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O gerente de RH, Afonso Bortolini, falou sobre a pesquisa que conferiu o prêmio de melhor empresa para se trabalhar. Página 4

Atividades esportivasmarcaram
a festa de 39 anos de Schroeder

-r esar Junkes

Schroeder completou 39 anos de história na sexta-feira e, em comemoração à data, promoveu atividades esportivas.
Provas de velocross atraíram pilotos de toco o Estado e a Canoagem também foi a atração do final de semana. Página '12
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Cesar Junkes

Aproximadamente 1.800 crianças
participaram da 8° Festa da

Criança, promovida pelo
Departamento da Mulher do
Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário de
Jaraguá do Sul e Região. Página 6

Assistentes Sociais
.

discutem os 10 anos

doLoasemGuaramirim
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Exposição artística

na Fameg inaugura
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2 CORREIODOPOVO

Questão de honra e

respeito à população
4nz, CESAR ScHÓ�i:;-'-presidente doPTdeJaraguá do Sul

A trajetória do i:;Tf� marcada pela ética, coerência e

pela luta em favor da justiça social. Fundamentado

.nesses princípios, tornou-se referência e a esperança para
'milhões de brasileiros. Apesar do Brasil liderar o ranking
mundial da corrupção, nenhum membro do PT está ou

esteve envolvido em escândalos. Essa é a grande marca

do PT. Um partido sério, que enxerga o poder como o

instrumento para as transformações necessárias em

benefício do povo.
Assim é o PT. E em Jaraguá do Sul não é diferente.

Desde a eleição dos nossos vereadores, em 2,000,
percebeu-se um avanço na política. A exigência do;

,

respeito pará com a coisa pública elevou 'o debate e

colocou a Cãmara na defesa dos interesses da sociedade.

Legislar e ficalizar a aplicação do, dinheiro público são

obrigações dos vereadores e isso osnossos têm feito com

responsabilidade.
Da mesma forma, o PT se orgulha do deputado Dionei

Walter da Silva. Parlamentar de primeiro mandato, tem
se destacado na Assembléia Legislativa, trabalhando
arduamente na construção de uma sociedade mais justa
e fraterna. A proposta de trabalho de Dionei privilegia o

incentivo ao exercício da cidadania e tem como meta

mudar a cultura política <!to Brasil, evitando o

paternalismo, o clientelismo político e o assistencialismo

demagógic? que, muitas vezes, geram dependência,
privilégios e corrupção.
Dionei exerce com rigor a verdadeira função

parlamentar, tendo como objetivos os avanços sociais e

a organização da sociedade na busca de seus direitos para
consolidar a democracia. Para tanto, mantém umá agenda
repleta de atividades, t�nto na Assembléia ',L_�gis'l�tiva,
quanto nas comunidades., ,

;

.
','

Em apenas nove meses, 'de �illdàto� tD�ion'ei
apresentou vários projetos de lei, entre' eies o que põe
fim à estrutura na Assembléia Legislativa do deputado'
nomeado secretário de Estado; o Pró-egresso, que visa
reinserir na sociedade, de forma qualificada, as pessoas
que cumpriram pena no Estado; o Software Livre na

administração púlica de Santa Catarina; o que cria a

Comissão de Saúde do Sevidor Público, e o que propõe
eleição direta.para.diretores das escolas da rede estadual.
E tialTli$a, na .Assernb léia o projeto que garante à

população ';:tpresenta't, projetos de lei.

Atuàlrh�n�i"Dlonei é presidente d� CPI da Casan,
que apura' a. origérn da dívida trabalhista da estatal. O
trabalho sério e, responsável do deputado do PT tem

recebido- mq:i�.Qs elogios' e àpr�ser:ttado resultados

concretos. ;.R;euhÍl,��,�,eicotn as 'lideranças da região para
ouvir suas 'pfincip�is e, emergenciais reivindicações. É
assim que trabalha o PT, com atenção às comunidades e

respeito ao próximo. �

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
Centro, ou pelo e-mall: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço oú
telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
gramaticais necessárias,
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"Tempos de disputa
< As eleições munrcipars

acontecem apenas' ano que
vem, mas, como era de se es

perar;·todos os partidos polí
ticos já estão em plena cam

panha: Embora pão admitam
publicamente, os candidatos

ou pretensos candidatos já
estão nas ruas em busca de

novos eleitores ou tentando

resgatar os velhos correligio
nários. Políticos que até o iní

cio do ano afirmavam catego
ricamente serem contra certas

coligações já mudaram o dis

curso e, sem nenhuma vergo
nha, passaram a usar aquela
frase de que "em politica tudo
é possívél" e não Se constran
gem em 'esquecer Os rancores
do passado em nome dà po�-

r'
sibilidade cio P9de�.. . >,

O, quadro políticoé com

pIe���'está,pas'�a�do por.um
momento deredefinições. O
pT, por e'xemplo, deliberou
por uma posição de iridepen
dência com redação ao gover- '

no estadual, após ter sido de

cisivo na eleição doatual go
vernador Luiz Henrique. Ape
sar da oposição ferrenha pa
trocinada especialmente pelo
PFL, o PT, sem dúvida, pelo

r'
Sabe-se que as

eleições de 2004
serao

determinantes
na consolidação

das forças
políticas em

nosso Estado
e em nossa

região

contando com os avanços

conquistados recentemente

através dos espaços ocupa
dos no governo estadual e

projeta-se como força políti
ca das mais importantes. O
PMDB também quer conso

lidar seus ganhos políticos e

o PT, nesse aspecto, tem um

grande desafio em âmbito
i,estadual e suas possibilidades

para o futuro estão' direta
mente relacionadas com o

desempenho eleitoral do ano

que vem.

Aqui em Jaraguá do Sul e
_..J

menos na região do Itapocu, em toda a Santa Catarina, os
tem boas perspectivas, isso petistas decidiram defender o
se o' governo Lula for favo- 'governo Lula com unhas e

rável ,fos a�seios da popula-' dentes e mostra-se disposto
ção.

,

'

"
a' oferecer argumentos para

"

Sabe-se queas eJ,eições;de. .defender as decisões do go-
2004 serão deterrnin��tes na :

vemo federal.

consolidação das fo�ça's,\pÓl
'.

"'.
O que a sociedade espera

líticas em fiQS,SO Estaç10 (!;,'�m< 'é,que a cidade não se trans
nossa regiao�Os'pa'rtid�s,der� "f�rme em uma arena e que a

rotados hil's'eleIÇõt& q?"ariq ;' campanha seja feita com ho-
"

�,
passado tentarão recompor nestidade e transparência,
suas forças políticas e a 50- Que o eleitor tenha condições
ciedade poderá presenciar de escolher eptre as qualida
um embate eleitoral qu<: há des e não entre os defeitos '

muito tempo não se via. dos candidatos. Acima de
O PSQB certamente vai tudo, o que deve prevalecer

tentar .consolidar sua base é o bem da coletividade.
'
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o prefeito de Schroeder, Osvaldo Jurk, tem

afirmado que não pretende se candidatar a reeleição
e que o PMDB está aberto a coligações de qualquer
partido e não descarta, inclusive, uma coligação com
o PT. Jurk salienta, entretanto, que vai apoiar o

candidato do PP, partido aliado ao PMDB e que
dá sustentação a atual administração municipal. De
acordo com Jurk, o PMDB e o PP fizeram um

acordo nas últimas eleições municipais para que o

candidato do próximo pleito municipal seria o atual

r.' vice-prefeito, Orlando Tecilla, Além de Tecilla, o

prefeito de Schroeder afirma que o PP tem outros

nomes fortes que poderiam ser candidatos, como
o do atual presidente da Câmar� de Vereadores.

CANDIDATO
O diretório municipal do PT DE Schroeder definiu

neste domingo, durante a reunião ampliada
realizada na Escola Luiz Delfino, que o candidato

ao cargo de prefeito é o líder comunitário João
Reis Filho. De acordo com o candidato, o PT está

aberto a coligações, desde que seja com partidos
que tenham a mesma ideologia. João dos Reis Filho

afirma ainda que o PT de Schoreder está pronto e

tem candidatos em todos os níveis. A intenção,
segundo ele, é lançar uma nominata paravereadores

de cerca de 10 pessoas, mas com possibilidade de

eleger no mínimo três vereadores. Esta é a primeira
vez que o PT de Schroeder participa de eleições
municipais com candidato próprio a prefeito. O
PT dé Schroder existe desde 2000, tem 140 filiados

e demonstrou uma excelente performance nas

eleições do ano .passado,

ENTR ASPAS
"Vamos defender o governo lula". A

afirmação é do presidente do diretório do PT

de Jaraguá do Sul, Luiz César Schorner ao

re fe r i r- s e a a tua ç ã o d o PT nas pró x i mas

eleições.

Vinhos Finos·e Espumantes
taurantes, Eventos e Consumo Pes

a preços e catálogos
eserttante e:x:eIU8IvQ para JolnvUle., Jaraguá,
ranctscc, São BentO/Planalto Norte/Se
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•ESCLARECIMENTOS: REPRESENTANTES DO GOVERNO EXPLICAM RAZÕES PARA O ATRASO DE OBRAS

Deputado afirma que cobranças
estratégias da oposição

nesse sentido. "Vamos co

brar da Prefeitura", afirma
Santos.

O deputado estadual do

PT salienta que as cobranças
e criticas sempre' serão acei

tas, mas ressalta que algumas
são frutos de estratégias da

oposição, empenhados em

cobrar do governo atual o

que não foi cobrado dos

governos anteriores. (MARIA
HELENA DE MORAES)

PT deJaraguá do Sulnão abremão de ser cabeça-de-chapa

,_

sao

]ARÂGUÁ DO SUL - O

diretor do Dnit ( Departa
mento Nacional de

Infrestrutura) João José dos
Santos esteve ontem em

Jaraguá do Sul para avaliar

as condições de tráfego da
BR-280 e anunciar, para os

próximos dias, o início das
obras de recapeamento de

um trecho de aproximada
mente 7 quilômetros, dividi
dos em quatro pontos con

siderados criticos: na altura

da Weg Quimica, no acesso

da BR-280 com a BR-101 e

proximidades da empresa
Vega Sul e do Porto de São

Francisco, em São Francisco

do Sul. De acordo com San-

tos;a empresa que venceu a

licitação deve iniciar as obras
em aproximadamente 10

dias. O valor licitado para
esta etapa é de R$ 1 milhão.'

.

O diretor do Dnit veio a

Jaraguá do Sul à convite do

deputado Dionei Walter da

Silva, que, pressionada pelas

]ARAGUÁ DO SUL -

Defender o governo Lula,
elaborar o plano de gover
no paras as próximas elei

ções e não abrir mão de ter

um candidato a prefeito.
Estas foram as principais
resoluções tiradas durante a

reunião ampliada do
diretório municipal do PT,
realizada durante todo o

sábado último, na Câmara

de Vereadores. Durante o

encontro, que teve a parti
cipação de cerca de 70

petistas filiados, também foi

formado o GTE ( Grupo
de Trabalho Éleitoral) cria
do em.rodos os diretórios

municipais d� PT com o

objetivo' de, desde já, tra
çar as metas e estratégias de
trabalho para as eleições do
ano que vem.

De acordo com o pre
sidente do PT de Jaraguá

. do Sul; Luiz César

Schorner, nove pessoas fa
zem parte do Grupo de

Cesar J unkes

Diretor do Dnit, João José dos Santos, esteve ontem em JS

inúmeras reclamações em

relação a demora na obra de

recapeamento da BR-280,
decidiu convocar o diretor

ministrações federais e agora
quer tudo às pressas. Ele ale-

,

ga que a pavimentação da
BR-280 tem mais de 30 anos

do Dnit. "Esta é a terceira

vez que venho aJaraguá em
Sul desde que estou no car

go, h á quatro meses", com

para o diretor. Segundo ele,
a sociedade local foi com-

e a manutenção sempre dei

xou a desejar. ''A obra que
será iniciada em breve vai in

cluir a limpeza, roçada das

margens, drenagem e

recapeamento nos pontos
criticos", ressalta.

.

placente com as outras ad-

Vicky Bartel

Reunião aconteceu no sábado, na Câmara de Vereadores

Trabalho Eleitoral. O gru
po passa a se reurur sema

nalmente a partir da sexta

feira desta semana. "Esse

grupo vai direcionar toda
a estratégia de trabalho

para as eleições de 2004",
confirma Schorner, Segun
do ele, esse mesmo grupo
ficou encarregado de fazer

os contatos

•

com outros partidos
para possíveis coligações. O
presidente do diretório do

PT de Jaraguá do Sul sali

ente que toda a coligação
será baseada em projetos, e
não em pessoas e deve

priorizar os partidos que.
,

dão sustentação ao gover
no Lula.

No que se refere a es-

Além da vistoria na BR-

280 o diretor do Dnit tam

bém recebeu um abaixo as

sinado com 1.800 adesões da
Associação dos Moradores

do Bairro Estrada Nova,
Vila Rau e Água Verde. A

solicitação é que sejam pro
videnciadas ciclovias, ilumi
nação pública emelhorias no

acostamento no trecho onde

foi construído o túnel sobre

a BR-280. O diretor doDnit

salienta que a responsabilida
de dessas obras é da Prefei

tura, que, há dois anos; fir

mou-contrato com o Dnit

colha de um nome para' se
candidatar ao 'cargo de pre
feito, Schorner salienta que
esse assunto será discurido

somente no início do ano

que vem, quando o

diretório vai determinar um

'período de cinco dias para
inscrição dos candidatos.

Caso mais de uma pessoa
se inscreva, haverá prévia.
"Todos os filiados estão em

condições de concorrer",
afirma Schorne, embora
admita que não acreditá que

surja uma oposição ao

nome de Dionei Walter da

Silva, candidato natural ao

cargo. (MHM)

Mt"
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IPRESTíGIO: EMPRESA DE JARAGUÁ DO SUL ESTÁ E.NTRE AS 100 MELHORES PARA SE TRABALHAR

Weg é homenageada na Acijs
por sua performance empresarial
]ARAGuA DO SUL =:

''Além das politicas e práti
cas, o que mais conta é o

equilíbrio interno, o ambien
te de' trabalho, a relação de

confiança, o feedback, o
envolvimento e o reconhe

cimento pessoal, além de
saber ouvir e valorizar as

pessoas". A afirmação é do

gerente de Recursos Huma
nos da Weg, Afonso

Bortolini, ao referir-se ao

prêmio concedido a empre
sa, considerada pela Revista
Exame como uma das 100
melhores empresas do Bra
sil para se trabalhar.

Bortolini participou da
reunião semanal da Acijs (
Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul)
realizada na noite de ontem

para apresentar aos associa
dos da entidade os motivos

e os métodos da pesquisa
que fizeram com que a em

presaWeg fosse incluida no
rol das 100 melhores em

presas brasileiras para se tra

balhar. Na avaliação de

Bortolini, a Weg, ao longo
dos anos, tem criado meca

nismos e uma série de poli
ticas e práticas que fazem
com o colaborador sinta-se

privilegiado.
Entre os pontos apre-

Vicky Bartel

Gerente de RH, Afonso Bortolini: "o mais importante é o ambiente de trabalho"

sentados pelo gerente deRH,
destaca-se a remuneração,
com destaque para a politi
ca salarial adotada e o recru

tamento interno. ''Nosso sis

tema de distribuição dos lu

cros, a possibilidade de cres
cimento profissional com
oferta de cursos internos e

externos são pontos fortes

da empresa", afirma

.

Bortolini. Ele especifica que
somente ano passado nada

menos que 1.243 colabora

dores receberam promo�
ção. Outro ponto de desta

que é o desenvolvimento

profissional, que oferece o

Centro Weg, uma escola

para adolescentes de 15 a 18

anos; disputada quase como
se fosse um vestibular.

O gerente de Recursos

Humanos citou ainda o

ambulatório próprio, ali
mentação, serviço social (
três assistentes sociais e duas

psicólogas), assistência mé
dica hospitalar, assistência
odontológica, convênio
com creches, auxilio esco

lar, seguridade social, e ou
tros benefícios. Na área de

ética e cidadania aWeg pro
move vários projetos de

cunho social, entre eles a

Ação Comunitária, que este

ano fez 17 mil atendimen-

tos e ainda Coração Volun
tário,Vida Serena, Resgate da
História, Novo Ser, Novo
Começo, Guará, Largada
2000 e Belém, além de par

ticipação na, Scar, Corpo de

BombeirosVoluntários e Lar
das Flores.

A metodologia da pes

quisa consiste em entrevistas

feitas com os colaborado

res, sem nenhuma interferên

cia da diretoria. Dos 600

questionários enviados para
os colaboradores, 466 fo

ram respondidos: A Weg,
quando da pesquisam, tinha
9.600 colaboradores. (MARIA
HELENA DE MORAES)

,

Prefeitos daAmvalidecidem reduzirhorário de atendimento
]ARAGuA DO SUL -

Em reunião realizada na

tarde de ontem os prefei
tos que integram os muni

cípio da Amvali (Associa
ção dos Município do Vale
do Itapocu) decidiram re

duzir o horátio de atendi

mento. O novo horário de

trabalhos dos servidores

públicos municipais entra

em vigor a partir da pró
xima segunda-feira. O ob

jetivo é economizar para
de adaptar a' Lei de Res

ponsabilidade Fiscal e ter

minar o ano com as con

tas em dia.

O prefeito de Jaraguá
do Stil, Irineu Pasold in-

. César Junkes
Reunião aconteceu ontem, na sede da Amvali

o formou que a Prefeitura

vai atender das 7h30 às

13h30. Já em Schroeder,
Guaramirim e São João

do Itaperiú o horário será

das 7h às 13 horas. O pre
feito de Corupá, Luiz

Carlos Taminini ainda não

decidiu e o prefeito de

Massaranduba não com

pareceu ao encontro, mas,
de acordo com informa

ções dos prefeitos presen
tes, ele não vai aderir ao sis

tema.

O prefeito de Jaraguá
do Sul afirma que a medi

da vai gerar uma economia
de até 33% sobre a folha

de pagamento, que está em

aproximadamente R$ 3

milhões. "Todos os cargos
comissionados deixarão de

receber auxílio alimentação,
vamos economizar com

bustível e estão s.uspensas a

licença prêmio e as férias",
informa o prefeito. (MHM)
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INFOR.
ACIJS
O Núcleo de Comércio Exterior da Acijs ( Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) promoveu
ontem, no Centro Empresarial, treinamento sobre

Certificado de Origem no âmbito do Mercosul,
envolvendo todos os procedimentos do respectivo
formulário, suas implicações, responsabilidades e

benefícios. O treinamento foi conduzido pela Fiesc, que
fez uma abordagem geral acerca dos tratados

. internacionais. O treinamento durou cerca de quatro
anos.

CLIENTE
O cliente sempre tem razão? Como lidar com as

reclamações? Como transformar um cliente queixoso
em um cliente fiel? Estas e outras questões estão sendo

abordadas no curso "Como lidar com as reclamações
dos clientes", que começou ontem e encerra hoje, no
Centro 'Empresarial de Jaraguá do Sul. A promoção é

da Apevi ( Associação das Pequenas Empresas do Vale

do Itapocu) e tem por objetivo conscientizar

vendedores, prestadores de assistência técnica e outros

colaboradores que trabalham no serviço de atendimento

ao cliente e outras áreas. A intenção é oferecer subsídios

ao vendedor para que ele saiba lidar com os problemas'
que surgem ,no relacionamento cliente-empresa e

direcionar as reclamações para, através delas, obter a

fidelidade dos clientes.

�:TERCEIRIZAÇÃO
O Núcleo das Transportadores promove, nesta quarta
feira, a palestra "Legalização da Terceirização nos

Serviços de Coletas", com o advogado Henrique Lucena
Cravo e o contador Ademir Avelino Fagundes. O
objetivo é fornecer conhecimentos para a legalização
na contratação de terceiros p�ra os serviços de coleta

no segmento de transportes. A palestra está programada
para iniciar às 8horas,na Sala Blásio Mannes, no Centro

Empresarial de Jaraguá do Sul. Entrada franca.

CORRETOR
O Núcleo de Corretores de Seguros traz o rrofessor
José EmílioMenegatti para a palestraA Felicidade como

Diferencial Competitivo, que abordará questões como
arte de cultivar bons relacionamentos, amissão de vencer
desafios e superar limites, a consolidação das conquistas,
o hábito do elogio e o compartilhamento para o alcance

�:
dos objetivos. A palestra marca o Dia do Corretor de

Seguros, comemorado no di� 12 de outubro. Menegatti,
requisitado: como palestrante nos grandes
acontecimentos do Estado e do País, é Presidente da

Associação Catarinense de Supermercados. A palestra
acontece a partir das 20 horas.

Compra
2.8610

2.9000

Venda

2.8630

2.9800
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LOGOMARCA
O DACA (Diretório Acadêmico de

Administração), da Unerj, lançou concurso para
a escolha da logomarca e slogan. Através. de
concurso, os alunos de Administração,
Comércio Exterior e Marketing concorrem a

mensalidades de novembro de 2003 pagas pelo
DACA. Os alunos podem se inscrever através

do site www.unerj.br clicando no link "Visite o

ç)' site do DACA". As inscrições vão até 15/10 e

o regulamento pode. ser visto no site. O

resultado será divulgado dia 7 de novembro.

FENATRAN
O Núcleo das transportadoras Acijs/Apevi,
com apoio do Sebrae/SC estão promovendo
Uma missão técnica empresarial para visitar a

feira Fenatran e a Fábrica da Mercedes Benz em

São Bernardo do Campo, SP, nos dias 22 a 24

de outubro. O local será Pavilhão de Exposições
do Parque Anhembi em São Paulo. O roteiro,

transporte e o valor da viagem podem ser

conferidos no 275-7005 com Osni ou no e-mail

osni@acijs.com.br

TRANSPORTADORA�
O Núcleo das Transportadoras promove a

palest'ra "Legalização da Terceirização nos

Serviços de Coletas", com o advogado
Henrique Lucena Cravo e o contador Ademir

Avelino Fagundes. A palestra será'realizada

amanhã, às 8 horas, na sala Blásio Mannes, do

Cejas. A palestra é gratuita é as inscrições devem

ser feitas com antecedência no 275-0075. As

vagas são limitadas.

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

Efésios 2:8a Rua MaxWilhelm, 289
Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

cesso nos

iliários. No

r cinza e amarelo.
Touro -'-- Transformações

'�rão abalar a sua

a com a pessoa
: Marrom, laranja

[asa.
Câncer -Sucesso em

hefia. A distância
:;s,ácula no seu

r: Branco,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.CONFERÊNCIA: ASSISTENTES SOCIAIS SE ENCONTRARAM PARA AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO

Conferência de Assistência
Social realizado no sábado
GUARAMIRIM - Os

Conselhos Municipais de

Assistência Social de

Guaramirim, Barra Velha,
Corupá, Massaranduba e

São José do Itaperiú reu

niram-se no sábado na

ConferênciaMicroregional
da Assistência Social da

Amvali, na Fameg em

Guaramirim. Mais de 60

pessoas participaram da

Conferência que elegeu
dois delegados que' repre
sentarão as cidades nos díás
3 e 4 de novembro em

Joinville na etapa estadual.

Além da eleições foram

discutidos assuntos que
foram divididos em qua
tro eixos temáticos: Con

ceder politicas para realizar
o direto, planejar localmente
para descentralizar o direi

to, assegurar recurso para

garantir a política e

mobilização e participação
como estratégia para for

talecer o controle social.

Após as palestras fo

ram realizadas as oficinas

Assistentes Sociais se encontraram para avaliar e discutir diretrizes
Vicky Bar!el

onde os profissionais pu
deram fazer urna'avaliação
sobre os 10 anos do Loas

(Lei Orgânica da Assistên

cia Social), discutiram as

dificuldades e criar pers

pectivas para o futuro na

área da assistência social.

De acordo com à se

cretária executiva da

Amvali e coordenadora da

conferência Maria Tereza

de Amorim a participação

Museu Parque Malwee

]ARAGuA DO SUL - O

museu Parque Malwee

Wolfgang Weege está

apresentando até o/ dia 17

de outubro uma exposi
ção da artista guara
mirense Íris Dora Persike

, Kuczkowski. A artista pos
sui quinze anos de experi
ência e revela em sua pin
tura a arte viva em óleo

sobre tela.

Íris tem uma trajetória

marcada por intensa parti
cipação em cursos e semi

nários minis trados por
mestres da pintura nacio

nal e internacional, entre
elesJulietaMiers Goinville),
Eduardo Reis (Ioinville),
Douglas Frasquette (São
Paulo) e Bia Moreira

(Iataizinho, PR). A pintora
já participou e realizou ex

posições em várias cidades

catarinenses e suas obras já

Hoje, não a'trairá
e todos. Na
evite ser franca

ar: Creme, vinho e

Virgem - Cuidado, pois a

timental deverá
ertas

excesso de
com o seu par

r muito mal.
(iQc::;;8Jnk, preto e

amarelo.
E

relação amorosa

usar tensão.

Cor: Verde, cinza e

das ONG's poderia ter

sido maior, já que as Or

ganizações Não Governa

mentais são parceiras dire
tas dos trabalhos sociais.

"Mas independente disso a

conferênciamuito positiva,
os palestrantes eram pes
soas altamente preparadas
e nos deu urn bom supor
te para realizarmos um

debate interessante", escla
rece a secretária executiva.

Ainda segundo Maria Te

reza, os delegados eleitos

para representar a confe
rência estadual são pesso
as que detém grande co

nhecimento das propostas.
"Não queremos apenas
delegados que sejam ou

vintes, mas que os repre
sentantes sejam atuantes,

para que participem e ar

gumentem", finaliza Maria
Tereza. (CG)

posições no Museu deve

rão agendar datas com a

coordenadora do local,
Évelin Fritzke. O horário

de atendimento do Mu

seu é diário: de Segunda a

Sexta, das 10 às 12 horas

e das 13 às 17 horas. Aos

sábados e domingos; das

9h30min às 12 horas e das
- 13h30min às 17 horas. O

telefone para contato do

Museu é o 376 0114 .

'"

com nova expoSlçao

o que
e será pelo seu

união poderá
s or: Branco,
azul e rosa.

Peixes-Na intimidade,
e você parar de
riando o seu

r: Pink, marrom e

foram adquiridas por
apreciadores de arte do

Chile, da Bolivia, da Ale

manha e dos Estados Uni
dos.

Esta é a quarta exposi
ção de artes que o museu

disponibiliza aos visitantes

somente neste ano. Ela

pode ser conferida na casa

01 do Museu Parque
Malwee. Os artistas que se

interessam em realizar ex-

•

Sagitáil9'l"% Cumpra as

suas tarer��Vida .o dois

p f:l §'sJJpor uma fase
rui : Vermelho, morrem

st<_
e�
Capricórnio-Aceite o

de gente experiente.•
orosa poderá ser

r: Preto, bege
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ICOMEMORAÇÃO: TRABALHO VOLUNTÁRIO É MARCA REGISTRADA NAS PROMOÇÕES DO SINDICATO

Festa da Criança do Sindicato

registra público recorde
]ARAGuA DO SUL -

A 8° edição dà Festa da

Criança, realizada sába
do � tarde na sede do
Sindicato dos Trabalha
dores nas Indústrias

Têxteis de ] aragúá do
Sul e Região teve um

público estimadó em

3.500 pessoas, sendo

que 1.800 de crianças de
todas as idades. Entre as

atrações oferecidas, des
taque para as apresen
tações de dança da Scar

( Sociedade Cultura 'Ar

tística) e do Centro
Educacional Canguru,
que mostraram ao pú
blico as mesmas coreo
grafias vistas durante a

nona edição do ]araguá
,em Dança.

A festa é organizada
pelo Departamento da
Mulher do Sindicato. "A
cada ano que passa o

evento tem mais públi
co", analisa a diretora
do Departamento e

vice-presidente do Sin

dicato, Rosane Sasse.

Ela lembra que as p ri

meiras edições foram
realizadas dentro do

prédio; ,mas, devido ao

acrés cimo de público,
começaram a ser reali
zadas no pátio do Sin

dicato. Este ano foi
construído Um galpão
pré-moldado. "Essa

nova estrutura evita

contratempos em caso

de chuva e também será

Mais de mil crianças participaram do evento, sábado à tarde

usada para outras ativi

dades", comple-menta
o presidente do Sindi

cato, Gilda Alves.

Para prestigiar a cri

ançada foram instala
dos vários brinquedos,
cornoepiscina de boli

nhas, cama elástica, pin
tura facial, tênis de mesa

e ainda um parquinho
com vários brinquedos.
A dupla sertaneja Kauã

e Kauê, funcionários da

Malwee, fizeram show
de lançamento do CD.

Todas as crianças rece

beram ainda um refri

gerante, um pacote de

pipoca, um pote se sor

vete e um cachorro

quente. Ainda de acor

do com Rosane, a festa

é destinada exclusiva
mente para a categoria
vestuarista, que tem

comparecido maciça
mente, "mas também

aparece gente de outras

categorias e a gente re

cebe", ressalta.
O funcionário da

Marisol, Heliano Ori

bka, 33 anos, levou sua

filha de 1 ano para a

festa. "Acho importan
te que o Sindicato pen
se nas crianças. Esta é

a primeira festa em que

trago minha filha por

que ela ainda é peque
na, mas, daqui para
frente, certamente es

tarei presente nos pró
ximos anos", afirma.

O presidente do Sin

dicato ressalta a parti
cipação voluntária da
diretoria e de outras

pessoas da categoria do
v e s tu a r r o . Segundo
Gilda Alves, aproxima-

Coral da Scar se apresenta no Paraná

]ARAGuA DO SUL - o
Coral da Scar mais uma

vez representa]araguá
do Sul, no Encontro

Anual de Corais daClas
se A-1, que reúne os 13

melhores corais dos 3

estados do sul brasileiro.

Este encontro, que será

realizado em União da

Vitória, PR, no próximo
dia 11 de outubro, faz

parte do 480 Festival de'

Corais da Liga Cultural
Artística do J!>lto Uru

guai. O Coral da Scar,
que desde 2002 voltou a

ser regido pelo Maestro
Luiz Fernando Melara,
possui hoje 35 cantores

que realizam seus ensai
os todas às quartas-feiras
O)das 19:30 às 22 horas.

Está também prepa
rando seu grande e tra

dicional Concerto de

'Natal, que reúne as vári

as vertentes culturais da
Scar: Coral, Teatro, Dan
ça, Orquestra Filarmôni
ca, corais e músicos con

vidados, que irão formar

um grande presépio vivo.
Todos estão convidados.

A entrada é franca e será

realizado no grande tea

tro da Scar nos dias 5 a

7 de dezembro às 20:30

horas.

damente 100 pessoas,
todas voluntárias, ajuda
ram na organização do

evento, sendo que até a

limpeza do local foi re

alizada pela equipe.
(MARIA HELENA DE MORAES)
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Cesar Junkes

QlJadros podem ser conferidos no espaço cultural

1))1,

Fameg inaugura espaço
• f"'ooJ ".

com exposlçao artisuca

GUARAMIRIM - A

Fameg está abrindo um es

paço na instituição para a ex

posição de quadros e traba

lhos artísticos de acadêmicos.
A primeira exposição foi

inaugurada na noite da on

tem com os trabalhos das

acadêmicas de Administra

ção em Recursos Humanos

Franciely Sanches Mattedi e
Maria Marta da Silva

Kanzler. São 24 obras de

pintura sobre tela, com te

mas voltados para natureza

morta, abstrato e paisagem

que podem ser conferidos
até o dia 16 no Espaço Cul
tural no Bloco D da Fameg.

Para a acadêmica e artis

ta plástica Maria Marta fa-
,

zer esta exposição tem sido

uma experiência bastante in
teressante. "Eu nunca havia

exposto minhas pinturas e

está sendo um orgulho po
der realizar esta mostra é a

primeira para mim e para a

universidade também", des
taca a artista. As telas podem . �
ser adquiridas no telefone

9124-7212. (CG)

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O N° 5.009/2003
Institui Horário Especial de Expediente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições,

DECRETA:
Art.1 ° No período de 13 de outubro de 2003 a 23 de dezembro de 2003, o expediente
dos Órgãos Municipais será das 7:30h às 13:30h, ressalvadas as necessidades de

serviço de cada Secretaria, Autarquia ou Fundação Municipal, e os serviços essenci

ais que deverão ser mantidos, especialmente nas áreas da educação, saúde e sanea-
ti..

menta.

,

Art.2° Os servidores cedidos a outras instituições seguirão o horário dos órgãos em que
estiverem lotados.

Art.3° Este Decreto entra em vigor na data de 13 de outubro de 2003'.

Jaraquá do Sul, 02 de outubro de 2003 ..

SOLON CARLOS SCHRAUTH
Secretário de Gestão

ÍRIS BARG PIAZERA
Secretária de Educação

AIRTON WEBER SILVA DIETER JANSSEN
Secretário de Saúde Secretário de Produção

BRUNHILDE HESSE PASOLD
Secretária de Desenvolvimento Social e Habitação

VALDIR Bo.RDIN
Secretario de Cultura, Esporte e Lazer

HUMBERTO JOSÉ TRAVI
Secretario de Desenvolvimento Municipal

JOSÉ ALBERTO J<LITZI<E
Procurador Geral

SÍLVIO CELESTE BARD
Chefe de Gabinete
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ALUGA-SE - quarto e cozinha
mobiliado. R: Artuh Aldrovandi
- Rio Molha, à 1.500m da
Prefeitura. Tratar: 370-7698.

BARRA ·00 SUL - vende-se, cl
13,80 x 25,00 cl meia água
de 4x6, a 200m da praia.
R$7.000,00 de entro e assumir

prestações de R$240,00.
Tratar: 371-7733 cl Sandro.
(proprietário)

construção, cl 150m2.

R$25.000,00. Aceita-se troca

por terreno para montar
marcenaria. Tratar: 273-5114.

450m2• R$18.000,000. Tratar:
276-1318 c/·Donizete.

TROCA-SE - casa em Jaraguá
por casa em Rio do Sul ou em

Salete. Tratar: 276-2070.

. ""'" .

Imovels
PROCURA-SE - c/ alugar, nas

prox. da Vila Nova, Figueira e Vilq
Lalau. Tratar: 273-1600 cl
Shirley.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-

VENDE-SE - alv., cl 110m2, 3

qtos, sala, coz., gar., área de
servo e lazer, banh., cl ter. de

36.Dm2, todo murado, bem
local.. bairro Boehmerwaldt

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

St;ÉNICALlzÉ .E
CLJO AuTHENT"lqIJE 1.0 16V

Melhor•• Compras 2003
em suas Categort as.

Rede Renault, 183 Concessionárias 110 Brasil. Vale do Itajat é Lítoral Norte - SC

Dicave BLUMENAU
322-8800

ITAJAf
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370-6006 I�

- ._'
.. Consórcio Renanlt

.
Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque; consulte a sua Concessionária Renault para sua região.
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TIIOARTE
MAl. DE CONSTRUÇÃO

370-3232
370-2315

,

AV. PREFEITO WALDEMAR

GRUBBA, 4386 • CENTENÁRIO
JARAGUÁ DO SUL

João Januório Ayraso, nO 341 I
l}ClrcJQIJ� ��gll�r�<?�}l.lIJ� �()�ul)

215-2234/275·2894
9136-2894

Única Loja:
Rflit; .ftliG P1a"ln,,�, 2100-
'VIla NO\'iJ {arltes da Dpas�OOal}

Ja�ua do Sul • Sallta Catarina" rene. (41) 275·3M.8

Rua Walter Marquar.dt, 2270

IIVASATO

'Materlals para COBStruçllo
•

Ferragens e Ferramentas
• Matenal Elétrico

,A.

O QUE VOCE PROCURA PARA
CONSTRUIR OU REFORMAR...

,

...ESTA AQUI!!!
.

Consulte nossos anunciantes
,·.A�TA···cRü�·l
! Mater���,�: ,��:struçao I

I(� I
1275-37271
: 1
.

R: Alberto Santos Dru�mondt, I: rt.:L?:l, :.ylla, �lIll1� JgulI d'1.�lIl.j

AMIJZA.6
MAflBlAlI ., COI'flfliÃO

L Fone/F8.X.. 311-4139
(47)378-1882

37S-1811
Rua Roberto Zeidel, 451

Corupá-SC Ruo 28 de Agosto, 1515 • GuaramirimRuaRilbeno llemann,491· Czemlewlez

370-0800
Av. Wo/dem", G,ubbo, J555 II:'
Vila Lolou - JOTOgUlÍ d� Sul

i

1273-1532
.

I Rua Dorval Marcatto, 80 i

l Loteamento Firenzl Bairro i
Chico de Pauta- Jaraguá do Sul !

....................� , _ "' " "._ .1

Construindo o seu Sonho!

37$-1183
Rua: Jaraguá, 50 - Centro �)

Corupá - SC

Rua PastorSchneider, 832
Borro doBto Cerro

fone: 376-0897
9975-0131

275-3462
Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

Vende: Sobrado(l suite c/ hidra +

dorm.), c/ área 300 m2, em terreno d
450 m2. Preço: R$ 100.000,00
ceita apto/ terreno

Rua Bernardo Karsten - Lateral da
Rua Walter Ma rquardt. Preço: R$
85.000,00

Aluga: Casa de alvenaria (3
dorm. e demais dep.). Rua Paulo
Freire - lote 09 (São Luis)
Aluguel: R$ 300,00

Apto (3dorm. e demais
Ru"a EugenioNicolini,

(Centro). Aluguel: R$ 450,00

Vende: Apartamento contendo 2

dormitórios. Rua Cel. Procópio
Gomes - Resid. Maguillú (Centro).
Preço: R$ 47.000,00

-

Aluga: Apartamento (2
demais dep.). Rua

Planincheck

Aluguel: R$ 330,00

Vende: Casa alvenaria (2 dorm.), c/
área 100m2, em terreno de 378 m2.

Preço: R$ 21.000,00
aceita carro /moto

Vende: casa em alvenaria c/ 235m2,
em terreno de 499m2• Rua: Ida Bridi,
207 (Vila Lalau)
Preço: R$ 48.000,00

Vende: Sobrado (4 dorm. e demais dep.), área construída 170m2"
em terreno de 1.237 m2 ( com piscina). Possui área comercial
com 85m2• (Centro) Preço: R$150.000,OO (aceita casa na praia)

_, Terrenos c/ área de 375 m2 (Próx. Malwee). Entrada + saldo em 24 vezes.

_, Casa em alvenaria (3 dorrn.), c/ área de 45 m2, em terreno de 1.750 m2. Estrada Rio Molha.

Preço: R$ 25.000,00 (Aceita carro/moto)
,

--> Casa em alvenaria (2 dorm.), c/ àrea de 70m2, em terreno de 589m2• Barra do Rio.Cerro.

Preço: R$ 40.000,00
--> Casa mista (3 dorrn.), c/ área 115m2, em terreno de 495m2. Vila Lenzi. Preço: R$ 48.000,00

--> Quitinetes (4 peças). Rua São Cristóvão (Ana Paula), próx. Posto Mime. R$ 200,00
--> Casa em alvenaria (Jdorm. edernals dep.) Rua Luis spezia, 80 (próx, Clube Acarai). R$ 480,00
--> Sala comercial, com área de 47m2• Rua Walter Marquardt, 645 (próx. Correios), R$ 240,00

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
'

E-mail: interimoveis@netuno.com.br/..imoveis-sc.com.br
fone:

311-2111,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(Escolinha zona sul Joinvllle),
20m da Avenida Paulo
Schroeder, próx. Posto de
atendimento BESC.
R$35.000,00. Tratar:
429.7591.

VENDE-SE - alv., cl 110m2, 3

qtos, terreno cl 330m2, Vila

Rau, próx. Supermercado
Brasão. R$38.000,00. Tratar:
371-5512. Creci 8054

VILA RAU - vende-se, mista, cl
4 qtos. R$27.000,00. Tratar:
372-2609.

VILA RAU - vende-se, Cohab.
R$27.000,00. Tratar: 275-
1559.

ALUGA-SE - três, na Rua João

Planlncheck, 293. Tratar: 370-
0164 cl Rubens.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

cl proprietária.

ALUGA-SE no .Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

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

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

GUARAMIRIM - vende-se,
85m2, peças amplas, si
condomínio, estilo sobrado,
30m da Fameg. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.

(proprietário)

SCHR9EDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476.
Creci 3476

VENDE-SE - vende-se, no edifício
D'ltália, cl 3 dorm., ótimo

acabamento, área central.
Ótimo preço e condições à
combinar. Tratar: 9977-5408.

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

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

AMIZADE - vende-se, cl
558m2, Versalies.

R$45.000,00. Tratar: ,371-
5512. Creci 8054.

AMIZADE - vende-se, no Lot.

Blumengarten, rua asfaltada, cl
13,5 x 24,75. R$25.000,00.
Tratar: 371-4612.

CORUPÃ - vende-se, cl
1.833m2, frente ao hotel Tureck
Garden. Tratar: 276-0227.

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

asfaltada. Tratar: 275-3070.
crecí 8950.

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

R$150.000,00. Aceita-se casa

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

RIO MOLHA - vende-se, 40x50,
próx. a Gruta. Aceita-se troca por
moto ou carro de menor valor.
R$7.000,00. Tratar: 275-
3735.

SCHROEDER - vende-se, cl
4.900m2, R: Theodoro Weiss,
próx. Lot. Garcia em Schroeder.
R$35.000,00 negociáveis.
Tratar: 371-5512. Creci 8054

TERRENO - vende-se, próx.
Wigando Meyer. R$4.500,00 ou

troca-se por carro. Tratar: 273-
1343 cl Andreia.

VENDE-SE' - terreno/chácara, cl
52.500m2, em Corupá, área

plana, beira-rio, próximo ao

Seminário. R$130.000,00.
Tratar: 372-3063 cl Egon após
19:00.

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

escritura. Tratar: 372-1359
manhã ou 370-7316 noite.

CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO
FUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!

Comprei construa, reforme e amplie sue ímóvel.

11.245,00 R$ 98,80
21.130,73 _R$ 185,65

$ 30.850,87 R$ 271,05
$ 42,261,47 R$ 371,30

R$ 61.180,83 R$ 537,53
R$ 88.923,07 R$ 776,43
$ 103.923,07 R$ 913,06

CONSÓRCIO IMOB'ILIÁRIO

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

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

Lances podem ser também embutidos ou com

FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

311-8814
S·'

.
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Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 415 - ]araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apartamentos

LE·PETIT
.A.. _,.

para voce que e

qu�lidadeV
segurançav'

satisfaçãoV'
acabamentoV

Fácil acesso y'

Excelente localização V

Privacidade V'

Totalmente funcional V

Design moderno y'

Esquadrias de alumínio V
.

. 5 opções de planta V
Uso do FGTS V

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

Plantão no Local

CRECI 1527· j

o financiamento é

Empreendimento Convise,
que já entregou mais de

.

250 unidades:

www.lepetit.com.br �

Mude seu conceito de viver
br;

(jardén�Jw!JJer.
'RESID'ENCE

3 Dorm«
(selld41� S1Jlít:[f�,'1

Localiuiçãa do Prédio: Rua Leopoldo Mn1/.tlkt�,
. Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 eu trada

saldo direto c/ cJ Cans trutora

Lazer:
Plantão de Vendas: 24h. Inclusive

Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070

Prédio:
Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cf ambiente de descanso,

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

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

R. lVrnreclwl Deodoro da Fonseca, 972
Royal, Barg ee1fer - Jl1mglllí do S1l1- se

CONSTRUseL .

.

"Inovando C onceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CLASSI

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR lOCAlIZAÇÃ,O

DE IARAGUA?

ROy�
VENDAS/LOCAÇÕES
'Loias e Salas Comerciais

(Com dive�a: metragens)

Consulte nossos
prazos de

.

pagamento.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da �onsec�972 - Centro

FONE: (41)275-3070
CONSTRuSI.

"Inovando oonceítos de Vida?

Valorizando
seu ambiente!

/!}'ar4/-no:YU:WUl/

t�Mit�/

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

TERÇA-FEIRA, 7 de outubro de 2003�

NU

�
o Melhor consórcio de

terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóv'eis

Prestacões até
a cont�mplacÜo
RS 214,16

RS 321,24

�. Consórcio BoHlsfella
QUEM CONHECE, CONFIA.

RepresentanteI.
aulorizado: �.m'm

Mandarino: 275-3731 / 275-0051
www.consorciobatistella.com.br

VILA LALAU - vende-se, cl
980m2, R: Major Ferreira,
servidão. R$65.000,00
negociáveis. Tratar: 371-5512.
Creci 8054

VILA RAU =vende-se, cl 348m2,

CRÉDITO PARCELA

_R$ 15.000,00 R$ 167,00__
-R$ 20,000,00 R$ 222,00__
_R$ 30.000,00 R$ 333,00__
-R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_._R$ 50.000,00 R$ 554,00__
_R$ 60.000,00 R$ 775,00__

-_..

edificado, cl 2 casas de mad.,
lot. João Go.alberto Rocha.

R$26.500,00. Tratar: ,371-
5512. Creci 8054

VENDE-SE - cl 350m2, na Vila
Amizade em Schroeder I. Aceita
se carro como parte do negócio.
Tratar: 374-5184 ou no hor.

cornl. no 370:1957.

VENDE-SE - cl '440m2,
edificado, cl galpão de 200m2,
R: Roberto Ziemann, 939, próx.
Depósito Areia Butzke.

R$70.000,00 negociáveis.
Tratar: 371-5512. Creci 8054.

VENDE-SE - padaria, compl.,
ótimo ponto e clientela. Tratar:
370-5767.

VENDE-SE - loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
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 - restaurante e

pizzaria, super bem montado.
Bom preço. Tratar: 273-1313
dia e 370-3279 a noite.

Apartamento - 2 Dormitórios - Garagem - Sacada - Mobiliado - situado rio

Centro R$ 60.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garag'ilm - 2 Sacadas - Novo R$

75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) + Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado no Centro R$180.000,00
.

IMPERDíVEL!!!
-CURSO •

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇOES
-

o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de
construção ciVil. Identificar a manifestação das patologias visando a prevenção
das falhas e adoção de técnicas de reparo..

.
Programa:

1.
.
Etapas do processo construtivo e .uso na construção civil.

�-"wm-2�-'D�ra�líTaade demãteyiais�;tcom�ponentesdasêdmcãçÕes.
3.' Origens da pàtol0gia':

., .. .. ,.. . _.

t[ Pá:iblémas-patOlogicos em:
..........

füildaçõéS
Estruturas
Alvenaria
Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5.
. fy1ªbif�§�ªÇ9��:

Umidade
Corrosão III

Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

6. Procédimentodé r.o.",<:>r,,,,,

,.................... . .........•.•............••.....................

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

I

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@uneTj.com.br

coordênfção de Extensão e Relações Comunitárias

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

Operador de Computador
INFO

Webdesigner

MOIltlgem e Manutenção
de COmputadores

Primeiros Passos
da Informática

Capacitaçá9 Profissional em
Rotinas Administrativas

capacitaçilo Profissional
emVeodas

Turismo e Hotelaria

Iii
Microlins

Operador de telemarileting
Telefonista e Recepcionista

'IngIês - New Genera� .

Barman

1

I

www.microlins.�!aE)CP.Cb.HarrYHadlich.35.centroTelefones:372-35�d!!c!���81111odo�8r.lsiL .. . j
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRECI 643·J

Compra • Vende • Aluga • Administra

Futuro 'Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Rua Quintino Bocaiúva, 64 - Tel. 372-0657 / 37,1-0696

e-mail: futuroemp@uol.con1.br
.

CRECI 8469 - Jaraguá do Sul, SC

Chalé Imobiliária Ltda.
Rua Reinaldo Rau, 58 - Tel. 371-1500

Plantão 9975-1500
i

CRECI 643-J - Jaraguá do iu1, SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Celta
vectra GlS eompl.
Veetra GlS eompl. C/ air bag
Corsa Wind MPFI
Corsa Sedan
Chevette Dl
Chevette Dl

GM
Vermelho
Vermelho
Branco
Cinza
Prata
Prata
Cinza
VW
Vermelho
Branco
Preto
Branco
Prata
Branco
FORD

Vermelho
Prata
Cinza
FIAT

Cinza
Cinza

02
99
02
02
95
95

98
94
90

02
98

Piek-up Corsa L6 01 G R$ 13.500,00
Corsa 4p, L6, ac., d.h 01 G R$ 16.800,00
Gol Special, a.c. 00 G R$ 12.500,00
Corsa Wagon 00 cinza G R$ 16.500,00
Ka 99 prata G R$ lL500,00
Gol4p 99 verde G R$ 13.500,00 .

Palio El, c/ ar L5 97 bordô G R$ 11.800,00
Gol LO eompl. 97 branco G R$ 11.900,00
Corsa Sedan, Gl, L6 97 branco G R$ 13.500,00
Blazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00
Corsa Wagon 97 bordô G R$ 15.500,00
Palio EX 96 laranja G R$ 10.200,00
Golf Gl eompl. 96 azul G R$ 15.500,00
Eseort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Escart L • Euro 94 vermelho A R$ 8.900,00
Chevette Dl 91 branco G R$ 5.800,00
MB 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00
Moto CG Titan KS 01 vermelha G R$ 3.800,00
Uno SX 4p 97 branco G R$ 9.200,00
S-10 96 'verde G R$ 14.500,00
MB 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 32.000,00

Gol Speeial
Gol Speeial
Gol Special cl a.c., trio, alarme
Gol Speeial
Gol ci
Gol Rolling Stones

Eseort Gl SW 4p
Eseort Hobby
Eseort Gl

Uno Mille Fire
Palio Ex

BMW 328i automática 96Preta G

275-3711
372-19193 ·3113

Rua Joao Januário Ayroso; 65
371-5343 - (47) 9903-2936

Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c,
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q.
Uno Mille

vw

99
97
94

99
94
97

99
00
98
01
92
97
99
99
97

93
92
97
97'

e���elho
cinza.
verde
branco
azul meto

cinza
azul rnet.
bordô
bordô

branco
prata
vermelho

Gol MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Gol Mll.6 a.q., desemb.

branco
.azul meto
brnaco
branco
cinza

GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q., d.t.
S-10 Deluxe, compl,
SelO Deluxe, compl. Diesel, 4x4

��gt�1t �CS�� álcool, I.t., d.t., a.q.

8g�;� '{j)i�� 4p, I.t., d.t., a.q.
Vectra GL 2.0

FORD
Escort 1.8L
Escort GL 1.8 a.q.
Escort GLX 16v, 1.8
Escort 1.8, 16v

2003
2003
2002
2000
2000
2000
1999
1999
1998
1998
1997
1997
1997
1996
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1994
1987
1986

V B í C UIó O & R:,=�r Mara:,���,�6
OMEGA CD 3.0 completo 93 Biz 02 vermelha

VECTRA GlS completo 97 YBR 00 preta� S-10 2.2 standard personalizada 97(9 Corsa Wind, 4p 99 branco
CORSA wind o/opcionais 01

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98 prata
CORSA wind c/o cs + trio eletrico 95
GOL mi 16v 4p c/opcs 98

Gol MI 1.6,' gas. 97 vermelho

s: Gal Cl 1000 95 Santana 1,8 93 cinza
>

Gal CLI 1.6 c/o cionais Kadett 1.8, álcool 93 verde

TEMPRA HlX COMPLETO Voyage 88 azui meto

� PALIO ED 4p c/opcionais Monza SLE, 1.8, compl. 87 bege
Li: PALIO ED 4P c/opcs + trio eletrico Voyage 1.6 gas. 82 cinza

UNO mille elx c/o cs + trio eletrico
Brasilia 80 verde

KA c/opcionais + trio eletrico
Fusca 1300 78 branco

ESCORT Gl c/opcionais
ESCORT hobyy

CG 125 KS
UNO 1,0
CElTA A.C .. GNV
ESCORT GlX, COMPLETO
CORSA SEDAN
KA Gl 1.0
MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V
CORSAWIND
GOL MI 1.0, 4P
PALIO ED
ESCORT GlX
PALIO EDX, 4P
CORSA SUPER 4p· TRAVAS E ALARME
CORSA WIND 1.0
ESCORT HOBBY
GOlF Gl COMPl. (·AR)
UNO ELX
ASTRA GlS
ESCORT' Gl . TRIO E DH
CORSA WIND
GOL 1.0
ESCORT Gl
SANTANA ct,

PRATA
BRANCO
VERMELHO
PRETO
PRATA
PRETO
CINZA
VERDE
BRANCO
CINZA
PRATA
PRATA
VERDE
BRANCO
CINZA
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
BORDO
PRATA
BRANCO
IMARRON
BRANCO

. .

: ,.... .,.

':::A�J,p'rêfeitO ••:wàl·d�'rriâr,·G
FIAT Tempra 96 Branco R$ 9.500,00 Parati 99 branca 4p, 1.0, 16v, c/ opc.

Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00 F-250 03 prata
Uno CSl, 4p, v.e. 93 Prata R$ 7,800,00 Twister 02 vermelha cl partida, 22 dono

Celta 01 prataGol,4p 99 Branco R$13.200,00 Titan ES 01 verde
PassatAlemão, compl.+Aul.. 95 Cinza R$17.800,00 GolG1I1 00 branco 16v, 2p, a.c.
GolMI 98 Branco R$10.500,00 KaGl 00 dourado motor zetec, cl ope.
Saveiro 96, Branca R$ 9.000,00 Virago250 00 bordô cl acessórios
logusClI 95 Praia R$ 8.900,00 CorsaWind 99 branco 2p
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,00 Astra 99 branco 2.0 completo

Kadett 97 cinza c/ opc.Go11,0 93 Branco R$ 6.800,00 S-10gab" 97 prata eompl., 6 cil., GNV
Gol 95 Prata R$ 7.500,00 Palio ci 97 branco
Kombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200,00 GolMI 97 verdemet. e/ope.
Omega 93 Grafite R$12.500,00 Gol1.6 CLI 96 branco e/ope.
Chevene 92 Cinza R$ 5.500,00 Gol 96 branco 1.0, plus

S-10deluxe 96 branca eab. est., GNV, eompl.S-10,compl. 97 Cinza R$17.200,00 Parati 95 azul Cl., 1.8, c/ ope.VeclraGlS 96 Bordô � R$13.900,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico
VeronaGlX 96 Azul R$ 9,500,00 Tempra 93 preto compl.
EscortGl 94 Praia R$ 9.000,00 Omega 93 grafite GNV
Del Rey 84 Ouro R$ 3.000,00 Monza GlS 92 cinza compl.
Fiesla 98 Azul R$ 9.800,00 D-20 gabinada 89 bordô compl.

Belina GlX 89 bardo ále., d.h., 1.6Clio,-ar 01 R$16,500,00 F·l00 89 branco carroceria madeira

LD veíeulos 373-4047
BR 250 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

vw

GM

FIAT Uno Eletronic 2p Branco 96 - R$ 7.900,00
Tipo IE 2p (- a.c.) Prata 94 R$ 7,800,00
EscortZelec4p, compl. Bord6 97 R$13,500,00
EscortGl2p Praia 95 R$ 9.600,00
Esccrt Conv. 2p compl. Bordô 94 R$11.900,00
EsccrtHobby 2p Praia 94 R$ 7.300,00
VersallesGl1.84p Preto 96 R$ 9.300,00
VersalJes compl. Bordô 93 R$ 8.700,00
Monza SlE 2p (- a.c.) Verde 89 R$ 5.900,00
S·10 turbo diesel4p Bordô 98 R$ 39.700,00
Omega Suprema Azul mel. 94 R$13.500,00
Gol8vMI4p Vermelho 99 R$13,500,OO
Van furgão 2.6, gas, 99 R$13.500,00
GolMi8v2p' Azul 97 R$10.900,00
GoICl1.6álc.,2p Prata 89 R$ 6.200,00
Gol Cl 1.6 álc., 2p Branco 85 R$, 2.900,00
Parati Cl 1.6 Branco 85 R$ 3,500,00
Kombi 1,6 Branco 88 R$ 5,300,00
VoyageCl 1.6 álc. Prata 88 R$ 5,300,00
Fusca2.6 Branco 80 R$ 3,500,00
Kagiva Ducate 750 95 R$10.500,00
Titan 98 R$ 2.900,00

Parati Gil Sumer Vermelho 2001 R$ 23.500,00
Laguna 2.0 Preto 1997 R$ 19.500,00
Clio 1.0 compl. Cinza 2001 R$ 18.500,00
Megane RN Prata 2000 R$ 18.500,00
Kadett GLS compl. Branco 1997 R$ 13.000,00
Quantum 1.8 MI Verde 1997 R$ 12.800,00
Astra GlS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Palio EL Cinza' 1997 R$ 11.500,00
Fiesta 4p Preto 1998 R$ 10.500,00
Kadett GL Prata 1997 R$ 10.500,00
Palio EDX B�;nco 1996 R$ 9.800,00

I'

Uno EX Vermelho 1999 R$ 9,500,00
Corsa Branco 1995 R$ 9.500,00

. Corsa Wind Cinza 1995 R$ 8,800,00

FORD

GM

vw

MOTO

L

R:
vw Gol8v4p Cinza G 2002

Gol8v4p Branco G 2000

Gol16v4p Verde G 1998

Gol1.02p Cinza G 1998

Gol1.0Ml2p Branco G 1997

Golf2,04p Cinza G 1995

logus 1.8Gl2p Cinza G 1993

Palio ED 1.0 2p Cinza G '1997
Tempra16v4p Azul G 1996

Uno1.0SX4p Cinza G 1997

Uno 1 ,o ElX4p Vermelho G 1995

Uno 1.6 turbo 2p Preto G 1994

Escort Hobby 1.62p Azul ,A 1993

Ranger 1.0 2p Branca G 1995

Blaser2.24p Cinza G 1996

leia 1994

FIAT

FORD

\�ªt�yl_ci'S
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul

Caminhão Mercedes 709 90 azul

Gol4p 99 branco

Gol, 2p, comp. 97 bordo

Uno, EP 4p cornpl. (-ar) 96 azul

Kadett, 2p, com opC. 95 branco,

t.ogus cornpl. 94 "prata
Escort Hobby 94 bordô

Monza, rodas 93 bordô

Kadett cornpl., (-Ar) +rodas 90 preto
Chevette + rodas 97 branco

Fusca 1.500 73 bege "r
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516
Financia

Rua WalteriMàrquardt;·1.B�O.·� Barrado.Rio Molha- Jàragll�. d�"Sullse·
S-10cab. Estendida, 6cil., GNV Azul 98

S-10, gabo Dupla, gas.
Fiorino trekklng, compl.
Escort GL 1.8

� ;)Escort Hobby
Uno CS 1.3, gas.
F-lODO cabo Dupla compl.
Pick-up Fiat LX
Monza SL

F-lODO

Prata 97

Cinza 97

Azul 96

Vermelho 94

Amarelo 91

Azul 90

Preta 90

Cinza 90

Amarela 86

3 -0676

R: 28 de Agosto - Guaramirim(em frente a Rodoferroviária)

&MLJ@ m©Lr:&@&@
«cB'WD �'W�D�@@1l W�D@M[1@�

Corsa Sedam 4p 00 branco
S-10 GNV 96 cinza
Golt GL 4p compl. 95 azul
Verona 1.8 4p 96 prata
Courier 98 branca
D-20 custam S 91 branca
Gol 16v 1.0 4p 98 prata
Monza SLE 89 prata
Uno eletronlc 94 verde
Fusca 1600 85 branco

I'.) Honda CBX 200 strada 99 vermelha
YBR 125K 02 preta
CG titan 125 KS 01 vermelha'
CG +25 titan ES 02 verde
Biz ES 01 preta
Biz KS 01 verde
CBX 200 strada 99 vermelha

----_._-_._-------------�--

WILLIAM UeícU'IOS
Rua Marechal Castelo"'Branco, (47) 374-1117

,

3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

V Vott)l'ah,thu I finanças

Dakota cabo Simples, completa, ,equipada
Uno EX, 4p G

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV

Logus'CLll.8 bordô 95 G

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

D-20 dupla, compl., +Courc, tv, cd, turbo branca 86/92 D

D-20 cabo Simples bordô 85/94 D.
VoyageCLll.8 prata 95 A

Uno 1.0 verde 94 G

Gol CL1.6 . preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p. 1.0 branco 98 G

Vectra GLS, compl. Cinza 98 G

311-0802
311-8281

ElP,Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Juuá do Sul
Corsa Sedan - modo novo Cinza 03

Gol Plus 16v 4p Prata 02

Clio Sedan, compl. Vermelho 01

Kangoo 1.6, compl. Cinza 01

Parati 1.6 cf ar e d.h. Branca 01

Siena ELX, compl. Branca 01

Palio ELX 1.3, compl. Branco 01

Astra GLS, compl. Azul 00

Ka cf v.e. f t.e. f ar Azul 98

Honda civic LX Prata • 98

Omega GLS, compl. + teto Branco 96

Fiesta cf ar + d.h. Vermelho 96

� �

ZECA AUTOMOVEIIS
.275-3507 Seja

•

• parceiroGol16v PluscOJl1PI. 4p cinza 01 G
Honda Civic LX automát. 00/00 G branco R$ 32.500,00 Gol1.0Ml2p branco 01 G
Saveiro CL 1.8, d.h, 00/01 G branco R$ 19.500,00 Courier 1.6L branco 01 G da BV FinanceiraGol2p MI1.6 97/97 G branco R$ 12.500,00 Santana 2.0 MI cornpl. branco 99 GEscort Hobby 96/96 G prata R$ 8.500.00
S-10 4x4 cab. Simples 99/99 D prata R$ 32.500,00 Gol MI1.0 preto 99 G

Uno EX , trio 95/95 G cinza R$ 9.500,00 Gol 16v4p cinza 00 G

ótimos
Fusca L 1300 77/77 G branco R$ 2.700,00 Corsa 1.04p prata 99 G

façaGol Plus 16v 4p, a.c .. trio 98/98 G prata R$ 15.300,00 PampaL6L branco 97 G eGol Mli6v 00/00 G branco R$ 16.800,00 Ranger CS 4cc compl. prata 97 G
Gal Plus MI 8v cornpl. 97/98 G vermelho R$ 14.800,00 Corsa 1.0 cl a.c. cinza 96 G
Gol 2p CU 1.6, a.c .. d.h. 96/96 G branco R$ 11.800,00 CorsaLO bcoypreto 96 GGol MI8v 98/98 G branco R$ 11.500.00 , •

Monza Classic 86/86 G prata R$ 5.500.00 Omega GLS 4.1 cornpl. verde 95 G

negociasKadett SLE, d.h, e trio 93/93 G branco R$ 8.500,00 Uno EP 1.0 4p compl. preto 96 G

Vectra CD ABS. air bag 98/99 G prata R$ 27.500,00 Uno ES 1.04p yermelho 97 G
Escort Hobby 1.6 93/93 G prata R$ 7.500,00 GoICL1.6 prata 94 G
Clio Sedan, compl. (-<:I.h.) 01/01 G branco R$ 21.500.00 Gol CL 1.8 branco 93 A

neste espaço!Voyage CL 1.6 92/92 G verde R$ 7.800.00 Gol CL 1.6 branco 92 G
S-l Deluxe CS - trio 98/98 D azul R$ 28.500,00 KadetSLEL8 vermelho 93 G

f'
Parati GL, a.c. 93/93 G bordô R$ 9.800,00 Ipanema SL 1.8 dourada 91 G
Chevette SL 2p 88/88 G branco R$ 4.500,00 Saveiro CL 1.6 preto 88 G
Corsa Sedan GLS 1.6 16v 97/97 G cinza R$ 17.500.00 Belina Ghia 1.6 cornpl. Azul 88 AFord F·250 CD tropical 00/00 D branca R$ 75.000.00

Saveiro CD diesel branco 91 D

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 8.900,00
Del Rey Grafite 87 R$ 4.500,00
Opala Diplomata 4p Bordô 91 R$ 8.900.00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 19.000,00
Uno LO 2p Bordo 96 R$ 7.500,00
Goll.6 Branco 96 R$ 10.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 11.900.00
Belina L 1.6 Cinza ·87 R$

.

3.900,00
Chevette Bege 79 R$ 1.600,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700.00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400.00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Fusca Branco 83 R$ 3.200.00
Yamaha YZ 125 Azul 97 R$ 6.500.00

Vermelho 95 6.500,00
7.500,00

11m Fone: 371-2999

�Motos �
BIZ KS
BIZ ES
CG 125
TITAN
TlTAN
TITAN
TITAN
TITAN
TITAN
TODAY
NX 350 SAHARA
TITAN KS
TlTAN KS
TITAN KS
TlTAN KS
TITAN ES
TlTAN KSE
NRD 150 ESD
XR 250 TORNADO
XLR 125
XLR 125 ES

2001/2001
1999/2000
1987/1987
1995/1995
199711997
1997/1998
1998/1998
1998/1998
1998/1999
1994/1994
1995/1996
2001/2001
2001/2002
2001/2002
2001/2001
2002/2003
2002/2002
2003/2003
2001/2002
2001/2001
2001/2001

VERMELHA
PRETA
PRETA
VERMELHA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
AZUL
VERMELHA
VERMELHA
VERMELHA
VERDE
VERMELHA
PRATA
AZUL
AZUL
AZUL
BRANCA
VERMELHA
BRANCA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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empregos
qu6

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa -

12 fase em diante

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

carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: ,Ciências Econômicas I Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e principalmente
Excel.

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação I Sistemas de

lnformação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

TERÇA-FEIRA, 7 de.outubro de 2003

VENDE-SE CHOPERIA E

RESTAURANTE, NO CENTRO,.
COM ESTACIONAMENTO

PRIVATIVO.

"

TRATcAR: 9135-8412.

CONSÓRCIO UNIÃO
precisa-se de vendedores
externos com experrência' na
área de consórcios, salário
fixo + comissão. Tratar:
371-8153.

TELE-MARKETING - precisa
se cj experiência na área de

consórcio, cj teiefone em

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá, cf exp. e ref.,
posso pernoitar. Tratar: 310-
6371 cj Michele.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como motoboy ou entregador,
possuo moto. Tratar: 9975-
9925.

PPRECISA-SE de
senhoras para revender

roupas de São Paulo.

Tratar: 275-2979.

PROCURA-SE - emprego na

área de pizzaria, restaurante,
vendas, motorista pI
entrega, cl experiência.
Tratar: 273-6246 cl
Tatiane.

veículos
(47) 370-0251

PROGRAMAÇiODECURSOS
SENAC2003

ASTRA - vende-se, 99, top,
compl., vermo R$26.000,00.
Tratar: 9973-9654.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
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, tr. elétr.,
som automotivo e película.
Entrada R$6.000,00 + 18x

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

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

CORSA - vendê-se, bordô,
1.4,,95, 2p, rodo alumínio, tr.
elétr. R$9.500,00. Tratar: 275-
1642.

DIPLOMATA - troca-se, 91,
compl., por Escort conversível.'

Tratar: 9975-0117.

0-20 - vende-se, compl., elca

camino, impecável. Aceita-se

troca. R$24.500,00. Tratar:
371-7778 cj Cleber.

IPANEMA - vende-se, 90,
compl., tr. e vidro elétr., d.h.
Entrada R$3.000,00 + fncto.
Tratár: 275-3708. Aceita-se

carro no valor. Tratar: 9909-
0502.

VAGAS ABERTAS - 06/10/2003

. Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

.ESCRITURÁRIO FISCAL (5816 EL) segundo grau
completo, possuir mais de 2 anos de experiência na função,
conhecimento em informática. '

.ATENDENTE DE LANCHONETE (5817 EL) primeiro grau
completo, residir na cidade de Guaramirim ou proximidades.
• ENCANADOR INDUSTRIAL (5818 EL) primeiro grau
completo, conhecimento em interpretação de desenho, solda
e montagem.
.SERRALHEIRO (5819 EL) primeiro grau completo,
conhecimento em interpretação de desenho, solda e

montagem.
I

.MECÁNICO MONTADOR (5820 EL) - primeiro grau
completo, conhecimento em interpretação de desenho, solda
e montagem.

-

.CALDEIREIRO (5821 EL) primeiro grau completo,
conhecimento em interpretação de desenho, solda e

montagem.
.AUXILlAR ADMINISTRATIVO (5822 EL) segundo grau
completo, experiência na área de faturamento e conhecimento
em informática.
.ENGENHEIRO ELETROELETRÓNICO (5787 EL) experiência
na função com conhecimento em projetos e montagem de

equipamamentos e disponibilidade para viagens.
.TÉCNICO ELETROELETRÓNICO (5788 EL) experiência na

.

{unção, possuir Curso Técnico em Eletroeletrônica, com

habilitação e disponibilidade para viagem.
.ESTAMPADOR (5774) primeiro' grau completo, com

experiência n.a função.
.

.REPRESENTANTE COMERCIAL (5775 EL) segundo grau
completo, conhecimento em informática, possuir veículo
próprio e celular, com experiência na área gráfica .

•OPERADOR DE CAIXA (5760 EL) segundo grau completo,
com experiência na função.
.COMPRADOR (5780 EL) experiência na função, possuir
conhecimento em informática.
.AUXILlAR ADMINISTRATIVO (5778 EL) segundo grau
completo, conhecimento em informática, com experiência
em notas fiscais e impostos.
.AUXILlAR DE ESCRITÓRIO (5803 A) possuir amplo
conhecimento em escrita fiscal e informática.
.PINTOR (5717 ES) com experiência ou noção em tinta pó
e líquida.
.MONTADOR DE ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEL (5776 EL)
segundo grau, com experiência na função, conhecimento
em mecânica de automóvel.
.VENDEDOR AUTÓNOMO (5671 A) com experiência em

vendas, possuir veículo e celular.
'

• ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) - segundo
grau, experiência na função, ter habilitação. se possível,
conhecimento de planejamento de costura:

.

.AUXILlAR TÉCNICO (5334 ES) - acimade dezoito anos,

formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de

produção do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e

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

•COSTUREIRA (5783 EL) experiência de 1 ano na função
em máquina overloc, cobertura e reta, residir na cidade de
Guaramirim.
.INSTALADOR DE PELíCULAS AUTOMOTIVAS (5791 A)
possuir 2 anos de experiência na função.

FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO
SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÃNICO ..

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - eEP89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br WWW.hu�ana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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KADETT - compra-se, acima do
ano 93. Entrada R$2.000,00
e assume-se fneto, desde que
não precise trans.ferir já.
Tratar: 275-8900 ramal 8950
ou 376-4112.

MONZA - vende-se, 93, vidro

elétr., d.h., bom estado. Tratar:
9124-9341 ou à noite 376-
1116 c/ Valdir.

MONZA - vende-se, 85, SLE,
c/ opcionais. R$2.500,00 + 7x

R$240,00. Tratar: 275-8900
ramal 8950 ou 376-4112 c/

'9 Mareio.

MONZA - compra-se, acima
ano 92. Entrada de

R$2.000,00 e assume-se fneto
desde que não precise
transferir já. Tratar: 275-8900
ramal 8950 ou 376-4112' c/
Mareio.

ÔMEGA - vende-se; GLS, 94,
cornpl, R$14.000,00. Tratar:
273-0074.

OPALA - vende-se, comodoro,
4p, c/ ar, tr. elétr., desemb.,
aro esportivo, 4 cil., álcool, 5
marchas. R$3.600,00. Tratar:
370-9850.

OPALA - vende-se, 81/88.
Valor a combinar. Aceita-se
troca por moto ou carro de
menor valor. Tratar: 9111-
5630.

5-10 - vende-se, turbo, diesel,

cabine dupla, compl., único
dono. R$39.500,00. Tratar:

'

373-4047.

5-10 - vende-se, luxo, 97/97,
eompl., c/ ar, branca.

R$18.500,00. Tratar: 376-
1736 ou 9993-5946.

VECTRA - vende-se, CD, 94,
azul, emplacado até 2004,
ótimo estado, eompl.
R$13.500,00. Financia-se.
Tratar: 9137-4778.

VECTRA - vende-se, 98.

R$19.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 9992-3664.

PALIO - vende-se, EDX, 97/97,
limp. e des. traseiro, ar quente
e frio, 4 pneus novos, cinza, 4p.
Aceita-se fneto. Tratar: 370-
4810.

'

PICK-UP - vende-se, 84, ótimo
estado. R$2.500,00. Aceita-se
troca. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510.

TEMPRA, - compra-se, acima

! Fone: 370-2764

Icei.: 9104.2070/9957.60991,
��: .. ��.�.!.�!... ���.� .. �.��.f1:��.�.� ... �����.��

ano 94. Entrada de

R$2.000,00 e assume-se fineto,
desde que não precise pagar já.
Tratar: 275-8900 ramal 8950
ou 376-4112 c/ Mareio.

TEMPRA - vende-se, 92, 4p.
R$8.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

TIPO - vende-se, 95/95, SLX,
2.0, vinho, des. tras., tr. elétr.,
d.h., vidro elétr., a.c., limp. tr.,
eompl., perfeito estado.

R$8.300. Tratar: 370-6797 c/

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951.-3905

CORREIO DO POVO 11

Alexandre ou pelo e-mail
meldau@bol.eom.br.

UNO - vende-se, file, 4p, azul,
02. Tratar: 9973-9654.

UNO - vende-se, 01, 4p, a.c.,

alarme, trava, preto. Tratar:
9962-9363.

UNO - vende-se, mille, LX, 95,
4p, compl, Tratar: 9133-3476.

UNO - vende-se, ELX, 95, 4p, c/
vidro e tr. elétr. R$7.800,00.
Tratar: 373-0137 c/ Eleio.

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991.-6366.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

,

,�, oI'iY��

Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 � Vila Lalau

ano 93. Entrada'R$2.000,00 e

assume-se fneto, desde que não
precise transferir já. Tratar: 275-
8900 ramal 8950 ou 376-4112

c/ Mareio.
COURIER - vende-se, pick-up,
branca, 99. R$13.000,00.
Tratar: 370-7156 ou 372-
3780.

E5CORT -: vende-se, hobby, 95,
oferta. R$6.700,00 ou

- R$1.450,00 + 36x R$240,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 c/ Waldir.COURIER - vende-se, 01, 1.6,

L, c/ prot. de caçamba. Aeeita
se troca. Tratar: 371-6056.

E5CORT - compra-se, acima do

Sundown
Top Model aro 24 21V

1+3 de

R$73;O

F-1000 - vende-se, 93, diesel,
turbinada, eompl. R$26.000,00
nego Tratar: 371-7427.

Sundown Explosion aro 20
1+3 de

RS74,OO
àvlsta 297,(1(1

Sundown
.

Miss Scandal aro 20
1+3 de

R$49;O
à

vlsta '97,"

â vista 290,1HI

Sundown Peaks Teen
aro 2421V

Todos ,os modelos Sundown e C;c/o em até 4X sem juros.
(t.�

SORTEIO DIA 11/10 PELA STUOIO FM

1+3 de

R$7J,OO
à vista 285,1)(1

Sundown
TNT Boy aro 16

1+3 de
R$

45,00
à vista '7B,1HI

Ciclo Belinha aro 16

1+3 de

RS35/0
à vista '40,011

Dia 11 de Outubro, traga
seu filho em uma de nossas 4t

duas lojas para participar de
nossa festa! Vai ter pipoca,
refrigerante e brincadeiras

inteiramente grátisl

OANO
TODO
SEMPRE
PRESENTE

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999
LOJA 2: RUA JOÃO JANUARIO AYROSO 65 FONE 370-9995

Motos novas e usadas com entrada e saldo em até 36X lixas.

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999
LOJA 2: RUA JOÃO JANOÁRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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F-1000 - vende-se, 93, diesel.
.

Tratar: 9123-6149.

F-1000 - vende-se, 95, azul,
MWM, caixa grande, d.h., a.c.

R$26.000,OO. Aceita-se erro de
merior valor. Tratar: 9902-
5620.

KA - vende-se, 97. R$2.50Q,OO
e assumir 25x R$299,OO.
Aceita-se troca. Tratar: 371-
9091.

,MONDEO - vende-se, 97/97,
único dono, carro em excelent

estado, d.h., vidr. e tr. elétr., a.c.,
alarme, carro recém licenciado.
R$15.400,OO. Tratar: 370-
6797 cj Alexandre ou pelo e,

mail meldau@bol.com.br.

FUSCA - vende-se, 72, cl
estofamento e motor novo,
lataria em ótimo estado.

R$2.800,OO. Tratar: 371-4042.

FUSCA - vende-se, verm., 681
76, 1.600. R$2.800,OO. Tratar:
371-5203 ou 9962-2463.

FUSCA - vende-se, 77, branco.
R$2.000,OO. Tratar: 9905-
3644.

FUSCA - vende-se, 82. Tratar:
9118-0205 cl Gilson.

GOL - vende-se, 1000, 99, 4p,
verm., 2º dono. R$13.500,OO.
Tratar: 373-4047.

GOL - vende-se, modo ímprtado,
1.8, AP, 94, banco Recarro,'
compl., manos ar, placa final 6,

.

dcto em dia. R$7.900,OO
negociáveis. Tratar: 370-8416

cl Daniel. das 12:30 às 13:30.

GOL - vende-se, 81, gas., cl aros
esp., estofado novo, ótimo
estado. R$2.500,00. Aceita-se
troca por moto. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.

GOL - vende-se, verm., 16v, 98.
R$13.800,00. Tratar: 370-
4508.

GOL - vende-se, special, 011
01, branco, IPVA 03 pago,
aceita-se fncto. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810.

GOL - vende-se, GL, 1.8, 90.
Tratar: 9975-9925.

GOlF - vende-se, 03, 1.6,
compl. Aceita-se troca por carro
de menor valor. Tratar: 275-
0364.

KOMBI - vende-se, 85, gabina
dupla, cl baú, em alumínio,
ótimo estado. Tratar: 372-
0391.

PARATI - vende-se, GLI, 1.8,
cornpl., bordá, 96, único dono.
Tratar: 379-1423.

PASSAT - vende-se, pointer,
88, 1.8, álcool. R$1.500,OO +

17x R$231,OO. Aceita-se troca.
Tratar: 9121-1320 ou 371-
0482 após 18:30.

PASSAT - vende-se, 81, cl peq.
reparos na lata. R$2.000,OO.
Aceita-se troca por fusca. Tratar:
9137-4778.

ALFA ROMEU;:" vende-se, 3.0,
164, 95/95, cinza met.,
32.000km, orig., lindo. Tratar:
376-1736' ou 9993-5946.

BESTA - vende-se, 95, compl.,
12 lugares, cl serviço.
R$15.000,OO + fncto. Tratar:
371-3087.

BUGGY - vende-se, Tonga,
elétr., bivolt, ref. 2505,
Bandeirantes, verm., ideal pI
crianças afé 5 anos, excelente
estado. R$390,OO. Tratar:
9973-3067.

CUO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava
pI crianças, rodas de liga leve.
R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928. -

l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.0QO,Oo.. Aceita-se carro de
menor valor no negócio. Tratar:
(47) 9102-0009 cl Santiago.

Use Camisinha

SPRINT - vende-se, 98,
excelente estado. Tratar: 371-
6916.

TAURUS - vende-se, branco,
97/97, LX, 2.0, vidro e tr. elétr.,
d.h., hidramático, a.c., cl conto
temp., magazine,' GNV.

R$23.500,OO. Carro pI
pessoas exigentes. Tratar: 370-
6797. cl Alexandre.

TOPIC - vende-se, 98, excelente
estado. Tratar: 371-6916.

TOWNER - vende-se, SDX, 97.

R$9.300,00 sem troca. Tratar:
371-0154 cl M�rcio.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Biz I Sundown I Scooter
em bom estado. Tratar: 370-
1801 cl Sandro após 18hs.

CRIPTON - vende-se, 99, verm.,
parto elétr. Aceita-se troca por
Biz, paga-se a diferença. Tratar:
370-8635.

DT-180 - vende-se, verm., 89,
cl dcto em dia. R$1.600,OO.
Tratar: 9134-1787.

.

YAMAHA - vende-se, TDM, 225,
01, prata. Tratar: 9133-3476.

SCOOTER - vende-se, Palio, 97,
preta, dcto. em dia, revisada.

R$1.200,OO. Tratar: 372-2772

CADEIRINHA - vende-se, pI
carro, importada, Casco, bom
estado. Tratar: 371-4921 c/:
Marllene.

VENDE-SE - jogo de rodas, 17";
cl 4' furos. R$1.500,OO.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

diversos
AMASSADEIRA - vende-se,
40kg, aspirai trifásico. Tratar:
371-6520.

BERÇO - vende-se, cor marfim,
em madeira, cl pintura em

decapê. R$150,OO. Valor na loja
R$400,OO. Tratar: 9135-1196.

BATEDEIRA - vende-se, de 8kg.
Tratar: 371-6520. BICICLETA - vende-se, Pro X,

Meu nome é' Antonio e estou

desempregado a mais de 6 meses. Por

favor, preciso trabalhar, tenho família
para sustentar, tenho varias

experiências, algumas registradas e

outras não. Se alguém se interessar em
me empregar, posso trabalhar como:

assador, garçon, pintor, cozinheiro,
repositor de mercado, motorista,
administrador de empresa em outros.
Meu telefone para contato é 273-62,46

. Dica e PromQção
da semana

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

maioria das pessoas são rendidas

DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS
MAL INTENCIONADAS

cromada, aro 20, acessórios na

cor vermo R$270,OO. Tratar:
276-0478.

BICICLETA - vende-se, 18
marchas. R$80,OO. Tratar:
9962-0650.

BICICLETA - vende-se, aro 12,
Rocket III, verm., semi-nova.

R$79,OO. Tratar: 9973-3067.

BOTA - vende-se, sanfonada,
semi-nova, tam. 40. R$200,OO.
Tratar: 370-7863.

BUFFET - vende-se, 8 cubas,
frio. R$250,OO. Tratar: 273-
1313 ou 370-3379.

CACHORRO - vende-se; filhote
de Dog Alemão. Tratar: 376- 'ri
3896 comI.

.

(

CACHORRO - compra-se filhote
de boxer, macho, na cor

dourada. Tratar: 370'6797 cl
Alexandre ou pelo e-mail
meldau@bol.com.br

CAMA - vende-se, de solteiro,
pI qto de criança. R$50,OO.
Tratar: 9135-1196.

CÂMERA - vende-se, digital,
Pencon. Tratar: 9117-1083 cl
Wanderlei.

CARRINHO - vende-se, de bebê.

R$50,OO. Tratar: 371-5640.

CELULAR - vende-se, Baby, LG.

QVigilãncia EletrÔnica
QCircuito F

Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNIC

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

�
..

l. [
_ ..

_.........................
-

--.--!
I uraguá do Sul IINATÁLIÂíI j i Jaraguá do Sul

I ���'�,,:, bons momenros d urna Il!������
I morena de cabelos longos. Ninfera. 86 I

I pür� bOlne�, de bom gosto! I·� ii 'ii tI i1�•••• :
.

iBt,;f!III&WP ...,)11 demóças I
lIIillliiillii !Luh; só pi f!lulheres i I - Morena Bronzeada, menininha sapeca! ! I maiores de 18 anos. I

19��;;�;;áJ I �UI·�(·�)Wl1I-t"I:!-S�II:(1'1)',. 'I.' S '1'(')' !:.!t--'('I{� 1(47)�;;:�I
I
."',' aru na ue .. L.� ,,1,1 ""1

I

PREV INA·SE· Loira Natural estilo mulherão

BELAS E_
SAPECAS

Atendimento 24 horas .

(Após as 22:00hs com hora marcada)

Anuncie aqui!
37:1.-1919 (47) 9991-8668

Ja-v� do-Sul-

A��
�e--C�
d.eq>�Cf,e"
�o-e-
�er�

filcê queprocura
prazer e sensualidade

venha conhecer as Belas
Garotas, que irão satisfazer

seus desejos e suas

fantasias mais Intimas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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í'$llgll;l; GRUPOS GERADORES DE ENERGIA

,*Vendo *Locoção *CoÍlserlos *Montagens

cornetas selenium, par de super
tuiter, 2 módulos, tampão e

caixa selada cl laterais do Palio.

R$2.000,00. Tratar: 371-

2552, 273-0166 ou 9114-
1117.

Irmáquinas Industria
e Coméroio Ltda. - ME

IUJ:fUHBNHITrabalhamos com vendas e canse rIos:
- Motores Estacionários - Motoserra
- lavo Jato - Rocadeira • A$si$fiincia 24 h$
- Aspirador - Mótobombas www.irmaquinas.cjb.net
-Compressor - Entre outras... irmaquinas@uol.com.br
Rua CeI. Gomes de Oliveira, J 6S J • Centro. do Sul

Motorola V120T
e Nokia 1220

No Pronto T ,

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

Menu 100*

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

VENDE-SE - instalações de
mercado pi retirar doTocal.
Aceita-se carro. Tratar: 376-
2222 ou 9121-3921.

lftOMOç1o
VENDE-SE -_2 barras peq.,
emborrachadas, 20kg de
anilha. Tratar: 371-1970 ou

9902-7864.

R$160,00. Tratar: 9117-1083
cl Wanderlei.

Epson, LX300, matricial,
imprime nota fiscal. R$550,00.
Tratar: 370-6797 cl Alexandre
ou pelo e-mail
meldau@bol.com.br

CELULAR - vende-se, Ericsson,
cartão, cl R$20,00 em crédito.

R$120,00. Tratar: 9975-7888. VESTIDO - vende-se, de prenda,
compl., novo. Tratar: 273-6246.LAVA JATO - vende-se. Tratar:

9975-9925.COMPRA-SE - porta Rolô de

2,20 a 2,50 de largura. Tratar:
429-7591.

Semi ..n�vos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, '2, cl 4 jogos, cabos,
todo destravado. R$750,00.
Tratar: 276-0478.

MERCADO - vende-se, Sta.

Paulina, na Vila Lenzi, cl
clientela formada. Tratar: 370-
0390.

COMPRA-SE - casinha de

boneca, pi quintal, em bom
estado. Tratar: 370-5883.

� 99,00
"O

�
o:::

8

g

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 1 contr., memory
c ard, 10 jogos, semi-novo,
garantia. R$300,00. Tratar:
276-0476.

MESAS vende-se, pI
panificadora. Tratar: ·371-6520.DOAÇÃO - aceita-se, de roupas,

calçados e brinquedos, pI
crianças até 12 anos. Tratar:
370-8640.

o
"
'"

E
"

'"
."

I
E
8
'"
.,
'o
c-

�
ii
"

..c:
rI>
'"
>
o
c:

f
ee
c.
o
::!
:iij
?

NOBREAK - vende-se, 800w, cl
duração pI 4h .. R$300,00.
Tratar: 275-1505. VIDEOGAME vende-se

Nintendo 64, cl 10 fitas. Tratar:
9117-1083 cl Wanderlei.

ESPINGARDA - vende-se, de

pressão, Rossi. R$250, 00.
Tratar: 275-1505.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tratar: 9979-
0605.

VIDEOGAME vende-se,
Nintendo Game Cube, cl 3

contr., 5 jogos, 1 memory card,
tudo original. R$750,00. Tratar:
376-2206. R$:99,00

ESTABILIZADOR - vende-se,
eletr., de 3.000w. R$150,00.
Tratar: 275-1505. SOFÁ - vende-se, 3 lugares,

custo de R$150,00 pI reforma.
Tratar: 9117-1829.ESTEIRA - compra-se, elétrica.

Tratar: 375-1569 à noite ".
VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 2 contr., 6 cds, 1

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

TELEVISÃO - vende-se, Philco,
,ESTEIRA - vende-se, inox. 14", cl contr. R$280,00. Tratar:
Tratar: 371-6520. 275-1505.

ESTOQUE - vendê-se, de

calçados .. Tratar: 371-7636.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

TELEVISÃO - troca-se, 5", à

cores, por multi-processador de
alimentos. Tratar: 370-7312.

FATIADORA - vende-se, pI pães.
Tratar: 371-6520. TRAJE -<\fende-se, gauchesca,

vinho, tam. 40, cl bombacha,
camisa, guaiaca, colete e lenço.
R$120,00 ou em 2x. Tratar:
370-7863.

ORAÇÃOA SANTO EXPEDITOFOGÃO - vende-se, Dako, 4
bocas. Tratar: 376-2691 ou

9975-1593 cl Viviane. ORAÇÃO: Meu Santo Expedito das Causas Justas e Urgentes, Socorrei-me nesta Hora de Aflição e Desespero,
intercedei por mim junto ao Nosso Senhor: JESUS CRISTO! Vós que sois um Santo Guerreiro, Vós que sois o Santo
dos Aflitos, Vóis que sois o Santo dos Desesperados, Vós que sois o Santo das Causas Urgentes, Protegei-me,
Ajudai-me, Dai-me Força, Coaraqern e Serenidade. Atendei ao meu pedido: "Fazer o pedido". Ajudar-me a

superar estas Horas Difíceis, protegei-me de todos que possam me prejudicar, Protegei a Minha Família, atendei
ao meu pedido com urgência. Devolvei-me a Paz e a Tranqüilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei
seu nome a todos que tem fé. Muito Obrigado, Meu Santo Expedito!
Rezar um Pai Nosso, uma Ave M'aria e fazer o Sinal da Cruz ..

FORMAS - vende-se, pi pães,
bóias e cucas. Tratar: 371-
6520.

VENDE-SE - módulo de 900w,
cl 2 saídas. R$120,00. Tratar:
370-8579 cl Marcelo.

FORNO -vvence-se. turbo. Tratar:
371-6520.

VENDE-SE - escrivaninhas,
araras, cabides e cadeiras pi
loja e escritório. Tratar: 275-
0167 cl Iris.FREEZER - vende-se, 2, consul,

420L, 1 ano e meio de uso. Valor
de mercado R$1.300,00.
R$700,00 à vista ou 1+ 2x

R$850,00. Tratar: 372-1566 cl
Ana Lúcia.

VENDE-SE - motor V8, compl.,
cl engutnição', motor de

arranque, disco e plator e uma

caixa 3 marchas. R$500,00.
Tratar: 370-9850 manhã.

Em agradecimento, mandei publicar e distribuir um milheiro desta oração, para propagar os benefícios do grande
Santo Expedito. Mande você também publicar imediatamente após o pedido.

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

VENDE-SE - galpão cl estrutura
met., cubo em alumínio cl
tamanho de llx08m2 e altura
de 3,5m. Acompanha calha de
·llm de comp., duas. portas de

ferro, porta de mad., jogo de
banho novo., 5 fluorescentes

duplas grande, uma janela·
basculante grande e toda fiação
e tomadas, todas novas. Tratar:
429-7591.

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

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

GELADEIRA vende-se,
Brastemp, biplex, 420L.

R$250,00. Tratar: 275-1559. Q

VENDE-SE - 2 sub 12" Bomber,
2 pares de 69" Roadstar, 4IMPRESSORA - vende-se,

P'LANET E
* VENDAS *LOCAÇAo * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIQS EM GERAL.

one: 376-2206

• PLAY$TATlON "
• XBOX
• PLAYSTATION ONE
*OREAMCAST
• NINTENDO·64
• GAME BOY COlOR
• GAME 80Y AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE fiiltarloli!l(elllJ_�: segundai s!glll1dadas 1e:oo ás12:00

Rua: BerthaWeegue ,1087· Barra· Jara uá do Sul· E·mail p!ªnªWgª!l1�@i!l§.�l&º!!l\ºr
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUIA DE SERVI

f.
�

.. Ameado eVarejo
AqUA. • Agua .\lineraI

.

lYA
., Bebedouros

*Supones

C
"

..

--:::;:::::..� ÁGàÃi.uNEAAl.

G
Tele Entrega

Hurâriu Atendimento- Sllb. d,lt; vhs.ês 13h�<
Ses. ii Sexo das ilh-s ;\!j 12h-s c dns 1111% ii" 18111.<.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

�
r--···-····-·········--··-·---·-·_·---·-···--··_·1IAulas Particulares j
I FíSICA E I
I .QUíMICA I

Preparação pI o vestibular

I TRADUÇÃO DE ALEMÃO I
'\1 I,) I

I
Tratar: 371·2735 ou i1�9!i!:!��3�_�arl�!_..

'llli.t··&REQUINTE·,
Convítes e Cartões I

casamento - B+.lHzaoo �.15 anos II .

111 ComunJl<lo - Nascimento de bebés
AI:tluersfU'lo e (od..as a.':l ocasiões

!1977.�7.4i?:?' � SllJçbQ7Qi? . .1

Fone/fax:
(47) 372 1961

Rua Fritz Bartel, '143 - Ed. Dona Emma

l Baependl - Jaraguá do sur- se

steftens@netul1o.com.br

At;e�í. de
Cos1;ura

371-1063

IlCONMJIQ
ConnvlqC�I.Lt4I

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolalfadoras

Compressores
Roçadeíras

Máquinas em Geral
Motoserras
lava-Jato

R: João Januário Ayroso, 2609

INVESTIGACÕES
.

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659

'

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47) 374�,
999f-8567

tia Mal. Castelo Branco, 4893
Czerniewiez (Próx. à Humana Rh) Centro - Schroeder - SC

Te!.: 371-009
Fax: 273-6443

I CeI.: 9902-5979

fRua José Narfoch, 2647 - São L

I. e-mail: jp@br.;';,!;��';;_

I Eletrônica

IJulinho r •.. ai' DO�I.TOIV'R, .' I FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS
iDISK cONSERT1, . MATERIAIS Df_/III()

IªI������ �:;;;�iJ;;�;,�r�Ó'f"�J I - ASSIS1ÍNCIA TÉCNICA

1276·3417,
l�fIlI2.li..d.!.lfIl!lo,�,�.:.!!'I.N�.:.�d.!_sll!:�tl

Anuncie aqui!!!
371·1919

Produto:

I I

I Venha Conhecer a I
iModa que é um Doce I!

I -

P
.. I

reços especiais I
de inauguraçãol

I

Modinha I

I Iam. 01 a 16 �oda AdUIt°1
I
Fone: 371-5810

i

I Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 i
_ •• ._ •• _.�_ ••••••• _ .... __ •••• __ .A •••• , ••••••� •••• _ •••••••• :••••• "". __ ••••• " •• "" ••••_.1

. ..

"1
Anuncie' aqui!!'1371·1919 I

._ ... __ . ........_ .. __ . __ .. _ .. .__ J

rA����I� ;��i!l.
371·1919

, .

I Anuncie aqUi!!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

:

�: Anuncie aqui!!�
! 371·1919 I

_ • ••••• mm •••••••• ..J

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

11"I Anuncie aqui!!
! 371·1919
[�-_ .

_ ....._._-_._._.... _-_ .. __ .... _---_._..... -_ .........

!

Anuncie aqui!!�
371.1919 i

� J

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o costume de beber chá verde veio da china pôr volta de 800d.C. A utilização do chá começou quando os monges -

budistas foram para a China estudar, e de lá retornaram para o Japão trazendo chá com a concepção de ser-urna bebida
medicinal. Na era Kamakura (1191-1333) o monge Eisai destacou em seu livro "Mantendo a saúde bebendo chá"

(1211) os efeitos benéficos desta bebida:
"O chá tem um poder miraculoso de prolongar a vida. Onde quer que se cultive chá, longa vida esta pessoa terá"
Através desta passagem notamos que o Chá Verde temtido alto valor medicinal através dos tempos.
Atualmente estudos sobre os efeitos do chá verde progrediram tanto que já é provado cientificamente o lendário
dizer:
"Chá é um remédio miraculoso para se manter a saúde"
Está ficando cada vez mais claro que o Chá Verde tem uma significativa eficácia em prevenir doenças.
Um estudo publicado no American Jcurnal of Clinicai Nutritlon, demonstrou que extrato de chá verde - que possui
altas concentrações de antioxidantes como catequina, polifenóis e muitos outros compostos incluindo cafeína

pode aumentar a utllização de energia muito acima dos efeitos da cafeína pura. O consumo desse chá produz
termogênese (criação de calor) e maior gasto de energia e gorduras em humanos.

.

Os pesquisadores acreditam que o hábito de beber chá em vez de café é um dos fatores responsáveis pelo menor

índlcede infarto em países do Oriente. Além, disso, o chá tem cerca de metade da quantidade de cafeína do café ..
Está comprovado que o chá verde combate o envelhecimento precoce das células, diminui as taxas de colesterol,
reforça os vasos sanguíneos e evita vários tipos de câncer. Além disso previne cáries, tem ação antiinflamatória e

antigripal, ativa o sistema imunológico, regenera a pele, fornece vitaminas e sais minerais, acelera o metabolismo
e queima ,de gorduras.

,

O chá verde é extraído damesma planta que origina o chá preto, a Camillia sinensis que é conhecida pelos povos

do Oflente há mais de 4 mil anos. Porém, o método de obtenção da versão escura faz com que ela perca varias das substâncias que apresentam
propriedades terapêuticas. Para consequiresse segundo tipo de bebida o chá preto, é preciso fermentar a folha, diferentemente do processo de

confecção do chá verde, no qual as folhas são expostas ao vapor d'água togo depois de colhidas e, por isso, guardam todos os seus princípios
ativos. A lista de beneficios é grande e impressiona.
O povo oriental bebe o chá e se beneficia de suas propriedades há séculos. No Japão ele é conhecido e tomado há séculos. '

O poder do cHÁVE�E
-

Antioxidante número 1:

O chá verde contém altas concentrações de antioxidantes que combatem' os radicais' livres, responsáveis pelo envelhecimento.
Detonador de calorias:
O chá verde dá mais energia do que a cafeína pura, a bebida faz crescer as taxas metabólicas e acelera a oxidação. das gorduras. Os

pesquisadores acreditam que a interação entre a cafeína e outros componentes do extrato de chá verde aumenta as taxas de queima de gordura.
Amigo do coração:
Médicos da Universidade Harvard concluíram que pessoas que bebem uma ou mais xícaras de chá verde diariamente têm menos riscos de sofrer

ataque cardíaco. Beber chá em vez de café é um dos fatores responsáveis pelo menor índice de infarto em paises orientais,
Um trabalho realizado por pesquisadores da Universidade de Nagayama demonstra que beber chá verde diariamente reduz em 30% a

probabilidade de um derrame na terceira idade.
Arma contra o câncer
Os efeitos dos compostos do chá verde no processo de oxidação das células, tem como resultado redução de doenças degenerativas com o câncer.

Componentes químicos do chá verde teriam a capacidade de prevenir alterações no DNA das células. Pesquisadores afirmam que os

antioxldantes do chá seriam úteis contra o câ�cer digestivo e urinário.' .

Consumidores de chá verde que sofrem de gastrite sentem seus efeitos com menos intensidade do que aqueles que não tomam o.chá.

. �HERJ}Allf[!\
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar
Energia. Controle de peso

Cuidados pessoais

- GINECOLOGIA

eJJn'"ó
CRM/5C )242· 'rEGO 030179

SOBRACIL 1.079

i�·---"·".-.··i-�·
-'-.'.-.-

... ,.- ..

------.-�.
----.[

I l
ALPHA i

!. ALOBe!
I

-ÓÓr Ór

"

!
I Saude e Beleza I

.

II Shampoos, cosméticos, :
. sucos

na.
turais de Babosa]

.

.

[Aloe . vera) i

",

CHAVERDE
um Santo Remédio

�]
\. [j/áce ceorpO'

e Distribuidora de Cosméticos,

""i1uwd<?,Cf!.(ISt1� ., ,iJ'amAlul"

Fone: 371-6110
9905-2653 0

L'MOS DO BRASIL
RAN·YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496 I 9952003578
Reinoldo Rau, 340 - SI 03 - Centro

Jara uá do Sul - SC

Dr. Luciano Maiochi
PereiraMedicamentos em geral

Mantputa� de fórmulas médicas
F/s/oteripicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

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

BELA VIDA
NJlfvn,J <xnnq VP��

Centro de apolo aos dlslrlbuldores

·371-5176
Rua: Av. Getulio Vargas, nQ 49 - Sala 105
Ed, Herter ,' defronte a Igreja Evangélica

(Em Cima do Unibanco)

'*NEOVITA
Comércio de Produtos

rt..!:l .".,,"�+.f"i ,() <",.
" ,,/'" .".

Ortopédicos
e Hospitalàres

Fone/FIK: (4n 372-0461
I:larioilollitlrlllCO,353·W·CtI!Ile·JiUádtSIIl
.mall: malecbl@telll.eem.br • Cei.: SSfH941

Centro Auditivo
Audio (((1;,')) Zoom
r Aparelhos Auditivos

_, Micro-Canal cJ Volume Aulamática
_, Audiômetros e Impedonciômetro

_, Moldes e Pilhas
_, Cabine Acústica

... Próteses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
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César J unkes

Comissão: tratativa para construção de um CIP
.».(

y

Justiça e Cidadania discute

implantação de CIP emJ S

]ARAGuA DO SUL - Re- lescente infrator porque não

presentantes da justiça e cida- há mais espaços nestes cen-

clania reuniram-se na tarde de tros", explica Dejair Vicente
ontem no Fórum de Jaraguá Pinto.

do Sul para discutir a possibi- A idéia é encontrar, atra-

lidade de construir um Cen- vés da prefeitura, um espaço
tro de InternamentoProvisó- para a construção do centro

rio (CIP) na cidade. A iniciati- de internamento. "Queremos
va foi do juiz da vara criminal conseguir instalar um centro

e da infância e juventude Hé- de internamento para cada

lia David Vieira Figueira dos região", adianta o diretor de .

I).)
Santos que acredita na neces- justiçae cidadania. ''Aprimeira
sidadeurgente da instalação de tratativa foi esta reunião,
um CIP em Jaraguá do Sul. estamos vendo da viabilida-

"Hoje os menores infratores de para operacionalizar esta
estão sendo levados ao presí- ação", explica Figueira dos

dia que não é o local adequa- Santos. Estes centros têm

do para uma reeducação. Por como finalidade a reinserção
isso estamos dando os pri- e não a detenção pura e sim-

meiros passos para que este plesDe acordo como juiz ha-
centro seja construído na ci- vendo urn bom programa
dade", destaca. Foram con- evita-se a entrada do menor

vidados o Diretor de Justiça no CIP. "Mas se isso aconte-

eCidadaniadeSantaCatarina, cer não queremos que como

DejairVicentePinto, aGerente segundapenalidade elevápara
deMedidas Sócio Educativas o Centro de Educação Regi-
da Secretaria de Segurança anal, que em Santa Catarina

Pública, Mariana Viegas Cu- são três apenas, Florianópolis,
nha, o Diretor dos Direitos Chapecó e Lages, e onde o

e Humanos e do Conselho da infrator fica até três anos inter-
� ,

Comunidade Carcerária Sér- nado. Se nestes dois progra-

gio Homrich e o Gerente de mas o adolescente não se re-

Habitação da Prefeitura Mu- integrar aí infelizmente na ter-
nicipal de Jaraguá do Sul coo punição ele acabará sen-

Manso Piazera. do encaminhado a um presí-
Existem atualmente no dia como última medida

estado 15 CIP's, com vagas educativa", explica o juiz.
para 12 internos, cujos infra- Jaraguá do Sul ainda não

tores de 12 a 1S anos são in- realizou nenhum pedido for-
temados por um período de mal de instalação de umaCIP,
45 dias, onde recebem orien- mas segundo o diretor de

.

tações psicológicas, e realizam justiça e Cidadania embora

trabalhos internos na tentativa não esteja com o ajuste de

de ressocializá-los, ''Mas essa conduta, a cidade pode soli-

quantidade não é suficiente. citar a construção, mostran-
Seriam necessários pelo me- do a real necessidade de se

.

{'b
nos 30 CIP's no Estado.Hoje ter um centro para abrigar os
os juizes não tem mais como adolescentes infratores da re-

aplicar a pena e enviar o ado- gião. (CG)

GERAL CORREIODOPOVO 7
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IPRECONCEITO: PESSOAS CONSIDERAM A DEPRESSÃO FRESCURA E ltM RESISTÊNCIA EM CONSULTAR'UM PSIQUIATRA

Vencedores do Tiro ao

Pássaro recebem premiação
]ARAGuA DO SUL - o

Museu Histórico Emílio

Silva realizou no dia 10 de

outubro a entrega das me

dalhas para os vencedores

da Competição de Tiro ao

Pássaro realizada no mês

de agosto das escolas pú
blicas e privadas e que con

tou com a participação de

aproximadamente 300 es

tudantes da 1" a· 4" série e

da 5' a Sasérie de 12 esco

las de Jaraguá do Sul. Se

gundo o pesquisado-r. e

organizador da competi
ção Ademir Pfiffer, esta

Segunda competição foi

muito boa, pois a partici
pação dos alunos tem sido'
intensa e dessa forma é

possível manter viva esta

tradição folclórica surgida
em Jaraguá do Sul no co

meço do século 20. "Esta

competição mostra o

comprometimento do

museu com o resgate des

sa história e desta cultura.

O intuito é manter viva a

tradição", destaca Pfiffer.
No pré-escolar catego-

Vencedores do
pré-escolar

Vencedores da
la a 4a série

Vencedores da
s- a sa série

foram os três primeiros
colocados. E na categoria
femininaAlessandraBran

co Moreira, Ana Carolina
Gorski e Maria Eduarda
Reis Largura foram as ven

cedoras. De 1". a 4". Série

na categoria masculina os

três primeiros foram

Gervásio Avancini Junior,
Jean Carlos Rosa, Endriw
Paes. No feminino as re

presentantes foram, Burna
Laube, Amanda Maria

Murara, Nagila Cristine
Alberton . De 5". a 8 a Série

masculino,Mauricio Henk:s
Villanil, Bruno Guilherme
Fischer Eggert , Everaldo

José VossJunior foram res

pectivamente Rei e primei
ro e segundo príncipe. No
feminino a vitória ficou com

Jéssica dos Santos, seguida
por Daniela Mestrina,
Camila Schmidt. Para o his
toriador esta competição
voltada aos alunos é urna

maneira de fazer as crian

ças conhecerem estas histó
rias que não são mais con

tadas e difundidas. (CG)

na masculina, Mateus

Augusto Fomense de Sou-
za, Gabriel Lucas Balsanelli

e Gabriel Socreppa Wil

Proserv preza pela qualidade na prestação de serviço
/

]ARAGuA DO SUL - A de conceitos, a melhoria

Divulgação

Equipe bem qualificada para melhor atender aos clientes

empresa, Ivan Pilon Tor
res.

necimento de informações
em tempo hábil, ou seja, a
excelência na prestação de

nossos serviços", salienta.
Torres enfatiza que o

principal produto de ven

da é o conhecimento apli
cado nas questões contá(J
beis, fiscais e trabalhistas.
"Por isso necessita de cons
tante atualização, renovação

Proserv Processamento e

Serviços Contábeis, genu
inamente jaraguaense, é a

terceira empresa de conta

bilidade a obter o certifi

cado do Instituto BRTÜV
Desde o início das ativida

des, em 1988, o empreen
dimento sempre buscou

excelência nos serviços,
prezando pela qualidade no
atendimento e atuação no

mercado. "Implantamos
diversos programas com

esse intuito. Primeiro foi a
vez do Sebrae de Qualida
de, seguido da Qualidade
Necessária da Fecontesc e

Directiva, além de termos

implantado o Sistema de
Gestão da Qualidade, ba
seado na NBR ISO

9001 :2000, que nos confe
riu este mês a certificação
do Instituto BRTÜV",
destaca o proprietário da

Ele explica que o obje
tivo era buscar uma

metodologia que atribuís
se um fluxo de trabalho

menor e com mais agilida
de, por isso optou pela
ISO. "Como conseqüência
de nosso investimento ob

tivemos a qualidade, o for-

conrínua em geral", diz,
acrescentando que 14 co

laboradores foram devi
damente treinados e capa
citados para exercer as res

pectivas funções.
A empresa de contabi

lidade mostrou o potenci
al que possui e conquistou
seu espa-ço, contando com
mais de cem clientes loca-

.

lizados em Jaraguá do Sul
e demais cidades do Vale
do Itapocu. A Proserv
também mantém de for
ma institucional uma pági
na na Internet, voltada a as

suntos relacionados à con

tabilidade e áres interliga
das, no site

www.proserv.cnt.br.
A Proserv.localiza-se na

RuaQuintino Bocaiúva, no
centro de jaraguádo Sul e
o telefone para contato é
371-1846.
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FESTA
Shaw de Rpck nó Curupira,
em Guaramirim. Serão três
bandas agitando a noite:
Kanaã, B.ug Scream, Demon
Creation. A festa começa às.
21 horas.

Corupá, a Capital
Catarinense da Banana,
sedia neste final de semana

a 2a Festa da Banana, no Se
minário Sagrado Coração de
Jesus. Haverá muitas atra

ções, . ç0t11par�çarrl!

SCHÜTZEN É�FESTAr
Inicia nesta quinta-feira dia
9 e vai até o próximo domin
go, dia 19, 15a Schützenfest,
a Festa dos Atiradores. Vai'
ser a maior festa e alearia!

LAZER
A Choperia Bierbude·tem
como novidademúsica ao vivo
todos ós dias. Confi ra também
o diferenciado cardápio e O'

bappy hour que é 10.

MÚSICA
A parti r das 19 horas; nas
quintas e sábados sempre
tem música ao vivo na praça
de alimentação. Confira a

agenda dessa semana:

9/10 "':Pop Rockacústico com
V�rias Variáveis.

.

H/lO - Voz e violão. com
Cidinho de Jolnvllle.

PUBLlC
Nesta quinta, no B.ig
Bowlling, Public. Animação
com a banda Sallamantra,
de .FIQrianópolis.

LIVRO
No último sábado, dia 4, a
Associação de .'poetas e Es
critores de Jaraguá do Sul
apresentou à imprensa, con
vidados e autoridades, o

quinto volume. da série
\\ poetandÔe Contando" num
'jantar na AssOçiação de Ser
vidores Públicos Municipais
(Arsepum). O volume, com

vinte e cinco autores em cen

to; e cinqüenta duas páginas
de poesia e. prosa terá ainda
um lançamento oficial no fi-
nal desse mês. ..

ii

PARABÉNS
CamplêtoLi SOanas diá 6, a
Senhora Irene Pedri GÜnther.
Parabéns e muitas felicida
des � o que deseja o Jornal
Correio do Povo.

CENTERSOM

•
Cd's - DVD's - ACESSÓRIOS PARA SOM O

371-2847

o

Fotos: Divulgação

Elcio Lotito Júnior e Keila Correa casam-se neste

sábado, dia 11, na Igreja Nossa Senhora Rainha
da Paz. Após os convidados serão recepcionados
na Malwee

Formou-se no curso de Letras e

Secretariado Executivo, dia 3,
Caroline Neumann. Adriana,
(Imprensa - Prefeitura) e Emerson a

parabenizam pela conquista!

Analu Sabino aniversaria nesta quinta-feira,
dia 9. Felicitações de seus familiares

"O sabor da conquista pode ser sen

tido somente pelos vencedores".
Estamos muito orgulhosos por mais
esta conquista sua, Marciane. Para
béns pela formatura! Esta é uma ho
menagem de seus familiares

Márcio José Farias e Grasiela
Bonkardt irão noivar no próximo
sábado dia 18. Felicidades ao casal

Eliseu Raasch e Rosângela Koepp
completaram 3 anos de namoro no dia 6.

Eliseu, esta é uma homenagem com muito
carinho da sua namorada que lhe deseja
felicidades

Hélcio Taborda'Ribas
Jéssica D. de Oliveira
Winni Püttjer
Dquglas Duwe
Elfi Dalpiaz
Bruna Barbi da Silva
Fernando Schulz
Valdir.José Schwartz Junior
Amarildo Morsch
Soraia Volkmann
Reinaldo Safanelli
Fábia Beatriz Becker Miranda
Rosilene Fernandes
Riti Bento Raimundi
Leandro Rogério de Souza
Geisse Catiane H. Magalhães
Vivian Behling
Norival Pacheco

Tânia S. Deretf
Dalila A. Schmitz
Fátima Albertina Pra
Eloir Domlnqos da Silva
Janice Nasato

Thiago Cole
H ildegard Rietter

LLQ
Bruno BehTing
Pámela Danna

.

Carmem Ap. Venera da Cruz
Deise Becket

.

Geison R. Schaffer
Daniel Valentini

��Ll�======�========�
Guilherme Wackerhagen
Laurlta de Carvalho
Amadeus Mahfud
André Luiz Alves

Vali Beatriz Zangueliní
Vilson Borchardt
Ricardo Alvizi
Maria I<ohler Bartel
José Geroni, Góis
Curt Linzmeyer
Roberto BillyTeilacker
Luciano Richter
Aliane Karsten
Pedro Alexi
Wanderlei Voigt
Fabiane Barg Turquetti
Aline Graziela da Silva
Poliana Maiochi Pires

Bárbara Werner
Bianca Werner
Cristhiane Voltolini
David Staffun
Andersen G rutzmacher
Victor de Oliveira
Adelino Volkmann
Moacir l.lpinsky
Eliane Ap. Pdrotti
Arnaldo Formigari Filho
.Mário Sebcld
-Analú Sabino
Deise Wolf

[)arcy Arnoldo Buchmann
Heloisa Alves
Silvio Barbetta

Thiago Kupas
Ruth W. Klabunde .

Victor Hector Malamud
Ismar Lombardi
Ademir da Silva
Daniel Bernardo Ferreira
Evaldo Bast
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nacionais e importados
Tele-vendas: (47) 372�2280 ou 9112-6.111

E·mail: bia .. s@terra.com.br

Corpo sMente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU
AYROSO, 76;'1 • NOVA BRASiuA

(47) 371.9659

Venhà
,

" 1'"
conhecer ...

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

seu tempo foibem empregado.Barão da Itapocu

CONFIRA A HISTÓ

Santa Catarina está em festa. São
e

festas "típicas" de cidades, segundo
os grupos que as colonizaram, A

princípio parece algo positivo. Mas,
se anal izarmos a questão um pouco
mais a fundo, percebemos que a

herança cultural corre sério risco. É
que, nestas festas, a cultura vi ra

mercadoria. E quando isto acontece,
a tendência é que..

a cultura seja
deturpada, atendendo às

nescessidades dos atrativos comerci

ais que precisa ostentar. A foto lem
bra um desfile de atiradores na Av.

Marechal Deodoro da Fonseca,
datado, provavelmente, da dácada

.

de 1960.

HÁ 15ANOS
POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

. Em 1988, aparecia uma coluna Confira a História, assinada pelo
Barãodoltapocuqeia-seEVS),quecomentavapassagensdivulgadas
em diferentes anos: em 1988, comentava em 1948(há 40 anos), o
campeão da liga Mafrense de 1947, oCA Operário de Mafia,
viajava para Jaraguá de Sul afim de enfrentar o CA Baependi,
sendoabatidopelaelevadaconmgemde7x4.D quadro jaraguaeqse
fonnava com;Silveira,KrauseeMahnke(Heinz) Henrique eGirola,
Justino,Etri,Álvaro,Clóvis.MorerrieBallock.Na fase complementar,
Clóvis cedia o seu lugar a Justino. O Operário jogava com Miro,
Babilônia e Machado VIvaldo, Cordeiro. N<? final da partida ainda
Buchem lugardeCelso.Apartidaeraapitadapelo juizJúlioZacharias
Ramos, que se conduzia com imparcialidade. Como o retomo

paraMafia só era possível de trem, namanhã seguinte, oBaependi
ofereciaumbaile(sem trocadilho) aos visitantes, na sede social onde
grande confraternização, apesar davitóriaCaIvi-anil').
Á Fábrica de Móveis e Carpintaria, deGuilhermeAG Gaedke&

Filhos, estabelecida à ruaMarechal Deodoro da Fonseca, fundos,
com entrada ao lado da Foto Ateliet Hans Loss, anunciava a sua

linha de produtos especialmente modernos e simples, jogos para
,

salas e cozinhas. Por seu turno, a firmaMueIlet&Zahler, à ruaElisa
Stein, 250, que e:'flOrtava açúcar mascavo, farinha de mandioca e

aguardente, marca Vitor e demais produtos coloniais, enquanto
Gosch rimãos SIA vendia os melhores calçados.

HÁ 3 ANOS
_-

Em 2cxxJ,dauniãode cincomédicos,hádezanos,nasciaaPoliclínica

Rio Branco. Reunindo profissionais das mais diferentes clínicas,
tornava-se centro de referência e excelência da saúde emJaraguá
doSulUmcoquetelna salade festadoCPL, reunindo co�vidados
para comemorar a data. Eram os médicos RolfHorst, Amaro
Ximenes, Osmar Andreana, VIcente Caropreso e Ricardo Puff.
O Festival Estudantil da Canção régistrava mais uma vitória da

representante do CE Darcy FrankWelk, Letícia Seechis, que
interpretava a música ''Maria Maria".A estudante, que também
ficava em primeiro lugar na edição ,do ano passado, era premiada
com R$ 1 mil.

O casal Amoldo Jorge Schroeder e Elisa Reichel Schroeder
comemorava 50 anos de casados. A cerimônia era realizada
na igreja Evangélica e depois recepcionado na Sociedade
Alvorada, do bairro Rio do Cerro.
O Rotary Club deJaraguá do Sul e os clubes de rotarianos da
região receberão com muito agrado os intercambiários do

Grupo de Estudos da Suécia, Composto de Charlotte,
Petterson

, AndersNorberg,Olle Klein,Johanna Stakeberg,
Par Cederhag e KristinaHelgesson.Na ocasião conheceram
a cidade, com visita à autoridade doMunicípio, ciceronados
pelo rotariano Waldemar Behling, ficando impressionados
com o que lhes foi apresentado. No período noturno

participavam para a reunião rotária, no Restaurante Itajara,
onde foram homenageados com apresentação de palestras
é slides a cargo da Secretária da Família, íris Bagr Piazera,
e o grupo visitante. A foto feita na ocasião mostrava o

grupo de estudos, ladeados pelo governador o Distrito

4650, Rolf Hermann, e a presidente do clube, Edilene(li .

Albus. Estavam de parabéns o Distrito 4650, como
também os clubes rotários da r

._

o.

horário de atendimento deis
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18':30, o público
pode conferir o que há .

de moa fino em bijuterias e

acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINCÊNDIO: NÚMERO DE OCORRÊNCIAS TEM PREOCUPADO OS SOCORRISTAS QUE PEDEM CONSCIENTIZAÇÃO

Bombeiros utilizaram Irirnil
litros d _,

água para apagar fogo.
]ARAGuA DO SUL -

Quatro mil metros quadra
dos de mata foram devas
tados neste final de semana.

O Corpo de Bombeiros
Voluntários de Jaraguá do
Sul deslocou uma unidade

de combate rápido, um ca

minhão autotanque e dois
caminhões auto-bomba

tanques, além de 12

socorristas para conter o in
cêndio.:A ocorrência foi re

gistrada na Rua Padre Alui
sio Boing, no Bairro Barra
do Rio Cerro, próximo ao

noviciado, por volta das
22h30 de sábado. Os bom
beiros utilizaram aproxima
damente 16 mil litros de

água e leváram cerca de três
horas para combater o

fogo.
Um dos socorristas diz

que o corpo de bombeiros
recebeu denúncia anônima
de um morador daquela
localidade, avisando que ha
via visto alguém a atear fogo
e evadir-se do local. ''Nós

,
'

estamos recebendo muitas

chamadas' de incêndio nos

últimos meses. Teve um fi

nal de semana, por exem
plo, que chegamos a aten

der 13 ocorrências de focos.
O que acontece, muitas, ve

zes, é que as pessoas apro
veitam-se do final de sema

na que a prefeitura está fe
chada e não há fiscalização
e ateiam fogo em terrenos

para fazer limpeza da área",
critica Marcelo Klitzke, um
dos bombeiros.
A incidência maior de

chamadas aponta focos de
incêndio nas margens da

BR-280, "Aproveitamos
para pedir aos motoristas

que circulam pela rodovia

para que não joguem xepas
de cigarros na pista porque
pode ocasionar incêndio.

Aindamais agora com o cli

ma seco, o vento faz o fogo
se propagar muito rápido,
danificando boa parte ver

de da margem da BR", sali
enta, acrescentando que a

conscientização da comuni
dade é muito importante
para combater problemas
desse gênero. (FABIANE RIBAS)

ADVIPMEjMarisoldisputa final do infantil feminino
]ARAGuA DO SUL ,.- A

equipe infantil feminina da
ADV/FME/Marisol dis
puta a etapa final do Cam

peonato �stadual de Vôlei
de sua categoria, a ser reali
zada de quinta a domingo,
em Brusque, onde terá
como adversários Associa

çãoJoaçab�nse de Voleibol,

Bonja/Joinville, Furb/
Blumenau eAege/Água da
Serra/Braço do Norte,
além do clube anfitrião SE

Bandeirante. O time de

J araguá do Sul está em

quinto luey-r na classificação
geral e briga para ficar en
tre os quatro primeiros co

locados. Para isso, o treina-

dor GilrnarJungton - com

o auxílio técnico de Karine

Festugatto - contará com

as atletas Annabel, Bruna,
Damaris, Lucimeri, Natali,
Pâmela, Tatiane Pereira,
Rosângela, Tamires e

Tatiane Rezena.
PRÉ-MIRIM --, J á o

time Pré-mirim masculino

defende a liderança doEs
tadual da categoria na se

gunçla etapa da competição
que acontece de sexta a

domingo, em Blumenau.
Os jaraguaenses deverão
enfrentar as representações'
do Verde Vale/Rio do Sul,
doBonja/Joinville e do Ba

rão /Blumenau.

WizardjCejajP,ME busca reabilitação em Timbó
]ARAGuA DO SUL -- A

equipe Wizard/Colégio
Evangélico Jaraguá/FME

, busca reabilitação na quar
ta fase do Campeonato
Estadual de Futsal Infanto,
que tem seu returno mar-

cada para sexta e sábado,
em Tirnbó. Para prosseguir
na competição, os

jaraguaenses precisam de
sete pontos, no mínimo, já
que obtiveram apenas uma
vitória no turno realizado

no último final de semana

(3 e 4/10), em Blumenau:

superaram Adiee/
Florianópolis (6 x 4), mas
perderam para Metisal
Timbó (5 x 4) e Hering/
Blumenau (5 x 2). Para esta

difícil tarefa, o treinador '

Augustinho Ferrari deverá

contar com os jogadores
Dudu, Leo, Café, Ricardo,
Diego, Luís, Cleber,
Bismarke, Waldemar,
Leozinho, Jardel e Vitor.

FALECIM ENTOS
Faleceu às 9:30 horas emiJ./l0 o SenhorAngelo Maestre
com idade de 67 anos, deixando enlutados a esposa, filhos,
genros, noras, netos e demais parentes e amigos. O sepu
tamentofoi realizadoem5/10 às 9:00 horas, saindoo féretro
daCapela Mortuaria da Vila Lenzi seguindo paraoCemitério
da Vila Lenzi.

Faleceu às 6:30 horas em 1/10 o Senhor Albino
Herculano Moreira com idade de 59 anos, deixando
enlutados a esposa, filhos, genros, noras, netos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 2/10 às 9:00 horas, saindo o féretro da Gruta Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro seguindo para o Cemitério
do Centro.

Faleceu às 23:30 horas em 3/10 a Senhora Maria
Tereza Moyam Goulartcom idade de73 anos, deixando tyenlutados filhas, genros, noras, netos, bisnetos' e
demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 4/10 às 17:00 horas, saindo o féretro da Capela
Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 7:15 horas em 3/10 a Senhora Laurita
Kohls Laube com idade de 59 anos, deixando enlutados
o esposo, folhas, genros, noras, netos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 4/10
às 9:00 horas, saindo o téretro da sua residência
seguindo para o Cemitério Municipal Corupá.

Faleceu às 21:30 horas em 2/10 a Senhora Terezinha
Odete Cardoso com idade de 50 anos, deixando
enlutados filhos, genros, noras, netos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado ém 3/10
às 16:30 horas, saindo o féretro da Igreja Santa Ana

seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.
,

Faleceu às 13:00 horas em 1/10 a Jovem Keli Focks
com idade de 26 anos, deixando enlutados 1 filho,
seus pais, irmãos, avós, tios, primos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 2/10 às 10:00
horas, saindo o féretro da Igreja Católica de São Marcos
seguindo para o Cemitério da Barra dó Rio Cerro.

LOTERIAS

Loteria Federal
concurso 03774

1 ° - Prêmio: 62,175
2° - Prêmio: 22.999
3° - Prêmio: 61.326
4° - Prêmio: 56.005
5° - Prêmio: 52.501

Megasena
concurso: 502

07 - 13 - 21 - 24 - 33 - 50

Quina
concurso: 1207

11 - 25 - 43 - 61 - 71 .

Lotomania
concurso: 356
01-02-07-14c
1 5 - 22 - 25 - 29 -

38 - 40 - 41 - 45 -

55 - 62 - .66 - 78 -

82 - 85 - 92 - 98
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NOTAS _

CIRCUITO INTERESCOLAR DE NATAÇÃO
A terceira etapa do Circuito Interescolar de Natação
- sexto Troféu Ernani Volpi Coitinho -.

- acontece

nessa quinta-feira a partir das 14h30, na sociedade

de desportos Acaraí. A disputa vai contar com 224

crianças, representantes de 16 unidades escolares de

Jaraguá do sul. Nesta etapa serão conhecidos os

vencedores por categoria, da temporada 2003. O

professor Ronaldo Fructuoso (kiko) definirá os

atletas que serão convocados para um período de

testes para a equipe Ajinc/FME.
Cu cerimonial de premiação será realizado no

próximo dia 13, segunda-feira, às 20 horas, no

auditório do Shopping Breithaupt. Esta compe.tição
é realizada pela Fundação Municipal de Esportes,
juntamente com a Ajinc (Associação Jaraguaense dos

Incentivadores da Natação Competitiva).
I

CAMPEONATO ESCOLAR PRÉ-MIRIM
Começaram ontem as inscrições para o

Campeonato Escolar Pré-mirim, podendo ser

efetuadas até o próximo dia 21. Esta é mais uma

competição escolar realizada pela Fundação
Municipal de Esportes, que envolve crianças de até

12 anos (nascidos a partir de 1991). Es tarão em

disputa as modalidades de atletismo, basquetebol,
futsal, handebol, voleibol, tênis de mesa e xadrez,

,jO masculino e feminino, com exceção do futsal,
Ique será somente no masculino.

COLÉGIO MARISTA SÃO Luís PREPARA -SE PARA A OUMACA

Aproximadamente 70 alunos atletas do Colégio
Marista São Luís estarão reunidos em Curitiba entre

os dias 10 e 13 de outubro para atuar na 14" Olimaca

(Olimpíada Marista Catarinense). Ao todo, estarão
reunidos mais de 700 alunos/atletas representantes
das cidades da Província Brasil Centro Sul, que
abrigam os Colégios Maristas: São Luís, de J araguá
d� Sul; Marista - Criciúrna, São José, São Bento -

São Bento do Sul, São Francisco - Chapecó, Aurora
- Caçador, Frei Rogério - Joaçaba, Pio XII - Ponta

Grossa/PR, Santa Maria - Curitiba/PR, além da

sede dos jogos o Colégio Paranaense - Curitiba.

Serão disputadas na Olimpíada as modalidades de

Uasquetebol, voleibol, futsal, xadrez, tênis de mesa e

atletismo.

espo rte@jornalcorreiodopovo.com.br

• RODADA: JOGOS REALIZADOS NESTE FINAL DE SEMANA FORAM MARCADOS POR DIVERSAS ZEBRAS

Resultados das disputas de
futebol amador do Município

]ARAGuA DO SUL -

A oitava rodada do cam

peonato amador da pri
meira divisão realizada
neste final de semana 'foi
marcada por zebras. Na

categoria aspirante Vitó
ria e Cruz de Malta em

pataram em O x O.

Flamengo ganhou por
WO sobre o Caxias que
não compareceu ao jogo.
Segundo a Liga J ara
guaense de Futebol a

equipe do Caxias preci
sa justificar o não com

parecimento, apresen
tando documentos com

probatórios ao departa
mento técnico, A penali
dade será aplicada com

base na CBDF (Código
Brasileiro Disciplinar do
Futebol). O Caxias está

sujeito a receber pena de

20 Ufir's por minutos de

atraso.

Tupy venceu o Bo

ta fogo por 3 x 2. A equi
pe botafoguense perdeu a

duas boas oportunidades
nos chutes de pênalti. A
classificação na categoria,
aspirante na primeira ro
dada do returno é a se

guinte: Vitória 14, Cruz de
Malta 11, Tupy e

Flamengo 10, Botafogo
nove e Rancho Bom e

Caxias sete pontos.
Na categoria titular o

Categoria Aspirante: dois primeiros colocados empataram em O x O
Vicky Bartel

Cruz de Malta surpreen
deu o Vitória pela exce

lente marcação dos atle

tas sobre a equipe
adversária que neutrali

zou a marcação das jo
gadas. Ao final Cruz de

Malta e Caxias empata
ram em 1 x 1 com gol
de Machado no Cruz de

.

Malta aos 34 minutos do

primeiro tempo. Magrão
aos 11 minutos do se

gundo empatou para o
.

Vitória. Flamengo per
deu a invencibilidade nes

ta rodada perdendo para
o Caxias por 1 x O, com
um gol de Gil aos qua
tro minutos do primeiro
tempo. O Flamengo era

o único até então que
não havia perdido uma

partida. Botafogo per-

deu para o Tupi por 2 x

1. A classificação no ti

tular é a seguinte:
Flamengo 18, Tupy 15,
Vitória 14, Caxias sete,

Botafogo seis, Cruz de
Malta cinco e Rancho

Bom dois pontos.
Dia 11 de outubro

haverá partida isolada
entre Caxias e Rancho

Bom nas categorias aspi
rante e titular, no estádio

do Rio Camarada, em

Schroeder, inaugurado
no dia 4 de outubro.

Na categoria Sênior

fim de semana aconteceu

a sétima rodada no Está

dio do Rio Molha, onde o
Vitória e Bazar do Rau

empataram em 2 x 2, e o

Kiferro venceu o Rio Mo
lha por 7 x O. No Estádiô

da Vila Lalau, o Amizade
venceu o Plasticom por 4

x 2 e o Cruz de Malta ven

ceu o Vila Lalau por 1 aO.

A classificação foi li

seguinte: Vitória e Cruz

de Malta 17 pontos,
Kiferro 11, Bazar do Rau

nove, Rio Molha sete,
Veteranos da Vila Lalau

seis, Amizade pontos e

Plasticom três pontos.
Embora o Vitória esteja
com mesmo número de

pontos do Cruz de Mal

ta, Vitória segue na lide
rança por causa do sal

do de gols. A rodada

atrasada será realizada

rieste Sábado, dia 11, en
tre Kiferro e Veteranos

da Vila Lalau no estádio

João Pessoa, às 15 horas.

(CELlCE GIRARDI)

-rmç60 --

De 09 a 19 de Outubro de 2003
hrque Municipal de Evéntos • Jaraguá do sul/se

------ � ------------
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I EVENTO: ESTADUAL DE CANOAGEM FEZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE SCHROEDER

Canoístas do Kentucky vai ao
pódio em todas as categorias

SCHROEDER - As pro
vas de canoagem realizadas

neste final de semana foram
consideradas sucesso pelos
organizadores. As ativida

des, que fizeram parte do

calendário festivo das come

morações do aniversário do
Município, envolveram

aproximadamente 70 adép
tos desta modalidade. Tan
to no sábado quanto no

domingo, houve suprema
cia dos atletas do Clube de

Canoagem Kentucky, que
estavam bem preparados
para superar os adversários.
As disputas contaram tam

bém com atletas não asso

ciados a entidades de

canoagem, mas que apreCl
am e praticam este esporte.

Entre os principais resul
tados, na categoria Duck

misto, Adilson e Camila,
Algacir e Luciana, e Ademir
e Camila do Kentucky fica

ram em primeiro, segundo
e terceiro lugares respectiva-

.

mente; na Duck masculino,
Maicon e Pedro conquista
ram a terceira colocação; na
Descida Junior, mais três

I jaraguaenses no pódio,
DiogenesRoos, José Freitas

Vicky Bartel

Canoísta Marcos Zanghelini teve boa atuação na prova de Slalon, ocorrida no domingo

eRicardo; naDescidaSênior, .

liderança dos canoístas do

Kentucky Adilson Pomme

rening, Marcos Zanghelini e
Maicon Pereira; na Descida

Máster, dois primeiros luga-
. '

res para os jaraguaenses
Ademir Reggert e Gilmar

Baade, e no Slalon, Lucas
<' 1

Marquiuvizi, está em primei-
ro e Ricardo Staats, em ter

ceiro, ambos do Kentucky.
Informações do

vice-presidente do Clu
be Kentucky, Adilson
Pommerening, apontam

que com esses resulta

dos, a entidade jaragua
ense conquista antecipa
damente o título de

heptacampeão por clu

be.

o próximo desafio da

equipe jaraguaense será este

final de semana, em

Florianópolis, numa compe
tição de nível nacional. Tra

ta-se do Iron Men, onde o

atleta tem de completar três
provas, sendo 15 quilôme
tros de maratona na Lagoa
da Conceição, 20 quilôme-

tros de prova oceânica e

depois o caiaque surf, onde
o competidor tem direito a

cinco ondas. O evento está

sendo organizado pela
Fecesc (Federação de

Canoagem do Estado de'
Santa Catarina) e Petrobrás.
No domingo também será

realizada a Copa Brasil de

Canoagem de Velocidade.

No ano passado, o

Kentucky ficou em terceiro

lugar por equipe e este ano

busca resultados ainda me

lhores. (FABIANE RIBAS)

Beto Alchini é tricampeão estadual de velocross
SCHROEDER _:__ o pilo

to guararnirirn Beta Alchini
conquistou o tricampeo
nato catarinense de

velocross neste final de se

mana, nas competições re- ,

alizadas noMunicípio, tam
bém em comemoração ao

aniversário de 39 anos. Foi

a nona e penúltima etapa
do estadual da modalida

de, que atraiu um público
de aproximadamente duas

mil pessoas, envolveu cem

pilotos de diversas cidades

do Estado de Santa

Catarina. Alchini garantiu o

título da competição por

-
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Divulgação
Beto vence e agora prepara-se para o Norte Catarinense

antecipação.
Na largada tumultuada, Oliveira, o Boca, estava em

o guaramirense cruzou a terceira; Luis Zimmer

primeira volta em quarto • mann, de Blumenau, em

lugar, sendo que Luciano segundo, e Denis do Nas�

cimento, de Brusque, em
primeiro. Beto apertou o

ritmo, ultrapassou o Boca

e o Luis, e depois de dez

minutos de prova; Denis,
que estava em primeiro,
conseguiu abrir vantagem
do segundo colocado. A

etapa finalizou com o

brusquense em primeiro,
seguido de Beto e Edson

da Silva, de Blurnenau.

Procurei administrar a

posição porque já conse

gUina o troféu de

tricampeão catarinen se.

Agora vou em busca

quarto título do Campe
onato Norte Catarinense

diz o piloto
guaran:ürense. A próxima
disputa de velocross será

disputada nos dias 25 e

26 de outubro, em

Massaranduba. Trata-se

da sexta etapa do Norte

Catarinense. (FR)
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Classificação
CoI. Time. PG

1° Cruzeiro 67

2° Santos 59

3° Coritiba 59 33 17 8

4° São Paulo 58 33 16 10

5° Atlético-MG 54 33 14 12

6°
'

Internacional 53 33 15 6

.7° Criciúma 52 33 15 7

8° São Caetano 48 33 12 12

9° Guarani 46 33 13 7

10° Corinthians 46 33 11 11

11° Flamen o 45 33 12 9

12° Vitória 44 33 12 8

13° Fi eirense 44 33 11 11

14° Vasco 43 33 11 10

15° Paraná 42 33 12 6

16° Goiás 41 33 10 11

17° Paysandu 39 33 11 10

18° Atlético-PR 39 33 11 6

19° Ponte Preta 39 33 9 13

20° Fortaleza 36 33 10 6

21° Bahia 36 33 9 9

22° Juventude 36 33 8 9

23° Fluminense 32 33 8 8

24° Grêmio 26 33 6 8

NOTAS_' _

CRUZEIRO VIRA EM CIMA DO CRICIÚMA
Mesmo sem Alex, suspenso, mas com uma boá

exibição no segundo tempo, o Cruzeiro conseguit
vencer de virada o Criciúma em Santa Catarina. Com

a vitória por 3 a 1, o time mineiro chegou aos 70

pontos e manteve oito pontos à frente do Santos,

segundo colocado com 62. O Criciúma manteve os

52 pontos e continua na luta por uma das vagas na

Libertadores do ano que vem.
.

GRÊMIO VENCE O FIGUEIRENSE
o Grêmio bateu o Figueirense por 3 a 1, nes te

sábado, no estádio Olímpico, pela 34a rodada, do

Campeonato Brasileiro.

O Tricolor acabou com um jejum de 10 jogos
sem vitórias, mas segue na lanterna da competição
com apenas 29 pontos; Já os catarinenses seguem

com 44.. I.
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