

creme.

Câncer-Cuidado com

rofissionais em

. Azul, dnza e

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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Nova diretoria quer. ampliar
atuação na microrregião

]ARAGuA DO SUL - o

professor de Educação
Física Luís Fernando

Olegar, '32 anos, é o novo

coordenador do
Moconevi (Movimento de
Consciência Negra do Vale
do Itapocu). Ele foi eleito

no sábado, por aclamação,
e vai substituir a também

professora Sandra Helena

Maciel de Oliveira nos pró
ximos dois anos, período
de mandato estipulado no

estatuto da entidade.

alegar, que participa do
Moconevi desde a funda

ção, afirma que esta nova

gestão pretende dar pros-
'

seguimento ao trabalho

que estava sendo desenvol

vido 'pela 'antiga diretoria.
Dê acordo com o

novo coordenador, o

principal objetivo do
Moconevi é agregar o mai
or número de afio- des

cendentes ao movimento

e, por consequência, for
talecer os projetos e ações
já em andamento. ''Aceita-

Cesar Junkes

Luís Fernando foi eleito por aclamação, na tarde de sábado

mos a participação de qual
quer pessoa que tenha a

mesma proposta ideológi
ca e que tenha o mesmo

conceito em relação à

conscientização da neces

sidade de igualdade de

condições e oportunídades
para todos", argumenta
Olegar.

Entre a série de proje
tos em andamento que
devem ter prosseguimen
to durante a gestão da

nova diretoria, alegar cita

a continuidade da pesqui
sa que teve início entre Os

.

moradores do Morro da

Boa Vista. Esta pesquisa,
cuja primeira etapa já foi

realizada, pretende revelar

quantos são e como vivem.
os' negros que moram na

região do Itapocu. A pri-
. meira etapa da pesquisa,
segundo alegar, foi reali

zada no Morro da Boa

Vista porque é nesse local
é que existe a maior con

centração de negros de

Jaraguá do Sul.
A posse da nova dire

toria ainda não esta defini
da e alguns cargos ainda
não foram preenchidos.
Independente disso,

,

Olegar garante que já está

em plena atuação. Na ava

liação da ex-coordenado

ra Sandra Helena; o nome

, de Olegar foi consenso

porque representou o de

sejo da maioria. Paraa ex

coordenadora, que conti

nuará na diretoria, "a ex

periência foi marcante por
que colocou em visibilida
de um grupo humano que
ficou marginalizado por
muito tempo". (MARIA HE
LENA DE MORAES)

Wegultrapassaatendimentos de 2002 na.Ação Comunitária

]ARAGuA DO SUL � 25 alternativas de serviços da foram da área da saúde,., ta no cantinho infantil, com

Cerca de 550 voluntários oferecidas nos três pavi- estética e burocrática como brincadeiras, pintura facial e

e 50 parceiros trabalharam lhões, como exame de os exames' laboratoriais com os brinquedos cama
em conjunto na Ação CC?- mama e orientações sobre (3549 atendimentos), corte elástica e piscina de bolinhas.
munitária WEG 2003; que prevenção ao Câncer de de cabelo (400)' e confec- O� sombras e o Plácido
aconteceu Domingo, no útero, avaliação pulmonar, ção de documentos (833). também animaram o even-

Parque Municipal de Even- emissão de carteira de iden- Além de usufruir dos ser- , to, contribuindo para dei-

tas, das 9 horas' às 16 ho- ridade, carteira de trabalho, viços da Ação Comunitá- xar a festa ainda mais bani-
ras. Foram 19.697 atendi- titulo de eleitor, orientações ria WEG, a população ' ta e alegre. Hoje haverá na

mentos realizados supe- sobre aposentadorias, so- aproveitou para curtir o sede da Arweg o jantar de

rando as 16.500 do ano bre recolhimento de INSS domingo e se divertir com comemoração com os par-
anterior. Pessoas que-pude- e multas de trânsito. Os ser- as, atrações de lazer ofere- ceiros, os voluntários e a

ram usufruir das mais de viços mais procurados ain- cidas. A garotada fez a fes- imprensa. (CG)
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(47)376-1682
378-1691

Rua Roberto Zeldel, 451
Corupá-SC

!··SANTA·····CRUZ··
,Material df! Construção

�
,275·37271
� R: Alberto Santos Drummondt, I
LIl� .. :17.:1.":,."UlllJlllI�,,JglJiI,cJ(I �1I1"j

275-2234/215-2894
"

9136-2894

Única Loja:
Iblôl� ,'1'10\0 P1aql.lt� 2:100-
'VIla NO'\'1l Iames (f" DpllSochfl:al)

.hlt&guã do 8u! ' 6aJ:1t1i Catatlna • fMIe: (.1-1) ::15.·3048

Rua Walter Marquardt, 2270

'Matertals para COlIStruçio
•

ferragens e Ferramentes
• Material Elétrico

o QUE VOCÊ PROCURA PARA
CONSTRUIR OU REFORMAR..•

<'

,

E'STA'.

'A·QU··I'"...
. ..', ...

Consulte nossos anunciantes

BONATTI
BARRA

FRANZNER!
Materiais de Construção:

Materiais Elétricos
Hidráulicos, - Ferragens !
Tijolos - Telhas - Cimento;

", .Ilntes e Vernizes
'

AMJlJZA.�
MA".,AI••, eo.,raCliÃO

L Fone/Fax

.. 311�139

FIGUEIRA
'MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

,L, 310-4508

"370-4997
. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

.11-216-2000
�------------�

376·1597
376-0786

! Rua Emílio Schulz, nO 40 I
Rua Feliciano Bortlllini. 0'1110· Barra do Rio Corri

, ! $ê:íl? L.lJi:z: � }ClECl9 lJ 9 c:I<?, ?yL,Rua Roberto lIemann, 491· Czemlowlcz Rua José TIlladoro Ribeiro, 2193· SI 02

370-0BOD
Av. Woldemol' Grubbll, 1551
Vilo Lolou - JOl'oguá !lo �

273-153�
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Firenzi Bairro
Chico de Paula· Jaraguá do SU

Construindo o seu Sonhol

375·1 t8l
Rua: )aragná, 50 • Centro

Corupá· se

Fone: 376-089
9975-0131

275-3462
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CASA PRÓPRIA6262. (proprietário)6190 cl Marcos.

PROCURA-5E - pI alugar, apto el 1

dor'"\l" centro. Tratar: 372-1395.

PROCURA-5E- pi alugar, e/3 dorm.,
nas prox, do centro. Atê R$300,00.
Tratar: 372-1395.

VILA LALAU - aluga-se pI moças,
rapazes ou casal sem filhos, casa de

alv., cl 4 qtos, 3 banh., sala, eoz.,

gar. e demais dependências. Valor à
combinar. Tratar: 371-3132 ou 371-
6262. (proprietário)

CRÉDITO PARCELA

-R$ 15.000,00 R$ 167,00 _'_
--R$ 25.000,00 R$ 277,00__

-R$ 40.000,00 R$ 443,00__

_R$ 75.000,00 R$ 775,00_'_
._R$ 100.000,00 R$1095,OO___
-R$ 184.500,00 R$2024,OO___

. .,.
. .

Imovels VILA LALAU - aluga-se pI moças ou
.'

rapazes, alv., el 4 qtos, 3 banh., sala,
eoz., garagem e dependências. Tratar:
371-3132 ou 371-6262.

SCHROEDER - vende-se, na Vila

Paraíso, el 3 qtos, sala, eoz., banh.,
gar. R$28.000,00. Aceita-se carro no

negócio. Tratar:. 9957-7545.

(proprietário)
VILA LALAU - aluga-se, pi moças ou

rapazes, alv., el 3 qtos, 1 banheiro,
sala, coz., garagem. Tratar: 371-3132
ou 371-6262.:

carro até R$5.000,00. Tratar: 371-
6238. (proprietário) SCHROEDER-vende-se, 110m2, Ter.

de 562m2, R. Dom Pedro, 829, Rio

Hern, cl 3 qtos grandes, 2 salas,
coz., 3 qtos peq. e demais

dependências. R$45.000,00. Tratar:

372-3922 ou 91224198. Creei 923!j

TRÊS 'RIOS DO NORTE - vende-se, el
2 pisos. R$25.000,00. Tratar: 276-
1018 ou 276-0605.

COMPRA-5E- casa no centro ou próx.,
que contenha 4 qtos e demais dep.,
com terreno de uns 400m. Atê R$
85.000,00. Tratar:373-0993

Tratar: 372-3474 ou 9127-7430cl
Adriana. .

6889. (proprietário)
VILA LALAU - aluga-se, p/ moças ou

rapazes, alv., 4 qtos, 3 banheiros.
Tratar: 371-3132. (proprietário)

ÁGUA VERDE - vende-se, próx. Com.
São Judas, boa casa alv., el forro de

laje, el 3 qtos, 2 banh., sala, copa,
eoz., lav., gar. R$45.000,ÓO. Aceita-se

troca por casa até R$25.000,00. Tratar
na R. dos Escoteiros, 114 próx Posto
Mareolla el Cristhian. (proprietário)

DIVIDE-5E - el Danialay. Tratar: 370-
6998 ou 9132-7418. PROCURA-5E - pessoas que tenhal

apto' pI alugar, de preferência próxi�
ao centro. Tratar: 370·8441 cl
Alexandre.

CZERNIEWICZ - vende-se, em alv.,
el 03 quartos, Rua Ilda Formigari,
197. R$ 45.000,00. Tratar: 9997-2020.
Creei7402

VILA RAU - aluga-se, próx. a Faculdade.
R$250,00. Tratar: 276-0352.

(proprietário)

GUARAMIRIM_ - vende-se, a 30m da

Fameg, el peças grandes, parte de
terreno nos fundos. Aeeita-se troca por
casa em Jaraguá do Sul ou carro de'
menor vaiar. Tratar: 275-3708 ou 9909-
0502. (proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se, em

alv., toda murada, el 03 quartos e

demais dep, R$ 26.000,00. Tratar:
9997-2020. Creci7402

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

combinar. Tratar: 9133-3476. Creci
3476

VILA RAU - vende-se, 2 casas, no

terreno Aeoab. R$27.00.0,00. Tratar:
275-1559. (proprietário)

PENSÃO - aluga-se, quarto e eoz.

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

ALUGA-5E -' próx. WEG II, pI rapazes
ou moças, el 4 qtos, 3 banh: Tratar:
371-3132. (proprietário)

PRECISA-5E - pequeno, até 2 dorm.
Próx. ao Hospital, centro. Tratar: 372-
1395.

VENDE-5E ...: ou troca-se 2 casas de

alv., 1 cl 142m2 e outra cl 72m2, 2

pisos. R$65.000,00. Tratar: 3714507.
(proprietário)

VENDE-5E - no Ed. Royal Barg, c/3
dorm. sendo 1 suíte, sacada cl ChUI.,
cozo mob. Entrada + parco em 50 meses

direto cl proprietário. Tratar: m
3070. Creci 8950.

PiÇARRAS - vende-se, cl 290m2 de
área construída, à 700m da praia,
ponto comi. e resido Ou troca-se por
casa em Jaraguá ao Sul. R$90.000,00.
Tratar: 047 347-0423. (proprietário)

PRECISA-5E - cl 3 dorm. 'em bairro
'central. Tratar: 372-1395.

ALUGA-SE - quartos mobiliados,
mensal e diário. Tratar: 37D-3561 el
proprietária.

.

.
PRECISA-5E - de moças pI dividir um

apto no centro. Tratar: 275-2650.AMIZADE - vende-se, no Res.

Blumenhaus, excelente, alv., bem
acabada, 2 qtos, bwe, coz., Sala, copa,
lav., gar. R$58.000,00. Aceita-se troca

por apto, paga-se a diferença. Tratar:
371-6069. (proprietário)

VENDE-SE - alv., na R. Ana Zaeo.

R$35.000,00. Tratar: 370-7594. VENDE-5E - grande, no Edifieio Jaragul
ou troca-se por dois aptos péquens
em área central. Tratar: 116916-9448.

PROCURA-5E - moças pI dividir apto
no centro e que já possuamo imóvel.
Tratar: 371-8466 ou 273-6318 final de
semana cf Elessandra.

ALUGA-5E-qto pI moças. Tratar: 275-
3851 cl Rose .

.

VENDE-5E - el 177m2, 4 qtos, eoz.,

sala, banh., lav., próx. ADV Auroral
Tritec. R$55.000,00. Tratar: 376-2506
ou 370-2200 el Eliziane.

.PRECISA-5E � de moças pI dividir

aluguel de casa. Já possui,uma casa.

R$ 65,00 por mês incluso água e luz.
Bairro Czerniewicz. Tratar: 376-2614

ou.9135-3985.

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

VENDE-5E· no condomínio amizadecl
03 quartos. R$ 23.000,00 mais ftnanc.

Tratar: 9997-2020. Creei7402
PROCURA-5E - moças pj dividir apto
no centro e que já possuam o imóvel.
Tratar: 371·7931.

AMIZADE - vende-se, no Res.

Blumenhaus, ótima casa de alv., el 2

qtos, sala, copa, eoz., 2 banho e

garagem. . Bem localizada.

R$58.00Q,00 ..Troea-se pI apto no

centro e page-se.dlferença. Tratar: 371-
6069. (proprietário)

.

ALUGA-5E - no Cond. Residencial
Concórdia, nas Águas Termais' de

Piratuba. Tratar: 372-3192.

VENDE-5E - el 170m2, todo niurado,
cf 3 qtos, sala, eoz., banh., lavand.,
Ter. cl 325m2• Tratar: 276·0743 el
João; PROCURA-5E - pessoas pI dividir

aluguel, ao lado da .rodoviária, no

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

PROCURA-SE - pessoas pi dividir
aluguel nas prox. da Unerj, que já
possuam il"(!.óvel. Tratar: 376-0056 hor.
cornl, el seta.

ALUGA-5E - cl 90m2, 2 dorm.e demais
dependências, no Loteamento Ouro
Verde. R$250,00, Tratar: 9957·7545,

VILA LALAU - aluga-se pI moças,
rapazes ou casal sem filhos, casa de
alv. el 2' qtos, 1 banh, sala, coz.

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

BARRA VELHA - vende-se, de rnad.

boa, el 40m2, mobiliada, boa

localização. R$11.000,OO. Aceita-se

PROCURA-SE - pI alugar, prôx. ao

centro, pI fins comerciais. Tratar: 9904-
CÉNTRO'- vende-se,' el 2/3 dorrn.
Entrada + pare, direto. Tratar: 9957· PROCURA-5E - moça pI dividir apto,
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qualidade V�

seg�rançav
satisfaçãoV

acabamentov

Apartamentos

LE.PETIT
..Ao. .".

para .voce que e

Quando você recebe o seu. apartamento t.e Petit, 'ele vem completo e você ainda pode personalizá-lo a seu modo, fazendo
com que o apartamento fique com o seu estilo. O seu. Le Petit já vem com torneira de água quente e balcão americano.

Fácil acesso v

Excelente localização v

Privacidade v'

Totalmente 'funcional V

Design moderno v·

Esquadrias de alumínio V

5 opções de planta v

Uso do FGTS v'

Plantão no Local

CREI':I 1527 • J

Empreendimento. Convisa,
que já entregou mais de

250 unidades.

Mude seu conceito de viver
.

br!

(janfen� júJ.
RESIDEN

.

Localização do PiédiC!,: Rua L�opoldo lvIlllUllíf�,
Perto do Clube'Beini RIO.

70 meses para pagar
R$ l�).OOO,OO entrada

saldo direto c/a Cons tru tora

Lazer: Prédio:
Plantão de Vendas: 24h. Inclusive

.

Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cf ambiente de descanso,

.

Salão de festas cfchurrasq. e bar, Home Theater,
Piscina adulto e infantil, Playground,

Ambientes decorados e mohiliados.

Churrasqueira na sacada,
OPÇão 2 vagas de garagem, Dep, Privativo,
Tubulação água quente,

,

Completo sistema de segurança.

R. i'v1nrec/wl Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Cenier - Jll'Iugllli do Sul= se

CONSTRU.
"InovandoConceitos de Vida)'

.

�

t--'-. ----------_.__ ....._._------------------_.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

VOCÊJÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE IARAGUA1,

ROY�

..,a. 8
CONSTR� .�

"Inovando Conceitos de Vida" '[5

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Sâlas.C,?merciais

(Com diversos metragens)

Consulte nossos
prezes de

pagamento.
, LOCALlZACÃO:

Rua Marechal "eodoro
dâ Fonsec�972- Centro

FONE: (4.1)275-3070

gar., el laje, R$45,000,00, Aceita-se
troca por outra casa até R$25.000,00
nas proximidades. Tratar na R. dos

Escoteiros, 114, próx. Posto Marcolla.

(proprietário)

ÁGUA VERDE - vende-se, R, Paulo

K'ràemer, 371, c/371m2, el
escritura, local alto, R$25.000,00.
Tratar: 372'3922 ou 9122-4198.
Creei 9238

BAEPENDI - próx da rodoviária, el
420m2, 12x35m, R$40.000;00(faeilita
se). Tratar: 372-3922 ou 9122-4198,
Creei 9238

BARRA DO SUL - vende-se, el 13,80
,

x 25,00, el meia água de 4x6, a 200m
da praia, R$7.000,00 de enÚada e

assumir prestações de R$240,00,
Tratar: 371-7T33 el Sandro,

(proprietário)

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

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

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

Lances podem ser também embutidos ou com

FGTS (de acordo com norma-do SFH)

Consulte-nos!

·311·8814 Empreendiméntos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 415 - Jaraguá do Sul

TERÇA-FEIRA, 23 de setembro de 200J

CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO
FUlA DO A.LUGUEL USANDO SEU FGTS!

11.245,00 R$ 98,80
$ 21.130,73

'

R$185,65
$.30.850,87 R$ 271,05
$ 42.261,47 R$ 371,30

R$ 61.180,83
o

_R$ 537,53
88.923,07 R$ 776,43

$ 103,923,07_.-_R$ 913,06
POSSUIMOS OUTROS VAlOR.ES f OUtROS PRAZOS

SPONCHIAOO
Trabolhíul1tnõ CQfII Avttrili.JÇda dc.1 MCEN

rnsponlb(líZat)'lO'i aédito para Automóveis e l-1dtos. Confiral
Informa õe5' 47 3360506 - 9124-1409

(proprietário)

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

VENDE-SE - de esquina, próx, CTG Trote

ao Galope. R$6,000,00 ou troca-se por
carro, Tratar: 9124-7861. (proprietário)

VENDE-SE - na Estrada Bananal, cf
500m2. R$6.500,00, Aeeita-se carro no

negócio. Tratar: 9909-0545,

VENDE-SE - el 350m2, localizado na

Vila Amizade, Sehroeder I.
R$10,000,00, Aceita-se carro como

parte do negócio. Tratar: 374-5184 ou

no horário cornl. no 370-1957 el
Marilene.

VENDESE- comercial, condomínio centro,
el 3,900m2, totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VILA RAU - vende-se, de esquina, el
425m2, terreno plano, el escritura, livre
de enchente, R$22,000,00. Tratar:

9997-2020, Creei 7402

BAR - vende-se, el jogos, inclusive

el cancha de bocha e clientela'
formada, Viia Nova, Aceita-se carro no

negócio, Tratar: 370-0548,"
SCHROEDER "':vende-se, centro, frente
ao postoMime, el 450m2. Ótimo preço.' DISTRIBUIDORA - vende-se, de
Tratar: 370-2736 hor.. comi. cosméticos, na Reinoldo Rau, 728,

Primeíros Passos
da Informática

Capa�itaçâJl Profissional em
'Rotinas Administrativas

Capac�o Profissional
em Vendas

Turismo e HlrteIaria

/til
Microlins

Centro de,fornlasão Profissional

Rua Exp. Cb. Harry Hadlich, 35 • Centro
wwwmícrolil1s.com,br

Vende-se
Casas na praia de Barra
Velha, Cond. Imperador
com 60m2 oom laje e

telha de barro. Quitada a

partir de R$ 10,000,00
(cada),
Tratar: (44) 9103-7853,

sala 6. Valor a combinar. Tratar: 27,
0547 el Lurdes.

LOCADORA - vende-se; bairro Água
Verde. Aceita-se casa em Barra do Sul
ou carro, Tratar: 371-2525,

RESTAURANTE - vende-se, em

Schrceder, próx. .Posto Mime, todo
equipado, el ótima clientela, centro.

.Tratar: 374-0793 ou 9952-3572,

VENDE-SE - loja de confecções, cl
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. R$ 10.800,00. Tratar: 3n

_ 5512. (proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto já
formado, el mercadorias e mobiliário,
Defronte pI Marechal. Tratar: 27�
3070, Creei 8950,

VENpE-SE - centro, ou troca-se pI
..

terreno ou casa. Tratar: 11697&9448.

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

. VENDE-SE -Jo]a e estúdio, de material

fotográfico, todo estoque e ponto, loja
el :;lO anos na cidade, tocaüzadana
Vila Lenzi. R$15,000,OO. Fínanciase,

Tratar: 275-2634 ou 371-6238.

VI;NPE-SE -loja de aeessórios(bolsas,
cintos, semi-jóias, relógios, óculos de

sol etc), no calçadão da Marechal.
Tratar: 372-0052 el Mari.

VENDE-SE - padaria, compl., ótimo

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

'Sua grande chance de fazer os melhores cursos profissionalizant�s do Brasil
e ser encaminhado ao mercado do trabalho. CORRA, A HORA E,ESSA!

BARRA VELHA - vende-se, de

esquina, próximo Igreja Matriz, à 200m
da praia, todo murado, R$16:000,00,
Tratar: 371-6238. (proprietário)

COMPRA-SE - na Barra ou Jaraguá
Esquerdo, 50% entrada + fncto. Tratar:
376-1084 el Andérson.

CORTICEIRA- vende-se, R$1,500,00.
Tratar: 370-7594,

JOINVILLE - vende-se, próx. ao Itinga,
100m do asfalto, el 16.x15.

R$7.000,00. Tratar: 9124-7861.

(proprietário)

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

275-3070. Creei 8950,
.

PIÇARRAS-vende-se, el 405m2, próx.
Candeias, R$8.000,00. Tratar: 372-

1395, (proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, 40x50, próx.
a Gruta, R$7,000,00. Tratar: 275-3735,

RIO MOLHA - vende-se, el
.

969.480m2, escriturado.
R$150.000,00. Aeeita-se casa ou apto
no negócio, Tratar: 9112-5501.

(proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se, 15x35, no

Lot Miranda, próx, Escola Rui Barbosa,
Cf casa de mad, R$10.000,00. Tratar:
9962-6293.

SANTA LUZIA - vende-se, centro, el
água, luz, esgoto e escritura, pronto
pI eonstrui�r, Tratar: 275-2335,

(proprietário)

SCHROEDER-vende-se, el 7,000, el
sobrado de 180m2 de alv, casa de
mad, el 70m2, galpão alv. e1250m2,
galpão de mad. el 250m2, el 4,000

pés de palmeira, terreno plano. Aceita
se troca por terreno nas margens da
BR280. R$140,000,00, Tratar:' 374-
5Ci01. (proprietário)

Operador de Computador
INFO

Webdesigner

Monfa2e.nm e Manutenção
. de1'.ompuladotes

Operador de telemarketing

Telefonisla.8 Recepcionista
Inglês - New Generatio�

Darman

Telefones: 372-3515/372-1299 _ ,

Mais de 500 franqUias em.lo«Io.o BIll�l..
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 23 de setembro de 2003 CLASSI

RIO MOLHA - vende-se, próx. Igreja a

6kmdo centro"aeesso todo asfaltado ..

Mini paraíso, el toda infra-estrutura,
área c/20.000m2, el terreno pronto

p/construir. Local tipo condomínio rural

somente pi residências ou lazer.

R$55.000,00. Aceito contra proposta

pi pgto à vista ou Carro de menor

valor como parte do pgto. Tratar: 370·

8563. (proprietário)

VENDE-SE - na Estr. Ribeirão Grande,
el 75.000,00m2, el 2 casas mistas,
bem cuidadas, 4 lagoas de peixe,
criação de gado, rancho, plantação,
linda localização. R$60.000,00. Aceita
se casa ou terreno em Jaraguá. Tratar
na R. dos Escoteiros, 114, próx. Posto"
Mareolla el Cristhian. (proprietário)

VENDE-SE - na Estrada Bananal, el
casa de 100m2. R$35.000,00. Tratar:
9909D545.

empregos
AUTÔNOMOS - procura-se para
desenvolvimento de negócios no Brasil
eexterior. Tratar: 9955-9782

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de

curso preparatório
salário inicial

R$ 2;068,16
Informações:
(47)422-9636

vendedores externos com

experiência na área de consórcios,
salário fi-xo + comissão. Tratar: 371-
8153.

,TELE-MARKETING - precisa-se el
experiência na área de consórcio, el
telefone em casa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão. Tratar: 371-
8153 - Consórcio União.

Precisa-se
Costureira

Com prática em

máquina reta
e overlock

1370-796a!

CORREIO DO POVO 7

Qü6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032
.

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

.

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

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis

Requisitos: Domínio em Windows,Word e principalmente
Excel.

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação! Sistemas de

Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e

conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos

Carga Horária Diária: 08 h

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

vigilante, cuida-se de casa nas fêrias
ou como motorista particular. Tratar:
370-5778 após 14:30.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

ehaereira ou caseira, el prática e

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

referência. Tratar: 371-.5606.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

babá. Tratar: 370-7594.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar como

motoboy ou garçom, finais de semana.

Tratar: 373-2677.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como aux.

de cozinha. Tratar: 373-6293.

OFEREÇO·ME - pi trabalhar como aux.

de cozinha, diarista e mensalista.
Tratar: 373-6293.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como dama

de cornpania, cursando têenieo em

enfenmagem, el experiência e referência.
Tratar: 372·1325 cf Sônia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

enfermeiro. Tratar: 274-8010 ramal24
. el Hilter.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

babá. Tratar: 273·1570 ..

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

babá, meio período. Tratar: 371-0685.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

dobradeira, revisora, cl experiência,
babá ou diarista. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751cl Noeli.

Precisa-se
Auxiliar

de cozinha
Tratar:

9962·3600 Cf ILÓI

Precisa-se
DE

DIARISTA
Tratar:

9962·3600 Cf ILÓI

Recruta e seleciona para admissão imediata às seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 22/09/2003

·FRESADOR (5773 EL) sexo masculino, experiência na

, função, possuir curso de interpretação de desenho mecânico.

·ESTAMPADOR (5774) sexo masculino, primeiro grau

completo, com experiência na função.
• REPRESENTANTE COMERCIAL (5775 EL) ambos os sexos,

segundo grau completo, conhecimento em informática,
possuir veículo próprio e celular, com experiência na área

gráfica.
·OPERADOR DE CAIXA (5760 'EL) - ambos os sexos,

segundo grau completo, com experiência na função.
·VENDEDORA (5767 EL) segundo grau completo,
conhecimento em informática, com experiência em vendas.
·AUXILlAR DE VENDAS (5768 EL) sexo feminino, primeiro
grau completo.
·AUXILlAR DE ENFERMAGEM (5751 A) segundo grau,
ambos os sexos, possuir Coren, conhecimento em

informática.

-ASSISTENTE DE QUALIDADE (5749 A) ambos os sexos,

conhecimento em informática, curso superior em Engenharia
. Química ou Engenharia de Alimentos, experiência de 1 ano

na função.
·AUXILlAR DE LABORATÓRIO (5772 A) ambos os sexos,

conhecimento na função e em informática, possuir curso

técnico em alimentos.

·COMPRADOR (5780 EL) ambos os sexos, experiência na

função, possuir conhecimento em informática.

·AUXILlAR ADMINISTRATIVO (5778.EL) ambos os sexos,

segundo grau completo, conhecimento em informática, com

experiência em notas fiscais e impostos.
·GARÇOM (5728 A) sexo masculino, primeiro grau,
experiência na função em hotel ou restaurante.

·PINTOR (5717 ES) sexo masculino, com experiência ou

noção em tinta pó e líquida.
• MONTADOR DE ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEL (5776 EL)
sexo masculino, segundo grau, com experiência na função,'
conhecimento em mecânica de automóvel. -

·VENDEDOR AUTÔNOMO (5671 A)· com experiência, em
, .. ,,�, '-'.

vendas, se possível pOSSlJirveículo e cér,lJlar:,>
·MÉDICO DO TRABALHO (5644 L)
• ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - ambos

os sexos, segundo grau, experiência na função, ter habilitação
se possível, conhecimento de planejamento.õecostúra. ,

·AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) - sexo máscufíno, acima
de dezoito anos, formação em técnico eletrônico, ou

eletrotécnico .

• OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas d�
produção do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e

segundo grau completo, sexo masculino .

• MONTADOR DE MÓVEIS (5783 EL) sexo masculino,
primeiro grau completo, experiência em rnontegem de móveis
e' ou esquadrias de alumínio.

·COSTUREIRA (5783 EL) sexo feminino, experiência de 1

ano na função em máquina overloc, cobertura e reta, residir

na cidade de Guaramiri.

FRESADOR - CALDEIREIRO - F,ERRAMENTE!RO··
SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - CEP 89255-000

Fone (47}371-4311 Fax (47) 275-1091
tecrutamento@humana.com.br

.

www.humana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pick-up Corsa 1.6 01 branco G R$ 13.500,00
Corsa 4p, 1.6,.ac., d.h 01 branco G R$.16.800,OO
Gol Special, a.c. 00 branco G R$ 12.500,00
VW 16·200 truck-baú 00 branco D R$ 78.000,00
Corsa Wagon 00 cinza G R$ 16.500,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Gol 4p 99 verde G R$ 13.500,00
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G R$ 11.800,00
Gol LO compl. 97 branco G R$ 11.900,00
Corsa Sedan, GL', 1.6 97 branco G R$ 13.500,00
Blazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00
Corsa Wagon 97 bordô G R� 15.500,00
Palio EX 96 laranja G R$' 10.200,00
Golf GL compl. 96 azul G R$ 15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escort L . Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
MB 709 carroçeria 9'3 vermelho D R$ 35.000,00
Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde G R� 6.200,00
MB 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00
Moto CG Titan KS 01 vermelha G R$ 3.800,00
Uno SX 4p 97 branco G R4 9.200,00

I��':C:ô'·m'· '·".·r·'â�,fSle:.n'a'e;J;'II':(jê�â!;�: :,jF:i'ij'n'â"j1'':ê':i,ai:('

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CORSASEDAN

ESCORT GLX, COMPLETO

GOL GIII ct AR, ALAR, TRAV.

KAGll.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

199B

1997

1997

1995

1995

1995

1994

1994

1994

1993

1990

19B9

1987

FIAT Tempra 96 Branco R$ 9.500,00
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
UnoCSL, 4p, v.e. 93 Prata R$ 7.800,00

VW �ol, 4p 99 Branco R$13.200,OO
PassatAlemão, compl.+ Aut.. 95 Cinza R$17.800,OO
Gal MI 98 Branco R$10.500,OO
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00
logus CU 95 Prata R$ 8.900,00
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,00
Gol 1:0 93 Branco R$ 6.800,00
Gol 95 Prata R$ 7.500,00
Kombi envidraçada ,93 Bege 13$ 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,OO

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

. RENAULT Clio, 'ar 01 Bordõ R$16.500,00

'·Av';]:ll'e'têlttl':.Wáldêmár,GrÚbâ;'3747",�'Ja�àíi.lãdô":SulIT'

97
96

Vectra GLS cornp,
Vectra GLS compl.
Corsa MPFI
Vectra GLS

. Corsa Super MPFI

Omega GLS, cornpl., cf teto

Chevette DL
Chevette DL
Monza

Vermelho 98
97
97
96
96
94
93
91
84

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

�;'AV�'��F�!íl(WÂL����ijJlçij��À;:ª,Q,"f;iI!!�!f�:VIEt�,�ir4À�ÇU�:ij�)U�m'

Gol Special
Gol Special
Gol 16v

02
99
98
96
95

Santana
Gol CL

Ka, v.e., T.e. 99

Palio EDX
Uno Mille EP

Seja parceiro
da. BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocrcs
neste espaço!II

II

16v, 2p, a.C.

2p
2.0completo·
c/opc.
compl., 6 cíl., GNV
c/ opc.
GNV

cy opc,
1.0, plus
ci, 1.8, cf opc.
4p, trio elétrico
compl.
compl.
GNV

compl.
compl.
álc., d.h., 1.6
carroceria madeira

Parati
F-250
Twister
Celta
GolG111
CorsaWind
Astra
Kadett

S-10gab.,
GolMI

Ranger
GoI1.6CLI
Gol
Parati
Uno

Tipo
Tempra
Ômega
MonzaGlS
D-20 gabinada
Belina GLX
F-100'

'

branca
03 prata
02 vermelha
01 prata
00 branco
99 branco
99 branco
97 cinza
97 prata
97 verde met.
97 branca'
96 branco'
96 branco
95 azul
95 bordo
95 branco
93 preto
93 grafite
92 cinza
89 bordô
89 bordo
89 branco

. 4p, LO, 16v, c/ opc.

c/ partida, 22 dono

'G
G
G
G
G,
G
G
A
A

G
G
G
G
G

G

G
G

FORD

99
91
97
97
94

99
94
85
91
83

99
00
98
97
92
97
95
88
99
99
89

98
88
93
92

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

FIAT
Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c.

Uno Mille, limp. desemb.,
Palio Weekend 1.5, v.e., t.e., I.t
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q.
Uno Mille

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

_ GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e.,' a.q., d.t.
5-10 Deluxe, compl.
5-102.0 GNV, travas, alarme
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.

_Vectra GLS 2.0
Monza GLS 2.0, compl. -ar

Monza SLE 2.0
Corsa wind, 4p, I.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
·azul
verde
prata
vermelho

branco
azul mst
bege
azul mel.

,

vermelho

branco
cinza

azul
vermelho
cinza
azul mel.
verde mel.
verde
branco
prata

"

chumbo
azul mel.
cinza
azul mel.

01

00

99

98

97

96

94

94

91

89

88

88

87

82

78

73

verde

preta
branco

prata
vermelho
bordô
bordô
prata
prata
azul
cinza
verde

bege
cinza

branca

bege

Titan
YBR

Corsa Wind, 4p
Vectra Gl; compl., 2.0, gasolina
Gol MI 1.6, gas.
Pick-up corsa Gl

Escort hobby, gas.
Uno ELX, 4p, eletronic

GolCl

CBX 450, gasolina
Escort

Escort L 88, álcool

Monza SlE, 1.8, compl.
Voyage 1.6 gas.
Fusca 1300

Fusca 1300, gasolina

bordo

azul

azul

branco

prata
bordô

bordô

brancO

branca

champagne
champagne
branca

Gol, 2p, comp.

Uno, EP 4p compl. (-ar)

Uno, EP, compl. -Ar, 2p

Kadett, 2p, com opc.

l.ogus compl.

Escort Hobby

Monza, rodas

97

96

96

95

94

94

93

89

88

86

84

83

Del Rey 2p. GL

Chevette, rodas

Goll.6 alc.

Chevette 1.6 ale.

Fusca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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372-0676.
WILLIAM veícUlOS
FONE: (47) 374-1117 9975-0117

Rua Marechal Castelo Branco, 3549 - Centro - Schroeder

� RUA JOSÉ THEODORO RIBEIRO, 651 - IÍHA DA FlSUEIRA

�Càsso GLX
.

Escort L 1.6
.

Prêmio 1.5
Uno 1.0
De.1 Rey
Opala Diplomata 4p
Vectra GLS 2.0 4p
Uno 1.0 2p
Go11.6
Del Rey
Gol Special
Belina L 1.6
Chevette
CG 125 Titan
CG 125 Titan
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
CBX 200
Gaiola motor AP 1.8
Fusca
Yamaha YZ 125
Escort Hóbby 1.0
Go11.0

Preto 91
Verde 91
Branco 97
Grafite 87
Bordô 91
Grafite 98
Bordo 96
Branco 96
Azul 83
Branco 02
Cinza 87

Bege 79
Vermelha 97

Vermelha 98
Vermelha 98
Prata 01
Preta 01
Amarela
Branco 83
Azul 97
Vermelho 95
Branco 94

R$ 5.900,00
R$ 4.900,00
R$ 8.900,00
R$ 4.500,00
R$ 9.000,00
R$ 19.000,00
R$ 7.500,00
R$ 10.500,00
R$ 1.50Õ,00
R$ 11.900,00
R$ 3.900,00
R$ 1.600,00
R$ 2.700,00
R$ 2.700,00
R$ 2.800,00
R$ .3.400,00
R$ 4.900,00
R$ 4.000,00
R$ 3.200,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 7.500,00

311-0802 311-8281
Iveco - Furgão --'\ Branco 99

R$13.500,00 Honda Civic LX - compl- Prata 98
99 R$ 3.100,00
97 R$ 9.600,00 Kangoo 1.6 - compl. Cinza 01

97 R$ 9.300,00 Clio RT - top de linha 'Branco 01
94 R$ 25.500,00

Parati 1.6 c/ a.c. I d.h. Branco OI
92 R$ 6.400,00
91 R$ 26.000,00 Gol Plus 16v Prata 02

88 R$ 4.500,00 Siena ELX - compl. Branco 01
87 R$ 4.000,00
86 R$ 3.500,00

Uno EX - compl. Prata 99

1.6,álcoOI
85 R$ 3,300,00 Corsa Sedan Milenium Cinza 02

�dll 00
85 R$ 3.500,00 Celta ti opc. Prata 02

tJ:.u' 0, vasculante 81 R$11.500,00
, PWlllys, traçada reduzida R$ 4.500,00 Corsa Sedan GLS 1.6 Branco 97

Icei I
'

Fiesta c/ trio Azul 98

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

."Votorantim I finariça:s

AUTOM VEIS
CCl� NCI.clo....b eI�

Dakota cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00 D

Uno EX, 4p verde 99 G

I Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

,vectra GLS cornpl. branco 98 GNV

Logus CLll.8 bordô 95 G

Corsa Wind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

0-20 dupla, compl., +Couro, N, cd, turbo branca 86 D

Voyage CLll.8 prata 95 A

Unol.0 verde 94 G

GoICL1.6 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

.Mauro Fone/Fax:

275-1132veiculos

Vectra CD 2.0,1998, Cinza

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, freios

abs, teto solar, toca-fitas

Corsa Wlnd 4p., 1999, Verde

Opcionais:' limpador, desembaçador, ar quente
Gol CLll.6 2p., 1996, Vermelha

..

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

Golt 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, alr bag duplo, rodas de liga leve, abs, CD

UnoMllleSX4p., 1997.azul
Opcionais: travas e vidros elétricos, ar quente, limpador,
desemba odor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO CLASSI TERÇA-FEIRA, _23 de setembro de 2003

veículos
C-10 - vende-se, pick-up, diesel, todo
modificado pf O-lO, ótimo estado.

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

CARAVAN - vende-se, comodoro;
cinza. Valor à combinar. Tratar: 273-

1048 cf Dna. Alvina.

CELTA-vende-se, prata, 03, garantia,
compl., cf ar. Tratar: 9973-8955.

CORSA-vende-se, pick-up, a.c., d.h.,
kit gás GNV. Tratar: 9133-0803 cf Ivan.

CORSA - vende-se, GL, 1.4, 95, 2p,
compl., a.c., vinho. R$10.500,00 ou

financio. Aceita-se troca por carro até

R$6.000,00. Tratar: 370-1225.

CORSA - vende-se, sedan, 01,
26.000km. R$16.800,00. Aceita-se
carro de menor vaiar. Tratar: 371-0036.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr., fadas,
alarme, película e som'. Tratar: 9117-
3464.

CHEVETTE - vende-se, 87, SIE.

R$1.900,bO. Aceita-se moto no

negócio. Tratar: 370-9796 cf Carlos.

CORSA - vende-se, bordô, 1.0, 95,

des. tras. e diant., ar quente e frio,
alarme, tr. elétr., som automotiVo e

película. Entrada R$6.000,00 + 18x

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

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

IPANEMA - vende-se, 90, compl.,
ótimo estado. R$3.000,00 + fncto.
Tratar: 275-3708 ou 9909-0502.

IPANEMA - vende-se, GL, 94. Tratar:
273-6504 ou 9111-0293 cf Rodrigo.

KADETT - vende-se, EFi, 92.,;\ceita-se
carro de maior vaiar, já financiado.

R$6.500,00 à vista. Tratar: 370-2146

cf Odézio.

MONZA-vende-se, classic,'88, compl.
R$3.300,00 e assumir consórcio.
Aceita-se moto. Tratar: 370-2239.

MONZA - vende-se, 1.8, 85, álcool.
Aceita-se troca por outro carro. Tratar:
371-3040.

"

OPALA - vende-se, de competição,
Stock Caro R$3.800,00. Tratar: 9953-
9866. .'

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

cf Rogério.

ICom. de Peças Antoniol
4 rodas. Tratar: 9993-2048.

VECTRA - vende-s'e, 98, cornpl.,
brabco, GNV. R$19.000,00. Tratar:

,

372-2840.

VECTRA - vende-se, GLS, 97 f97,
compl. Aceita-se troca por 1.0.

R$18.500,00. Tratar: 275-3448 ou

9967-4<308.

\

VECTRA - vende-se, CD, 94, azul,
ótimo estado. R$13.800,00 ou'
financio. Tratar: 370-9201.

VECTRA - vende-se, CD, 2.2, 16v,
preta, GNV, topo R$24.000,QO. Tratar:
9965-9557.

VECTRA - vende-se, 97, GLS, ,série,
especial, air bag, GNV. R$ 23.000,00.
Tratar: 9'1.33-9027.

VECTRA � vende-se ou troca-se, GL,
98, GNV, compl., revls ado ,

suspensão, pneus, bateria novos.

Doc. 03 paga. R$ 19.000,00. Tratar:
9994-9796.

VERSAILLES - vende-se, 93, d.h.,
gasolina, verde meto R$8.200,00.
Tratar: 372-1360.

i :
I

'

Fone: 370-2764 ,

leeí.: 9104-2070/9957-6099'
, ,

��:.����.�.. �.�.��.. �.��.. �.�.. �... �P����
5-10 - vende-se, cabine dupla, cinza,
compl., motor 2.8 turbo, capota
marítima, Sto Antonio, protetor de

caçamba. R$ 55.000,00. Tratar: 9133-
9027

5-10 - vende-se, estendida, branca,
96, cornpl., cf bancos de couro, GNV.

R$ 22.000,00. Tratar:p131-6243 cf
Gilson.

VECTRA - vende-se, 94, GLS, compl.
R$11.000,00. Não aceito carro. Tratar:
9975-8433.

VECTRA - vende-se, GLS, 98, prata,
cornpl., cf ar digital, freio a disco nas,

!J\v,!,,..ft>lto.\V,,I,<!e.I11�.r,,(Õ.,.u.llllt!l,,:Z�:5_-_J.llr,,g_u_á,.d(),_S�,I,L"I::"I_all,,:_,I,�e,IIle.�<It_L1��.com.br:

compra.- vende - troca
financia - novos e usados

Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 � Vila lalau

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

FIORINO - vende-se, 97. Tratar: 370-
4509.

'

ELBA - vende-se, 90, gas., 1.6,
somente de particular. Aceita-se troca

por carro de maior valor. Tratar; 370-
9201.

PALIO - vende-se, ELX, 00, compl.,
geração 5 estrelas, preto, excelente
estado. Tratar: 9113-2331.

FIORINO - vende-se, furgão, bco, 95.
Tratar: 371-6642 ou 275-3090.

PALIO - vende-se, EDX, 98, 4p, vidro e

tr. Elétr., som, rodas esport., limp. e

des. traseíro.. R$11.200,00. Tratar:

276-0793.FIORINO - vende-se, pick-up, 1.5,
perfeito estado. R$9.700,00. Tratar:

376-1772cf Nei. PALlO-vende-se, 97, 4p, verm., vidro

COMPRA· VENDA· TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

llf 370-5999

TABELA D,E USADOS

elAConsórcio

Regata
'r;�tWefmente (J; ��

,

PEÇAS ACESSÓRIOS - OFICINA

ir 370-9995

��'
'-'./"'" v'", , ...., '�" '",,'\.'\.,,'<..,<:v,· -c "X' ,,x' x'·�v,"'" .",.v" ,

" "" , ""

��
" .,' � .,' "

" "" " "- .. , )..

�� �� " ,,� �>,. � li\�_
'-"

> x>��
.'>

.:'l, e-: .v

:� N,
'"

.,
� -c-, f

"

.', .'> ., .'" -,

., _'> .'> ., �� ,� "

- .y.,'I. .x, .'1. .xLAQUlLANIX 99/00 VERMELHA
SUNDOWN PALIO 50 96/97 PRATA
C-I00mz 99/99 VERMELHA
c-ioo BIZ OI/Ol PRETA
T 105 CRYPTON 01101 VERMELHA
WEBSUNDOWN 03/03 VERMELHA

·____._ow_..

CG 125 TlTAN KS 01/01 PRATA
CG 125 TITANKS 01/01 PRATA
CG 125 TJTAN KS 02/02 -

VERMELHA
CG 125TITANKS 02/02 PRATA
CG 125 TITAN ES 03/03 PRATA
YBRE 0110'1 AZUL
YBRK 02/02 PRETA
XTZ 125E

.

03/03 VERMELHA
CBX 250 TWISTER 02/02 'AZUL

, TENERE600 92/92 BRANCA
NX 350 SAHARA 98/98 VERDE

Visite uma de nossas lojas, preenchoo
cupom e concorra Ô 02 Bicicletas Infantil!

Sorteio aovivo peta STUDIO FM (Cavalo Veio)
NO DIA 1//10/2003

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

,BICICLETAS'
MOTOS

CONSÓRCIO

Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço f
-�

\,
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ERÇA-FEIRA, 23 de setembro de 2003 CLASSI

o - vende-se, El, 1.5, 4p, 97,

pI., menos ar e direção, IPVA 03

o. R$11.000,00. Tratar: 371-0508

9117-0666 c/ Danielle ou Anderson.

PRA-vende-se,.16v, compl., 4p,
1$6.500,00 + 22x R$267,00. Tratar:

36840u 9135-0394 c/ Moisés.

_ vende-se, 1.6, €ompl., 4p,
,95. R$8.400,00. Aceita-se troca.

ar: 376-1772 c/ Nei.

O-vende-se, 95, compl., a.c., tr.

. ealarme, prata. Tratar: 376-1772

Odir.

ORT-vende-se, 86, estofamento

o, ótimo estado, placa finai.9
ciada. Aceita-se troca por píck-up

ano 90. Tratar: 9905-9595.

CORT - vende-se, 90, 1.6, L.

.000,00. Aceita-se troca por gol ou

a. Tratar: 9905-3900 ou 376-1772

ORT - vende-se, 88, álcool, 1.6,
. R$4.000,00. Aceita-se troca.
ar: 276-0397.

ORT - vende-se, XR3, 86, 1.6,
I. R$3.200,00 + 6x R$188,00. Ou

&sepOI moto. Tratar: 9953-3061.

Pesquisa de satisfaç ã'o
QUATRO RODAS

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

c/Odir..

FUSCA '- vende-se, 72, ótimo estado,
branca. R$2.800,00. Tratar: 371-4042.

GOL - vende-se, 81, gas., perfeito
estado, aros esporte. Ou troca-se por
moto. Tratar: 275-3708 ou 9909-0502.

GOL - vende-se, 81, todo reformado,
motor novo, dcto em dia. R$2.000,00.
Tratar: 370-2217.

GOL - vende-se, Cl., 1.6, 88, branco,
álcool, estofamento e pneus novos.

Aceita-se troca por moto Siz de menor

valor. Tratar: 275-2873 ou 9905-5955.

GOL - vende-se, 94, 1.8, Cl., álcool,
rodas esp., limp. e, des. traseiro.

R$7.500:00:Tratar: 276-1395.

GOL - vende-se, 94, 1.8, Ct., álcool,
rodas esp., limp. e des. traseiro.

R$7.500,00. Tratar: 276-1395.

GOL - vende-se, special, 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.

GOlF-vElnde-se, Gl, 1.8, 96, entrada
+ fncto. Tratar: 370-8640.

PASSAT - vende-se, 81, c/ pequenos
reparos na lata. R$2.000,00
negociáveis. Tratar: 370-9201.

SANTANA - vende-se, 89, aro de liga
leve, porta mala, elétrico, impecável.
R$5.500,00. Aceita-se troca por carro

de menor valor. Tratar: 371-6238.

VOYAGE - vende-se, 85, ótimo estado.

Aceita-se troca por moto. Tratar: 276-
1007.

BESTA - vende-se, GS, 99, 12 lug.,
compl., a.c., muito nova, particular.
Tratar: 373-5030 ou 9957-3751.

BESTA - vende-se, Kia, 98, c/ linha

completa. R$20.000,00 + 33 parcelas.
Tratar: 370-7774 ou 9975-7700.

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

original, controle satélite de som, t.e.

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

COMPRA-5E - carro financiado, que
tenha até R$4.000,00 pago. Tratar:

371-3040 cf Luciano.

L-200 - vende-se, cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se carro

de menor valor no negócio. Tratar: (47)
9102-0009 c/ Santiago.

SUZUKI - vende-se, 93, conversíveL

R$10.500,00. Aceita-se troca por
ómegaou Vectra de maior valor. Tratar:
370-6041 c/ Paulo.

TOYOTA - vende-se, corolla, 95, compl.
Ou troca-se por carro de menor valor .

Tratar: 275-0585 ou 9903-1864.

AGRALE-vende-se, 7000D, 94, MWM,
freio e direção. R$24.000,00. Tratar:

ITAJAt
348·8460

CORREIO DO POVO 11

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS ·PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

ótimo estado. R$6.800,00. Aceita-se
troca por Titan 00/03. Tratar: 9134-
7639.

CG - vende-se, Titan, 99/99. Tratar:
376-1481 ou 376-1496.

9111-7416.

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

�O-vende-se, caçamba, vasculante,
81, ótimo estado. R$10.,800,00._Tratar:
275-5315.

F-350 - vende-se, 69, motor 608, caro

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

F-4000 - vende-se, 82, MWM,
carroceria, em bom estado.

R$17.800,õb. Tratar: 9909-0545.

F-40oil - vende-se, 82, direção,
carroceria graneleira, 1· dono, ótima.
Tratar: 9979-1437.

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

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

garantia. Tratar: 9135-7729.

BIZ - vende-se, 00, super nova,

compl., c/ partida elétrica. R$ 3.200,00.
Tratar: 371-9375.

CBR - vende-se, 90, vermo e branca,

CG -vende-se, 96. R$2.500,00. Aceita
se troca por carro de mesmo valor.
Tratar: 372-0391.

CG - vende-se, 125, O�, azul.

R$4.000,00. Tratar: 374-2145.

COMPRA-5E - vende-se, Biz, acima
do ano 2002, c/ partida elétrica. Pago
à vista. Tratar: 376-0114 hor. comI.

COMPRA-5E - Titan, Today ou Siz.
Tratar: 9602-4776.

COMPRA-5E - moto, do ano 80 à 01 .

Tratar: 9602-4776.

XlR - vende-se, 01, 125 cil., parto
elétrlca, ótimo estado. Tratar: 9977-
3796.

XT 225 - vende-se, 98, pronta p/
trilha. Tratar: 371-3818 ou 9909-0845

após 14:30.

VENDE-5E - Squab Peugeot, 98, azul,
5.000km, nova. Tratar: 9113-2331_

e freto a disco. R$3.800,00. Honda
Strada 200, 97. R$4.000,00 e es 500

98. R$6.500,00 + consórcio. Aceita-se

carro acima do ano 95. Tratar: 9905-
3900 c/ Marcos.

BUGGY - compra-se, :em qualquer ,

estado de conservação, sem motor
ou precIsando de reparos. Paga-se à
vista. Tratar: 372-C665 ou 9117-8754.

MÓDULO - vende-se, eletrônIco

central, pI motor uno 1500, álcool.
Tratar: 276-C316.

RADIO - vende-se, CD, pI carro, c/6
meses de garantia. R$350,OO. Tratar:

'376-2743.

SOM - vende-se, de CD, pI carro,

Plonner, cl frente destacável, semI

novo. R$350,OO. Tratar: 371-6238.

VENDE-5E - klt a gas pI o carro,

carburado, cl cilindro de 7,5. Ou troca
se por moto. Tratàr: 376-3990 ou 049

9988-C304 cl Carlinhos.
'

VOLANTE - vende-se, Momo, cl cubo.
VENDE-5E- eG Titan, ES, 00, c/ partida. .

R$350,OO. Tratar: 27&2768_

diversos

JARAGUÁ DO SUL
370-6006

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

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435·3700

ScÉNICAurÍ! I!
cuo Au11fI!NTlqUI! 1_0 16V

Molhor•• Compras 200�
,

.m SUl. Cltegorl.l.

I Consórcio Renanlt

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Precisa-se de
Vendedor.

Ganho de SOO/O
de comissão.

'Rádio Atlântico
de Balneário.
Tratar: (47)

3Sl-3284

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

ASPIRADOR DE PÓ - vende-se,
.

pequeno. Tratar: 273-6246.

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

BICICLETA - vende-se, 18 marchas,
bom estado. R$100,00. Tratar: 371-
5354.

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

CAÇAMBA - vende-se, eompl., c/
pistão e mangueira, pronta p/ instalar,
c/6m3, 87, Tastre. Tratar: 275-0464
ou 9909-9936 c/ Anderson ou Osmar.

CACHORRO - vende-se, rotweiller,
adulto. R$50,00. Tratar: 275-2949 c/

. ---- ..... --- ... -- ... ------- .. ------ ..

--�-------.------,

"m>�,.Ri,,� ���=�=.E·:=:!I.,..
,!e Comérolo Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
- Motores Estacionários - Motoserra
- lava Jato - Rocadeira • Assistência 24 hs
- Aspirador - Mótabombos www.irmaqulnas.cjb.net I
- Compressor' - Entre outras.. _ irmaquinas@uoLcom.br I

Rua ��I� �rocópio �().l11e5 de ?Ii��ira, 1��1 :���trC):: �(J�II!J�� �(J�ull

COMUNICADO

o Sr. Ivanildo Luis de
Andrade perdeu sua·

máquina fotográfica
marca AYPTEK. Será

pago gratificação para
quem encontrar.

Tratar: 371-1847 ou

9102-8676. Rua 13 de
Maio, 411 - apto 203 -

Czerniewicz.

BOA NOTíCIA
Empréstimos parafuncionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
. demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré_ Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

CELULAR - vende-se, Eriesson, T18-

D, c/ nota fiscal. Tratar: 370-5219.

CELULAR - vende-se, Motorolla

V8160, vivo, excelente estado, c/ nota

fiscal e caixa. R$300,00. Tratar: 9963-

9598 c/ Germano.

CELU!,AR - compra-se, pré-pago. Valor.

até R$120,00. Tratar: 273-6014 c/
Marcelia.

CELULAR - vende-se, Gradiente.

R$18o.,00. Tratar: 9994-4057.

CELULAR - vende-se, Nokia 5125 c/
2 carregadores. R$150,00. Tratar: 371-

1970.

CENTRíFUGA - vende-se, duas, Arno.

Tratar: 273-6246.

CHAPA - vende-se, BG 82, Tedeseo,
semi-nova. Valor de mercado R$193,00.
R$100,00. Tratar: 372-1566 c/ Ana

Lúcia .

COMPRA-SE - eqpto p/ Inehonete,
.

inclusive mesas e cadeiras, em bom

estado. Paga-se à vista. Tratar: 370-

0863.

COMPRA-SE - garrafa de oxigênio,
pequena. Tratar: 371-6262.

COMPUTADOR - vende-se; c/
impressora e scaner. R$1.200,00.
Tratar: 376-3062 c/ Elaine.

COMPUTADOR - vende-se, AMD,

Fábio após 18:00.

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, filhote c/50 dias, vacinados.
Tratar: 370-8640.

CACHORRO - vende-se, filhotes Dog
Alemão. Tratar: 37(>-3896.

CADEIRINHA - vende-se, de carro p/
-

bebê, importado, marca Casco, ótimo
estado. Tratar: 371-4921 c/ Marilene.

CAPACETE - vende-se, 2, EBF, um

verde e um alui, um aberto e um

fechado, novos. R$100,00. Tratar: 371-
4191.

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

CI"LULAR - vende-se, Nokia 3280,
vivo, cartão, semi-novo, garantia.
R$120,00. Aceita-se proposta. Tratar:
370-5859 c/ Jonas das 8:00 às 13:30.

275-0316/371-9421
9133·61� /9952·1838

TERÇA-FEIRA, 23 de setembro de 2003

Dica e Promoção
da semana

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

COQUETEL DE INAUGURAÇÃO
CONVITE

19hs
01

No dia 26 de setembro às

Rau, 244 sala

Iaraguá do ..)uI em frente ao Posto

Mimt� será inaugurada a Iqja VIVIAN"VICK
a proprietária Vzvian Milczwsky convida

paraprestigiar o coquetel.
.

na Rua.
Reinoldo
de

no centro

..IP Comércio-8

ricas LTD

E.mail:.Jp@brwnêt�ç�f!Ji
Rua: . Jose Narlo:Ch�:'�'� .

São Luiz· Jaragua' dó
<;<;� '"" """"*_,--'......".>.:,'>,<:.,.....',.,...."'�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Participação entre os ouvintes de rádio

sg!m
Emissora B

Emissora C

Emissora D • 4%

Emissora E 110/0.
Emissora F 110/0
Emissora G *

19%

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

ouvin
dio (AM elo

uá do Sul, a Studio
vintes de rádio como a em

estaque junto ao pÚblico com idade
'ensino médio e nas classes econômicas A

A pesquisa foi reali

,Jaraguá do Sul entr
Studio FM ocupa o

AM e FM, o que equ

.

to Mapa, de Florianópolh�, junto a população de
de julho de 2003. O resultado mostra que a

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

,8 da Nova, 252

lofm.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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T
Motorola .V120T·

e Nokia ·1220
No Pronto T

R$ 299,'00
ou

1+4 de R$ 59,80
Menu 100*

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

Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e
.

·3 meses de '

_arantia por:

FORNO ELÉTRICO - vende-se, Fischer.

R$150,OO. Tratar: 371-1970.
1.2MHZ, kit rnult., gravador cd,
monitor 15, HD 30gb, impressora HP

Deskjet 656. R$1.800,OO, Tratar:

370-2200 cl Eliziane ou 372-9067 cl
Cristiano.

cl Ana Lúcia.

GATO - vende-se, persa, todo branco.

R$100,OO. Tratar: 371-9999 ou 372-

1976,
FREEZER - vende-se, Consul, 410L.

R$400,OO. Tratar: 372-1566 cl Ana

Lúcia,

COMPUTADOR � vende-se, cl scaner

e impressora, semi-novo e 1 marajó,
81, prata, Tudo por R$3,200,OO, Tratar:

27�2848,

JANELAS - vende-se, de alumínio,
cl verneziana. Valor à combinar.

Tratar: 376-1750 ou 9979-0120 cl
Laércio.

FREEZER - vende-se, 2, consul, 420L,
1 ano e meio de uso. Valai de mercado

R$1,300,OO. R$700,OO à vista ou 1+
2x de R$850,OO, Tratar: 372;1566 cl
Ana Lúcia.

'

JOGO DE COPA - vende-se. um

conjunto em madeira maciça. Tratar:

995�9782,

COMPRA-SE - buffet, cl 6 bandejas.
Tratar: 376-1699,

FREEZER - vende-se, Consul, vertical,
280L. R$450,OO, Tratar: 371-1970.CONSÓRCIO - vende-se, de carro, moto

e imóvel. Tratar: 9113-2095 cl Silvano. MÁQUINA - v.ende-se, de lavar roupa,

Mueller, fibra, usada. R$220,OO.
Tratar: 372-0162.

FiREEZER - vende-se. Tratar: 37�3787

FILMADORA - vende-se, Panasonic, ou 999�1751 cl Noeli.

RJ295, pequena. Tratar: 376-0168.,
FRITADEIRA - vende-se, 2, elétrica,
Tedesco. R$160,OO cada à vista ou

em 2x de R$180,OO. Tratar: 372-1566

MÁQUINA -vende-se, de roçar grama,
elétrica. R$100,OO, Tratar: 374-5661
ou 370.2095.

FOGÃO - vende-se, Dako, 4 bocas,
branco, ótimo estado, Tratar: 376-0168.

• Venha passar bons momentos duma
morena de cabelos longos. Ninfeta, 86

para homens de bom gosto!
fJlIJlil
-Morena Bronzeada, mcnininhasapeea!

..
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TERÇA-FEIRA, 23 de setembro de 2003
.

�

MÁ.QUINA - vende-se, Kan s ai..

especial, cobertura. R$1.400,OO,
Tratar: 37�6614 ou 37�3570. PLAN�GAME

.
.. VENDAS *LOCAÇAO • CONSERTOS EM GERAl

• PLAVSTATION 2 VENCEMOS E ALUGAMOS
.• XBOX TOCA A LINHA DE• PLAYSTATION ONE. VIDEO GAMES ,CDS-DREAMCAST

• NINTENDO 64 E ACESSÓRIOS EM GERAL

:����:���t��CE Fone: 376-2206
• NINTENDO GAMECUBE tló!ano6ntell<llmeato: segoodai IeillldiclalllUilllI

Rua: Bertha We ue ,1087- Barra·Jara ua do Sul· E·mail laneta ame íbestcontU

PIERCING - vende-se, pI umbigo.
R$40,OO, Tratar: 370-9340.

'PROCURA-5E - pessoal pI montar .

banda de Punk Rock e Hard Core,

Tiatar: 37�5219.

RODAS - vende-se, 16, momo, mód.

Extreme, R$1.600,OO. Tratar: 275-

3100 cl Paula.

cl 2 contr e 7 cds. Tratar: 372-2954. VIDEOGAME-vende-se, PlayStaÜil\
cl 2 contr., 6 cds, 1 memory cai.
R$300,OO. Tratar: 37&2206,

VIDEOCASSETE - vende-se.Bharp, 4

cabeças, cl controle e manual.

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

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

original. R$750,OO. Tratar: 376-
2206 .

VIDEOGAME - vende-se, Play Sta�oo
2, totalmente destravado, c/3jog�,
R$750,OO, Tratar: 37&2206,VIDEOGAME-vende-se, Play Station,

-

CURSOS DE EXTENSAO DA UNERJ

4P
.- FOTOGRAFIA •

Ementa/Programa:
.! Introdução: olhar e ver A psicologia da fotografia; o porquê de não vermos e as

reações mecânicas; compreendendo as impressões e a mecânica dos sentidos;
a imagem antes se forma na mente; tornando-se receptivo; finalmente

aprendendo a ver
' I

.! Capítulo I: Breve histórico, equipamentos e acessórios
,/ Capítulo II: Câmera X Olho .

.

.! Capítulo III: Capturando a imagem

.! Capítulo IV: A composição

.! Capítulo V: Temas Paisagens; pessoas; esportes; construções; animais; flores,
plantas e árvores; fotos noturnas

.

.! Capítulo VI: Efeitos especiais Filtros; longa exposição, o movimento; silhuetas;

pôr-do-sol; exposições múltiplas
.! Capítulo VII: Compreendendo os erros' Subexposição e filme não exposto;

superexposição e filme queimado; manchas; falta de cores; imagens com cortes;

imagens fora de foco ou tremidas; elementos distantes,' desproporcionais ou

deformados; fotos sobrepostas; imagem inclinada; olhos vermelhos: desvio de
.

cores; qualidade da revelação e ampliação.
Professor.: Cláudio W. A. Guimarães
Breve Currículo: Formação superior em Direito na UFF (Universldade Federal Ruminense)
em Níterói/Rl, onde, também, cursou fotografia na Sociedade Ruminense de Fotografia,
porém o aprendizado se efetivou mesmo com a prática que se seguiu.
Reside em Jaraguá do Sul há oito anos, onde trabàlha como Auditor da Receita Estadual,
tendo a fotografia sempre ocupado o posto de um "hobby" que era levado a muito a sério,
mas que hoje assume um caráter mais profissional.

Realização: Início: 27/09/03 (04 sábados- 8h30min às 12h)C.H_: 16h/a
Investimento: 1 parcela de R$95,00 Clientela: Pessoas da comunidade

.�
UNERJ

c.ntro UnhreraJWto de Jaraguá do Sul

Intormeções. 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
A entidade reserva o direito de nãoxealizar o curso caso não atinja o número de inscritos

� , , " , '*" " ""
�

IN-ATÂLiÁl
I Jaraguá do Sull

I !��!=_���?!

Fruto do Prazer,13-ELAS E
SAPECAS

H/cê que prllL'lIra
l'd de

Pl·u.er e sensua 1 /1
.. .

. Belasvenha cOllh�c�r as
, ali'

Garotas, que "ao �atlsfi
seus flesejo� e. sl�astJS.

fantasias muts IIIllnt

Precisa-se Atendimento 24 hbras.
(Apos os 22.00hs com hora marcada)

i de moças

,.
maio.... de 18 anos.

Tratar:

i (47) 9909-4381

I
I Anuncie aqui!

I 371-1919

...Ii

PREVINA·SE
Use Camisinha (47) 9991-8668

JCU'"�dc-S�

A�f'úw,
�e-C�
àesp�de
�&e
�ef'�

�--_
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TERÇA-FEIRA. 23 de setembro de 2003

371-1063I
Tele Entrega

HnrÓfioAtI:Tldimentl): Séb. dus 9h�_à$:·1-3h&.
�. u Sexo das 8h� às Jâhs e das 13hs às I.�h!).

Rua Jorge Czerniewicz, 40() INVESTIGACÕES
.

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

..I-·-_·,·,-'·"'··
..

····':"
....

'.·�·,·······_"··'··l
Ias Particulares i

� '. I

FISICA E I
QUíMICA I

i
R: Exp. Gumercindo da Silva, 616

• Centro· Jaraguá do Sul· se
.Preparação pI o vestibular

- - I

TRADUÇAO DE ALEMAO t
Tratar: 371·2735 ou I

,

���7·8313 cf Carlos I
. --�-_."'_,,,._-_ .. _ .. _.-._.,,_._--�. __ ._-_ ... _---_ .. �

Anuncie aqui!!!
371-1919

I
L".. _._��_".,��.�.__�,,�,=��,�,�.��,�

Fone/fax: (47) 3721961
99793025

�nunCie aqUi!!!1
371·1919

,

Rua Ftitz Battel, 143 ' Ed. Dona Ernma
Ba,pendi • Jaraçuá do Sul" se

st�ffens@netLlno,com,br

(47)
999f-8567

. -1' A
• -II'AnunCie aquI.!. nuncle aquI •••

371·1919 I 371.1919.

CLASSI

["Ele-irô-nlca'"
I julínho

Assístêncla recníce: TV. Som, Vídeo,
Venda de Som Autcrnotívo. Cabos,

Acessónos e Som Proüsslonat.

i DISK CONSERTO
.. .

'371.11·52 Rua, Reino/do Rau. 116
: centro • }ar,!:f!.uo do Sul

r'·'
" """........ . , - .

. ..

Anuncie aqui!!!"
.371-1919

L... . J

................................................................................ " ............• -

:

: i

! Anuncie' aqui!!!'
371·1919

i .

Anuncie aqui!!I
371·1919

�--.. _ ... _--_... -.- ......-._ .....- .. _ .. -, ......__ ..
- Anuncie aqui!!!

I :(IADO 371-1919IBTONEa I Produto:
...

I FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS
I I

! - MATERIAiS DE CONSUMO I

I .. ASSISTÊNCIA TÉCNICA I

1276-3417 IL����_... '!t_.._

IM����aU��n�!C��el
\S\ i Preços especiais .

I ' I

l� I de inauguraçãol
.j� I Modínha

Moda Adulto i .

i TRAB;LH lR;;�,�;o���J�3J .

'COMLAVA-J

a·
'

ANSEN Anuncie aqui!!!
371·1919

,...................................................
!

Anuncie aqui!!�
l 371·1919 I
____ . .. , �.I

A
.. -'I'nuncle aquI •••

371·1919

, I
CORREIO DO POVO 15 I

, ; ,

i Anuncie aqui!!!
371·1919

i·····A�·�.�·�·i�·····��·�·i·!!�
371·1919

Anuncie aqui!!!
371-1919

;

"" ."' �""" "'.""".. �.�.��""'" .. " .. ,,.,,_ _.. .

····"1
I Anuncie aqunU
I 371·1919 I
L, J

r
.. ·· .. ·· ···, ··· .. · ···

"."
.. ·· ·· .. ··' _ .. ·.,

". I
Anuncie aqui!U
... !

I 371·1919 I
I

........ "
..

_, . __ , __ "" _" .w ... "".,,""' ... �.)
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�
'"

BELAVJDA
N�'1túr;,JI- como 'V"l':t(:'é

CGlltro dO apolo aos dlstrlbuidoros
Rua: Av. Getúlio vargas, nO 49 - Sala 05
Cal. Híster / defronte li Igreja Evanqélka

(Em cima do Unibanco)

$fl�tri
cald/Se 124� - TEGO 030/79
•

o SOBRACIL 1.079

ALFA
Revolucionário Energético
*Saúde, um dom dado por Deus que vem da natureza ...

, ,

o que você está fazendo hoje pra ter saúde amanhã?
Nosso corpo só adoece por falta de nutrientes como: Vitaminas, minerais, enzimas, aminoácidos
e fibras que se encontra nas verduras e frutas.
*70% de todas as visitas ao médico estão relacionadas à deficiências nutricionais e 10% das

mortes poderiam ser prevenidas através de uma nutricional adequada.

No Brasil 35% da população sofre de fraqueza sexual. Preocupação, cansaço, fadiga e stress são algumas das causas.

Cuidar do nosso corpo da energia, das funções vitais do organismo é 0 mínimo que cada um deve fazer a si mesmo.

�r.
.

,�.c;áce ((Jor7)(l.
e Distribuidora d .. Cosméticos:

"'r(la,·de: c'R.a.�a,<' ._ Sa.IIUlIl<l'

Fone: 371-6110
9905-2653

,TEtE-VENDA ,E INFORMAÇÕES
371-5176 C/ MARLENE

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Manlpul3Ç'Jo de fórmulas médlCJS
Fisioterápicos e

.

Cosméticos manipuiados

'Fone: 371-8298

Oftalmologista
371"7801/370-0409275·1496' 9952·3578

Reinoldo Rau, 340 - SI 03 • Centro
Jara uá do Sul - SC Rua Guilherme Weege, 327

®H[�ALlF[�
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar

Energia - Controle de peso
ad essoais

�NEOVlTA
Comércio de Produtos

rf.!.l /" ,,t-
;T�: .;:' ./
Ortopédicos
e Hospitalares

,FOne/FBX: (47) 372-0461
I:Barão di 810 lInIIu, 353· SI1· CIn1IO.!iPljISll
,mail, malochl@!un3,cam,hl • CeI.: 9109,0911

Centro Auditivo
Audio ((�1J�!)) Zoom

Aparelhos Auditivos
..

.:., Micro-Canal c/ Volume Alifoma""
_, Audi6metros e ImpedantÍómefto �

.., Moldes e Pilhas
_, Cabine Acústica

., Próteses e DrenoS
,

Fone: (47) 372-2364
Rua Már: Deodoro da ronste;!, 8�9 • Celllro

rRÃêcÜc:;;J
I CICLOS d'RACCO
w

I OMAE· age nas fibros mlJl(ulares
.

�. (·HASlASE. oliva ,lÍnlose de elaslino e (Oloye,o .

I PENTACARE
" ,

• �e 01;101I AHA. elimino monchas e faCilita peolllO(1IO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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8 CORREIO DO POVO GENlE & INFORMA ÁO
POR FRANCIENE FAGUNDES

T E R ÇA- F E IRA, 23 de setembro de 200

VOVÔ E'VOVÓ
.você que tem 70 anos ou

-rnaís, venha participar da

Festa 'do "Dia do Idoso",
que acontecerá neste Sá

bado, dia 27, a partir das'
10 horas, no Salão Atira

dores, de Corupá, haverá
ônibus grátis em vários lo

cais a partir das 8h30min.

Promoção do Rotáry Club

e Casa da Amizade, de

Corupá.

LS JACK
Nesta sexta-feira, dia 26,
show naciénal com LS

Jack, no Big Bowllinç.

_

MÚSICA NA PRAÇA
Venha curtir sua quinta e

sábado no Stopping
Center B riethaupt, a par
tir das 19 horas, sempre
com um som acústico.

25/9 - Voz e Violão com

Ricardo Gomes.

27/9 - Voz e Violão com

FELICIDADES
.

O ;asal, Paulino e

JUHetá:,1Pedri comemoraram 56

anos de casados dia 13:

Daniela Bianca Andregotti aniversariou dia
18. O seu namorado Dioner deseja um feliz
aniversário

Fotos: Divulgação

Alex e EHi K. Schwanz festejaram as Bodas
de Ouro dia 7. Os filhos Iraci, Ivanir e Iris,
nora Carin, os genros Valdir e Silvino e os

netos desejam muitas felicidades e saúde
ao casal

esta quinta-feira, dia 25, a

simpática Francine Rl:IX

completará seus 16 anos quem
deseja toda felicidade são seus

pais e a família Bruch

Clarice Frõelich está de' aniversário
nesta quinta-feira, dia 25. Felicidades
de seu filho Patrick e seu marido

PONTO DE FUGA
Confira até o rfia 30, no

Shopping Center Brei

thaupt, os belíssimos tra

balhos do Atelier Ponto de

Fuga de Jaraguá. São te

Ias de diversos artistas da
cidade que utilizam diver
sas técnicas para demons
trar suas habilidades.

CEN'TER'

ti
Cd's - OVO's· ACESSÓRIOS PARA SOM

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

Shopping Breithaupt- Centro 275-2005

Andreia, quem deseja muitas felici
dades pelos seus 18 anos que você
completou ontem, dia 22 é a Michelle,
a lolanda e Jurandir Michels

O casal Elisânqela Frederico e Maiko Paulo
Kinas tem dois motivos para comemorar

este mês. Ele aniversariou dia 11 e ela
aniversaria neste domingo, dia 28. Parabéns
e felicidades de seus amigos, Gilrnar e

Franciene, Saionara e Fernando
_

Harry e luci completaram 50 anos de
casados dia 19. /Afesta em comemoração
será neste sábado, dia 27

No dia 20, completa 60
anos de idade o opa Silvino
Utpadel, parabéns e muita
saúde da neta Maiara e do
neto Alberto

Completou 14 anos no dia 13,
Delano Sauer. Felicidades de
seus pais Keno e Edson e toda
sua família

Ivone de lima, fia foto, Vitoldo
de' Lima e Gilson João Müller,
sócios proprietários da Revista
Saúde Jaraguá que foi lançada
no dia 3/8, na Acijs, que aliás o

Diretor Presidente Eugênio
Victor Schmõckel parabeniza a

revista pelo seu sucesso

2JJ9
M a�r:rriI;eiP=';:;:Pe�r::::eT::ir:;::a=�==::;:::::::t
Silmara de Fátima Mello
Jeferson Silveira
Osmar Siewêrdt
Rosana Ap. Lima dos Santos
Isabela Wensersky
Raul Clprlanl
Ricardo Nagel Guths

22L9
Onadir de Oliveira Motta
Charles'Maurlclo da Cruz
Talita Enke
Lucas Tiechantocaski ,

Edson Luiz Konradt
Cristiano dos Santos
Marcondes Merine
Andreia Rohling
Amanda R. B. Naizer
Camila Beatriz Rosa
Kleverton Ferreira
Lucas José Rohling.

Ademar Vieira

Wesl�y Nascimento
Gustavo Ariel Brandefiburç
Vanderleia Rosa
José Markiewizi
Alessandra Ribas
Darti Mirando
Leunida Sell

2�3�����====��11
Beatriz Fefisbino
Nivaldo A. Freiberger

'

Ada G rutzmacher
Alzira Modro Wolf
Usa Richter
Luiz Karsten
Adernar José Pomianowski

25/9:;::.�:-::::;;====:::==�
Rafael H. L:eutprecnt
Cirineu Paulo da Silva
Eugênia Hille
Wilson Abreu Ferreira
Cíntia Taís Horongoso
Cátia Valéria 'H orongoso
Ora. Fernanda Ramos Wagner
Alfredo Maas

26/9
Edemilson Honorato Bueno
Paulo André Hufenuessler
Carlos Gilberto da Silva
Décio Rassweiler
Amilton Teixeira
Larissa I<uhn
Walter Lawin
Theobaldo Ewald
Letícia Souza

27/9
Eucliaes Busnaroo Junior
Valdecir Gonçalves
Leocir Gambin
Jaime' Riffel
Márcia Klitzke Ehmke
Amarildo Gonçalves
Antonio Ademilson Fossile
Rég"is Augusto Reitz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Na foto vê-se a praça hoje conhe
cida como Praça dos Expedicio
nários, fotografada de um ângulo
não muito 'explorado pelos fotó

grafos: a partir da antiga rodovi

ária (hoje terminal rodoviário).
Na praça, em primeiro plano, há

ainda o canteiro em forma de

gota (retirado no primeiro man-

dato de prefeito de Durval Vasel).
Na rua Artur Müller, hoje, ainda
existe apenas a casa da esquina.
O restante está transformado. A

foto é uma doação ao Arquivo
H istórico Municipal de Manoel

Dias Filho.

m[[§ i :1 1.1' II tX!Jjll\ ,

.@ii:>..
nacionais e importados

Tele.vendas: (47) 372-2280 ou 9:1.:1. 2-611 7

I
E-mail: bia.·s©terra.com.br

Venha _

. ",
conhec,er ...

I

'_i1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

B
-'

d I
seu tempo foi bem empregado.

arao o tapocu

CONFIRA A HISTÓRIA POR EUG�NIO VICTOR SCHMOCKEL

HÁ 15 ANOS HÁ 3 ANOS

Em 1988, aconteciam os Jogos Leste-Norte de Santa
Catarina.ern]ataguá do Sul, em duas modalidades - futebol de

salão, do qual participava Jaraguá do Sul, São Bento do Sul,
Araquari, CfUllPO Alegre e São Francisco do Sul e a bocha,
com Jaraguá do Sul, Barra Velha, São Bento do Sul, Campo
Alegre, São Francisco do Sul, Garuva eJoinville. A cidade ficava

_

pequena para abrigar tantos desportistas, que as cidadesvizinhas
de Pomerode, Corupá, Guaramirirn e Massatanduba acolhiam
os retatdatários.

A Construtora Mama, de Curitiba, era a vencedora da
_

concorrência pública pata a construção da terceira ponte urbana
sobre o Rio ltapocu, na altura do antigo comércio Grubba.

Quatro empresas participavam da tomada de preços. A Mama

instalava o acampamento e iniciava as obras dentro de breve

tempo de ac�rdo com o prefeito Durval \rasei. O valor do

contrato, a preços de maio, era de Cz$ 92 milhões e 500 mil. O

município já dispunha de Cz$ 5 milhões, oriundos do Ministério

do Planejamento e aguardava despacho do Ministério Prisco
Viana acerca de reivindicação formulada ao Ministério da

Habitação e Desenvolvimento Urbano. O chefe do Executivo
, encaminhavaa Câmara, projeto-de-lei, que denomina de Renato

Pradi a atual Escola Murucipal19 de Abril, após 135 pais terem

concordado com a mudança. '

O prefeito Vasel assinava, também, projeto de lei em 10 de

maio, dando aos servidores ativos e inativos reajuste de 30%,
acumulando, em um ano, aumento de 436% e,. de janeiro a

maio/88, 98%. Era a inflação galopanteque opaís experimetava.

No ano de 2000, aSecretaria de Saúde encontrava

dificuldade para encontrar médicos que se dispunham li

ganhar R$ 1,4 mil por mês, por 4 horas diátias de trabalho.

As especialidades otorrinolaringôlogia, oftamologia,
neurologia e cardiologia eram as áreas mais carentes. Cerca

de 300 pessoas aguardavam pelo atendimento, em casa.

Para oftalmologista, as consultas marcadas para maio, eram

remarcadas para o mês de outubro. O secretário-adjunto
de Saúde; Dr. Orlando Bernardino, dizia que a prefeitura
estudava soluções para o caso..

A coluna de reminiscência com um artigo Garibaldi->

JGS _: Distrito de Vesprém,
_

em que punha em relevo

aquela área do nosso município, lembrando os primórdios
da região de Garibaldi, fortemente habitado por húngaros
e seus descendentes, que produziam produtos de grande
aceitação, em que. uma parte era recebido em dinheiro e

I
outra parte recebida em compra de tecidos para costurar

roupas ou calçados, quando não adquiriam material para
construir moradias ou melhorar as existentes (geralmente
no estilo enxaimel ou alargar os ranchos porque as criações
assim o exigiam. Os filhos cresciam e chegava o momento

da casa paterna decidir-se pela permanência do novel casal,
ou auxiliar na construção uma nova 'casa. Raros. eram os

casos em que, com o casamento, se dissolvia, ou, em outra

situação. Casos houve em que o novel casal o caminho

da atividade própria ou migravam para o Rio Grande
do Sul ou o Paraná especialmente o Norte do Paraná.

•

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

acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�CONSCIENTIZAÇÃO: FALTA DE ATENÇÃO AINDA É A VILÃ NOS CASOS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

]ARAGUÁ DO SUL
A falta de atenção per
manece na liderança
como a principal vilã
causadora de acidentes
de trânsito. Desde o

começo do ano até ao

mês de agosto, a Polícia
Militar computou uma

média de 1425 aciden

tes, sendo 375 envol
vendo vítimas e 15 mor

tes. Informações do
chefe de Trânsito do
14° Batalhão da Polícia

Militar, tenente Ricardo
Alves da Silva, apontam
que o índice não au

mentou muito, se córn

parado com os núme

ros registrados no ano

passado, mas não deixa
de ser elevado. Para

amenizar este problema
e tentar conscientizar as

pessoas, ontem pela
manhã, policiais civis,
militares, representantes
da Prefeitura e bombei
ros voluntários e Mirins

saíram às ruas de

J araguá do Sul enga
jados na campanha "Dê
Preferência à Vida".

Cerca de 20 mil ca

netas, 20 mil réguas, 30
mil adesivos começa-

Policiais 'e entidades farão
blitze educativas até sexta

Aproximadamente 530 veículos foram abordados nas blitze de ontem
César Junkes

ram a ser distribuídos
em blitze educativas e

em instituições de ensi

no. No trabalho de on

tem, foram abordados

aproximadamente 530

veículos, 800 pessoas,
nas ruas Prefeito
Waldemar Grubba e

Fr a n ci s co Fi s ch er.

"Destes; pelo menos

60% estavam sem cinto

de segurança nos ban
cos de trás", critica o te

nente. Ele destaca que

o.ri entar os pedestres
sobre a importância de

atravessar a rua nas fai

xas de segurança. "O

respeito tem de .haver

dos dois lados. Os mo

toristas têm de prestar
atenção no trânsito e

respeitar as pessoas, mas

os pedestres também
têm de se atentar à sina

lização de trânsito", re

força o tenente coronel,
Fernando Rodrigues de
Menezes. (FABIANE RIBAS)

apesar de a blitz ter cu

nho educativo, não vão

deixar de fiscalizar a

documentação dos con

dutores, cobrar a utili

zação de cinto de segu
rança, verificar se usam

celulares enquanto diri

gem, se há crianças nos

bancos da frente, entre

outras imprudências.
Quatro policiais es

tavam também dispos
tos em determinados

pontos da cidade para

F()tlo; (1)47) 37,5-11«:1:1

Detran realiza, palestra�
educativas em escolas de J�

]ARAGUÁ DO SUL -

A integração das e n ti

dades deu força à cam

panha, que terá conti
nuidade durante toda a

semana com diversas
atividades. Ontem, cin

co representantes do

Detran (Departamento
de .Tr

â

n s i t o ) de

Florianópolis, sendo
três psicólogos, visita

ram a Escola Estadual
-

Roland Dornbusch,
onde proferiram pales
tra educativa sobre trân

sito para 140 estudantes
de la a 4a séries. No pe
ríodo da noite, cerca de'

90 estudantes do ensino

médio foram orienta
dos sobre direção e ál

cool, com o terna

"Amigo da Vez". Trata

se de um programa que
.

incentiva os jovens a in

dicarem um dos amigos
para não beber em de
terminada noite e efetu-

ar um rodízio entre e1el
cada vez que saírem, de
forma a evitar acide,
te s o c a s i o n a dos POI
em briagues.

A psicóloga polici�
de J araguá do Sul,
Elenir Escopelli, infor.
ma que os profissiom;
do Detran vão realizai
a mesma atividade
hoje, na Escola Munio

p a l AI bano Kanzler.
"Ao todo, serão abor
dados 120 alunos e 12ij

professores. A idéia i

que os professores re

passem as info rmaçôe
que adquirirem para ai

respectivas instituiçôe
que lecionam", diz.

Na quinta-feira, dia

que se comemora o Dia

do Trânsi to, a partir das

19h30, haverá uma peça
teatral de Educando
Gerold alusiva à campa

nha, no Centro Cultural,
com entrada franca, (FR)

LOTERIAS
Megasena
concurso:499

01-04-05-11-44-59

Lotomania
concurso: 352
16 - 20 - 30 - 39 -

43 - 48 - 54 - 56 -

66 - 70 - 75 - 79 -

81 - 82 - 83 - 88 -

91 - 92 - 96 - 00

Quina
concurso: 1201

1 O - 1 3 - 42 - 60 - 61

Loteria Federal
concurso 03770

1 °
- Prêmio: 09.050

fO - Prêmio: 41 .258
3° - Prêmio: 12.305
4° - Prêmio: 42.903
5°� Prêmio: 39.678
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AMISTOSO: GRUPO JARAGUAENSE ENTRA EM QUADRA EM VARGEM BONITA, NESTE SÁBADO

l'ivulgação
11 Os integrantes do Clube Motogiro de Jaraguá do Sul Miro

Maba, Laci Guesing, Sandro Spezia, Volney Zonta, Cláudio
Lescowish, César Maba, Rafael Nazário, Reinaldo
Steffens e Eduardo Valle viajam amanhã para o Rio de

[,
Janeiro. Eles vão percorrer aproximadamente 1,8 mil

[, quilômetros para participar do Campeonato Mundial de

Motovelocidade, que acontece este final de semana.

Ia ]ARAGUA DO SUL -

Ia As inscrições para o Fes
IS tival EscoÍar de Basque
:a te e Xadrez já estão aber
o tas e devem ser efetuadas
1- na FME (Fundação Mu-

nicipal de Esportes) até
o dia 6 do próximo mês,
de segunda a sexta, das
7h30 às llh30 e das 13
às 17 horas. De acordo
com a diretora de Pro

moção de Eventos/
FME, Cleide Mosca, a

competição é destinada a

Abertas as inscrições para o

:: Festival de_Basque e Xadrez
alunos com idade até 11

anos e matriculados em

estabelecimentos de en

sino das redes municipal,
estadual e particular com

sede na cidade de

]araguá do Sul. o con

gresso técnico acontece

rá no auditório da Escola

Wizard Idiomas, a partir
das 15 horas, em 7 de

outubro, mesmo mês em

que está prevista a reali

zação dG evento (15 a

17/10).

Vinhos Finos e Espumantes
taurantes, Eventos e Consumo Pes

•

os e catálogos
sentanta exclusivo para Jolnvllla • .Iaragu6.

• Slo Bento/Planalto No_se

Malwee goleia a Univali na

estréia da 2a fase do futsal
]ARAGUA DO SUL - A

estréia na segunda fase da

Divisão Especial do Cam

peonato Catarinense de

Futsal não poderia ter sido

melhor para a Malwee. Jo
gando em casa e com o re

torno de Leco e Fernando,
o time jaraguaense encon

trou resistências na partida
coritra a Univali, de Itajaí,·
apenas até a metade do pri
meiro. tempo. Depois che

gou fácil a 7 a O, com mui

tas outras oportunidades
desperdiçadas. A Malwee

joga neste sábado, amisto

samente em Vargem Boni

ta, contra um combinado

local e, na próxima quarta
feira, em Palmitos, já pela

. segunda rodada da segun
da fase do campeonato
catarinense.

Embora dominasse a

partida desde os primeiros
movimentos, o time jara
guaense encontrou alguma

Atletas mostram bom desempenho na estréia da 2a fase

Vicky 6artel

resistência na equipe prepa
rada pelo técnico Totonho.

O time de Itajaí conseguiu
segurar o empate até os

13'13", quando Xoxo chu

tou forte, a bola resvalou

em. Fernando e enganou o

goleiro Robertão.

Com a vantagem no

marcador a Malwee deci

diu apertar um pouco mais
a marcação e, bem planta
da na defesa, conseguiu ar

mar excelentes contra-ata

ques. NUfl1 deles, aos

19'16", Falcão serviu

James na frente de

Robertão. O ala não teve
dificuldades para empur
rar para o gol e fazer 2 a O.

O segundo tempo co

meçou e a Malwee parecia
estar insatisfeita com o

marcador. ]únior, aos

2',35", em jogada individu

al, ampliou para 3 a O. O

quarto gol saiu aos oito mi

nutos com Xoxo comple
mentando uma tabelinha

entre Chico e Falcão. Trinta

e oito segundos depois
James recebeu passe de

Chico e fez 5 a O.

Aos 14'54", Falcão fez
o gol mais lindo da noite

ao driblar um adversário
em um curto espaço de

quadra e tocar suavemente

por cima do g�leiro
Robertão a menos de um

metro da linha de fundo. O

sétimo g()l, feito por]ames,

saiu aos 19'20" em jogada
trabalhada com Falcão.

Jaraguá do Sul é quarto lugar nos Joguinhos de se
]ARAGuA DO SUL - O

Município conseguiu a

quarta colocação nos

] oguinhos Aberros de

Santa Catarina, disputados
de 12 a 20 deste mês, em '

]oaçaba, envolvendo re

presentantes de 79 cidades

do Estado. Participando
com 14 equipes, o muni

cípio jaraguaense somou

76 pontos ao conquistar
dois troféus de campeão
- natação e xadrez femi

ninos - e quatro de-vice

(basquete e tênis de mesa

femininos; futsal e xadrez

masculinos), além de ter

faturado um total de 32

medalhas, sendo nove de

ouro, 15 de prata e oito

de bronze. O título da
, competição. ficou com

]oinville (164 pontos), ten

do Florianópolis (121) e

Blumenau (108) como

vice-campeã e terceiro lu

gar, respectivamente.
As equipes de tênis de

mesa masculino, handebol

feminino (ambas com a

terceira classificação), bas

quete masculino (quarto
lugar), atletismo e vôlei

masculinos (as duas na

quinta posição) e atletismo
feminino (sexta colocada)
também somaram pontos
para]araguá do .Sul, que
competiu ainda com as

modalidades de natação
masculina e vôlei femini

no, as quais não pontua
ram. A delegação
jaraguaense era compos
ta por cerca de 200 inte-

, grantes atletas, treinado
res, diretores e pessoal de

apoio.
O diretor de Espor

tes de Rendimento/FME,
Hercílio Mendonça da

Rosa, lembra que nos

.

]oguinhos Abertos de
Santa Catarina do ano

passado, em Tubarão,
]araguá dó .Sul também

ficou em quarto lugar ao

somar
_

80 pontos - a

maior pontuação da his-

tória do esporte
jaraguaense nesta compe
tição. Naquela oportuni
dade, o município com

petiu com 13, equipes e

conquistou quatro troféus

de primeiro e dois de se

gundo lugar, além de 23

três medalhas (12 de

ouro, sete de prata e qua
tro de bronze). Conseguiu

, os títulos danatação e do

tênis de mesa femininos

e do xadrez no masculi

no e feminino, além de
ter sido vice no atletismo

masculino e no handebol
feminino e terceiro colo

cado no tênis de mesa

masculino .

-----------�-------------�-------------------------------IRecorte este an(mcio. Ele é vál ido como ingresso para 2 c.r+arrç as até 12 anos acompanhados de um i:l.dulto pagante.

1
1
I
I
I
1
I
I

, '"

Circo liurea
• ,'. r:; �

� \ "_ \

dia 1.9/9 às 20:30 horas - Guaramiriln
------------------------------------�-�------�------�
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I NATAÇÃO: TALITA HERMANN E MARINA FRUCTUOZO ATUAM NO BRASILEIRO ABSOLUTO DE NATAÇÃO

Duas nadadoras jaraguaenses
competem no brasileiro em SP

]ARAGUA DO SUL - As
.

atletas Talita Hermann e

Marina Fructuozo viajaram
ontem para Santos, São Pau

lo, acompanhadas do técni-
,

co Ronaldo Fructuozo,
onde vão participar do 33°

Campeonato Brasileiro Ab
soluto de Natação, Troféu

José Finkel. As provas des

ta competição costumavam

acontecer em piscina semi

olimpica, de 25 metros, mas

desta vez será em piscina
olimpica, de 50 metros. Tra

ta-se de um campeonato
que serve de seletiva para os

Jogos Olímpicos de 2004.

As atividades começam hoje
no parqu� aquático da

Unisanta (Universidade San

ta Cecília) e prosseguem até

domingo, dia 28.

As atletas estão bastante

motivadas, pois vêm' do

tricampeonato conquistado

Arquivo

Ronaldo Fructuozo está coordenando as atletas em SP

pela equipe feminina que

representou Jaraguá do Sul

nos Joguinhos Abertos de

Santa Catarina, que encerrou

no domingo.
Marina 'Fructuozo trou

xe para casa uma medalha

de ouro e quatro de prata e

Talita Hermann garantiu três

medalhas de ouro e duas de

prata. Nas competições em

São Paulo, Talita vai nadar

nas provas de 200 e 400

metros livre, enquanto
Marina disputará unicamen

te na prova dos 100 metros

costas.

- Vamos para este

campeonato com intenção
de trazer mais medalhas. No

caso da Talita, este campeo
nato será fundamental para
a sua participação pela equi
pe do Estado de Santa

Catarina no Troféu Interna

cional Infanto/Juvenil de

Natação, Troféu Chico Pis

cina, pois assim já estará fa

miliarizada com a piscina
olimpica. Este ano, temos

chances de chegarmos tan

to individualmente como

por equipe ao pódio -,

considera o técnico Ronaldo

Fructuozo. A equipe femi

nina de Jaraguá do Sul vai

preparar oito nadadores para

integrarem a equipe de San

ta Catarina que vai disputar
o Troféu Internacional

Infanto/Juvenil Chico Pisci

na, que será entre os dias 2 e

4 de outubro, em Mococa,
SP. (FABIANE RIBAS)

Beto Alchini fica em terceiro e segue à frente do Velocross
GUARAMIRIM -' o pilo

to guaramirense Beto Alchini

ficou em terceiro lugar na

quinta etapa do Campeona
to Norte Catarinense de

Velocross, realizado este fi

nal de semana, na cidade de

Mafra, em paralelo com a

Festa do Peixe. Com esse

resultado, o piloto segue na

liderança da competição.
Ao todo, 110 adeptos

. desta modalidade esportiva,
vindos de cidades dos Esta

dos de Paraná e Santa

Catarina atuaram nesta eta

pa, atraindo público de apro
ximadamente dez mil pes
soas.

Alchini não fez boa lar

gada' caindo para a sexta

colocação. Quando conse

guiu se recuperar, foi efetuar

ultrapassagem para assumir

a primeira colocação, aias
acabou saindo da pista e vol

tou à sétima colocação. Ape
sar de retomar à prova, não

garantiu a vitória, ficando

sem terceiro lugar. O vence-

FIGUEIRENSE ACABA COM AzULÃO EM SÃO CAETANO
O São Caetano perdeu para o Figueirense por 2 a O no

domingo, pela 31 a rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a derrota, o Azulão vê a chance de conseguir uma

vaga para a Libertadores se distanciar. O time segue com

45 pontos, mas o Criciúma, que começou a rodada com

o mesmo número de pontos que o time paulista, venceu

o Corinthians e agora tem 48. O Internacional também

venceu sua partida na rodada, contra o Guarani, no sábado,
e chegou aos 50. pontos na competição, aumentando a

vantagem para o Azulão.

Com a vitória, o Figueirense continua na zona intermediária,

da tabela, com 42 pontos. Tem poucas chances de

conseguir encostar nos lideres, mas' também não sofre

ameaça de entrar na zona de rebaixamento. Na próxima
rodada o São Caetano vai.ao Mineirão enfrentar o Atlético
MG. Já O Figueirense joga em casa, contra o Fluminense.'

dor foi Denis do Nascimen

to, de Brusque, seguido de

Flaviano Ramos, de Mafra.

O quarto colocado foi

Luciano de Oliveira, o Boca,
de Jaraguá do Sul.

Na classificação geral,
Beto Alchini está à frente,
somando 104 pontos, segui
do de Denis do Nascimen

to, com 70, e Amadeu José
dos Santos Neto, de

Massaranduba, com 66 pon
tos. "Não fiz boa largada,
mas me esforcei e consegui

recuperar posição. Estou ani

mando com o resultado

porque continuo mantendo

uma boa diferente sobre o

segundo colocado", avalia.

Os pilotos voltam a com

petir neste final de semana;

desta vez na cidade de

Ascurra, onde será realizada a

segunda e última etapa do

Campeonato Interestadual de

Velocross. A primeira foi rea

lizada no Paraná, e o vence

dor foi o piloto guaramirense.
(FABIANE RIBAS)

PALMEIRAS FAZ 6 E ARRASA O AvAí
O Palmeiras goleou o Avaí por 6 a 1 no sábado, pela
penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e

chegou aos 44 pontos na competição. Com três gols de .

Edmílson, dois de Diego e um de Leonardo, o time consolida

a liderança e está a uma rodada de ir para a próxima fase do

Campeonato Brasileiro com a melhor campanha.
O Avaí, que luta para se classificar entre os oito primeiros,
complicou sua situação. O time catarinense, que perdeu sua

segunda partida em casa, segue com 29 pontos. Na próxima
rodada o Verdão joga contra o Vila Nova. O Avaí pega o

Anapolina.
O Palmeiras tinha cinco jogadores que entraram em campo

pendurados com dois cartões amarelos e que queriam levar

o terceiro para entrarem na próxima fase sem perigo de

serem suspensos. Vágner, Daniel, Elson, Lúcio e Baiano.

Destes cinco, só Vágner Love não levou o cartão.

TERÇA-FEIRA, -23 de setembro de 2003
-

Col. Time PG

1° Cruzeiro .61

2° Santos 58 31 17 7

3° Coritiba 56 31 16 8
4° São Paulo 55 31 15 10

5° Internacional. 50 31 14 6

6° Criciúma 48 31 14 6
7° Atlético-MG 48 31 12 12

8° São Caetano 45 31 11 12

90 Corinthians 44 31 11 11

10° Guarani 43 31 12 7

11° Vitória 43 31 12 7

12° Figueirense 42 31 11 9

13° Flamen o 42 31 11 9

14° Goiá 41 31 10 11

15° Paysandu 40 31 10 10

16° Paraná 39 31 11 6

17° Vasco 39 . 31 10 9

18° Átlético-PR 36 31 10 6

19° Bahia 35 31 9 8

20° Ponte Preta 34 31 9 11

21 ° Juventude 32 31 7 8

22° Fluminense 31 31 8 7

23° Fortaleza 30 31 8 6

24° Grêmio 25 31 6 7

NOTA
TORCIDA CORINTIANA PROTESTA EM CRICIÚMA
A Gaviões da Fiel, principal torcida do Corinthians, levou

a Criciúma faixas de protesto contra a diretoria e Geninhc
Em uma delas, a frase "Citadini, funcionário fantasma"
fazia referência ao pedido do deputado estadual Wagner
Salustiano. Ele solicitou explicações ao presidente do

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, há duas

semanas, sobre as atividades de Citadini no TCE, do

qual é conselheiro. Salustiano quer saber sobre as licenças
de Citadini para viajar com o Corinthians. Outra faixa,

"Fora Dualib, mais um jogador foi embora", fazia

referência ao volante Vampeta.

VILA NOVA GOLEIA EM CASA O JOINVILLE
Num jogo que serviu apenas para cumprir tabela, já que
ambas as equipes não podem mais passar para a próxima
fase da Série B e nem serem rebaixadas, o Vila Nova derrotoU

oJoinville por 3 a O, no Estádio Serra Dourada, no domingo.
Com a vitória, o Vilá Nova soma 26 pontos, na 19" posição.
Já o Joinville é o 20° colocado, com 24 pontos. Os gols
foram marcados pór Guim, de cabeça,Jean Cario, de pênaltl,
e Róbson.
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