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Jarnguá em Dança inicia com

participação de 22 grupos

A nona edição do Jaraguá em Dança começa hoje à noite no ginásio de esportes Arthur Muller. Nesta primeira
noite apresentam-se 22 grupos. Até segunda-feira estão previstas apresentações de 41 entidades. Página 5

BretzkeAlimentos lança nova
linha de temperos nomercado

Horst Baümle

Já está à disposição do consumidor a nova linha de temperos da Bretzke, São 54 novos itens. Página 4

Cesar Junkes

,O hospital Jaraguá realiza nos dias
2 e 3 de outubro o Primeiro
Encontro de Incentivo ao

Aleitamento Materno. O curso é
destinado aos profissionais da área
dá saúde para discussão e reflexão
sobre o assunto. Página 9

DiaNacionaldoSorvete
em Jaraguá do Sul

A Empresa Duas Rodas
distribuiu na terça-feira, 23 mil

sorvetes nas escolas de Jaraguá de

Sul para comemorar o dia nacional
do .so rvete corno forma de

estimular o consumo.

PÁGINA 6

Pilotos preparam-se
para o catarinense

A equipeMalwee de bicicross

disputou a Copa Metalciclo da

modalidade e 14 troféus entre os

oito melhores colocados das ca

tegorias disputados. Eles se pre
para para a próxima etapa do

Estadual.

PÁGINA 12

!orneio pretende
integrar nucleados

A Acijs e a Apevi estão,

organizando o primeiro Torneio

da Integração dos Núcleos

Setoriais, programado para o dia
28 de setembro, domingo, na

Recreativa da Marisol.

PÁGINA 11

Mini-multas serão

distribuídas para
condutores infratores

PÁGINA lO
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CDL na contramão
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Nf riiot#e'.qto� mundo inteiro se debruça sobre

o m�ior flagdo_ da humanidade, o desemprego,
que sem dúvida' é também' ,c)'�niàloi j-jQlo geridb��
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" .... !" :�': .
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e disserninador de outros tantos' e '

irão- menos

importantes problemas que, enfrentamos, \
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Violência, vícios, fome, etc).-, ';, '
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Apenas o CDL de Jarag�ã' do 'SilJ_desconhece
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ou (pior) ignora esta situ�,çfió calamitosa, � na
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Eleições municipaiscontramão da his tó ria ,' toma uma atitude

mesquinha, egoista e antiéti�a,� �xigi�dô que o Sr.

Prefeito Municipal, cuja personalidade é duvidosa,
se volte contra a ASSo.CIAÇÃo. Do.S

ARTESÕES'DE JARAGUA.,�ASSARJ, associação�
.. (.�-,' .:

"

, 'i I

,
- Começa a se delinear o

quadro político na mi

crorregião do Itapocu. Com a

proximidade das eleições e do
fim do prazo para, filiações de

pretensos candidatos, os par
tidos começam a' buscar ali

anças de outras siglas, como
forma de fortalecimento e de

garantia pira o sucesso dei

toraI.

O empenho dos futuros'
candidatos já pode ser per
cebido. Em todos os municí

pios do Vale do Itapocu os
,

diretórios partidários estão

promovendo reuniões, encon
tros, seminários e outros

eventos públicos com o obje
tivo de promover suas idéias,
divulgar a ideologia do parti
do e especialmente medir o

grau de aceitação dos candi
datos.

,
Embora de forma ainda tí

mida, a campanha eleitoral

para as eleições do ano que
, ,

" campanha eleitoral é visível

.

através do comportament9 de
,

.

futuros candidatos, que já tra·

tam de divulgar suas preten
;' sões e buscar apoio em meio a

., _"; "sociedade.
.

O que a sociedade espera
dos futuros candidatos é que
a: campanha seja conduzida de

ano que vem-já'�' .

maneira limpa e que as coliga
, "ções sejam coerentes. O im-

começou ..J portante para o eleitor é sentir
ciou a filiação de uma cente- que está sendo respeitado e

na de pessoas, dernonstran- 'não apenas usado. Vale ressl
do com isso que está prepa- tar ainda que o eleitor está fi

rado para disputar e ganhar a cando cada vez mais cansei'

Prefeitura da Capital 'da Ba- ente e não se deixará levar por

Embora de

forma ainda
tímida, a
campanha

eleitoral para
as eleições do,

esta incentivada e até entâo' prestigiada por esta

mesma administração muriiCip�1; e acabe com a
,�_, I" � �- >

principal fonte de renda d�;�:'�rJp�. de famílias

humildes, porém honradas /�;lab�r·iosas. Temos
muito a aprender com essa gente.

o. CDL, e também o nosso prefeito deveriam

preocupar-se em eliminar, ou pelo menos buscar

alternativas criativas para solucionar nossos

grandes problemas,' em vez de aumentá-los.

Estão alegando apenas a questão estética como,

argumento para uma atitude tão desprezível.
Feio é o salário Minimo, Sr> Prefeito.

Feio é não poder sustentar e educar dignamente
nossos filhos.

Feio é ..

promessas impossíveis de se

rem realizadas.
Ao contrário das eleições

para presidente da Repúb]ic�
governadores e deputados, aS

eleições municipais têm a ca

racterística de serem mais po
lêmicas. A disputa é mais àClr-

.

. "esrada e por ISSO leva a sltuaço ,

que muitas vezes servem ape-
. Iha
nas para atrapalhar a esco

,

do eleitor, que precisa se ofi-

lid des
entar a partir das qua 1 a

do candidato, não apenas �

partir dos defeitos apontadoS
pelos opositores.

nana.

Em Guaramirim, o PFL

do prefeito Mário Sérgio
Peixer também demonstra se

gurança. Aliás, por enquan
to, todos os partidos políti
cos da microrregião afirmam

que têm condições de vencer
e ,que dispõem de nomes for

tes, capazes de garantir o su

cesso da campanha, que vai

ficar mais visível a partir do
próximo dia 3 de outubro.

EmJaraguá do Sul, por ser
o maior município da

microrregião do Itapocu, a

vern já começou, tanto que
muitos politicos assumem pu
blicamente a decisão de ten

tar a reeleição.Esta semana, o

PSDB de Corupá, através do

presidente do diretório, anun-

Querem uma sugestão, incentivem o ensino de

artesanato nas escolas, oumelhor, criem uma escola

de artesões. o. artesanato desenvolve a criatividade,
e esta é e será cada vez mais o grande diferencial

de empregabilidade.
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A Comissão Provisória do recém formado PSB

promove, neste sábado,= 16 às 19 horas, na Câmara

de Vereadores, convenção municipal com a presença

do presidente nacional da partido, deputado federal

Eduardo Campos, de Pernambuco, do presidente
estadual da �igla, Antônio Bello Júnior e pelo menos
um dos três governadores do PSB. O presidente da

comissão provisória do PSB de Jaraguá do Sul, Luiz

Hirschen informa ainda que neste sábado também

serão inaugurados os diretórios do PSB de

Florianópolis eJoinville.Durante a convenção também

será homologada a executivamunicipal do partido e

afiliação de 10 pessoas que devem ser os candidatos
-

àCâmara de Vereadores.

GUARAMIRIM
,

O PFL de Guaramirim promove hoje, na Recreativa
daMa�nes, a partir das 19 horas, encontro municipal
do partido com a presença do deputado federal Paulo

lei
!e

�.
h.
Ia

la
�e
I
k

h.
I
n·

b
le11·
B.
�i. ENTRE ASPAS _�r
e.

"Sou deputado de oposição. Minha

responsabilidade é. reivindicar obras". A

afirmação é do' deputado federal Paulo Bauer
(PFL) ao referi r-se a sua atuação parlamentar
frente oçoverno Lula.

Bauer, que desde o inicio da semana está visitando a

re�ão, O'prefeito de Guaramirim, Mário Sérgio Peixer
estará coordenando o encontro, que deve reunir filiados

e simpatizantes. O PFL contabiliza em Guaramirim

aproximadamente 300 filiados. Durante o encontro

também acontece a filiação demais 40 pessoas. Ontem,
em Jaraguá do Sul, o PFL promoveu a palestra
"Liberalismo, Política Nacional e Internacional",
proferida· pelo' segundo vice-presidente estadual da

sigla,Amaro Joaquim Alves.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
I ENGAJAMENTO: PARTIDOS DE CENTRO-ESQUERDA APRESENTAM CANDIDATO A PREFEITO

Moacir Bertoldi .assina ficha
no PL e assume candidatura

]ARAGuA DO SUL - O

vice-prefeito Moacir

Bertoldi assinou sua

filiação ao PCem soleni

dade realizada ontem à

noite na sede do Sindica

to dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário de

Jaraguá do Sul e Região.
. Além do presidente do

PL, Leônidas Nora, com
pareceram ao evento os

presidentes do PPS,
Valter Falcone, do PTB,
Jean Carlo Leutprecht e

do PDT, Rui Lessmann, Bertoldi assinou ficha no PL ontem

que integram a chamada
_ "Quarta via", denomina
ção dada à frente forma
da por estes quatro par
tidos para disputarem as

eleições municipais do

Deputado Paulo Bauer visita amicrorregião do Itapocu
ano que vem.

]ARAGUA DO SUL - O

deputado federal Paulo

Bauer, do PFL de Santa

Catarina, está, desde o iní

cio da semana, visitando os

municípios da micror-re

gião. Presença constante,

cobrança e legislação são

os alicerces da atuação par
lamentar do deputado, que
é natural de Jaraguá do Sul
e que durante esta semana

aproveita para fazer con

tatos com as lideranças

Bertoldi, que saiu do

PP em julho deste ano

por divergências com o

atual prefeito Irineu

Pasold (PSDB), assumiu
oficialmente que vai dis-

pefelistas da região e tam

bém com outras lideran

ças. "Estive em audiência

com a secretária de Desen
volvimento Regional,
Niura Demarchi dos San

.

tos para tratar de emendas
ao orçamento da União",
exernplifica o deputado,
que, amanhã, às 19 horas,
profere palestra sobre Re

forma Tributária, na

Unerj.
O deputado deixou

putar o cargo de prefeito
como cabeça de chapa na

. coligação com o PL, PTB,
PDT e PPS. Ele garantiu
que está de volta a vida

política partidária porque

claro que existe a possibili
dade de vir a ser candida
to a prefeito emJaraguá-do
Sul, mas garante que o PFL
de Jaraguá do Sul tem no

mes fortes para uma dis

puta ao cargo de prefeito
.

nas eleições do ano que
vem. Ele adianta que todos

os municípios da mi

crorregião têm nomes for

tes e adianta que em

Schroeder o provável can
didato seja o ex-prefeito

tem a intenção de corres

ponder a confiança que a

população sempre depo
sitou em sua pessoa.

Na oportunidade,
mais 11 filiados do PL

assumiram a intenção de

disputarem um vaga ria

Câmara de Vereadores e

mais sete assinaram a fi

cha de filiação, entre eles

o presidente da Associa- .

ção .

de Moradores do

Bairro Vila Nova, Sérgio
Z�pella e Everaldo Cor

rea.

A presidente estadual
do PL, deputada estadu

al Odete de Jesus 'e o de

legaçlo nacional do PL,
Fernando Viegas também
estavam sendo esperados.
(MARIA HELENA .DE MORAES)

Hilmar Hertel. Em Mas

saraduba o atual prefeito
vai para a reeleição, assim
com Mário Sérgio Peixer,
em Guaramirim.

Bauer destaca que,
como parlamentar, tem

em suas propostas a busca

de investimentos para a

área da habitação, recupe
ração da BR-280, solução
para os problemas na área

da saúde, entre outros.

(MHM)
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Reuniões itinerantes melhoram
relacionamento. empresarial

GUARAMIRIM - Pelo
menos uma vez por mês a

diretoria daAciag ( Associa
ção Comercial e Industrial de

Guaramirim) promove suas

reuniões ordinárias em em

presas filiadas: De acordo
com o presidente da entida

de, Mário Glasenapp, a inici
ativa tem por objetivo me

lhorar o relacionamento en

tre a classe empresarial e dar
oportunidade para que os

empresários mostrem seus

produtos e apresentem suas

reivindicações e, sugestões.
''Estamos realizando reuni

ões itinerantes desde que as

sumi, em novembro do ano

passado", comenta Gla

senapp. Segundo ele, a antiga
diretoria também promovia
reuniões itinerantes,mas não

Última reunião aconteceu na Lunelli
Divulgação

empresas na Berlim, Weg e

Fameg. O diretor presidente
da Lunelli�as; empresá
rio Antídio Lunelli questio
nou a burocracia para as ex

portações, salientando que o
tempo de permanência na al
fândega das' mercadorias a

serem liberadas émuitogran
de, atrapalhando a negocia
ção. Também foi consenso

a necessidade de se discutir

as estratégias de crescimento
econômico para Guararni

rim e que todas os associa

dos devem ter consciência da

importância nos projetos do
município, atuando dentro de'
suas possibilidadesmas sem
pre envolvidos rro processo
de desenvolvimento de
Guaramirim.. (MARIA HELENA

DE MORAES)

Bretzke lança no mercado sua nova linha de temperos
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]ARAGUÁ DO SUL - Lí

der no mercado catarinense

no segmento temperos, a

Bretzke Alimentos Ltda já
está colocando á disposição
do consumidor 54 novos ti

pos de condimentos, O lan

çamento da nova linha de

temperos da Bretkzke acon
teceu em junho e atualmen-

,
te os produtos ji estão nas

,

prateleiras dos principais su
permercados do Sul do Bra
sil. De acordo com o geren-

,

te nacional de vendas da

empresa, EliasMullçr, o des
taque dessa linha também

está na embalagem, que foi
totalmente projetada pela
Bretzke em um. trabalho de

senvolvido desde dezembro
do ano passado.

A embalagem é em acrí

lico e vem em cinco cores

diferentes: amarela para cal
dos; azul para os elaborados

de forma sistemática.

AUltima reunião itinerante
acontece segunda-feira últi

ma, na empresa Lunelli. A

próxima reunião itinerante

deve acontecer na Câmara

de Vereadores ou no Corpo
de Bombeiros Voluntários.

Desde o início do ano, fo

ram realizadas itinerantes nas

Horst 8aümle

Gerente Elias Muller mostra a nova linha de temperos

( temperos para carnes e

aves); rosa para �s
adocicados;verde para os

desidratados e vermelho
.

para �s produtos picantes.
Muller destaca que as em

balagens são decorativas e

.

de cuidados aspecto visual,
sendo que a tampa funcio
na como saleiro e é segura-

mente inviolável. Outro de

talhe é que a embalagem tem

as especificações escritas em
. Português e Espanhol.
"Nossa intenção é exporta
para todos os países do

Mercosul", afirma Muller.

Segundo ele, a Bretzke ex

porta seus produtos para
aproximadamente 25 países.

O gerente nacional de ven

das ressalta ainda que a in

tenção é colocar produtos
nas prateleiras dos super
mercados das grandes capi
tais. "Queremos consolidar

nossa presença nos outros

Estados do Sul do Brasil e

em um ano, dobrar o

faturamento", avisa Muller.
A Bretzke Alimentos

atua no mercado de tempe-\ '

ros e -achocolatados . há 39

anos. A produção média

mensal de temperos é de 40

toneladas, sendo que 70%
desse total fica em Santa

Catarina. Na linha de tem

peros, aBretzke oferece 143

produtos diferentes. O ge
rentede vendas esclarece que
a preocupação em inovar

não implica _em mexer nos'

produtos que já estão con
solidados no mercado.
(MHM)

QUINTA-FEIRA, 25 de setembro de 200)
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Prêmio foi entregue na noite de terça-feira

Prefeito de Corupá
recebe prêmio do Sebrae

CORUPÁ - Aproxima
damente 120 pessoas

prestigiaram a solenidade de

ep.trega do Prêmio Sebrae

Prefeito Empreéndedor
Mário Covas, concedido.

pelo Sebrae Nacional ao

prefeito Luiz Carlos

Tarninini, que recebeu o tí

tulo de "Prefeito Empreen
dedor". O prêmio é conce

dido a todos os prefeitos de
municípios que tenham .se

destacado na atuação de in
centivo e apoio às micro é

pequenas empresas. A sole

nidade aconteceu naAciac (
Associação Comercial, In
dustrial Agrícola de

Corupá),
De acordo com o agen

te de articulação para

Jaraguá do Sul e Região,
-

Donizete Bôger, o prêmio
foi instituído ano passado e

a entrega dos prêmios deste
ano cotrespondem às esco

lhas feitas anopassado, quan
do participaram 36 prefei
tos de Santa Catarina e ape
nas J 6 foram selecionados.

Boger salienta que o regula
mento para este ano já esci

à disposição e que o prêmio
agora é nacional. "Serão se

lecionados apenas um pre
feito em cada Estado e cin

co prêmios regionais", afir

ma Bôger,
Ainda de acordo com o

agente articulação, o prêmio
é conferido a prefeitos que
tenham realizado ações con·

eretas de estímulo ao

surgimento ou desenvobi
mento de micro e pequenos
empreendimentos locais

como estímulo ao deseovd
vimento econômico e saci·

al do município. Bõger afiro

ma que o prefeito Tamanici
foi escolhido para recebera

prêmio em virtude de ações
como a instalação do con

domínio industrial e ainda

por ter sido o segundo mu

nicípio de Santa Catarina a

realizar o levantamento
Proder Comcenso, que ge
rou a criação do Conselho

Municipal de TurismO.
(MHM)

Cotação de ontem

Compra
2.9236
2.9800
2.8600

Venda
2.9244,
3.0500
2.9800

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO
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EMPREENDEDORES
O Prêmio Talento Empreendedores 2003, criado para

reconhecer o desempenho de empresários de micro e

pequenas empresas está com inscrições abertas até

amanhã. Podem participar empresas dos setores do

comércio, serviço, indústria e empresa rural e empresas
de base tecnológica. Os vencedores estaduais de cada

,
setor receberão um bônus de R$ 2 mil do Sebrae/SC,
além da divulgação do perfil empresarial. Mais

informações podem ser obtidas no fone 0800A8-3300

no sebrae ou no site www.sebrae-sc.com.br

UNERJ
O vice-reitor da Universidade Pública de AI Cala de

Henares, cidade próxima a Madri, ma Espanha, está
hoje na Unerj assinando o convênio entre as duas

instituições. A reunião acontece no gabinete da reitoria,
com a presença da reitora da Unerj, Mariléia Gastaldi.

l·
I

[
lo ACIJS/SENAI

fe
i·

lo
[.
r'
os

Is
I
II.
n·

f·
b
lo Seminário
esl
n.

o 2° Seminário Catarinense de Valorização dos

�a Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
h· acontece nos dia 3 e 4 de outubro no Hotel Bourbon,
a na Rua Visconde de Taunay, 275, anexo ao Shopping

Muller. Durante os dois dias do seminário haverá
e palestras com especialistas sobre temas relacionados à
no valorização profissional e debates. Informações pelo
o. fone 422-1734

Após o encontro, o vice-reitor espanhol vai conhecer
aiasriruição e algumas empresas de Jaraguá do Sul.

Para marcar o dia do soldador, o núcleo de

Automecânica da Associação Comercial e Industrial

de Jaraguá do Sul promove hoje o 10 Seminário de

Processos e Tecnologia de Soldagem no auditório do

Senai das 18:30 às 21 :30 hs. A participação é gratuita.
O evento é destinado a empresários, colaboradores e

integrantes do Núcleo. O palestrante será o gerente de

Desenvolvimento deNegócios daWhiteMartins Gases

Industriais, Luís Rogério Knoli.

ADVOGADO(A)
!scritório de Advocacia de porte está selecionando

Edvogado(a) para atuar na área Trabalhista
tnpresarial, em fase de expansão.
Re�U!sitos: estar inscritota) na OAB como Advoqadota),
;eSldlrem Jaraguá do Sul e ter conhecimentos de Direito
o Trabalho.
�nviar curriculum vitae com pretensões para Caixa
ostal1370

8 .•

9251-470-Jaraguá do Sul-SC.

soe paparicar
derá falar
r: Azul, cinza

nvívio com o

Amarelo, verde

CORREIODOPOVO 5GERAL -

redacao@jornaicorrelodopovo.com.br

.EXPRESSÃO: EYENTO QUE COMEÇA HOJE NO ARTHUR MULLER MOVIMENTA ESTUDANTES DE JS

.laraguá em Dança-vai reunir
cerca de 1.250 bailarinos

Centro Infantil promove 1 o Mostra de' Trabalhos

]ARAGuA DO SUL -

Começa hoje, a partir das
19h30, a 9° edição do

Jaraguá em Dança, no gi
násio de Esportes Arthur

Muller. Como acontece

todos os anos, a coorde

nação do evento vai trazer

cinco convidados. Hoje à

noite, a abertura do even

to fica por conta do Gru

po de Dança Adriana

Alcântara, de Balneário

Camboriú. Na segunda
noite, o grupo convidado
é o Heartreat Companhia
de Dança, de Curitiba

(PR). Na outras noites

apresentam-se como con

vidados os grupos Paiee

Máster, de Joinville, Fol

clore Ucraniano Barvinok,
de Curitiba e ainda o gru

po da Escola de Teatro

Guaíra, também de

Curitiba.
De acordo com a co-

]ARAGuA DO SUL - Os

alunos do Centro de Edu

cação Infantil Mário

Nicollini, em Três Rios do
.

.

Norte, estão orgulhosos
com os resultados da Pri

meira Mostra de Traba

lhos. Desde que foi instala

da, na semana passada, a

mostra já foi visitada pelos
pais e por outras pessoas
da comunidade, convida
das a prestigiar o trabalho
desenvolvido pelos alunos

que freqüentam o Centro,
todos com idade que vari

am de quatro meses a cin

co anos. Parece meio estra-

uem busca uma

ção amorosa

d c� ditar na
in f.

a da Lua. Cor:

Bronco;p�o e azul.
Virgem - Fique atenta!

I vai incentivá-Ia a

ardo tom seu

:Vermelho,

Cesar Junkes

Grupo da Escola Helmuth Duwe vai se apresentar hoje à noite

ordenadora do evento,
Marilene Giese, este ano o
Jaraguá em Dança conta

com a participação de

aproximadamente 1.250

bailarinos com apresenta
ção de 115 coreografias.
''A nossa intenção é pro
mover a dança como pro
cesso educativo", ressalta

a chefe de promoções cul
turais da Fundação Cultu

ral de Jaraguá do Sul, pro
motora do evento.

A expectativa dos

organizadores do evento é

de que aproximadamente
10 mil pessoas prestigiem
o Jaraguá em Dança, du
rante os cinco dias de rea-

• Cesar Junkes
Alunos mostram o que fizeram em sala de aula

nho, mas até os bebês fi- cos", pintando com as

zeram trabalhos "artísti- mãos. "Trabalhamos com'

lização. Participam alunos/
bailarinos de 41 entidades,
sendo 25 unidades escola

res e 16 academias e/ou
grupos folclóricos. As co

reografias são feitas por 36

coreógrafos. com a ajuda
de 100 auxiliares, que des

de o início do ano têm se
. dedicado ã criação. de co

reografias.
Para a professora de

dança do grupo Apex, da
.

EscolaMunicipalHermuth
Duwe, Fernanda Rosa, 18
anos, o evento propicia o
desenvolvimento da

criatividade e a disciplina.
Eles se apresentam hoje à

noite, com a coreografia
"Galera de Rodeio".

"Estamos ensaiando há

apenas dois meses, não po
demos fazer milagre mas

acho importante a partici
pação", resume Fernanda.
(MARIA HELENA DE MORAES)

a estimulação, sensação de

quente e gelado, vi

sualização de cores", expli
ca a diretoria do Centro,
p·rofessora Márcia De

mathé Gabardo, ao refe

rir-se ao trabalho desenvol

vido com os bebês.

Ao todo, segundoMár
cia, são 158 pequenos es

tudantes que, sempre com
a orientação das professo
ras, aprendem a desenvol
ver suas habilidades

cognitivas e sociais através

de um projeto pedagógi
co que contempla a reali

dade imediata das crianças.

ua libriona vai
seu

r oil revele os seus

selilti'nle:ntos:;wCor: Bege, verde
e rosa. e, azul e branco.

Capricórnio-Não deixe o

rego interferir na

onjugol ou vice

elho, branco e

E
. Um certo mistério

saúde pede
m Novidades

c_�9:.e:�de outros
.

lugares. Cc)r�\tinho, marrom
e azul.
Peixes--Não cruze os seus

b vai prejudicá-Ia.
O nce pede

ar: Laranja,
a rmelho.
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DUAS RODAS'DIS
Sorvetes para estuda
Jaraguá do Sul - A Duas Rodas Industrial, uma
das maiores produtoras de ingredientes para a

indústria de alimentos da América Latina e líder
nos segmentos de aromas e produtos para
sorvetes no Brasil realizou uma grande festa para
comemorar o Dia Nacional do Sor'�ete, dia 23,
em Jaraguá do Sul.
Em parceria com 15 sorveterias da cidade, a
Duas Rodas Industrial fez Lima doação de 23,6
mil unidades entre sorvetes e picolés a todos os

alunos da educação infaritil e ensino fundamentál
das redes públicas e particular do município. O

objetivo foi o de movimentar, todas as sorveterias
de Jaraguá do Sul para a' distribuição aos alunos.
A empresa teve a iniciativa de conscientizar as
sorveterias que incrementaram suas lojas com

uma decoração diferenciada e muitas faixas. "A
Duas Rodas Industrial promoveu esse evento em

Jaraquá do Sul, para evidenciar e promover a

instituição do sorvete. O sorvete ainda é um

alimento de consumo por impulso, e, portanto,
precisa ser divulgado e estar muito em evidência
e destaque para que os consumidores se deparem
com o sorvete e consuma-o", afirma Eloy
Luchtenberg, gerente de vendas de produtos para
sorvetes da Duas Rodas Industrial.
O hábito de consumo de sorvetes pelos brasileiros
está mudando. Cada vez mais as pessoas estão

freqüentando sorveterias durante o inverno para
saborear um delicioso sorvete. Na Europa, por
exemplo, onde o inverno é muito mais rigoroso, o

sorvete é consumido durante o ano inteiro, há muitos
anos. Em países como o Canadá onde a temperatura
média anual é muito mais.baixa do que no Brasil, o

consumo de sorvetes é de 28 litros per capita. Já no

Brasil, o consumo de sorvetes é de 2 litros per capital
segundo a ABIS - Associação Brasileira das Indústrias
de Sorvetes.

Hoje a busca por uma alimentação alternativa é sem

dúvida uma realidade mundial, assim como a saúde e

,

estética são preocupações que estão presentes na vida
das pessoas. Esta tendência aliada às novas tecnologias
de qualidade e sabor, possibilitam ao consumidor
encontrar o sorvete de sua preferência e necessidade
como diet (isentos de açúcares, gorduras), light (com,
redução de calorias) e até sorvetes de soja' (sem
colesterol e sem lactose). Com tantas opções, cada vez

mais o sorvete faz parte de uma alimentação saudável.
Fabricado a base de leite ou a base de frutas, o sorvete

é um alimento rico em proteínas de primeira qualidade,
lipídios altamente assimiláveis, sais minerais como o

cálcio, fósforo, potássio, sódio, magnésio, ferro e

vitaminas.
Além de proporcionar diversos nutrientes e energia, o

sorvete representa para o país, uma fonte de emprego,
pois há no Brasll.mais de 10 mil empresas e um

'

l,
.

1

faturamento de mais de R$ 2 bilhões de reais por ano.
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ALUNOS DA UNERJ
novo conceito em obra
Jaraguá do Sul - Alunos do curso de arquitetura e urbanismo da Unerj realizaram um

dia de visitação a uma obra para cadeira de tecnologia da arquitetura r. A intenção do

estudo era conhecer os materiais utilizados em uma construção e 'a forma de execução.
Segundo a professora Ana Libki, a visita é importante para a realização de um projeto
interdisciplinar semestral. \I Os alunos irão entregar ao final do semestre um projeto de
duas casas, uma em concretotradicional outra em alvenaria estrutural, que é o método
utilizado nesta obra e que também é muito usada -ern residências no litoral", diz a

professora.
O sistema de concreto estrutural utilizado na construção tem como vantagem principal

aadequação das paredes de acordo com a vontade dó cliente, já que não existem colunas,
além de agilizar em ate 20 % o processo de construção da obra. Com design inovador, os
apartamentos Le Petit estão adaptados à atual idade, desenvolvidos com modernos recu rsos
eerecessos desde o projeto até a construção.

De acordo com o diretor comercial da Convisa, Ivandro de Souza, esse perfil de
apartamento está sendo introduzido em Jaraçuá do Sul. \\ Estamos trazendo um novo

conceito de marca para a cidade, porquesentimos que o mercado imobiliário não explora
essefilão", expl ica. Os apartamentos oferecidos pela empresa atingem uma classe bastante
promi,ssora em Jaraçuá do Sul. "De acordo com uma pesquisa efetuada recentemente

percebeu-se a necessidade de apartamentos mais compactos, classificados para jovens
casais com renda média de R$ 1,8 mi I mês. Esta obra contará com 16 apartamentos de 70

metros quadrados e 2 e 3 quartos. Uma das vantagens é que se pode abrir e fechar paredes
facilmente e temos ainda cinco opções de-plantas a oferecer ao cl iente", destaca o di retor.

Segundo o engenheiro civil, responsável pela obra, Robson Dayan Baur, a visita dos
estudantes a uma obra é muito importante porque o profissional desta área deve estar em
constante acompanhamento. "E les devem saber das dificuldades e obstáculos que surgem
no decorrer de uma obra. O planejamento é muito importante e acompanhar o projeto é

.

impreSCindível para que o resultado seja satisfatório" I expl ica o engenheiro.
A aluna Daniela Chiaradia, 19 anos, concorda que a visitação é importante. �\A gente

Poder vir até a obra é diferente do que vimos em laboratório, porque 'in loco' podemos
elaborar as perquntas de acordo com a situação real. E neste tipo de aula temos a

Oportunidade de ter um contato verdadei ro com uma edificação em construção", acredita a

aluna. (Celíce Girardi)
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Fone: (47)
370-8622

.

I

370-3113
Corsa Sedan 00

Gol MI2p 93
Uno Mille 91

Escort 1.6 93
Kadett 1.8 94
Monza 4p gj
Versallles 2p 92
Escort XR3 es
Golf GTI 94
Uno Mille 4p 00
Gol CL 1.6 ffT
Gol CL 1.6 88
Monza 2p 83
Kombi Furgão 83

Jeep JPX diesel gj
Monza 4p 92
Parati 1.6 ffT

Escort 1.6 ffT
Escort 1.6 gj

Corsa 2p ss

Corsa 2p 97
Corsa 2p 00
Vectra CD 97
Vectra GLS 95
Ford Ka 00
Ford Ka co
S"10 cab .. Dupla 00
Godge Dakqta 00
CG125 92
CG125 01
Kawasaki ZX-9 00
Blazer DLX 00
Palio 4p 97
Clio 1.04p 01
Besta GS 01
Santana 4p 00
Vectra CD 94
Courier 1.3 00
Escort1.8 97

Em frente ee- Posto Mime

... A.. II/íI;I1jA.1
1J-'����'

(0.47) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC R: Walter Marquardt, 518 -

(47) 376-1772/ 273-1001
_1IIiii....._A.U._, C.....r LerDA.

CAM.NHO......
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

VOLKSWAGEM FORD
.

Gal MI 1.0 Branco 'G 1998 Escart Habby 1,0 Prata G 1995

Gal CL 1.6 MI comp. Branco G 1998 Escart L 1.6 Vermelho G 1990

Parati CL 1.6 Branca G 1997 Stratus LX Preto G 1998

Parati Branco A 1990 Corcel II Branco A 1981

Fusca Bege G 1980 Verona LX Prata G 1992

Fusca Branca G 1979
PICK-UP

Silverada Canquest Verde D 2000

FIAT
F-l000 motor MWM Amarela· D 1979
Fiat Strada Prata G 2002

Uno 1.0 4p campl. Cinza G 1995 Courier CLX Azul G 1998
Uno 1.6 R Branco ff. 1990 Caurier Prata G 1998
Tipo 1.6 campl. Vermelho G 1997 F-l000 S Prata D 1990

GM Saveiro CL 1.6 Marrom G 1993
Corsa Super 4p Roxo G 1996 F-75 Willis Laranja G 1971
Vectra CD Vermelho G 1998 MOTOS
Vectra GLS Cinza G 1997 CB 500 Azul G 1998

Verde G 1998 Honda Strada 200 G

330 - próx.
-

Clube Atlético Baependi
4170 � próx. trevo de Schroeder

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veículos
C.10 - vende-se, plck-up,
diesel, todo modificado pj D-
10, óti mo estado.

R$8.500,00. Tratar: 376-

1854.

CARAVAN vende-se,
comodoro, cinza. Valor à
combinar. Tratar: 273-1048 cj
Doa. Alvina.

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$1O.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 valor.
Tratar: 371-0036.

CORSA-vende-se, 99, 1.0, 4p,

Pesquisa de �atlsração
QUATRO RODAS

60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464.

CORSA - vende-se, bordô, 1.0,
95, des. tras. e diant., ar
quente e frio, alarme, trelétr.,
som automotivo e película.
Entrada R$6.000,00 + 18x

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

CORSA - vende-se, wagon,
16v, 01, 23.000km cornp. +
a.c. R$ 18.300,00. Tratar:
9953-5ó41 (12:00 ou após
17:30)

D-20-vende-se, 93 EI Camino,
compl., su per impecável.
R$24.000,00. Aceita-se carro.
Tratar: 371-7778 cj Cleber.

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 cj Rodrigo.

CLASSIMais
MARAJÓ - vende-se; 88, prata.
R$2.600,00. Tratar: 273-
0779.

MONZA - vende-se, 4p, 87,
álcool, 2;0. R$3.800,00 +

pare. de R$175,00. Troco por
moto. Tratar: 370-7179 cj
Carlos.

Bt
�OTOS

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-

9966.

5-10 - vende-se, de luxe, 96,
gasjGNV. R$18.500,00.
Tratar: 9112-5501 .cj
Rogério.

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, compl.; cj

.

bancos de couro, GNV. R$
22.000,00. Tratar:p131-
6243 cj Gilson.

(171-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl

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

�e R.enaUlt. 183 Concessionárias no Brasil.

º-icave BLUMENAU "TAJA'
.� �·UOO �·�H �·mo m·H�

r
'" I",�.,... sobre p',," • condi,.... inclusive sobre • disponibilidade de estoque, consulte , suaC,"""I,,", R,","" para sua "0'0

JOINVILLE JARAGUÁ DO SUL

CORREIO DO POVO 3

•
Vulcan 750 Prata

CB-450 DX .Cinza

Falcon Azul 2000

Preta 1998

Roxa 1996CBX 200 Strada

m. �.
Titan E5 Verde 2002

Titan KS 2002Verde

Titan i<s Prata 2001

Titan KS Verde 2000

TItan Cinza

Preta

CG 125 Branca

CG 125 Branca

BizES Azul

DTZOO Branca

CBX 200 Strada 'verde

Twister 250cc Todas OKm

XT 2250cc Todas q_,Km................
Reboque madeira Preto O Km

.sCÉNIC At./zÉ E

CLlO AUTH�NrIQUE 1.0 16V

Melhor•• Compra. 2003
em su•• Categorl ••.

I Consórcio Renaolt
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COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E

,Kadet Ught Bordo G 94 R$ 8.000,00 CAMINHÕES COM MAIS
,

Tempra + rodas 17 + couro Branco G 92 R$ 10.000,00 DE 15PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

Uno 5 Verde G 89 R$ 5.000,00 PARCELAS PAGAS.
'Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.500,00 PAGO À VISTA.
Monza SLE 4p Verde G 84 R$ 3.800,00

Tratar: 41 334-5729
Passat LS Preto G ,83 R$ 2.800,00
Opala Pràta G 78 R$ 1.800,00 Valor à combinar. Tratar: 9133-
Brasilia

'

Verde G 77 R$ 1.700,00 3476.

Titan KS Prata G OKM R$ 4.700,00
Titan KS Azul G 01 R$ 3.800,00 UNO - vende-se, 95, compL,
XL 250, motor 350, pi trilha Preta G 86 R$ 1.000,00 a.c., tr. elétr. e alarme, prata.

Tipa 'IE Branco G 95 R$ 8.500,00 Tratar: 376-1772 cf Odir.

Fusca 1'300 Azul meto G. 75 R$ 2.500,00
Fiorino Pick-up Vermelha A, 84 R$ 2.500,00

R$24:000,OO. Tratar: 9965-
9557.

VECTRA- vende-se, 98, cornpl.,
brabco, GNV. R$19.000,OO.,
Tratar: 372-2840.

,

VECTRA - vende-se, 97, GLS,
série especial, airbag:GNV. R$
23.000,00. Tratar: 9133-

9027.

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

VECTRA - vende-se, GLS, 97f
97, compl. Aceita-se troca por'
1.0. R$18.500,OO. Tratar: 275-
3448 ou 9967-4608.

VECTRA - vende-se ou troca- .

se, GL,. 98, GNV" compl.,
revisado, suspensão, pneus,
bateria novos. Doc.03 paga.
R$ 19.000,00. Tratar: 9994-
9796.

PALIO - vende-se, ELX, ao, '

compl., geração 5 estrelas,
preto, excelente estado. Tratar:
9113-2331.

VECTRA - vende-se, CD, 94,
azul, ótimo estado.

R$13.800,OO ou financio.
Tratar: 370-9201.

TIPO...; vende-se, prata, 4p, 95,
ótimo estado. Valor à combinar.
Tratar: 370-7674 ou 9902-
1636.

,VERSAILLES - vende-se, 93,
d.h., gasolina, verde met.

R$8.200,OO. Tratar: 372-

1360. UNO-vende-se, 95, ELX, compl.
VECTRA - vende-se, CD, 2.2,
16v, preta, GNV, topo

BELlNA - vende-se, LDO, 80,
1.6; COI. R$1.700,OO. Tratar:
9909-0545.

BELINA - vende-se, 86,
excelente estado. Tratar: 9134-
1787.

COURIER-vende-se, 01,1.6, L,
cf prot. de caçamba. Aceita-se
troca. Tratar: 371-6056.

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

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

estado,.placa final s.ucenciaoa.
Aceita-se troca por pick-up até
ano 90. Tratar: 9905-9595.

Av; Pref, Waldemar Grubba, 2322 � Vila Lalau
ESCORT - vende-se, 90, 1.6, L.
R$6.000,OO. Aceita-se troca

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

ESCORT - vende-se, 88, orig.,
vermo R$6.000,OO. Tratar:2H
0779.

ESCORT .., vende-se, XR3"
86, 1.6, álcool.
R$3.200,OO + 6x

R$188,OO. Ou troca-se por

ESCORT -vende-se, 88, álcool,
1.6, CHT. R$4.000,OO. Aceita
se troca. Tratar: 276-0397.

Dispomos de crédito� atê H$ B5.0�O,oo
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re.e Entrega

Hnririo Atcndirnento: s"út;;., �u� 9h,.. ��::'I :-Hi:s.
Seg.3 Sex, da:)')';htl :t'l.�d lh$ e,:dll� J3fis II:;, 1)'".':1".

Rua!órge Cz:érniewicz,400

IlCONMAQ
Cónmlq Co..,..rc� l�.

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras
Compressores

Roçadeiras
Máqüinas em Geral

Motc.íserras
Lava-Jato

371-1063

Aulas Particulares

FíSICA E
QUíMICA

Preparação pI o vestibular

I'RADUÇÃO ·DE ALEMÃO l
I Tratar: 371-2735 ou I
9957-8313 cf Carlos I
�-=-._�....;,._�_._.__ . __ ..... _-----) INVESTIGACÕES

.
.

(RIMINAL,E
PARTICULAR:

(47) 276·3429
.9975-5659

R: Exp, Gumercindo da Sílva, 616
- Centro - Jaraguâ do Sul - se:

Fone/fax:
(47) 372 1961

Anuncie aQUilJ
371.1919 :UI

·SfefEen$
.'ii (onetora 'pe Seguros

i� :Mtl Bartel, '143 _ Ed. Dona Emma
.ependi - JaraglJá do Sul - se

steffens@ne\u�o.com.br

ltelí. de
CO.�ura

.

(47)
999f-8567

C! RuaFranciscoVegini, 235• ernieWic2 (Próx, à Humana Rh)
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FUSCA - vende-se, 79, cl rodas
esp. R$2.700,OO. Aceita-se
moto do memso valor. Tratar:
376-3990' ou 9909-9936 cl
Andersen,

ICom. de Peças Antoniol-
I

.

3590

PASSAT - vende-se, 81, cl
pequenos reparos na lata.

R$2.000,OO negociãveis.
Tratar: 370-9201.

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

.
.

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

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

por carro de menor valor ..

Tratar: 371-6238.

. Fone: 370-2764
[Cei.: 9104-2070 /9957-6099!

.

i i

!Av._�� 40106 (TI8YO de SChrO<!éleri
CBR - vende-se, 90, vermo e

branca, ótimo estado,
R$6.800,OO. Aceita-setroca�
Titan 00103. Tratar: 9134.
7639.

GOL - vende-se, Gl, 1.8, 90,
bordô, R$6.200,OO. Tratar:
9975-9925.

.

GAlAX - vende-se, 78,.
dourado. R$6.000,OO. Tratar:
371-8026.GOL - vende-se, 81, gas.;'

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

VOYAGE - vende-se, 85, ótimo
estado. Aceita-se troca por
moto. Tratar: 276-1007.

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

KIA - vende-se, Sportage, 95,
vinho, OlX, compl. Tratar:. 376-
0251 cl Osvaldir. (hor. comI.)

KA-vende-se, 97. R$2.500,OO
e assumir 25x R$299,00.
Aceita-se troca. Tratar: 371-
9091.

� '" I§W
10.5 u ; .

e

�, "®! li1\' ss

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

CG - vende-se, Titan 125,98/
98, vermelha. Tratar: 9961·
3590 ou 275-3271

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor

no negócio. Tratar: (47) 9102-
0009 cl Santiago.

BESTA - vende-se, 95, compl.,
12 lugares, cl serviço.
R$13.000,00 + fncto. Tratar:
371-3087 cl José.

PAMPA - vende-se, 93.

R$6.7bO,oo. Tratar: 9134-
1787.

moto. Tratar: 9953-3061.
.

COMPRA-SE - vende-se, Siz,
acima do ano 2002, cl partida
elétrica. Pago à vista. Tratar:
376-0114 hor, comI.

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

pneus novos. Aceita-se troca por
moto Biz de menor valor. Tratar:
275·2873 ou 9905-5955.

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

SUZUKI - vende-se, 93,
conversível. R$10.500,OO.
Aceita-se troca por Ômega ou

Vectra de maior valor. Tratar:
370-604+ cl Paulo.

VERONA...;. vende-se, LX, 1.6,
gas., 92, cl rodas esportivas
15, ótimo estado. Tratar: 273-
0397 ou 9103-5991.

BESTA - vende-se, GS, 99, 12
lúg., compl., a.c., muito nova,

particular. Tratar: 373-5030 ou

9957-3751.
F-l000 - vende-se, 95, azul,
MWM, caixa grande, d.h., a.c.
R$26.000,00. Aceita-se erro de
menor valor. Tratar: 9902-
5620.

YAIVIAHA-vende-se, TOM, 225,
Valor à combinar. Tratar: 913�
3476.

GOL - vende-se, 94, 1.8, Cl,
álcool, rodas esp., limp. e des.
traseiro. R$7.500,00. Tratar:
276-1395.

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

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

satélite de som, t.e. 5p, trava
pI crianças, rodas de liga leve.

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

VENDE-SE - Squab Peugeot, 98,
azul, 5.000km, nova. Tratar:

9113-2331.F-l000 - vende-se, cabine

dupla, 86, modelo Souza

Ramos, prata, excelente

mecânica. Aceita-se troca.

Tratar: 376-0168.

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

VERONA - vende-se, LX, 1.6,
92, gas., cl rodas esp. 15.
Aceita-se troca. Tratar: 276-
0397.

<'

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

. ,.

10.8 � • \
� .

'

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

R$17.800,OO. Tratar: 9909-
0545.

COMPRA-SE - carro financiado,
que tenha até R$4.000,Ç>0
pago. Tratar: 371-3040 'cl
Luciano.

GOL - vende-se, 1.0, 16V,
turbo, 00101, prata, 4p., d.h.,
lOT, revisado na agencia.
Tratar: 275-3271 ou 9961-

MÓDULO - vende-se, eletrônico
central, pI motor uno 1500,

álcool, Tratar: 276-0316.

F-l000 - vende-se, 90,
impecável, prata. R$21.000,OO.
Tratar: 273-1001 cl Odir.

t: Consórcio

Regata
'J��te (J,��

COMPRA. VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO
.

PEÇAS - ACESSÓRIOS • OFICINA

ir 370-9995B 370-5999

TABELA DE USADOS
LAQUILANIX 99/00 VERMELHA
SUNDOWN PALIO 50 96/97 PRATA
C-IOO BIZ 99/99 VERMELHA

C-IOO BIZ 01101 PRETA
T 105 CRYPTON 01101 VERMELHA
WEBSUNDOWN 03/03 VERMELHA

CO 125 TITAN KS 01/01 PRATA
CO 125 TITAN xs 01101 'PUTA
CO 125TITANKS '02/02 VERMELHA
CO 125 TITAN KS 02/02 PRATA
,'CO us TlTAN ES 03/()3 pRAtA
YBRE 01/01 AZUL
YBRK 02/02 .PRETA
XTZ125E 03/03 VERMELHA
CBX 250 TWISTER 02/02 AZUL
TENERE600 92/92 BRANCA
NX350 SAHARA 98/98 VERDE

Visite, uma de nossas lojas, preencha o

cupom e concorra à 02 Bicicletas Infantill

Sorteio ao vivopeta STUDIO FM (Cavalo Veio)
NODIA.lIII0/2003

BICICLETAS
MOTOS
CONSÓRCIO

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, :3.449
Rua: Jo'ão Januário Ayroso, 65 8:30 - sem fechar para o almOÇO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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s�� 37%

Emissora B 30%

Emissora C 19%

Emissora D

Emissora E I' 1%
Emissora F 11%

Emissora G *

Participação entre os ouvintes de rádio

Emissora H .

*

Outras rádios

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

ouvin
dio (AM elo

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

"ii:
estaque junto ao público com idade '8

ensino médio e nas classes econômicas AV

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

AM e FM, o que equ

!

�ú""""'\ {J\
to Mapa, de Florianópolis, junto a população de

�s:Q�·I.·��:�.8 de julho de 2003. O resultado mostra que a
.

h
.•... '.:,�" '>

rência do público com 37°,{, dos ouvintes de rádio
ouvintes de emissoras F'M.

s da Nova, 252

fm.com.br
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G R$ 13,500,00
01 branco G R$ 16,800,00
00 branco G R$ 12,500,00
00 branco D R$ 78.000,00

Corsa Wagon 00 cinza G R$ 16,500,00
Ka

.

99 prata G R$ 11.500,00
Gol4p 99 verde G R$ 13.500,00
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G R$ 11.800,00
Gol LO cornpt. 97 branco G R$ 11.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 13.500,00
Slazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00
Corsa Wagon 9, bordô G R$ 15.500,00
Palio tx 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
MS 709 carroçeria 93 vermelho D R$ 35.000,00
chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.200,00
MS 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00
Moto CG Titan KS vermelha G R$ 3.800,00
Uno SX 4p branco R4 9.200,00

"':::li!:Q�{rn::! ':iB'i':,niiâ::n:::ê'iiiâ:.1

Av. Waldemar GÍ'ubba • Jaraguá do Sul· se

CG 125 TITAN PRATA 2003

CELTA AC" GNV VERMELHO 2002

ESCORT Gl, COMPLETO PRETO 2000

CORSA SEDAN PRATA 2000
KA GL 1,0 PRETO 2000

GOL GIII CI AR, ALAR, TRAV. VERMELHO 2000

MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V CINZA 1999

CORSA SEDAN SUPER VERDE 1999

CORSA WIND VERDE 19�9
GOL SPECIAL + RODAS VERMELHO ' 1999

ESCORT GLX PRATA '1997

GOL MI 1 .0, 4P BRANCO 1998

PALIO EDX, 4P PRATA 1997

CORSA SUPER 4P - TRAVAS' E'ALARME VERDE 1997

ESCORT HOBBY CINZA 1995

GOLF GL COMPL (-AR) AZUL 1995

GOL CLll.6 AZUL 1995

ESCORT GL - TRIO E DH BORDO 1994

CORSA WIND PRATA 19'94

GM
Celta Vermelho 03 G
Vectra GLS comp. Vermelho 98 G
Vectra GLS cornpl. Branco 97 G
Corsa MPFI Cinza 97 G
Vectra GLS Prata 96 G
Corsa Super MPFI Branco 96 G

Omega GLS, cornpl., cl teto
.

Dourado 94 G
Chevette Dl Prata 93 G
Chevette DL Cinza 91 A

VW
Gol Special Vermelho 02 G
Gol Special Branco 99 G
Gol 16v Vermelho 98 G
Santana Azul 96 G
GolCL Prata 95 G

FORD

Ka, v.e., T.e. Prata 99 G
FIAT

Uno Mille EP Preto 96 G
RENAULT

Tempra R$ 9.500,00
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,OÓ
UnoCSl,4p, v.e. 93 Prata 'R$ 7.800,00

VW GoI,4p 99 Branco R$13.200,OO
PassatAlemão, cornpl, +Ao!" 95 Cinza R$17.800,OO
Gol 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$12.900,00
Go11.0 93 . Branco R$ 6.800,00
Gol 95 Prata R$ 7.500,00
Kombi envidraçada 93 Bege R$ '7.200,00

GM Omega 93 Grafite R$12.500,OO
Ohevette 92 Cinza R$ 5.500,00
S-10, cornpl, 97 Cinza R$17.200,00
Vectra GLS 96 Bordõ R$13.900,OO

FORD Verona GlX 96 Azul R$ 9.500,00
EscortGL 94 Prata R$ 9.000,00
Del Rey 84 Ouro R$ 3.000,00
Fiesta 98 Azul R$ 9.800,00

RENAUJ:,T Clio, �at 01 Bordõ R$16.500,OO

��IV�::'p-refe[iij!;WaniemãrrGrííli·a·;U3747·�·'ã.ârâguájdôilúí::

Clio RN 1.0 16vcompl. Prata 01 G
BMW 328i automática Preta 96 G

: AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBA, 3809 � BAIRRO·VíEfRA'�#ilAG��'DOJÍI�·'·

Seja parceiro.
da BV Financeira

e faça ótimos
, ..

neqocros
neste espaço:

Parati
F-250
Twlster
Celta
GolG111
KaGL
CorsaWind
Astra
KadeU
S-10gab.,
GolMI
GoI1.6CLI
Gol
S-10 deluxe
Parati
Uno
Ternpra
Ômega
MonzaGLS
GolGL
D-20 gabinada
BelinaGLX
F100

branca
03 prata
02 vermelha
01 prata
00 branco
00 dourado
99 branco
99 branco
97 cinza
97 prata
97 verde meto
96 branco
96 branco
96 branca
95 azul
95 bordo
93 preto
93 grafite
92 cinza
91 marrom

89 bordô
89 bordo
89 branco

16v, 2p, a.c,
motor zetec, c/ opc,
2p
2,0 completo
cz opc.
compl., e en. GNV

c/ooc.
c/opc,.
1,0, plus
cabo est, GNV, cornpl.
CL, 1.8, cy opc.
4p, trio elétrico
con\pl.
GNV
compl.
1,8, gas., c/ opc.
compl.
álc., d,h,,1,6
carroceria madeira

4p,1,0, 16v, c/ opc,

c/ partida, 2� dono

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

FIAT
Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c. 99

'

branco
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul
Palio Weekend 1.5, v.e., t.e., I.t 97 verde
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q. 97 prata
Uno Mille 94 vermelho

VW
Gol Mll.0, 2p, cornpl, 99 , branco
Goll.0 94 azul mel.
Gol S, 1.8, álcool 85 bege
Apollol.8 91 azul mel.
.Fusca 1500 83 vermelho

COM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e. 99 branco
Corsa.Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t. 00 cinza
S-10 Deluxe, cornpl. 98
S-10 2.0 GNV, travas, alarme 97 azul
Kadett SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q. 92 vermelho
Vectra GlS 2.0 97 cinza
Monza GLS 2.0, compl, -ar 95 azul mel.
Monza SLE 2.0 88 verde mel.
Corsa wind, 4p, l.t., d.t., a.q. 99 verde
Corsa Wind 99 branco
Chevy 500 89 prata

. FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, cornpl. - ar 98 chumbo
Escort 1.6 88 azul mel.
Escort 1.8L 93 cinza
Escort GL 1.8 a.q, 92 azul mel.

Titan 01 verde

YBR 00 preta
Corsa Wind, 4p 99 branco

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98 prata
Gol MI 1.6, gas. 97 vermelhO

Pick-up corsa �L 96 bordê

Escort hobby, gas. 94 bordê

Uno ELX, 4p, eletronic 94 prata
Gol CL 91 prata
CBX 450, gasolina 89 azul

Escort 88 cinza

Escort L 88, álcool 88 verde

Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege

Voyage 1.6 gas. 82 cinza

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300, gasolina 73 bege

SPORT CAR
FONE/FAX: 370-3021

\ . .,>:.::'.

bordo

azul

azul

brancO

prata
bordõ

bordõ

brancO
brancO

champagne
.

echampagn
brancO

Gol, 2p, comp.

Uno, EP 4p compl. (-ar)

Uno, EP, compl. -Ar, 2p

Kadett, 2p, com opc. ,

. Logus compl.

Escort Hobby

Monza, rodas

Del Rey 2p. GL

Chevette, rodas

Gol1.6 alc.

Chevette 1.6 ale.

Fusca

97

96

96

95

94

94

93

89

88

86

84

83

74 begeFusca 1.500
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372-0676
Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Prêmio 1.5 Verde 91 R$ 4.900,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 8.900,00
'DelRey Grafite 87 R$ 4.500,00
Opala Diplomata 4p Bordô 91 R$ 9.000,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 19.000,0.0
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.500,00
Go11.6 Branco 96 R$ 10.500,.00
DelRey Azul 83 R$ 1.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 11.900,00
Selina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
Chevette Bege 79 R$ 1.600,06
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
CBX 200 Preta 01 R$ 4.900,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Fusca Branco 83 R$ 3.200,00
Yamaha YZ 125 Azul 97 R$ 6.000,00
Escort Hobby 1.0 Vermelho 95 R$ 6.000,00
Gol1.0 Branco 94 R$ 7.500,00

311-0802 311-8281

370-'9365';
�16V4p 99
��aSuper 97
ij�2p 95

�10,C()rnpl. 94
�

f·IOOod
92

�
upla, turbinada 91

tstort
89

lIQ 88

�1.6, álCOol
85

I�dll O
85

!
. 00, vasculante 81

:'liPWillyS, traçada, reduzida 75
cell

72
l'IDOca .

blnada, 5 marchas

Corsa Sedan - modo novo Cinza 03

R$13.500,00 Gol Plus l6v 4p Prata 02
R$ 9.300,00
R$ 7,000,00

Clio Sedan, compl. Vermelho Dl

R$ 25.500,00 Kangoo 1.6, compl. Cinza Dl

R$ 6.400,00 Parati 1.6 cf ar e d.h. Branca Dl
R$ 25.000,00

Siena ELX, compl. Branca Dl
R$ 4.600,00
R$ 4.500,00 Palio ELX 1.3, compl. Branco Dl

R$ 3.300,OQ Astra GLS, compl. Azul 00
R$ 3.500,00

Ka cf v.e. f t.e. f ar Azul 98
R$11.500,00
R$ 4.500,00 Honda civic LX Prata 98

R$ 2.200,00 Omega GLS, cómpl. + teto . Branco 96

Fiesta cf ar + d.h. Vermelho 96

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

V Volorantim I Finanças

AUTOM VEIS
co,,"" Nocional•• l,.,.._todoà

Dakóta cabo Simples, completa, ,equipada vermelha 00 O

Uno EX, 4p verde 99 G

Mercedes conversível 450,,6cil amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco ' 98 GNV

LogusCLll.8 bordô 95 G

CorsaWind Super preto. 95 G

Verona GLX 4p branco 94 ,G

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

VoyageCLll.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

veículos

Fone/Fax:

275-1132
Jeep TrollerT4 2.S, 2003, Amarelo Catalão
Opcionais: diesel, ar condicionado, direção hidráulica, trio

elétrico, capota preta rígida, snorkel
CorsaWlnd 4p., 1999, Verde
Opcionais: limpador, desembaçador, ar quente
GolCLll.6 2p., 1996, Vermelhq,
Opcionais: desembaçador
Corsa Sedan GLS 1.6, 1999, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas
de liga leve
Clio RT 1.6 SY, 2000, Prata

Opcionais: ar condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rodas
de liga leve, faróis de neblina, air bag duplo, CD
pàssatTurbo 1.S, 2001,Azul
Opcionais: ar condicionado digital. direção hidráulica, trio

elétrico, air bag duplo, rodas de liga leve, oos, CD

UnoMllleSX4p., 1997,azul,
Opcloncls: travas e vidros elétricos, ar quente, limpador,
deserrjboçodor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO CLASSIMajs QUINTA-�EIRA( 25 de setembro de 200J

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

SOM - vende-se, de CO, pI
carro, Pionner, el frente
destacável, semi-novo.

R$350,00. Tratar: 371-6238.

VENDE-SE - jogo de rodas
esportivas(multi furos), el
pneus P-6000, aro 195/60/15.
R$600,00. Tratar: 9121-9342
el João das 17:00 às 19:30 ou

370-9489 el Adilar das 8:00
às 12:00.

VOLANTE - vende-se, Momo, el
tubo. R$350,OQ. Tratar. 275-2768.

diversos
APARELHO GINÁSTICA -

compra-se, abdominal. Paga-se
até R$20,00. Tratar: 370-
6360 el Júnior.

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

BAR - vende-se, el 'jogos,
inclusive el cancha de bocha e

clientela formada. Vila Nova,
Tratar: 370-0548 el 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.

BUFFET - vende-se, frio, el 8
cubos. R$270,00. Tratar: 273-
1313.

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

CACHORRO - vende-se, filhote
de Buli Terier. Tratar: 9136-
3882.

.

CACHORRO - vende-se, pastor

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

COQUETEL DE INAUGURAÇÃO CONVITE

26 de setembro às 19lis na Rua

Rau, 244 sara 01 no centro

de Jaraguá do sur acontecerá a inauguração
da reja VIVIANVICK, a yroyrietária Vivian

Mi{czwskyJará um coquetelyara os convidados.

No dia
Reinoldo

370-5219. Arno. Tratar: 273-6246. oxigênio, pequena. Tratar: 371·
6262.

�p ComérciO. .
_.

.

alemão, filhote el 50 dias,
vacinados. Tratar: 370-8640.

CACHORRO - vende-se, filhotes
Dog-Alernão. Tratar: 376-3896.

CADEIRINHA - vende-se, de carro
pI bebê, importado, marca

Casco, ótimo estado. Tratar:
371-4921 el Marilene.

CAPACETE - vende-se, 2, EBF,
um verde e um azul, um aberto
e um fechado, novos. R$100,00.
Tratar: 371-4191.

CARRINHO - vende-se, pI
lanche, mobiliado. R$500,00.
Tratar: 9955-6289 el Amilton.

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

CELULAR - vende-se, Nokia
3280, vivo, cartão, semi-novo,
garantia. R$120,00. Aceita-se ,

proposta. Tratar: 370-5859 el
Jonas das 8:00 às 13:30.

CELULAR - vende-se, Motorolla
V8160,vivo, excelente estado,
el nota fiscal e .caixa.
R$300,OO. Tratar: 9963-9598
c/Germano.

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

COMPUTADOR - vende-se, cf
impressora e scaner

R$1.200,OQ. Tratar: 376·
3062 el Elaine.

COMPUTADOR - vende-se,
AMO, 1.2MHZ, kit mult.,
gravador cd, monitor 15, HD

30gb, impressora HP Deskjet
656. R$1.800,00. Tratar: 370-
2200 el Eílziane ou 372-9067
el Cristiano.

COMPUTAQOR - vende-se, cf
seaner e impressora, semi,
novo e 1 marajá, 81, prata,
Tudo por R$3.200,00. Tratar:

CELULAR - eompra-se, pré-pago.
Valor até R$120,OQ. Tratar:
273-6014 el Mareelia.

COMPRA-SE - instrumento pI
medição, paquímetro súbito

(cornparador interno),
micrômetro. Paga-se à vista.
Tratar: 375-2271 el Edson.CELULAR - vende-se, Gradiente.

R$180,00. Tratar: 9994-4057.
COMPRA-SE - eqpto pI
Inehonete, inclusive mesas e

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

CELULAR - vende-se, Nokia
5125 el 2 carregadores.
R$150,OO. Tratar: 371-1970.

CELULAR - vende-se, Ericsson,
Ti8-D, el nota fiscal. Tratar: CENTRíFUGA - vende-se, duas, COMPRA-SE - garrafa de

ricas LTD
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No Pronto T"

" .

. R$ 299,00
ou .

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

1+4deR$19,80
A vista R$"

Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

- �
S
E

plano Pronto e
3 meses de
garantia por:

., !
�
�

275-2848. Fischer. R$150,00. Tratar:
371-1970.

vertical, 280L. R$450,00.
Tratar: 371-1970.

�

COMPRA-SE - buffet, cf 6
oandejas. Tratar: 376-1699. FREEZER � vende-se, marrom,

230L. Tratar: 370-7156.
FREEZER - vende-se. Tratar:
373-3787 ou 9993-175.1 cf
Noell..CONSÓRCIO - vende-se, .

de
carro, moto e imóvel. Tratar:
9113·2095 clSilvano.

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

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

em 2x de R$180,00.
Tratar: 372-1566 cf Ana

. Lúcia.

FILMADORA - vende-se

Panasonic, RJ295, pequena,:
Tratar: 376-0168.

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

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

R$850,00. Tratar: 372-1566

cf Ana Lúcia.
FURADEIRA - compra-se, de
bancada e morsa. Paga-se à
vista. Tratar: '375-2271 cf
Edson.FREEZER - vende-se, Consul,

Use Camisinha

- Venh!l passar bons momentos (111111a
morena de cabelos longos. Ninleta, Só.
p;i.,tI homens de bom gosto!

11�

úia/Juá do Sul 1
,,�"''''_>�>�_ ,�"A __"'",==

PREVINA-SE.
.
Use Camlsínha .

Dica e Promoção
da semana

Cuidado com ó acesso a sua residência
e empresa, pois nesta hora que a
maioria das pessoas são rendidas

DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS
MAL INTENCIONADAS

"
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Instále um

PORTEIRO
ELETRÔNIC

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

R$1.400,00. Tratar: 373-
6614 ou 373-3570.

R$30,00. Tratar: 370-7156.GATO - vende-se. persa, todo
branco. R$100,00. Tratar: 371-
9999 ou 372-1976. MESA - vende-se, c/ 4 cadeiras,

de fórmica, em ótimo estado.

R$80,00. Tratar: 9987-1004.JANELAS - vende-se, de

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

9979-0120 cf Laércio.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, reta industrial. MICROONDAS-vende-se, 32L,
R$600,00. Tratar: 370-1657. 'LG, compl. Tratar: 9117-1829.

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

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

MÁQUINA - vende-se, de

costura, Singer, diversas

funções, elétrica cf gabinete.
R$330,OO. Tratar: 9979-
1576 cf Gilmar.LIQUIDIFICADOR - vende-se,

industrial, inox, 5L. R$130,00.
Tratar: 371-9091.

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

moer carne, elétrica. Tratar:
371-3393 cf Marlene hor.
comI.

NOTEBOOK - vende-se, ECS,
Atlhon XP 1500, tela de 14,1",
HD 10 Gbytes, memória 128

DOR, leitor de DVD. Acompanha
caixa, manuais, cds de

instalção, garantia de 1 ano.

R$2.699,00 à vista. Tratar cf
Diógenes Formigari, .9132-
4310 (após as 18:00) ou e-mail:
diogenes@netuno.com.br

MÁQUINA - vende-se, de,
costura. industrial. R$30Ó,00.
Tratar: 371-9091.

MÁQUINA - compra-Se, mesa

pf revisão e estante p/ fio.
Tratar: 371-3830.

MÁQUINA - vende-se, de
costura industrial. R$1.200,OO.
Tratar: 371-9091.

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

MÁQUINA - vende-se, de lavar

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

MÁQUINA-vende-se, Kansai.
R$1.500,OO. Tratar: 373-
6614 ou 373'3570.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada,' quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0605.MÁQUINA - vende-se, de lavar

roupa, Mueller, fibra, Usada.

. R$220,00. Tratar: 372-0162.
MESA - vende-se, de centro.

R$60,00. Tratar: 370-7156. PIERCING - vende-se, pf
umbigo. R$40,00. Tratar: 370-
9340.MÁQUINA - vende-se, de roçar

grama, elétrica. R$100,00.
Tratar: 374-5661 ou 370-
2095.

MESA - vende-se, de canto.

R$50,00. Tratar: 370-7156.
PORQUINHO -:- vende-se, da
índia. Tratar: 273-0779.

'

MESA -vende-se, de manicure.

Você que'procura
prazer e sensualidade
venha conhecer as Belas

Garotas, que irão satisfater
sells·desejos e.suas

fantasiàs mais íntimas.

BELAS f
SAPECAS

9117-0497
Jaraguádo Sl,Il

Precisa-se Atendimento 24 horas.
(Apos as 22 OOhs com hora marcada)de moças

_res de 18 anos.

Tratar: .

(�!t.�.���.��.�.

·A�'Eüw.
cUwe-C�
àe4p�de
�e
��

Ánuncie aqui!
·371-1919 (1f7) 9991-8668

.

Jar�do-SuL-
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PROCURA-SE - pessoal pj
montar banda de Punk Rock e

Hard Core. Tratar: ;370-5219.

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

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

SAUNA-vende-se, residencial,
Europa. R$150,OO. Tratar: 376-
1699.

,
SOM - "vende-se, pj carro,
frente destacável, ej caixa, 2
cornetas 269 e umm sub

grande. Tratar: 273-6246.

TRAJES SOCIAIS _ vende-se.
Tratar: 9952 4634 até as

13:30h

TV - vende-se, 14", Phileo,
semi-nova. R$300,OO. Tratar:
370-9108.

VENDE-SE - restaurante e

pizzaria, casa muito. bem

montada. Bardada. Tratar: 273-
1313 das 8:00 às 14:00 ou

de 22, 4º, 6º e sábado à noite

no 370-3279.

VENDE-5E - ponto comercial pj
lanchonete ou pizzaria (motivo
mudança). Tratar: 9104-8839

.

ou 275-0560.

VENDE-SE - processador alim.

Mega Master, Walita, eompl.,
batedor massas, disco fatiar

finojgrosso, disco ralar finoj
grosso, disco rala batata palito,
batedor orbital, liquidificador.
11$230,00. Tratar: 371-9720.

VENDE-5E - ou aceita-se sócio,
restaurante e pizzaria, casa

bem montada. Tratar: 273-
1313 das 8:00 às 14:00 ou à

noite no 370-3279.

VENDE-5E - aparelho de cd, Aiwa
+ 169 da Pionner. R$200,OO.
Tratar: 9994-4057.

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

VESTIDO - vende-se, de prenda,
novo, ej bordado, bordô, 36.
Tratar: 275-0405 ej Sueli.

VESTIDO-vende-se, de prenda,
verde ej beje, semi-novo.

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

VIDEOCASSETE - vende-se, 7
,

cabeças. Tratar: 9117-1829.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Sharp, 4 cabeças, ej controle
e manual. R$240,OO. Tratar:
9979-1576 ej Gilmar.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, ej 1 fita e 1
controle. R$250,OO. Tratar:

370-9850 manhã ..

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, ej 2 eontr e 7 cds.
Tratar: 372-2954.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cube, ej 3
eontr., 5 jogos, 1 memory
eard, tudo ortglnat.
R$750,OO. Tratar: 376-
2206:

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, ej 2 contr., 6 cds, 1
memory eard. R$300,OO.
Tratar: 376-2296.

VIDEOGAME..., vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

,PLANET GAME
.. VENDAS �lOCAÇÃO ,t'CONSERTOS EM GERAL

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Com. São Judas, boa casa alv.,
ej forro, de laje, ej 3 qtos, 2
banh., sala, copa, eoz., lav., gar.
R$45.000,OO. Aceita-se troca

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

AMIZADE - vende-se, no Res.

Blumenhaus, excelente, alv.,
,

bem acabada, 2 qtos, bwe, eoz.,
sala, copa, lav., gar.
R$58.000,OO. Aceita-se troca

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

AMIZADE - vende-se, no Res.

Blumenhaus, ótima casa de alv.,
ej 2 qtos, sala, copa, eoz., 2
banh. e garagem. Bem
localizada. R$58.000,OO.
Troca-se pj apto no centro e

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

VENOEMOS E �LUGAMÓS
TODA A LINHA DE
VíOEO GAMES.,CDS

E ACESS(>RIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

• PLAVSTATIOH 2

',XBOlC ,

',PLAVSTAfIOH ONE
• DflEAMCAST
• NiNTEN'DO $4
• QAME BOYCOLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

Sua:Ma We

CASA PRÓPRIA - REAUZE, SEU $OHM
FUlA DO ALU�UEL USANDO SEU�
Compre, constrUa, reforme e amplie sue Iiná.t

, 11.24�,OO --_R$ 98,80
'21.130,73 ---R$ 185,65
30.850,87 --_R$ 271,05
42.261,47 _R$ 371,30
61.180,83__' -R$ 537,53

$ 88.923,07 ---R$ n6,43
103.923,07__' -R$'913ill6

POSSUlMOS����ountos_
Tmb8!ha�Com:�d9&ACetf

OIsponibiU!>m05-!""'....__. MoI!&: Cotnl
Informa .: 47 336 0506 - 912+1409

pj 4 carros, toda murada e ej
linha telefônica. R$32.000,OO.
Tratar: 371-5393 ou 448-
:1:598.

6238. (proprietário)

BARRA DO SUL - vende-se, ej
3 qtos, 2 banh., eoz., sala, gar,

COMPRA-5E - casa no centro ou

próx., que contenha 4 qtos e

demais dep., com terreno de uns

400m. Até R$ 85.000,00.
Tratar:373-0993

BARRA VELHA -, vende-se, de
mad. boa, ej 40m2, mobiliada,
boa localização. R$11.000,OO.
Aceita-se

.

carro até
R$5.000,OO. Tratar: 371-

CZERNIEWICZ - vende-se, em
alv., ej 03 quartos, Rua lido

roêÊ lÁ IMAGINOU SUA IMPRISA
,

NA MILHOR LOCALIZAÇ�O
DIIARAGUA?

R.Y�,
VENDAS/LOCAÇÕES
Loias e Salas Comerclals

(Com'diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonseca' 972� Centro

'fONE: (47)2'15-3070

.

CONSTRuSI !
"InovandoConcertos deVida' �

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 en t rada

saldo direto c/ tl Cone tru tora

Mude seu conceito de VIiver.'. .

�á

.rjuráen;.j

I
I

L,I-lzer: Prédio:

Churrasqueirana sacada,
Opção2 vagas: de.garagem,Dep. Privativo;
Tubulação água quente,
'Completo,sistema de segurança.

Saladejogos� Sala de ginástica, Sauna c/ambienté de descanso,
,

Salão de' festas c/chtirrasq. e bar, Home Theater,
Piscina,adulto e infantil. Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

Plantão de Vendas: 24li. Inclusive
.Sá,bados e domingos
Fone: (47) 275;.3070

____ o
-

R. .MilreclUll Deodoro /.'iH Fonseca, 9i2
RoydfBll'(g Cenier- Jllmgwído 5111- se

CONSrRU.
"Inovando Conceitos de Vida"
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Formigari, 197. R$ 45.000,00.
Tratar: 9997-2020. Creci7402

ESTRADA NOVA - vende-se ou

troca-se, emm construção, cj
150m2• Tratar: 273-5114 apôs
18:00.

JOINVILLE - vende-se sobrado,
misto, no Bairro Vila Nova.

R$65.000,00. Tratar: 439-

5777. (proprietário)

PiÇARRAS,,:, vende-se, cj 290m2
de área construída, à 700m da

praia, ponto comI. e resido Ou

troca-se por casa em Jaraguá do
Sul. R$90.000,00. Tratar: 047
347-0423. (proprietário)

,

pátio todo cercado, dentro de

condomfnlo rural, próx. a Gruta,
ônibus no portão e acesso todo
asfaltado. R$590,00 mais

energia. Sem avalista. Tratar:
370-8563.

SCHROEDER - vende-se, na Vila
Paraíso, cj 3 qtos, sala, coz.,
banh., gar. R$28.000,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 9957-7545.

,

(proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, em alv., toda murada, cj
03 quartos e demais dep. R$
26.000,00. Tratar: 9997-

2020. Creci7402

VENDE,SE - casa, Ter. e área
de lazer, no Bomplant. Tratar:
9113-2095 cj Silvano.

PRECISA-SE - cj 3 dorm. em" ---------

bairro central. Tratar: 372-
1395.

PRECISA-SE - de moças pj
dMdir aluguel de casa. Jápossui
uma casa. R$ 65,00 por mês
incluso água e luz. Bairro
Czerniewicz. Tratar: 376'2614
ou 9135-3985.

PROCURA-SE - pessoas pj
dividir aluguel nas prox. da Unerj,
que já possuam imóvel. Tratar:
376-0056 hor. comI. cj Beta.

RIO MOLHA - aluga-se estilo

germânico(chalé), cj um qto,
uma suíte júnior, bwc, sala, coz.,
gar. cf área de festa e escritório
no pavimento superior, canil,

VENDE-SE - ou troca-se 2 casas
de alv., 1 cj 142m2 e outra cj
72m2,.2 pisos. R$65.000,00.
Tratar: 371-4507. (proprietário)

VILA LALAU - aluga-se p/
moças, rapazes ou casal sem

filhos, casa de alv., cj 2 qtos, 1
banh., sala, coz., gar, e demais
dependências. Valor à
combinar. Tratar: 371-3132 ou

371-6262. (proprietário)

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

filhos, casa de alv., cj 4 qtos, 3
banh., sala, coz., gar. e demais
dependências. Valor à
combinar. Tratar: 371-3132oU
371-6262. (proprietário)

CLASSIMajs CORREIO DO POVO 13

ALUGA-SE - qto em apto no

centro, próx. Hospital São José.
Tratar: 275-270:1.

promoções

RU'a Cei. Procópio Gomes de Oliveira, nR 140 - Centro - Jaraguá do Sul

R$20.000,00 de entro e

assumir mcto 58x R$430,00.
Tratar: 372-3409 cj Antônio.

dorm. Próx. ao Hospital, centro.
Tratar: 372-1395.

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

PROCURA-SE - moças pj dividir
apto no centro e que já possuam
o imóvel. Tratar: 371-8466 ou

273-6318 final de semana cj
Elessandra.

VENDE-SE - no condomínio
amizade cj 03 quartos. R$
23.000,00 mais financ. Tratar:
9997-2020. Creci7402

CENTRO - vende-se, cj 2j3
dorm. Entrada + parco direto.
Tratar: 9957-6889.

(proprietário)
ALUGA-SE quitinete,
mobiliada. Tratar: 370-3561. DIVIDE-SE - cj' Danialay.

Tratar: 370-699'8 ou 9132-
ALUGA7SE - no Cond.' 7418.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

ALUGA-SE - cj 90m2, 2 dorm.e
'demais dependências, no

Loteamento Ouro Verde.

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

VILA NOVA-vende-se, no Res.
Jardim das- Mercedes.

R$24.000,00 + fncto ou

R$45.000,00 à vista. Aceita-se
carro. Tratar: 370-7316.

(proprietário)

PROCURA-SE - moças pj dividir
apto no centro e que já possuam
o imóvel. Tratar: 371-7931.

GUARAMIRIM - vende-se, a

30m da Fameg, cj peças

grandes, parte de terreno rios
fundos. Aceita-se troca por casa
em Jaraguá do Sul ou carro de
menor valor. Tratar: 275-3708
ou 9909-0502. (proprietário)

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

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
cj ,3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada cj chur., cozo mob.
Entrada + parco em 5Ó meses

ÁGUA VERDE - vende-se, cj 2
casas, alv., entradas

individuais, 1º cj 115m2, c/AMIZADE - vende-se, cj 2 qtos. PRECISA-SE - pequeno, até 2

(47) 370-0251

PROGRAMAÇioDECURSOS
SENAC2003

CURSOS DE EXTENSÃO DA UNERJ

4P. · FOTOGRAFIA •

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

reações mecânioas; compreendendo as impressões e a mecânlca dos sentidos;
a imagem antes se forma na mente; tomando-se receptivo; finalmente
aprendendo a ver

,

.t Capítulo I : Breve histórico, equipamentos e acessórios

.t Capítulo II: Câmera X Olho

.t Capítulo III: Capturando a imagem

.t Capítulo IV: A composição
,

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

'

.t Capítulo VI: Efeitos especiais Filtros; longa exposição, o movimento; silhuetas:
pôr-do-sol; exposições múltiplas

.t Capítulo VII: Compreendendo os erros Subexposição e filme não. exposto;
superexposlção e filme queimado; manchas: falta de cores; imagens com cortes;
imagens fora de fOCQ ou tremidas; elementos distantes, desproporcionais ou

deformados; fotos sobrepostas; imagem inclinada; olhos vermelhos; desvio de
cores; qualidade da revelação e ampliação .

. Professor: CláudioW. A. Guimarães
Breve Currículo: Formação superior em Direito na UFF (Universidade Federal Auminense)
em Nlterôt/Rí, onde, também, cursou fotografia na Sociedade Auminense de Fotografia,
porém o aprendizado se efetivou mesmo com a prática que se seguiu.
Reside em Jaraguá do Sul há oito anos, onde trabalha 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 carátermais profissional.

Realização: Início: 27 j09j03 (04 sábados - 8h30min às 12h)C.H.: 16hja
Investimento: 1 parcela de R$95,00 Clientela: Pessoas da comunidade

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unelj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias
CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS_
A entidade reserva o direito?deJlão, realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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laje, 3 qto s , demais

dependências, 20 el 65m2, 2
qtcs, demais dependências.
R$79.000,OO. Tratar: 426-
8264. (proprietário)

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Colégio Ana Towe Nagel ,

excelente terreno el 500m2,
murado, el casa alv., 3 qtos, 2
banh., sala, copa, coz., coz.,
lavand., gar., el laje.',
R$45.000,QO. Aceita-se troca

por outra

R$25.000,OO
casa

nas

proximidades. Tratar na R. dos

Escoteiros, 114, próx. Posto
Mareolla. (proprietário)

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

assumir, 'prestações de

R$240,OO. Tratar: 371-7733

c/.Sandro. (proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, de
esquina; próximo Igreja Matriz,
à 200m da praia, todo rnurado.

R$16.000;00. Tratar: 371-

6238. (proprietário)

CORTICEIRA - vende-se.

R$1.500,OO. Tratar: 370-
7594.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, condomínio fechado

Flamboiant, el 810m2, lote 21.

R$45.000,OO à vista ali

R$27.000,OO +26x 787,00.
Tratar: 9973-0354 el Wilson,

JOINVILLE - vende-se, próx. ao
ltinga, 100m do asfalto, el
16x15. R$7.000,OO. Tratar:
9124-7861. (proprietário)

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

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creei 8950.

RIO MOLHA-vende-se,40x50,
próx. a Gruta. R$7.000,OO.
Tratar: 275-3735.

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

R$150.00cí,oo. Aceita-se casa
ou apto rio negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se,
15x35, no Lot. Miranda, próx.
Escola.Rui Barbosa, el casa de
mad. R$10.000,OO. Tratar:
9962-6293.

SCHROEDER - vende-se, el
7.000, el sobrado de 180m2 de
alv., casa de mad. el 70m2,
galpão alv.cl 250m2, 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,OO. Tratar: 374-
5001. (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, centro,
frente ao posto Mime, el
450m2• Ótimo preço, Tratar:

370-2736, hor. comI.

(proprietário)

CLASS1Mais

CASA PRÓPRIA
-

ULTIMAS VAGAS
CRÉDITO PARCELA

�$15.000,00 R$1.67,OO--
___:___R$ 25.000,00 R$ 277,00_-,
___:___R$ 40.000,00' R$ 443,00_.-
----R$ 75.000,00' R$ ns,oo_'-
_R$ 100.000;00 R$1095,()Q____
_R$ 184.500,00 R$2024,OQ.____

até

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

VENDE - na R. da Faculdade, c/
,530m2, cl água, luz, esgoto e,

escritura. Tratar: 372-1359
manhã.ou 370-\'316 noite.

VENDE-SE - 3 terrenos, planos,
prôx. Corpo Bombeiros de João
Pessoa. R$15.000,OO. Tratar:
370-2461.

VENDE-SE - de esquina, próx.
CTG Trote ao Galope.
R$6.000,.oO ou troca-se por
carro. Tratar: 9124-7861.

(proprietário)

VENDE-SE-na Estradá Bananal,
el 500m2• �$6.500,OO. Aceita
se carro no negócio. Tratar:
9909-0545.

VENDE-SE - cl 350m2,
localizado na Vila Amizade,
Schroeder I. R$10.000,OO.
Aceita-se carro como parte do

negócio. Tratar: 374-5184 ou

no horário coml, no 370-1957

el Marilene.

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

VILA RAU - vende-se, de

esquina, cl 425m2, terreno
piano, el escritura, livre de
enehenté. R$22.000,OO.
Tratar: 9997-2020; Creci 7402

40.4 .: • , ' �
- .

• "il::I: "" "

BAR - vende-se, cl jogos,
inclusive cl cancha de bocha e

clientela formada. Vila Nova.
Aceita-se carro no negócio.'
Tratar: 370-0548.

LOCADORA - vende-se, bairro
Água Verde. Aceita-se casa em

Barra do Sul ou carro. Tratar:

,371-2525.

VENDE-SE -loja de confecções"
el estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acesslvel. R$ I

10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE ..; loja Royal Barg,
ponto já formado, cl
mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - loja conf. Adulto,
infanto juvenil, compl., cl
fichário. Tratar: 370-1657 ou

9974-8468.

VENDE-SE - loja e estúdio, de
material fotográfico, todo

estoque e ponto, loja el 30
anos na cidade, localizada na

Vila, Lenzi. R$15.000,OO.
Flnancla-se. Tratar: 275-2634
''ou 371·6238. '

VENDE-SE loja de

acessórios(bolsas, cintos,
semuõías, relógios, óculos de
sol etc), no calçadão da
Marechal. Tratar: 372-0052 cl
Mari.

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

RIO MOLHA - vende-se,
linda, cl 20.000m2,
condomínio residencial

rural, sem taxas de

condomlnlo;: cl toda infra
estrutura, pronto pI contr.,
muita água, ribeirão,
arvores frutíferas, nativas
e secundárias" próx. da

Gruta, a 6km do centro,
acesso todo asfaltado.
Aceita-se carro como parte
do pgto ou contraproposta
à vista. R$60.000,OO.
Tratar: 370-8563.

(proprietário)

VENDE,-SE - na Estr.
Ribeirão Grande, cl
75.000,OOm2, el 2 casas

, mistas, bem cuidadas, 4

lagoas de peixe, criação de

gado, rancho, plantação,
linda ; locali.zação.
R$60.000,OO. Aceita-se
casa Ou terreno em Jaraguá.
Tratar na, R. dos
Escoteiros, '11.4, próx.
Posto Marcolla cl
Cristhian. (proprietário)

VENDE-sE - na Estrada
Bananal, cl casa de 100m2•
R$35.000,OÓ. Tratar:
9909'0545.

Empresa de Jaraguá
contrata Programador " ,

Oelphi"
, ,

Experiência mínima de
umano

EnviarCurriculum para
vagaprog@Uol.com.br

M.S. / G.M.S. / D.S,S.

Q,U INTA-FEIRA, 25 de setembro de 2003
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CONSÓRCIO UNIÁO- precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de
consórcios" salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como vigilante, cuida-se de casa
nas férias ou como motorista

particular. Tratar: 370-5778
após 14:30.

'corria 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 estampador, cf
experiência, ajudante de
motorista ou auxiliar de

pedreiro. Tratar: 373,3787 ou

9993-1751.

OFEREÇO-ME"': pi trabalhar
corno dobradeira, revisora. cf
experiência, babá ou diarista,

Tratar: 373-3787 ou 9993·
1751 el Noeli.

Acender 1 vela de 7 dias; durante 9 dias. Rezar 1 Pai Nosso e 9 Ave Marias: Oferecer para Santa Rita de Cassia

Fazer 3 pedidos (um pedido impossível. um de negócio e necessário) ,

Apagar a vela toda vez q terminar a oração. No 92 dia deixar a vela queimar até o fim.
Publicar em algum jornal ou fazer 3 cópias desta novena e entregar a 3 pessoas, juntamente com uma vela de

_

7 dias, se publicar a pessoa-que resolver fazer pode comprar a vela de 7 dias. Essas pessoas deverão iniciar a

novena rio dia que terminar a sua. Esta novena não pode ser quebrada. portanto passe realmente se comprometam
a cumpri-la, mesmo sem fé, seus pedidos serão atendidos.
Você terá que começar sua novena no dia 20/09/2003.

. Oração: .

Sob o peso e as angustias da dor recorro a vós; a quem todos a chamam de Santa do Impossível. com toda a

confiança, esperando nosso pronto socorro. Livrai meu pobre coração das atribuições já que são Inúteis todos
os meios para lhe trazer alivio. Ponho toda a minha confiança em vós que foste a escolhida como advogada nas

causas desesperadas. Será Possível que somente eu não devo entoar o hino de graças, diante de vossa imagem,
prodigiosa? Se meus iriúmeros pecados são os obstáculos a realização dos meus desejos, alcançai-me de Deus

o arrependimento e o perdão, não permitas que eu derrame lágrimas amargas pormaus tempos. Primai a firme
esperança e misericórdia para os aflitos. Oh; admirável Esposa do Crucificad.o, intercedei agora e sempre péla
minhas necessidades. Amém.

Foi inaugurada no dia 20 de setembro
mais uma opção de qualidade, .

segurança e manutenção de seu veículo

.

,.
.

Rua João Planlschek, ao lado do
Guto Pescados, a partir das 10hs.

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

consórcio, el telefone em casa

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como chacrelra ou caseira, cl
prática e referência. Tratar:
371-5606.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

Novena de Santa Rita de Cassia

OfiCINA
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o QUE VOCÊ PROCURA PARA
CONSTRUIR OU REFORMAR·•••

(47)3764682
\
378-1691.

Rua Roberto Zeidel, 451
Corupá-SC

1.'" ''�
. ... ...•.. . ,

ISANTA CRUZ! .

iMaterial de Construção:

(�
275·3727
!R: Alberto Santos DrUl)lmondt, :
inll?�:.Y.llé:I �1é!1l:}gu.�.�� �LlL.

�ASA]:e�
Casas Pré-fobrlccdos'

�
'JOão Januário Ayroso, nO 341 l
\��9u�.��9lJ�rclC):_J�LI� do ��)

. ,

.

. E·SIA· -

AQ'U·I'".Ii.
'

.

.

"

".' ....

Consulte nossos .anunciantes
FRANZNERl
Materiais de Construção i

MateriaIs Elétricas I
Hidráulicas· Ferragens I
nlolos.• Telhas. (1Il1enlo I
Tintas e Vemlzes I

376-1597 t
. I

376-0786 !
Rua Emílio Schulz, nO 40 I

.

São Luiz. - Jarag�6 E!0 S�U

FIGUEIRA BONATTl
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃ$) B A R R A

-. :::::f· .2;;;:0
Rua loséDeodoroBlbelra, 2193· SI 02 Rua FelcIalIoBlrfolllll,o'1l10'Barra di RiO Cerrl

�.sATO

r(t<M.8turIBls para C811S1rUÇãO
'CY Ferragens 8'ferramentas

•

Material Elétrico .

llia Bobedo nemanl,491· Cz8miewiez

370-0800
Av. W,,'demor Grublul, lSSS
Vila L",,,,, • J"",guá.do Sul

Walter Materiais
de Construção

273-1532 !
.

. I

I Rua Dorval Mareatto, 80 Ij loteamento Firenzi
� Bairro

JI Chico de Paula - Jaraguâ do Sul
L .. _ ... �. .... .. _ .. _. ._" .... �_ ... . ... __ ._ .. _

Lawin
Construindo o seu Sonho!

375·1183
Rua: )araguá, 50 • Centro

eoruJ,á. se

Ruo PastorSmas/der, 832

Fone: 376-0897
9975-0131

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro
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SAUDE " INFORMA .' AO
�.•..','-J,.

BELA VIlJA
Naiur.al como Voci'

CeRlI'OJleanoloaosdlstrlbulJlores R '1
· ,.

E
'

t·
.

RiJa, Av. Getúlio Vargas. nO·49 - Sala lOS
. evo·

.

.

U'C 1ona r·'1O·
.

n e' r9 e
.

'1' C'oEd. Herler! defronte a IweJa Evangélica '.

(Ein cima do Unibanco)
.

I,

- GINECOLOGIA
O".��J:ri·

CI!M/SC 1242 ·:rEGO 030/79:
-

o SOB�C1� 1.07'f'

iC��
Saúde e Beleza

Shampoos, cosméticos,
sucos naturais de Babosa

(Aloe vera)

*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 90% das
mortes poderiam ser prevenidas através de uma nutri cão adequada.

.

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

são algumas das causas. Cuidar do nosso corpo da enerçla, das funções vitais do organismo é o

mínimo que cada um deve fazer a si mesmo.

Chegou algo que vai transformar sua vida...

ALFAAPV
ENERGIA TOTAL!!!

TELE-VENDA E INFORMAÇÕES
31r·S176 cfMARLENE

�r
� /iláce ceo-rpo

e Dfstribuidora de Cosmético .. :

*<m'lj/(!<J,'7«(}$(UI·· "" <'lamiUUl.

Fone: 371 ..6110
9905-2653

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes

.

Hipertensão
Hemorróidas

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

Jara ué do Sul - se

®
Dr. LuCiano.Maiochi

PereiraMedicamentos em geral
.

ManlpulJçW de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 3 71-8298�

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

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar

Energia - Controle de peso
Cuidados pessoais

�NEOVlTA
Comércio de Produtos

fLSl ,<'� ,,," ilf '."'_ �f
!t�, .}'"'_...// Y1: -� t"�:,.

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaX: (47) 372-0461
R: lariI .8'eBmu,3U.su·CUIIt-JpUIIII
emlll: m.lec�I@lern.c.UI • Cei.: 1111·1111

Centro Auditivo
Audio ((1.1) Zoom

'i'\'i;i'"

.. Aparelhos Auditivos .

.. Micro-Canal c/ Volume Aulom.ótiCo
... Audiómetros e Imf!"donciômetro
.. Moldes e Pilhas

... Cabine Acústico
... Próteses e Drenas

Rua Mal. Deodoro da Fonseca. 889 . CeollO

RACCÕco��étICO
CICLOS d'RACCO
DMAE - age 11111 �Il!Ol muswlares

,

(·HASTAS! . afivo �njele de elo�ína e colageno
PEHTACARE • aleilo lelllo
AHA· elimina manchaI e
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GERAL CORREIODOPOVO 7

"'M��cüIiOa em:;' Járaguá
i. do .

Su I

oferecendo o que.tem de melhor-da Moda Masculina.

Numa cidade hospltaíeíra, colontzada principalmente
por Alemães, Italíanos, H�lÍgarosi Poloneses e

Africanos, aRavelli cresceu e fixou suas raízes. Hoje, a
'cidade que está em pleno desenvolvimento, com 127

anos, possui mais de 100 mil habitantes e um dos

principais Parques Fabris de Santa Catarina, é grande
produtora de'malhas, sede dê importantes Indústrias
Metal Mecânicas,Jaraguátambêm é rica em Cultura e

Belezas Naturais. Por tudo isso a Ravelli Moda

Masculina tem orgulho em fazer parte dessa história/
gerando. empregos e impostos para desenvolvimento
do município.

A Ravelli Moda Ma$culina começou suas atividades em Joinville no dia 28 de fevereiro de 1991.
Passados 12 anos, é uma empresa familiar que possui 5. lojas e 58 fundonátlos, com os

negócios desenvolvidos por Raulino ESbiteskoski, sua sócia Zenaide 'Wippel e seus filhos, '

Fernando e Juliana. Atualmente a Ravelli está posicionada no mercado de Santa Catarina e

Paraná com quatro lojas voltadas com exdusívídede para a moda massulína e uma loja para a

llnhajovern, a Faeton. Com uma linha diferenciada

que atende ambos os sexos.a Faeton está instalada

no segundo piso do Shopping Mueller de Joinville.
Ao longo desses 12 anos, a Ravelli construiu uma

relação de' fidelidade com seus fornecedores. Hoje/
sem medo de errar, possui um mix de produtos de

alta qualidade, que dá toda segurança em oferecer o

que temde melhor no mercado/ procurando cumprir
a risca a sua missão: "Manter nossos clientes

satísfeítos."

- �ua Carlos de Carvalho, 87 • Cúritiba............... .••............�, ,
' : ,., _.- .-., .. -- .. - - .. - ,. ..

1'.
.,.

FA€TON ?t1I1ELLI
Moda Masculina
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·. 8CORREIODOPOVO GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.CONCURSO: TRABALHOS FORAM PREMIADOS NA TARDE DE ONTEM, NO MUSEU HISTÓRICO

Arte e literatura estampam a

relevância dos Correios de JS
]ARAGUA DO SUL -

o Museu Histórico de

Jaraguá do Sul Emílio

da Silva e a Agência dos
Correios do Município
orgamzaram o concurso

"Jaráguá do S�l 100

Anos de Correios", com

apoio da Ajap (Associa
ção Jaraguaense dos Ar

tistas Plásticos). A ativi

dade, que envolveu estu
dantes da pré-escola até

o ensino médio, das re
des municipais, estaduais
e. particulares, foi colo
cada em edital no mês de

agosto, 'expondo os cri

térios que os participan
tes deveram seguir, De
pois 'de passar por uma

triagem, foram seleciona

dos os três melhores tra

balhos de cada categoria.
Ontern.à tarde, os ven

cedores foram premia
dos com CDs dos Cor

teias e certificados.

Preservar a memória e

a identidade cultural eram

alguns dos objetivos dos

promotores do concurso,
além de despertar o gosto
literário e a sensibilidade
artística dos estudantes. ''A

. atividade consistia em ela

borar um desenho, uma
frase ou uma dissertação,

Ontem à tarde, os vencedores foram premiados com CDs dos Correios e certificados
{.\. .

'

dependendo da idade de desenho; Bruna Nayara
cada um, fazendo referên
cia aos 100 anos-de histó

ria dos .Correios e à rele

vância do trabalho presta
do pela entidade", explica
o pesquisador do museu,
Ademir Pfiffer. Ele infor
ma que as pessoas interes-

.

sadas em ver os trabalhos

dos alunos podem com

parecer ao museu, até o

mês de outubro.
Dentre os que se des

tacaram, o pesquisador
menciona os nomes de
Gabriel Diz Acosta, pri
meiro colocado na catego
ria Pré-escolar, com um

Ruthes, primeira na cate

goria entre 1 a e 4a séries,
com uma frase; Gislaine
Anacleto, ficou à frente en

tre sa e 8a séries, com uma

dissertação, e a estudante
do ensino médio Marisa

Mueller, primeiro também
com dissertação. ':'Nomeu
texto eu falei como era an

tes o funcionamento dos

Correios, a importância do
trabalho deles e do quanto
as pessoas estão muito

atreladas à tecnologia, nos
últimos tempos. Esta é pri
meira vez que participo de
um concurso de disserta-

Festa dos Idosos acontece emGuaramirim
GUARAMIRIM Em seguida haverá cele- ceira idade, Marli de

Com objetivo de ofere- bração ecumênica, apre- Andrade, que informa

I cer lazer e entretenimen- sentações artísticas, almo- ainda que as inscrições
I,

to as pessoas da terceira ço, atividades recreativas, devem ser feitas com an-,

idade, a prefeitura de tarde dançante e o café da tecedência diretamente na

Guara-mirim, através da tarde. A intenção da fes- Secretaria de Saúde e Bem

Secretaria de Saúde e ta que acontece anual- Estar Social ou com os

Bem Estar Social, realiza mente há vários anos é o agentes de saúde e nas se-

mais uma Festa dos Ida- de oferecer um pouco de cretarias das igrejas e ca-

sos, aberta a pessoas com lazer aos idosos. "Quere- pelas. "No ano passado·
idade acima dos 60 anos, mos oferecer a eles uma o encontro reuniu 600
no Domingo, dia 28, no oportunidade de confra- participantes. Este ano o

Pavilhão de Eventos. A ternizar, se divertir para objetivo é trazer cerca de

programação, totalmente não passar o dia deles (27 800 idosos", adiantaMar-
gratuita, inicia às 8 horas, de setembro) em bran- li. A prefeitura também
com recepção, exames de co", explica a coordena- disponibiliza o transpor-
saúde e café da manhã. dora dos grupos de ter- te até o local do evento.

ção e estou bastante con

tente pela iniciativa domu
seu e pela minha vitória",
orgulha-se Gislaine.

(FABIANE RIBAS)

o
Vereador Paulo Floriani, partíclpou nesta quarta-feira de uma reunião
com técnicos e diretores da Brasil Telecom, realizada no partlienon
Century Suit Hotel. Onde foram abordados assuntos gerais pertinentes à

telefonia, tanto pública como particular do nosso município.

Na ultima sequnda-felra, a Câmara de Vereadores, realizou sessão itinerante nas

dependências do Quartel da Polícia Militar. O Vereador Floriani, fez um relato do

que vem ocorrendo em todo rnunlcfpio, onde várias placas de trânsito vem sendo
depredadas.•'Está na hora das autoridades tomarem uma postura mais agressiva, e

constamo para que a comunidade participe, denunciando os vândalos para que eles

sejam punidos". Lembrando que são recursos públicos que estão sendo jogados fora.
Pediu também o engajamento de todos os vereadores e também da gerente de

planejamento da Prefeitura, que se fazia presente, para que seja atendido um pleito
de muitos anos, que o asfaltamento da Rua Gustavo Hagedorn, rua esta que dá acesso

ao Quartel da Polícia e ao aterro sanitário. "Dizendo ainda que não somente pe��
acesso ao quartel e ao aterro sanitário, mas também pelos moradores, que muito ja

sofreram. Seria um prêmio para esta comunidade". Terminou o seu pronunciamente
dizendo que outra medida urgente é o término da abertura da rua paralela da Rua

Venâncio da Silva Porto. "Faltam apenas alguns metros para abrir. E com issO

resolveria praticamente todo o problema de estrangulamento do trânsito naquela
região. Que está cada vez pior, pois a Rua Venâncio da Silva Porto/tem apenas o�
metros de largura, e ali tem a Weg, todo tráfego de caminhões pesados passa por ali,
o próprio tri I ho do trem, entre tantos outros problemas. A Prefeitura deve tomar uma

medida administrativa urgente e concluiresta paralela".

QrIJINTA-FEIRA, 25 de setembro de 2003

EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N° 2�/2003-FMS
SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.

TIPO: Menor Preço por item.

REGIMENTO: Lei Federal n? 8.666/93 e suas

alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS
ENVELOPES: Até as 11:00 horas do dia

dezesseis de outubro de 2003, no Setor de

Protocolo da Prefeitura, sita à Rua Walter

Marquardt nO 1.111 - bairro: Barra do Rio

Molha.

ABERTU RA DOS ENVELOPES: às 13:30 horas

do mesmo dia, na sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: O Edital completo e

esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte

endereço: Rua Walter Marquardt, nO 1.111, ou

pelo fone Oxx47-372-8085 ou via Internet no

endereço: wwwJaraguadosu/.sc.qov.br
Jaraguâ do Sul (Se), 25 de setembro de 2003

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

PAU LO F.LORIANI
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Exposição de Artes

GERAÇÃO ATUAL :2 • Panorama Contemporâneo
das Artes
Visuais em Santa Catarina.
Salas de Exposição do 4° Piso
0as 14 às 20 horas

Será a 4a Apresentação da Noite de Sábado. À a

primeira vez que um grupo de Balé Clássico da
.cidade se apresenta no Festival. São 9 componentes,
e a coreografia chama Estudo 1 de Beto Saurini.

Será a ultima apresentação de Domingo, dia 28. A

coreografia retrata os ultimos momentos de uma vida,
num "Ultimo .Suspiro", explorando movimentos
característicos de dança contemporânea e acrobacias
aéreas em Tecido. São 2 Bailarinas, e a coreografia
leva o nome de "U ltirno Suspiro", de Thamy Secco e

Evelyn de Oliveira ..

CORREIO DO POVO
-·_-,�_,. , __ ,__.1?,lli!�MW.:.,!�J..2J� ,_,."_,__ ,,.__ ,__

ESPORTE
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IM ElO AMBIENTE: DOMINGO FOI DIA DE PLANTAR ÁRVORES EM JAcu-Açu EM GUARAMIRIM

.Guaramirim realizou plantio
de mudas no dia' da

GUARAMIRIM _ As

atividades alusivas ao Dia
da Árvore em Gua

ramirim, no Domingo,
foram concentradas' em

frente à escola Augusto
Lemke Junior, na locali

dade de J acu-Açu. O

evento foi organizado
pela prefeitura, através

da Secretaria de Desen

volvimento Econômico/
Divisão de Turismo e o

Núcleo de Turismo do

Jacu-Açu. O prefeito
Mário Sérgio Peixer e es

tudantes fizeram o plan
tio de árvores e inaugu
raram canteiros de flores
criados pela cornunida
de. De acordo com a res

ponsável pelo setor de

turismo da prefeitura,
Elvira Maria Radwanski,
o núcleo de Turismo

Jacu-Açu é formado por

agricultores que desen
volvem a atividade turís-

/

arvore

Prefeito e a comunidade plantaram mudas de árvores em Guaramirim

tica na localidade. "A re

gião já recebe um bom

número de visitantes, que
vem em busca de atra-

.ções do Parque Aquáti
co Recanto dos Lagos e '

dos produtos artesanais,
como queijos, melado,
doces, pães e o Café

Colonial, realizado di- "projeção estadual e na-

versas vezes durante o

ano", relata. 'o prefeito
Mário Sérgio Peixe r

elogiou a hospitalidade
dos moradores da co

mun id ade destacando

que as atividades do

núcleo vêm ga'nhando

cional. "Aproveitamos
o dia da árvores para
valorizar o trabalho do
núcleo e lembrar que o

turismo é atualmente a

atividade econômica que
mais cresce no mundo",
finalizou o prefeito.

Semana do aleitamento materno será de treinamento
JARAGuA DO SUL'-'

De primeiro a sete de

outubro acontece a se

mana 'nacional de aleita

mento materno. O Hos

pital Jaraguá estará rea

lizando o Primeiro En

contro de Incentivo ao

Alei tam en io Materno

nos dias 2 e 3 de outu
bro nas dependências
do Hospital. Voltado à

parte científica o encon

tro é direcionado aos

profissionais da saúde,
,

para que reciclem ás in-
Celeneh: "Curso voltado a capacitação de profissionais da área da saúde"

esar Jun es

formações e troquem
experiências a respeito
do aleitamento mater

no. Segundo a' psicólo
ga do Hospital J araguá,
Celeneh Dias, este en

contro será repassado
por 'profissionais capa
citados pelo curso "18

horas", promovido
pelo Ministério da Saú

de. "Essas pessoas são

as multiplicadoras das

informações para um

melhor atendimento à'
mulher", explica. A

idéia de promover este

encontro surgiu da pos
sibilidade de reunir pro�
fissionais de saúde e cri

ar um espaço livre para
discussão e reflexão

.acerca do tema aleita

mento materno. O ob

jetivo principal é, o fere
cer urna estrutura co

mum para o manejo

.b ásico do aleitamento

materno a médicos, en
fermeiros e outros

multiprofissionais a fim

de incorporar as infor

mações na ro tina pro
fissional.

O Hospital J araguá
realiza um programa de
treinamento continuado.
"Às vezes as gestantes
,chegam em situações

, delicadas em que os en-

fermeiros precisam estar

preparados para trans

mitir as informações
corretas", destaca
Celeneh que acrescenta

"o curso é gratuito e to-:

dos os profissionais da
área da saúde da região
do Itapocu estão convi

dados a participar". As
palestras serão na sala de

, treinamento do hospital.
(CG)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• BUTZE: ATIVIDADES EDUCATIVAS PROSSEGUEM ATÉ AMANHÃ EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE FALECIMENTOS
Faleceu. às 21:30 horas de 22/9 o Senhor Raulino AraUjo
com idade de 95 anos, deixando enlutados filhos, noras
netos.bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultament�
foi realizado em 23/9 às 16:00 horas, .saíndo o féretro da
sua residência seguindo para o Cemitério São João.Bombeiros mirins engajados na

Campanha Nacional de Trânsito
Faleceu às 15:55 horas de 22/9 o Senhor João Francisco
Borges com idade de 89 anos, deixando enlutados a esposa,
5 filhos, genros, noras, netos, bisnetos, trinetos e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 23/9
às 16:00 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária de
Corupá seguindo para o Cemitério Municipal de Corupá.

Faleceu às 21:30 horas de 19/9 a Senhora Lina Doster
Franceschini com idade de 88 anos, deixando enlutados 1
irmã, 1 cunhado, sobrinhas e demais parentes e amigos. o
sepultamento foi realizado em 20/9 às 15:00 horas, saíndo
o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério do centro.

Faleceu às 5:00 horas de 20/9'0 Jovem Gilson Oldenbrg
com idade de 22 anos, deixando enlutados seus pais, irmãos,
avós, tios, primos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 21/9 às 15:00 horas, saíndo
o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério Rio da
Luz I.

]ARAGuA DO SUL -

Cinco bombeiros mirins

também estão engajados
na campanha de trânsito

que teve início no começo
da semana e prossegue até

amanhã. Promovida pelas
polícias Militar, Civil, pre
feitura e corpo de b�m
beiros voluntários, a cam
panha visa conscientizar as
pessoas sobre a importân
cia de respeitar as leis de
trânsito de forma a redu
zir os números de aciden

tes registrados nos últimos
anos. Ontem pela manhã,
policiais e bombeiros efe
tuaram blitz na Rua Prefei
to Waldemar Grubba, Bombeiros mirins estão orientando os condutores a respeitar o trânsito

Faleceu às 16:00 horas de 20/9 a Senhora Alida Boeder
Kath com idade de 79 anos, deixando enlutados o esposo, 1
filho, 1 filha, genro, neto e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 21/9 às 15:00 horas, saíndo
o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério Rio da
Luz I.

Faleceu às 22:30 horas de 19/9 a Senhora Tereza Cardoso
com idade de 69 anos, deixando enlutados filho, filhas, genros,
nora, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O

sepultamento fqi realizado em 20/9 às 16:00 horas, saíndo
o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério São
Miguel.

Cesar Junkes

próximo ao portal de

Jaraguá do Sul, na entrada
da cidade.

Na oportunidade, fo
ra� entregues mais réguas,
canetas e adesivos alusivos
à campanha e, os motoris

tas que apresentavam algu
ma irregularidade foram'

notificados. ''A intenção é

fazer um trabalho

educativo, alertando sobre

os cuidados necessários

quando se está dirigindo,
mas também não pode
mos deixar demultar aque
les que estiverem com algo
irregular, seja a documen

tação, não uso dó cinto de

segurança, estar falando ao

celular, película irregular,
entre outros", menciona o
chefe de Trânsito do 14°

LOTERIASBatalhão da PolíciaMilitar,
tenente Ricardo Alves da

Silva. Ele destaca que a

campanha está transcorren

do bem, além das expec
tativas. "Comparando
com as edições anteriores,
podemos perceber que
houve uma queda sensível

no número _de acidentes",

avalia.

O subcomandante dos

bombeiros diz que a par- .

ticipação dos Mirins nessa

atividade est-i sendo bas
tante gratificante para eles
e para as pessoas aborda

das, que ouvem orienta

ções dos meninos de 13

anos. "Eles relatam histó-

rias de acidentes que pre
senciaram para sensibilizar
os condutores e fazer com

que eles se conscientizem",
enfatiza.

Até o momento, cerca

de 1050 veículos foram

abordados, atingindo
aproximadamente 1200

pessoas. (FABIANE RIBAS)

Meg.asena
Até o fechamento desta

edição não havia saido o

resultado

Quina
concurso: 1202

31 - 38 - 62'- 73 - 76

Lotomania
.

concurso: 353
04 - 09 - 1 3 - 1 5 -

18 - 21 - 22 - 27 -

33 - 39 - 40 - 43 -

55 - 60 - 61 - 63 -

65 - 66 - 74 - 99.

Loteric Federal
concurso 03771 ;

1°_ Prêmio: 43.156
2° - Prêmio: 02.799
3° - Prêmio: 68.170
4° - Prêmio: 44.391
5° - Prêmio: 50.091

Cerca de 70 mil mini-multas serão distribuídas

H'oje, 25 de setembro, data que se

comemora o Dia Nacional de Trân

sito, diversas atividades serão desen
volvidas no Município. Além das
blitze educativas, os estudantes das
redes municipal, estadual e particular
de ensino vão receber mini-multas

para entregarem aos motoristas que
estiverem cometendo unia atitude ir-

regular no trânsito. Mais de 70 mil

mini-multas foram confeccionadas,
com diversas irregularidades para se

rem assinaladas e entregues' ao mo

torista infrator. Ainda hoje, a partir
das 19h30, haverá uma peça teatral

de Educando Gerold alusiva à cam

panha, no Centro Cultural, com en

trada franca. (FR)

�Jj]§j fll iI! Illrnoo
�

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

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

Mais um grande investimento
em Infra-estrutura.

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

asfalto realizado pela Administração Municipal. A Prefeitura vem investindo em

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

GUARAMIRIM
. ADMINIS.TRAÇAo 2001 - 2004

Trabalho e Transparência
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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N
CAMPEONATO ESCOLAR DE MATA SOLDADO

A FME (Fundação Municipal de Esportes) recebeu

inscrições de dez unidades escolares do Município para
o Campeonato Escolar de Mata Soldado, sornando
373 alunos, distribuídos em 26 equipes no total (13
masculinas e 13 femininas). Esta etapa teve um

acréscimo de 100% no número de escolas e equipes
inscritas na competição. O congresso técnico será

realizado a partir das 15 horas de amanhã, na Escola

Wizard Idiomas, onde será realizado o sorteio das

chaves. A competição está agendada para acontecer

nos dias 2 e 3 de outubro, no Ginásio de Esportes
Arthur Muller. Nesta etapa, os organizadores vão

efetuar uma solenidade de abertura, com entrada das

escolas, Hino Nacional e juramento dos atletas. A

intenção é valorizar o campeonato e também para

que as crianças comecem a vivenciar as váriàs emoções

que o esporte proporciona.

NOVENA DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA

Início dia 16
Reze nove Ave Marias durante nove dias fazendo
três pedidos, dois difíceis e um impossível, mande
publicar essa novena no nono dia.
Mesmo sem fé, verá � que acontece.

D.e L.C

AGRADECIMENTO

A tamílla de Ana Wiebranz Gnewuch, ainda
consternada com sua partida, agradece os

amigo's e parentes que remeteram flores e

cartões até sua última morada. Agradece
,em especial aos médicos e enfermeiras do

hospital São José pelo ótimo atendimento

prestado à família, e pelo pastor Eqberto
Schwanz pela suas palavras de consolo.

AGRADECE
.

FAMíLIA GNEWUCH

dominó, truco e general.
No local haverá sorteio de

brindes e serão entregues
troféus para os três primei
ros núcleos em ordem de

pontuação e medalhas para
os três melhores por mo
dalidade. A entrega está pre
vista para o dia 29 de se

tembro, às 18 horas, duran
te a reunião plenária Acijs
Apevi, no Cejas (Centro
Empresarial de ]araguá do

Sul). (FABIANE RIBAS)

dades de classe organizam
uma atividade deste gêne
ro, que tem como objeti
vo de estreitar o relacio

namento entre núcleos e

nucleados.

As, ,entidades orga
nizadoras das competi
ções contam com 19 nú

cleos setoriais e acreditam

que vão envolver aproxi
madamente 150 pessoas.
"Nós vamos elaborar esta
atividade de integração

porque percebemos que
muitos estão motivados.

Depois, efetuaremos uma

avaliação para verificar a

acei-tabilidade dos assoei

ados e promover um tor

neio por atia", diz o co

ordenador de serviços da

Acijs, Luiz Dalti.
A promoção vai reu

nir disputas nas modalida

des de futsal, vôlei de areia '

masculino, misto; bochano
masculino e feminino,'

ESPORTE CORREIODOpovoll
esporte@Jornaicorrelodopovo.com.br

ICOMPETIÇÃO: JOGOS SERÃO REALIZADOS NO PRÓXIMO DOMINGO, NA RECREATIVA DA MARISOL

como resultado: Magna
Logística/Amizade O - Rio
Molha 4; Vitória 2 - Kiferro

1; Bazar do Rau 2 - Vetera

nos da Vila Lalau 0; Cruz de
Malta 4 - Plasticom O. A ro

dada mantém as seguintes.
classificações: Vitória 13,
Cruz de Malta 11, Bazar do
Rau 8, I<iferro e Rio Molha.

Entidades de classe .empresarial
organiza torneio de integração

, , .

Ultima rodada do FutebolAmador 1 aDivisão será domingo

Rogério Tomazelli .diz a rodada prossegue dia 5 de outubro

O. A classificação até esta

rodada é a seguinte:
Flamengo 15 pontos, Tupy
segue com 2, Vitória 10,
Botafogo 5, Cruz de Mal

ta 4, Caxias 3 e Rancho
Bom apenas 2 pontos.

Na categoria Sênior do
16° Campeonato ]aragua
ense de Futebol Sênior teve

7, Veteranos da Vila Lalau e

Plasticom seguem com 3 .

pontos cada e Magna
Logística/Amizade com

apenas 1 ponto .

O presidente da Liga
]araguaense de Futebol,
Rogério Tomazelli, infor
ma que a próxima rodada

será dia 5 de outubro.

]ARAGuA DO SUL - A

Acijs (Associação Comer

cial e Industrial de ]araguá
do Sul) e a Apevi (Associ
ação das Micro e Peque
nas Empresas do Vale do

Itapocu) estão organizan
-do o primeiro Torneio da

Integração dos Núcleos

Setoriais, programado
para o dia 28 de setem

bro, domingo, na Recrea

tiva da Marisol. Esta é a

primeira vez que as enti-

]ARAGuA DO SUL ...:__ O

campeonato jaraguaense
de futebol amador da pri
meira divisão prossegue
neste domingo, dia 28, a

partir das 13h30, com a

sétima e última rodada des

te primeiro turno. Na ca-.

tegoria aspirante o resulta

do ficou o seguinte: Cruz
de Malta 1 - Tupy O,
Botafogo 6 - Rancho Bom

O e Flamengo 1 - Vitória 3.

A classificação após a

sexta rodada é a seguinte:
Vitória segue na frente com

10 pontos. Flamengo,
Tupy, Rancho Bom, Caxias
e Cruz de Malta estão em

patados com sete pontos.
Botafogo está na lanterna

. com seis pontos.
Na categoria Titular o

resultado foi o seguinte:
Cruz de Malta O - Tupy 1,
Botafogo O - Rancho Bom
O e Flamengo 1 - Vitória

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• BICICROSS: ATLETAS PREPARAM-SE PARA AS COMPETiÇÕES DA COPA MALWEE, EM OUTUBRO

12 CORREIO DO POVO,

Pilotos jaraguaenses trouxeram
14 troféus da Copa Metalciclo

}ARAGUA DO SUL - A

equipeMalwee de bicicross
esteve este final de semana,

na cidade de Rio do Sul,
onde disputou a Copa
Metalciclo da modalidade,
que está na reta finaL Ao

todo, 13 pilotos represen
taram Jaraguá do Sul na

competição e trouxeram

resultados positivos p�ra
casa, Eles garantiram 14

troféus entre os oito me

lhores colocados das cate

gorias disputados.
Entre os atletas que se

destacaram nas provas, o

diretor da modalidade,
Valdir Moretti, menciona
os nomes de Guilherme

Atletas preparam-se para outra etapa do Estadual, em Brusque

Borscheidt, campeão na' 10 anos; Luiz Madeira

categoria Super 10 e Boys garantiu a primeira coloca-

ção na Boys 8 anos; Sebas
tião da Rosa, primeiro na

Cruizer 40/44, e Dorival
Gruetzmacher liderou a

Cruizer 50 +.

Os pilotos jaraguaenses
preparam-se para a próxi
ma etapa do Campeonato
Catarinense de Bicicross,
marcado para acontecer

na cidade de Brusque. A
disputa seria no dia 27 de

outubro, mas 'foi
, transferida para o dia 1 de

,

novembro. Com a altera-

ção, a Copa Malwee de
Bicicross foi antecipada do
dia 11 de novembro para
o dia 4 de outubro.
(FABIANE RIBAS)

Jogos Escolares de Schroeder começam dia 30 de setembro
SCHROEDER - A Co- modalidades coletivas se- Os jogos, destinados a Edite Hang.

missão Municipal de Es- rão realizadas entre os dias estudantes com até 14 A comissão de espor-
portes do Município pro- 30 de setembro e 2 de ou- anos, vão contar com a tes também vai promover
move no final do mês o tubro basquete, participação das quatro o Festival Escolar, destina-
JEMS (Jogos Escolares handebol, voleibol e futsal. escoladas da cidade (três do para estudantes até 12

Municipais de Schroeder) O tênis de mesa tem crité- estaduais e uma municipal). anos. Eles vão competir
2003. A solenidade de rios diferentes, sendo so- ''A intenção é, além de in- nas modalidades de futsal,
abertura da competição mente individual, com nú- tegrar os alunos, buscar al- no dia 21 de outubro, e

está agendada para acon- mero máximo de dez alu- guns valores que a prática tênis de mesa, no dia 7 de
tecer no dia 30, a partir das nos por instituição de en- esportiva proporciona no novembro, junto com os

8h30, no Ginásio de Es- sino e será no dia 7 de no- lado' educacional", explica atletas até 14 anos. (FABIANE
portes Alfredo Pasold. As vembro. a diretora de esportes, RIBAS)

,Quinta rodada do futebol varzeano será neste sábado
GUARAMIRIM - Acon

tece neste final de semana

a quinta rodada do cam

peonato municipal de fu

tebol Varzeano em

Guaramirim. Doze equi
pes disputam o campeo
nato. No sábado aconteceu

a quarta rodada. Amizade

levou a melhor na disputa
contra o Cruzeiro, por 4 a

O. Serenata e Lethuga's/
l<allu's Material de, Cons

trução empataram em 1 a

1. J á o Beira Rio /Real
Player levou a melhor em

cima da equipe Misto por
4 a 1. Barro Branco e

Beko's empataram em 3 a

3. Empataram também

Agropecuária Friedmann e

Couve-flor em 2 a 2. Já o

BebYista garantiu um gol

"
.

contra a equip,e Oligás.
No resultado parcial da

chave D Beko's/Auto
Gmirim segue na frente
com nove pontos, Oligás,
Bela Vista, Barro Branco,
seguem empatados com 6

pontos. Lethuga's e Sere
nata não pontuaram.

Na chave E Beira Rio/
Real Player é o líder, com
9 pontos, Cruzeiro e Ami

zade estão em segundo
Com 6 pontos cada, Misto
e Couve-flor seguem com

3 pontos cada e

Agropecuária Friedmann
não pontuou.

A próxima, rodada
acontece neste sábado a

partir das 13h15 com as

seguintes partidas.

CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL
VARZEANO EM GUARAMIRIM

li Bela Vista X Serenata

Beira Rio /Real X Couve-Flor
Player ;,

"'"

Partidas que acontecem Amízade

Lethuga's/Kallu's X Beko's
Mat. Cons

Agropecuária X Amizade
Friedmann r...

,�

Partidas que acontecem no Beirra Rio

Cruzeiro X Misto

Partidas que acontecem no Avaí

Barro Branco X Oligás
,',

Partidas que acontecem no Seletolil·
'0 " lU."
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NOTAS
_

TÉCNICO DEIXA O FIGUEIRENSE
O técnico Luis Carlos Ferreira deixou o Figueirense, que
ocupa o 12° no Brasileirão, para comandar o Marília, 7'
na Série B. "O Marília me fez uma proposta tentadora e

me pediu para realizar um trabalho de base, com período
inicial de um ano. Eu pensei e acabei aceitando o desafio,
O Marília quer ser campeão da segundona e pretendo
ajudar", disse, em entrevista à rádio CBN/Diário.
Ferreira agradeceu ao respeito da torcida e o tratamento

que a diretoria dá aos profissionais, ressaltando' que o

contrato que tinha era somente verbal e que sua família
não queria que deixasse o clube catarinense. "Não há do

que reclamar. Sei que deixo as portas abertas aqui no
Figueirense. Um clube que paga em dia e trata bem os

profissionais. Ao lado do marília, é um dos poucos. Eu
�ão tinha contrato assinado e eles me pagarão os dias

que eu trabalhei e vou embora tranqüilo. Embora, pela
minha família eu não deixaria o Figueirense", afirmou,
Luis Carlos Ferreira comandou o Figueirense em seis

partidas com três vitórias, dois empates e uma derrota e

era chamado pelos torcedores de "Maluco Beleza", em

referência ao seu jeito diferente de comandar os

treinamentos. Ferreira chegou a treinar uma semana inteira
,

com uma formação e, na véspera do jogo com a Ponte
\

Preta, mudou o time.

Próximos JOgOS Brasileiro Série B

27/9 Palmeiras x Vila Nova

Sport x Portuguesa

Botafogo x Náutico

Londrina x Santa Cruz

Remo X Brasiliense

Gama .. x América-RN

Ceará x Marília

Mogi Mirim x
I Caxias

União São João x Paulista

joinville x CRB

Anapolina x Avaí

América-MG x São Raimundo
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