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Contagem regressiva p�a o

da LS" Schützenfest
• •

Estudantes de escolas públicas e

particulares participam do

projeto Escola vai ao Teatro, que
encerra na segunda-feira. Dez
mil alunos, de todas as idades,
estão assistindo aos espetáculos
encenados na Scar. Página 7 '

Schützenfest Zeitung,
O caderno oficial da
Schützenfest

�

uucio

Arquivo

Muito chope, comida típica e apresentações vão garantir animação na lSa Schützenfest, que tem início hoje à noite, a partir
das 20 horas. À tarde, a partir das 17 horas, acontece distribuição de chope nas principais ruas da cidade. Página 5

Amanhã inicia a 2a edição
da Bananenfest emCorupá

o Divulgação
Corupá sedia a Segunda edição da festa da banana no Seminário Sagrado Coração de Jesus.
Organizadores esperam para os três-dias ultrapassar os 20 mil visitantes da edição anterior. Página 6

Ruo Walter Marquardt, 744 - Tel. 370 8200 Rua Bernardo Dornbusch, 2630 - Iel. 372 1798

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIODOPOVO OPINIÃO
redacao@fôrnalcorreiodopovo.com.br

Diretores de escolas catarinenses
recebem ajuda paramelhorar ensino

RAQUELWANDELLt

Umégtl:ipo de ,115.'diretores de escolas catarinenses,
'representando 40 instituições da rede pública estadual, viaja
,paraSão Paulo, nesta quarta-feira, para participar, nos dias
8 e' 9, ai 'l:;>rimeira etapa 'do projeto"Gestão para o Sucesso
Escolar".Eles fora� selecionados pelas Gerências Regionais
de Educa�ão�e;Inovação para um programa com a duração
de um an? q�e tem como objetivo final ajudá-los a resolver'

prob�emas graves de ensino-aprendizagem em suas escolas

através <;ia pr
ó

m o
ç
ão de uma ;gestão, d ernoc r

á ti c a e ,

partic{p;�tvh. 6 projeto é resultado, de �ma' parceria entre
a Secietaria de Estado da Educação e 'o Instituto Gestão

Equ�acional, qJ�érepresenta a fundaçã� Lemannno Brasil, ,

uma organização- suíça que está investindo nesta primeira
etapa R$ um milhão em escolas .públicas catarinenses e

paulistas.
Os diretores foram selecionados segundo três critérios:

tiveram coragem de reconhecer, que os alunos de suas

unidades de ensino (ou parte deles) .apresentam baixo
rendimento escolar, mostraram+decisão para enfrentar o

problema e dirigem escolas com ;ncy,rr.:íriimo 250 estudantes
matriculados e que tenham acesso fiçil à. internet. Isso

porque faz parte dos objetivos d� programa fazer com

que as lideranças das escolas públicas utilizem a Internet

para fins pedagógicos, explicam o diretor de Pesquisa e

Inovação da Secretaria, Lauro WiHmann. Através do meio

eletrônico o IGE colocará à disposição dos participantes
800 páginas de textos, gráficos, animações e imagens a

respeito de métodos de gestão educacional.
Além de integrar fóruns virtuais de discussão, onde

, poderão tçpcar experiências com 200 gestores catarinenses
r. c/ p'auiisras, os diretores participarão de seminários

presenciais e receberão toda orientação e apoio material'

para realizar em' suas escolas eventos, concursos e ações
,que estimule� a participação comunitária. Ao final do curso

os diretores que, alcançarem os melhores resultados serão

premiados com recursos para suas escolas � viagens· para
troca de exp eri ên cias na área. Com' base em pesquisas
científicas, o IGE acredita que "o-comprometimenro das

, .� �- . -�'-'

lideranças está diretamente relàci?nado à melhoria da
,

quali d ade de ensino", como in forma Luis Norb er to

Pascoal, presidente da instituição. ,.,,'
" '

O modelo europeu mostra que pór meio de um bom'

gerenciamento as escolas podem mariter o aluno motivado
e melhorar a qualidade do ensino, conforme explica, por
telefone, o secretário Jacó Anderle} que está em Londres
de 5 a 10 deste mês, conhecendo as-escolas britânicas em

uma missâo-brasileira. "Na Inglaterra'o sistema educacional

aposra"mdlt§\io,govhno escolar, uma, espécie de conselho

formado p'kr;fepr�;6ntantes da comunidade", conta. Entre
as instit1jiç?,es titari�enses contempladas f>elo projeto estão

e�colas de linarrii, Blumenau, Xaxim, Belmonte, Marema,
Balneário ,Gaivota, Passo de Torres, Monte Carla,
Curitibanos, Itajaí, Papanduvar Campo Erê, Camboriú,
Can

ó

in.h.a s, Tubarão,' Palmitos, Santa Terezinha do

Piogréss�,'Mafra:r]:jirama', Rio do Sul, Rornelândia, L�ges,
Riqueza, Imbuia, Serra Alta, Concórdia, Vargem Bonita,
José Boiteux, Planalto Alegre, São Joaquim, Criciúma, Içara
e Paraíso.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Cel, Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço
ou telefone p'ara contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
qramaticais necessarlas.
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.Em clima de festa
Mais uma Schützenfest está

começando e, com ela, um cli
ma de euforia e expectativa in

vade toda a região. A 15a edição
da Festa dos Atiradores promete
ser das melhores, não só pela
questão dos valores que perma
neceram praticamente os mes

mos,mas.principalmente pelaatu
ação da CCO (Comissão Central
Organizadora) que, desde feve

reiro, quando foi eleita, tem tra

balhado constantemente para

que esta edição atraia um públi
co maior e diferenciado.

As novidades começam com

a contratação da banda austría

ca Dolomiten Sextett, a atração .

internacional da 15a Schützenfest

que [ará 10 apresentações duran-
'. 'te todo o período da festa.

. Nl1 gastronomia não faltarão

opções: Dezesseis boxes de ali-
I: .

mentação servirão os mais vari-

ados tipos de lanches, e ó restau

rante Fritz, de Blumenau, aten
derá com os melhores pratos tí

picos quentes, enquanto oBar do
Oca servirá churrasco e galeto.
A CCO também viabilizou a

instalação de um "Biergarten" no
Parque Municipal de Eventos,
que tecium atendimento diferen-

r Muito mais do

que uma festa
com

apresentação
de bandas

típicas e

gastronomia
variada com

pratos da
cozinha alemã ..J

ciado e será um local para
deliciar o tradicional chope e

degustar petiscos.
No entanto, muito mais do

que uma festa com apresenta
ção de bandas típicas e

gastronomia variada compratos
, da cozinha alemã como Kassler,
Escalope, Schlachtplatte, Mar
reco e Eisbein, a Schützenfest

consolidou-se por Ser um even

to que procurapreservar aomá
ximo uma das principais, senão
á principal cultura trazida pelos,
imigrantes alemães: o tiro.

-

Foi justamente com o intui

to ,de resgátar este hábito que a

Festa dos Atiradores é realizada

há 15 anos. Durante os dez dias

de Festa, acontecem competições
de tiro individual nas modalida

des carabina 22, seta e

chumbinho. O visitante também
tem a opção de tiro ao alvo em

movimento, tiro estilingue, tiro
rolha e tiro silhueta.

Além de preservar a cultura!.),
Jaraguá do Sul, localizada na rota

das cidades que realizam as "fes
tas de outubro", abre mais uma

vez espaço para atrair turistas de

diversos estados brasileiros e até

do exterior. Com isso, movimen
ta não só os pavilhões do Parque
Municipal de Eventos, mas todo
o comércio local, que está envol

vido neste "clima de festa", com
suas vitrines decoradas 'com mo

tivos relacionados à Schützenfest
Por tudo isso, vale destacar que

a 15a Schützenfest é a festa mais

popular deJaraguá do Sul e amais
'esperada tanto pela comunidade, "

que ,quer festejar e se divertir, I.>

quanto pela Comissão Central
. Organizadora, que trabalhou ar-

duamente para ver este evento

realizado. Basta aos foliões e visi

tantes saberem usufruir destes tão

esperados 10 dias de alegria e con-
, fraternização.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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A Câmara de Ver eadore s de Massaranduba

promove, no dia 15 de novembro, sessão solene
em homenagem ao ex-vereador, ex-prefeito e ex

presidente da Cooperativa Juriti, Irineu Manke, que
faleceu há cerca de dois meses. A sessão solene está

marcada para às 10 horas, com a presença de

representantes do Executivo, Legislativo, amigos e

familiares do homenageado, considerado um dos

principais responsáveis pelo desenvolvimento

econômico e social domunicípio de Massaranduba.

:' De acordo com amigos colegas, Irineu Manke teve

papel .d e destaque no desenvolvimento de

Massaranduba, tanto em suas a çô e s como

empresário e também como político: Manke
ocupou o cargo de presidente da Cooperativa por
32 anos.

PT
o diretório do PT de Massaranduba realiza esta

semana reunião para definir as estratégias para
as eleições municipais do ano que vem. O

presidente do diretório, professor Rodolfo
Strangari, afirma que o PT já tem mais de 70

filiados, número considerado expressivo
considerando-se que' o Partido dos

Trabalhadores existe há apenas um ano em

Massarandubá. Stringari salienta que o PT em

t�
" Massaranduba está aberto a coligações, desde

que, é claro, tenha a mesma ideologia e que aceite

ter o PT como cabeça -de- chapa, o que nos

leva a conclusão de que o PT em Massaranduba

não deve se coligar com ninguém.

PMDB
O PMDB de Massaranduba está se preparando
para resgatar a Prefeitura.O presidente da Câmara

de Vereadores, Armindo César Tassi disse ontem

que o partido é forte o suficiente para voltar ao

poder na administração municipal nas eleições do

ano que vem. De acordo com ele, o PMDB de

Massaranduba tem atualmente cerca de 400 filiados

e nas últimas eleições municipais perdei por
aproximadamente 200 votos para o atual prefeito,

\ o pefelista Dávio Leu, depois de oito anos na

Prefeitura. Tassi atualmente é o único vereador do

PMDB em Massaranduba. Ele afirma que deve se

candidatar novamente, ou para vereador

novamente ou a vice-prefeito. Tassi ressalta que o

partido está aberto a coligações, mas nesse aspecto
nada foi definido ainda.

ENTRE ASPAS�__
"Nossa expectativa é poder ajudar na

resol ução dos problemas enfrentados

pelos dois hospitais de Jaraguá do Sul".
A afirmação é do vereador do PTB, Jean

Cario, Leutprecht, secretário da CEI

(Comissão Especial de Inquérito) que
... investiga as possíveis irregularidades nos
'-:'

Hospitais Jaraguá e São José ..

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
I EXPECTATIVA: INTEGRANTES DA CEI DOS HOSPITAIS AINDA NÃO ANALISARAM DOCUMENTAÇÃO

Secretário da CEI.afirma que
trabalhos estão na fase inicial

]ARAGuA DO SUL - O

secretário da CEI (Comis
são Especial de Inquérito)
que investiga possíveis ir
regularidades nos Hospitais
São e Jaraguá, vereador
Jean Carlo Leutprecht
(pTB) disse ontem que a

analise da documentação
solicitada aos dois hospi
tais ainda não foi analisa

da. De' acordo com

Leutprecht, a documenta

ção - que inclui uma série

de documentos - chegõu
àsmãos dos integrantes da
CEI na sexta-feira da se

mana passada e deveriam

ser analisadas na segunda
feira desta semana, mas,

devido a ausência do pre
sidente da CEI, Lio Tironi,
afastado por motivos de

saúde, a primeira análise

dos documentos está pro

gramada para acontecer
na segunda-feira da sema

na que vem..

Ainda segundo
Leutprecht, a CEI foi ins-

Cesar Junkes

Integrantes da CEI reuniram-se com a direção dos dois hospitais

talada oficialmente no dia

4 de setembro. A partir
desta data, a CEI tem

prazod de 90 dias para a

conclusão dos trabalhos.

Nesse período, os verea

dores que integram a Co

missão Especial de Inqué
rito devem chegar a uma

conclusão sobre as denún- (

cias de irregularidades.
Leutprecht acrescenta que

,

nos próximos dias tam

bém serão analisadas as

propostas das empresas
interessadas em fazer a au

ditoria e consultoria nos

Hospitais Jaraguá e São

José. ''Ainda é cedo para
falar alguma coisa, mas

estamos certos de que
todo o trabalho resultará

em benefícios para os Hos

pitais e conseqüentemente
para a comunidade de

Jaraguá do Sul, que mere

ce um atendimento de saú

de de qualidade", afirma o

vereador.

A Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul re-

.I .

centemente anunciou o re-

passe de R$ 1 milhão para
os Hospitais. O repasse da

verba é destinado a com

pra de equipamentos e de

monstra, segundo o vere

ador, o interesse dei

Legislativo em colaborar

na resolução dos proble
mas enfrentados pelos hos
pitais, eu há anos enfren

tam séria crise financeira

devida, segundo as direto

rias dos mesmos, aos bai
xos valores repassados
pelo SUS. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Audiência Pública discute direitos dos homossexuais'
FLORIANÓPOLIS - A

Comissão de Direitos e

Garantias Fundamentais

da Assembléia Legislativa
realizou, na última segun
da-feira, a pedido dos de

putados petistas Dionei

Walter da Silva e Ana Paula

Lima, audiência pública
sobre os Direitos Huma

nos dos Homossexuais. O
evento foi presidido pelo
deputado Dionei, que jus
tificou a iniciativa como

sendo uma forma de mos
trar que o parlamento
catarinense é democrático
e que luta contra a discri

minação 'e todas a� suas

manifestações - sejam de

raça, credo ou sexualida

de.
o presidente do grupo

Fazendo a Diferença,
Adilson Fortunato, apre
sentou uma carta de inten

ções contendo a platafor
ma de reivindicações do

Cesar Junkes

Dionei quermostrarque o parlamento catarinl!nse é democrático

público GLS (Gays, lésbi
cas e simpatizantes). O
documento contém direi

tos que fazem parte da luta

permanente dos homos

sexuais. Eles solicitam, en
tre outras coisas, que sejam
apresentados projetos de
lei que proíba, e punam
todo e qualquer tipo de
discriminação baseada na

orientação sexual em esta

belecimentos comerciais,
no mercado de trabalho,
nos meios de comunicação
e no ambiente familiar.

O companheiro de

Adilson, Elmai Aver, ( os
dois o'ficializaram s�u casa- �
mento civil há poucos dias)
explica que o grande dese

jo do grupo é consolidar

políticas públicas que aju
dem a combater a desigual
dade e o preconceito. Es
sas políticas, em sua opi
nião, devem ser incorpo
radas nas agendas e nas

ações prioritárias dos go
vernos. Ele lembra que o

público GLS precisa de

apoio político no

engajamento para a apro
vação da emenda constitu

cional que proíbe a discri

minação em razão da ori

entação sexual, em trâmite

na Câmara Federal. Essa

emenda torna crime a dis

criminação, estabelecendo
penas no Código Penal

�gtTlUl,i't).':l/1-BI'-Í('/de'

'll()nt/tI<lm'//�j*�r/()·/jJu:l;Jit

mr·igs@lerra.com.br . ,

.lll,fa ... lJlilr.lI.a.rclo .. l)o.,,,bl,lscll, ..$4Q .. :
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I PROCURA: TÉCNICO DO BRDE À DISPOSiÇÃO DOS EMPRESÁRIOS QUE DESEJAM FINANCIAMENTO

Procura por financiamento
está acima das expectativas

}ARAGuA DO SUL - o

gerente comercial Ricardo
Santos precisa de R$ 95 mil

para instalar a estação de
tratamento de efluentes de

,

sua empresa, especializada
me sistemas de higie
nização. Ele espera conse

guir esse dinheiro através

de um empréstimo junto
ao BRDE ( Banco Regio
nal de Desenvolvimento
do Extremo Sul) já que
recentemente o banco fir

mou convênio com Acijs
e Apevi, priorizando finan
ciamento para microem

presas e ,empresas de pe
queno porte.

Santos é apenàs um dos
mais de 30 empresários
que esta semana buscaram

informações com o técni

co do setor de Relações
Empre�ariais do BRDE,
Zenon Farias. Ele esteve

em Jaraguá do Sul na ter

ça-feira para atender os in
teressados e ficou surpre
so com a procura. "Estive
em Jaraguá do-Sul prestar
assessoria em setembro e

esta semana. Em apenas
duas oportunidades, pres
tei aproximadamente 40

atendimentos, sendo que
25% dos mesmos foram

avalizados", exemplifica
Farias,

Cesar 'J un kes

Ricardo Santos(D), da Beiger, quer R$ 95 mil para estação de tratamento de efluentes

De acordo com Fari

as, o interesse tem sido sur

preendente, tanto que a di
retoria do BRDE decidiu

enviar um técnico pelo
menos uma vez por mês

para Jaraguá do' Sul, a

exemplo do que também

vai acontecer nos municí

pios de Rio Negrinho, São
Bento do Sul e Joinville.
"Estaremos pelo menos

�ma vez por mês nestes

municípios para prestar as

informações e o atendi
mento necessário aos em

presários interessados em

financiamento", ressalta o

técnico do BRDE.

Ainda de acordo com

Farias, o financiamento é

destinado a empresas dos

segmentos da indústria,
comércio e serviços, loca
lizados nos Estados de

Santa Catarina, Rio Gran

de do Sul e Paraná, que são

os estados de abrangência
do BRDE; presidido por
Casildo Maldaner. Farias

explica que essa linha de
crédito é destinada a em

presas em geral, mas sali
enta que 70% da procura
é de empresas de pequeno
porte.Para esse segmento,
o valor do financiamento

pode ser de até 90%' do

valor do negócio.
Podem ser financiadas

obras de construção, am

pliação ou reforma de pré-

dia e instalações; progra
mas ou projetos de gestão
para a qualidade; desenvol
vimento de produtos e

proces sos; con trole

ambiental e tratamento de

efluentes; centros ou labo
ratórios de pesquisa; trei-,
namento e qualificação
profissional; aquisição de

máquinas e equipamentos
de fabricação nacional,
novos, cad as trado s na

FINAME ou importados
de países membros da

BID; racionalização do

consumo. de energia; capi
tal de giro, associado àO

,

investimento a ser realiza

do. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Governo investe 10 milhões em Jaraguá do Sul
}ARAGuA DO SUL - o

município deJaraguá do Sul

recebe R$ 10 milhões do

governo federal com a fi

nalidade de promover a cri

ação e manutenção de pos
tos de trabalho e a distribui-

,

ção de renda. Com recur-
'

sos do FAT ( Fundo de

Amparo ao Trabalhador), o
governo federal, através do

Banco do Brasil, pretende
incentivar o associativismo,
viabilizando financiamentos
de investimentos para em

presas que estejam filiadas a

alguma entidade e cujo
faruramento não ultrapasse
R$ 5 milhões ao ano.

A grande novidade está

nas taxas de juros e no pra
zo e no prazo para paga
mento. Os juros serão de

4% ao ano mais a TJLP,
hoje em 11%. Somada a

TJLPmáis 4%, os juros fi
cam em torno deo ,25% ao

mês. É a taxa mais barata

do mercado. O emprésti
mo tem ainda até um ano

de carência e até oito anos

para pagamento. Outra
boa novidade é que a ga�
rantia do empréstimo é o

Rróprio financiamento, o
'lue per,mite mais facilida

de na obtenção do em

préstimo.

Na avaliação do verea

dor do PT em Jaraguá do

Sul,José Pendiuk dos San
tos, mais conhecido como

Zé Padre, à liberação des

sa verba demonstra o com

promisso do PT com o

crescimento econômico de

Jaraguá do Sul, "muitas
vezes afirmado pelo pre
sidente Lula. Depois das

medidas amargas do início

do governo, a partir de

agora, o governo Lula pas
sa a investir fortemente no

crescimento econômico.

De acordo com o gerente
de negócios do Banco do

Brasil,Josué Cavalcante de

Lavor, até o momento,
somente a Acijs ( Associa
ção Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul) e,Apevi
(Associação das Pequenas
Empresas do Vale do

Itapocu) firmaram convê

nio com o Banco do Bra

sil. No entanto, outras en

tidades, como cooperati
vas e associações, poderão
procurar o banco para
também formarem con

vênio. O gerente afirma

ainda que, caso o valor de

R$10 milhões for insufici
entes para Jaraguá do Sul,
o governo deve liberar

mais dinheiro.

TORNEIO
Mais de 200 pessoas participaram, no dia 28 de

setembro, na Sociedade Esportiva e 'Recreativa da

Marisol, do 10 Torneio de Integração dos Núcleos
Setoriais da Acijs e Apevi, quê reuniu 10 equipes no
futebol de salão e vôlei de areia misto e 26 duplas
nas modalidades de bocha masculino, bocha
feminino, dominó, truco e general. As equipes que
obtiveram melhor colocação receberam medalhas e

troféus, que foram entregues na segunda-feira última,
durante a reunião semanal da Acijs. A presidente do
Conselho dos Núcleos Setoriais; Adriana Vaz

Procópio conduziu a premiação aos participantes.
O campeão geral, com 22 pontos, foi o Núcleo de

Qualidade, seguido pela Câmara da Mulher

Empresária, com 19 pontos e, na terceira posição,
ficou o Núcleo de Mercados e Mercearias, somando
16 pontos. A iniciativa foi elogiada pelo presidente
da Acijs, Paulo Mattos', que destacou a importância
dos núcleos setoriais no desenvolvimento social e

econômico das empresfls nucleadas, que se reflete,
também, em outros setores da sociedade. O Torneio
de Integração dos Núcleos contou com o apoio do
Cabeleireiro Tião, O Cedeha, Expresso Brilhante,
Posto Cidade, Senai e TFI Networks, que tiveram

espaço para divulgar suas empresas, produtos e

serviços. O 20 Torneio de Integração está sendo

planejado para o primeiro semestre de 2004. De

acordo com Adriana Procópio, no dia 22 de

novembro acontece, na SER Marisol, um jantar,
dançante dos núcleos.

TÉCNICO -

O Senai de Jaraguá do Sul promove, de 14 a 17

deste mês, a Semana do Técnico, que reúne uma

ampla programação de palestras, painéis e oficinas

complementares para a formação dos alunos dos
cursos técnicos da instituição. O evento envolverá
os mais de 720 alunos que a unidade mantém em

seus sete cursos. A programação, contempla
atividades voltadas para os cursos nas áreas de

confecção e moda, metalmecânica e eletroeletrônica
e temas chamados de transversais, como

empreendedorismp.' Este é o caso da palestra
"Procedimentos para Constituição de Empresas",
que será apresentada por Jadir Murara Lopes aos

alunos dos cursos de, confecção e moda e

metalmecânica. N a área da confecção e moda, serão
apresentadas ainda palestras sobre o uso da tecnologia
na cadeia têxtil, o papel do técnico têxtil e tecnologia
de informação, além das oficinas de modulagem e

estampas. Na área de metalmecânica, serão'

apresentados temas como compressores de ar e

ferramentas de usinagem. Os alunos de
eletroeletrônica terão palestras sobre motores e'

geradores, dispositivos de comando e proteção, entre
"

outros.

Compra
2.8436

2.8500

Venda

2.8444

2.9300
COMERCIAL,
PARALELO
TURISMO
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QUINTA-FEIRA. 9 de outubro de 200.3

FESTA
A diretoria da capela Nossa Senhora Aparecida,
do Ribeirão Grande do Norte, Nereu Ramos

realiza neste final de semana, 11 e 12 de outubro,
a Festa em Louvor à Padroeira. Na programação
estão previstos: No sábado, às 19 horas culto e às

22 horas u� baile com animação de Sandro. Luís

e Clóvis. No Domingo, dia 12, Santa Missa, às 10

horas e almoço com ptato típico italiano e

(: churrasco, além do Strudell, Âs 13 horas Viola e
,)

Gaitaço. Às 16 horas. será realizada uma soirée

com animação da dupla Sandro Luís e Clóvis. No

local haverá serviço de bar e cozinha.

JURAMENTO
As famílias Murara, Danna, Rafaelli, Picolli, Longo
e Girolla, todas descendentes Trentinas prestarão
juramento neste Sábado, a partir das 11 horas na

sede do Círculo Trentino em Jaraguá do Sul. O

juramento será feito perante o Cônsul Mario

Trampetti. Após o juramento os documentos

serão enviados para a Itália onde no prazo de um

ano retornam com o visto de dupla cidadania.

EMPRESÁRIA
t� A Câmara da Mulher Empresária da Acijs e Apevi

realizará visita a empresa O Boticário, em São José
dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

A iniciativa quer envolver empresárias, executivas,
autônomas, profissionais liberais e interessadas em

ampliar os horizontes. A saída está prevista para
o dia 16 às 7h30, do Cejas, com retorno no final

da tarde. O investimento é de R$ 30,00 para as

integrantes da Câmara da Mulher, R$ 40,00 para
associados Acijs e Apevi e R$ 50,00 para não

associados. MaIs informações com Geovana. pelo
mail geovana@acijs.com.br

GEAAJ
O Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de

RI Joinville está promovendo o Segundo Encontro
,

"Família, o melhor abrigo", em parceria com

Juizado da Infância e Juventude de Joinville, as

Casas Lares, o Lar Abdon Batista e O Lar

Emanuel. O evento acontece 26 de outubro, às

14h na missão evangélIca.

roblemas de
oderão

rosa,

Câncer - No amor; deixe

r: Branco,

GERAL CORREIODOPOVO 5
redacao@jomalcorrelodopovo.com.br

ICHOPE: HAVERÁ DISTRIBUiÇÃO DA BEBIDA HOJE À TARDE, A PARTIR .DAS 17 HORAS, NAS RUAS DE JS.

Festa garantida nos próximos
dez dias na LS" Schützenfest

]ARAGuA 00 SUL

Contagem regressiva para
a 15a edição da Schüt

zenfest. O clima de festa e

a ânsia pela diversão con

tagiam as pessoàs, que

aguardam a abertura dos

portões do Parque Muni

cipal de Eventos, na noite

de hoje, a partir das 20 ho
ras. O evento será realizado

até o dia 19, com uma pro
gramaçãb bastante diversi

ficada, muitos shows e

apresentações, que devem
atrair aproximadamente
cem mil pessoas de vários

Estados do País, além de

estrangeiros. O agito come
ça hoje à tarde, às 17 horas,
quando haverá distribuição
de chope pelas principais
ruas da cidade.

A CCO (Comissão
Central Organizadora) de
finiu na última reuniã� or'
dinária os preços a serem

praticados na festa. Os in-'
gresso válidos para sextas-

Organizadores aguardam cerca de cem mil

feiras; sábados e domin

gos serão R$ 5,00, e para
os dias 9, 13, 14, 15 e 16,
R$ 2,00. O topo de cho

pe de 400 mI será

comercializado a R$ 2,50;
refrigerantes (300ml) R$
1,50; buffet livre para cri

anças entre 5 elO anos, R$
5,00 e para pessoas com

mais de dez anos, R$

10,00. O chopp será da
marca Brahma e o buffet

será servido pelo Restau

rante Fritz, de Blumenau.

Uma das integrantes da

CCO, Daniela Ângela
Lenzi; informa que

há várias ocasiões em

que a entrada é gratuita. ''As
pessoas que estiverem ves

tidas com traje típico

germânico completo; tra
jadas com o uniforme ofi

cial de sua sociedade de

tiro, sendo a sociedade

filiada à ACSTVI (Associ
ação dos Clubes e Socie

dades de Tiro do Vale do

Itapocu) não pagam entra

da, todos os dias", comu
nica. Ela enfatiza que aos

domingos, a entrada é gra
tuita até as 18 horas; na

Tarde das Crianças e Tar

de da Terceirajàlade,
Hoje à noite, após a san

gria do primeiro barril de

chope começa o baile no
Pavilhão A, premiação dos
melhores atiradores do

Torneio de .Tiro Oficial,
apresentações folclóricas

no Pavilhão C e, às 23 ho

tas inicia o baile no Pavi

lhão C.

Amanhã a distribuição
de chope começa às 18

horas, nos principais pon
t:os de J araguá do Sul.
(FABIANE RIBAS)

Rcxleio?ioulofoiome1hordascincoediçê)essegundO�ores
]ARAGUA DO SUL - O

. quinto rodeio crioulo na

cional, promovido pelo
CTG do Trote ao Galo

pe, realizado neste final de

semana, nas dependências.
do CTG do bairro Ami

zade, reuniu um público de

aproximadamente nove

mil pessoas.
Durante os três dias de

CTG aconteceram diversas

apresentações, como laço
em dupla, bailes com Jor
ge Adriano e Garotos da

Querência, missa crioula,

desfile das delegações,
além de fogo de chão,
churrasco e produtos para
serem comercializados. A

novidade deste ano foi

trazida de Barretos, como
o Rodeio Country com

montaria em touro, mesa

da amargura (uma mesa

de bar é colocada dentro

da arena e quatro peões
tem que ficar sentados

com um touro solto na

arena), dança da cadeira,
mas montados nos cava

los e o futboi. De acordo

o seu lar. No
.

a nte a distância

p palhar, Cor:
Crem , o e branco.

Virgem - Os vínculos
rão mais

s não fique
passado. Cor:

zul e cinza.

astros

sua intimidáde,
desentender

C91TE>XSeJiDI'):QT. Cor: Pink,
preto e amarelo.
Esc ião - O seu

o pessoal estará
cio, mas a relação
deseicu. Cor: Verde,
)

com o patrão e

organizador do evento

Cilo Junkes, este foi o me
lhor dos cinco rodeios já
realizados. "Não obtive

mos o público que imagi
návamos, devido as outras

festas da região, mas em

compensação as opções de
entretenimento estavam in

teressantes e o público gos
toumuito", destacaJunkes.

Foram distribuídos R$
12 mil em prêmio no total

ale, dos televisóres. O lu

cro adquirido durante, será

revertido em melhorias na

estrutura do CTG, além
de repassar aos grupos' de

dança, e suprir parte dos

gastos das viagens aos

CTG' s do sul do Brasil.

"Quero agradecer aos pa
trões, peões, prendas, as

autoridades e ao público
que esteve presente que

prestigiaram, mantendo
aceSa nossa tradição. O
evento foi muito bem or

ganizado e só tenho a agra
decer o sucesso da festa",
enaltece Juhkes. (CG)

chamar a sua

ao Iodado

creme.

Capricómio-A aiuda da
,

ia será perfeita, mas •te palpites na sua

ar: Preto, bege , s

eu sucesso'

I. Na

�ve tudo a

. Cor:
Branco, azul e rosa.

Peixes ----Alguém que anda
di s está perto do

, despertará
. Pink, marrom e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I FESTA: PRATOS A BASE DE BANANA SÃO A PRINCIPAL ATRAÇÃO DA FESTA EM CORUPÁ

• •/

nucio

CORUPÁ-Omunicípio
de Corupá também se pre
para para receber os turistas

.

que vêm a Santa Catarina

prestigiar as festás de outu
bro. A segunda edição da

J3ananenfest espera receber
urn público de 25 mil pes
soas, ultrapassando os 20
mil da edição anterior. Rea

lizada no Seminário Sagra
do Coração de Jesus o

belissimo local dispõe de

urna área de mais de 40 mil

metros quadrados de área,
sendo sete mil de área co

berta.

O evento está sendo re

alizado pela Associação dos

Bananicultores de Corupá,
Rotary, e Senhoras da Casa
de Amizade de Corupá.
'''Nós temos como objeti
vo divulgar o município,
promover a banana, que é

o principal produto agríco
la de Corupá e as plantas or
namentais que vem se des

tacando rio estado, além de
envolver toda a cornunida
de daqui e toda a região",
explica Luiz Carlos

Tamanini, prefeito de

Corupá. O lucro da festa
será dividido, paramanuten-

Exposição
]ARAGUÁ DO SUL -

Homenagear a mulher e

sua representatividade na

sociedade é a proposta da

exposição "Mulheres em

Preto e Branco ... e Rosa",
que acontece até o cli'a 13,
no hall interno da bibliote
ca do Centro Universitário
de Jaraguá do Sul (Unerj).
Acadêmicos e público em

,geral podem visitar um
acervo que reúne cerca de

neste

..... Divulgação
Area de mais de40 mil m2 abrigará os visitantes

ção do seminário Sagrado
Coração de Jesus, para o

Pronto Atendimento 24

horas do município, Corpo
de Bombeiros Voluntários,
Sociedade de Caça e Tiro,
Rotary Clube e .Casa da

Amizade.

A festa tem como prin
cipal atrativo "a gastronomia,
a base de banana. Serão di

versos pratos servidos

como petiscos como

coxinha, pastel, 'cachorro
quente hamburguer pizza,

, doce e salgada tudo a base

de 'banana. Além disso, ha
verá almoço, com quatro ti-

pos de carne e pratos
incrementados com a fruta.

O café colonial é outra atra-

semana

sanato e da alimentação da

festa. O' almoço oferecido
,

através de buffet custará R$
8,00 por pessoa. Já o café

colonial .está sendo ofereci

do ao preço de R$ 6,00 e

R$ 4,00 para idosos.
A programação para

amanhã inicia às 8 horas com

encontro da terceira idade,
onde deve reunirmais demil

idosos dos municípios da

região. Das 10h às 21 h o

Seminário estatá aberto às

exposições de artesanato,
bananas e plantas ornamen
tais. Haverá ainda competi-.
ção de tiro ao alvo e de

bolão às 10 horas, e café

colonial a partir das 14 ho-

ção imperdível. Diversos ras com os pratos típicos de
doces e salgados confeccio- banana. Também a partir
nadospor produtores e pes- das '14 horas acontece urna

soas que foram capacitadas soirée para idosos com a Cia

para desenvolver pratos da Música e às 22 horas bai-

com base na principal ma- le animado pela banda

téria prima. "Cada vez mais Manchester Band Shaw. A

estamos melhorando, aper- entrada para a festa custa R$

feiçoando e ampliando o 3,00. DUrante as festividades

leque de pratos que podem haverá brincadeiras e con-

ser serviços com banana., curso de comedor de ba-

Temos certeza que o públi- nanas. O museu também

co vai adorar", adianta estará aberto para visitação.
Hildegard Josefina Gonçal- A festa prossegue até dia 12,
ves, coordenadora do arte- Domingo. (CELlCE GIRARDI)

faz homenagem
90 fotos montadas em 15

painéis temáticos, mostran
do a mulher quando crian

ça, na escola, na profissão,
no casamento e na família.

A exposição foi orga
nizada pelo Arquivo His
tórico Eugênio Victor

Schôckel, a exposição é

coordenada por Vera de
Toffol e Silvia Kina. "Pre
to e Branco são as ·fotos,
desde 1903 até a década de

,

as

70, e a cor rosa marca a

feminilidade da mulher",
comenta Vera de Toffol,
referindo-se ao título da

exposição como uma for

ma de retratar amuÍher em
seus diversos aspectos.

Aberta à comunidade,'
a exposição pode ser visi

tada das 8 às 22 horas.

Organizada em maio des

te ano, a mostra também

foi apresentada na biblio-

mulhere s

teca municipal e no Cen
tro Empresarial deJaraguá
do Sul. Segundo Silvia, aca
dêmicos do curso de

Moda dernostraram inte

resse nas fotos em função
dos trajes antigos usados na
época. ''Além de estudan

tes, algumas mulheres en

traram em contato

conosco e se identificaram

presentes nas fotos", assi
nala Vera.

Direito s 'da Mulher

discutidos emJaraguá do Sul

Edital de Convocação,
Pelo presente Edital, faço saber que nos dias 28 de novembro de

2003, no período das 8:00 horas às 17:00 horas, na sedei do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Corupá, sito à Avenida
Getúlio Vargas, 611, centro, serão realizadas eleições para
composição da diretoria, Conselho Fiscal e Suplentes, ficando
aberto o prazo de 20(vinte) dias para Q registro de chapas que
correrá a contar da publicação do Aviso Resumido deste edital,
nos termos do Regimento Eleitoral aprovado na Assembléia Geral
do dia 22 de julho de 1989. O requerimento acompanhado de
todos os documentos exigidos para o registro, será dirigido ao

Presidente da entidade, podendo ser assinado por qualquer dos
candidatos componentes da chapa. A secretaria da entidade
funcionará no período destinado ao registro de chapas, no horário
das 7:00 às 15:00 horas, onde se encontrará a disposição dos

interessados, pessoa habilitada para atendimento, prestação de

informações concernentes a Processo Eleitoral, recebimento de

informação e fornecimento do correspondente recibo. A \�
impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 5(cinco)
dias, a contar da data da publicação do edital tom a relação das

chapas registradas. Caso não seja obtido o quorum em primeira
convocação, será convocada nova eleição no prazo de 15(quinze)
dias, sendo válida nesta hipótese, com a presença de qualquer
número de associados eleitores que dela participarem.

]ARAGUÁ DO SUL -

Conselho Estadual dos

Direitos da Mulher reúne

se em Jaraguá do Sul, dia
14 de outubro, no auditó

rio do S'Tl'Vesruário; Esta

é a primeira vez que O en- "

contro acontece fora da

capital desde a fundação
do Conselho, em 8 de

março de 2002. "Pretende

mos apoiar nossas 14 enti

dades componentes,
prestigiar as lideranças fe

mininas de outras regiões
do estado e impulsionar a

criação dos conselhos mu

nicipais dos direitos dà

mulher", prega a presiden
te do CEDIM/SC, Arlete
Carminatti Zaga. O irúcio

da reunião está previsto
para 14h30; logo após a

colet�va à imprensa
marcada para às 14. horas.
A vice-presidente do

STNestuário, Rosane Sasse

Gieburowski, é a represen
tante da Fetiesc (Federação

,

dos Trabalhadores nas In

dústrias de Santa Catarina)
no Conselhq.

Formado por =r=:
sentantes do governo e da

sociedade civil, o Cedim
reivindica politicas públicas
voltadas às mulheres a par-
tir da implantação de Con-.

.

selhos dos Direitos da I!i
Mulher em cada municí

pio. Hoje somente

Chapecó, Criciúma e

Lages os possuem. "A

meta é realizar fóruns no

interior, distribuir cartilhas
de orientação jurídica para
formação dos Conselhos

e produzir ações nas áre-

as da saúde, violência e

mercado de trabalho para
mulher", defende a presi
dente do Cedim/SC. En
tre as propostas estão a

criação de creches e no

'setor da saúde, e aquisição
de mais mamógrafos vi

sando a prevenção do'�
câncer de mama.

Corupá, 8 de outubro de 2003.

JUVENAL MOI(WA
Presidente

ACESSE A PÁGINA DA SHÜTZENFEST NA LOOK HERE E SAIBA
TUDO QUE ROLA NA MAIOR fESTA DE JARAGUÁ DO SblL

� lê lU S.oppl.g C.....r'

� • �����!!��!!

• . I�,
CORI<lllOllOT'()VÜ Saint &tastian ZoomO�O

o

Segunda banenefest tem
fim de

LOOKH�E'�
ii SUA IlI'\l1STA VIRTUAL

.
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momentos de
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tradição em Santa Catarina e

que atrai adeptos de todo o país e até do
exterior são as chamadas "festas de outubro".

Cidades como Blumenau, Joinville, Rio do Sul, Timbó, Rio

Negrinho, entre outras, em sua maioria colonizadas por
imigrantes europeus, formam uma verdadeira "rota de festas" durante

o mês de outubro.
Em Jaraguá do Sul não poderia ser diferente. Trazida pelos imigrantes

alemães no início do século passado, a Schützenfest é a festa que melhor retrata
a principal cultura herdada dos colonizadores germânicos: o tiro.

Foi justamente com o intuito de resgatar este hábito que a Festa dos Atiradores é

realizada há 15 anos. Além das competições de tiro nas modalidades visitantes,
sociedades e juvenil, a tradição também é mantida através dos mais variados pratos

típicos como I<assler, Escalope, Schlachtplatte, Marreco e Eisbein.
E as atrações não param por aí. Desfiles, exposições, jogos de mesa,
apresentações folclóricas e inúmeras bandas animarão osLü dias de

festa no Parque Municipal de Eventos.
A lSa edição da Schützenfest começa hoje e só termina dia 19. Durante esse período,

o Jornal CORREIO DO POVO fará a cobertura completa do evento, assim como

- em todos os anos anteriores. O Schützenfest Zeitung (jornal Oficial da
, Schützenfest) terá quatro edições - dia 9, 11, 16 e 18 de outubro - com

matérias sobre os principais acontecimentos que marcam a festa mais

esperada do ano. Você poderá conhecer a história, proqrarnação,
atrações, novidades, curiosidades, dicas e "cliques" da lSa

Schützenfest do começo ao fim.

Aproveite a lSa Schützenfest e leia o

Schützenfest Zeitung, o Jornal
da Schützenfest!

oMEGA
ip.�10

�tiífii
• 371-8973

�c:::::»�
AUTO·ELETRICA E PELlCULA

)
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QUINTA-FEIRA, 9 de outubro de 2003
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-

'@S ONZE DIASQUE IRÃO
, /

EMBALAR JARAGUA DO SUL
A sangria do primeiro barril de chopp,

que acontece esta noite, dá o tom aos onze

dias que irão embalar Jaraguá do Sul com
muita música, chopp, comida típica alemã e,

claro, tiro ao alvo: é a Schützenfest, que
.cheqa a sua 15a edição trazendo novidades
para todos os gostos, desde as bandas

contratadas à gastronomia. Para

proporcionar mais uma festa de total alegria
eapresentar coisas novas, a CCO (Comissão

Cei:ltraJ,�'i(}rganiiadora) já vem ouvindo

s·uges'ÍÕes e trabalhando em todos os
, 'l-.,�"{"

de.tàthes do evento desde o mês de janeiro.
Criada para valorizar as tradições

Mrmânicas, congregar os clubes e as
, P I

sociedades de tiro em um grande evento de
confrate rn i zação desti nado p ri nc i paimente
às comunidades dos municípios de nossa

,n;itrorregião, a Schützenfest ganhou fama
além das fronteiras do Vale do Itapocu,
tõrnou-se uma das maiores festas de Santa
Catarina e hoje atrai foliões até de outros

estados. Mesmo assim, ela mantém sua

característica inicial de um ambiente que

pode ser freqüentado por toda a famíl ia.
A 'tradição de nossa festa é um

diferénci�l, mostrando a valorização que o

jara.gu�ense:· e o povo da região dá às suas

sociedades nos interiores do município e nas

cidades vizinhas , convivendo harmo
niosamente e fazendo uma grande família

Schützenfest, � OS integrantes'desta fa:rrhlia
encontram-se em 'eventos que integram -o

calendáriç da Schützen.fest como a Feinso
(Festa daInteqração das Sociedades), Baile t��
do Atirador, festas .de reis e rainhas, que se

'11 •� ,,,I ",1\apresentam como outras oportunidades, de.

C ..,_,I tI
I

confraternização e surQimento de nov� , -

Se
'-!

amizades. "
Acredito que a manutenção deste estilo ...."

deviversejaumdosfatores'âcontribuirpara
" .... �..e'-;:

a qualidade de vida de Jaraçuá do Sul.

li" .,,,.,.,Portanto, sua presença é de suma im-

:5 c'
"......,

portância para que esta.festa se complete: '

'

VenhacurtiraSchützenfe.st. ,
'

Dieter Janssen, Presidente da CCO da
Schützenfest e Secretário Municipal de

Produção
,

,

ho,�'"ett

I'

o
CORREIO DO POVO
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EXPOSIÇÃO RETRATAHISTÓRIA
da festa mais popular deJaraquá do Sul
Quem quiser conhecer a história da Schützenfest não

deve deixar de visitar a exposição "Schützenfest Tradição,
Retratos e Fatos", que permanece aberta ao público no

segundo piso do Museu Municipal "Emílio da Silva"
durante todo o período em que durar a Festa dos
Atiradores. A exposição foi aberta dia 10, em solenidade

que reuniu os integrantes da Comissão Central
O rganizadora da 15a Schützenfest.

A mostra é uma promoção da Fundação Cultural,
Prefeitura de Jaraguá do Sul e Secretaria de Educação e

organizada pela diretora do Museu Emílio da Silva, Alcioni
Canutto. De acordo com ela, a exposição foi montada pela
primeira vez há aproximadamente oito anos. "A cada ano

estamos incorporando novos elementos e enfocando um

aspecto diferente. Este ano o foco principal da exposição
são os trajes típicos", informa Alcioni.

Além dos trajes típicos, a exposição' resgata toda a

história da Festa dos Atiradores através de mais de uma

centena de fotos, ti radas nos bai les, nos desfi les de rua e nos

estandes de ti roo Também estão expostas as medalhas dos
melhores atiradores da Schützenfest, com destaque para
Ana Marangoni, que durante os 15 anos de festa conquistou

I

!
J

A exposição encontra-se no segundo piso do Museu Municipal "Emílio da Silva;"

centenas de medalhas, a maioria como rainha
do tiro.

.

Na avaliação de Alcioni, os trajes típicos
identificam o estilo da festa, que tem origem
na Alemanha medieval e trazida pelos
imigrantes alemães que se instalaram em

Santa Catarina, no final do século 19. Os

trajes típicos que fazem parte da exposição
pertencem a dançarinos de grupos de dança
folclórica alemã de Jaraguá do Sul. As

diferenças de estilos são explicadas pelas

Serviços, Equipamentos .e' Instalações
Tel. 275-2167 - e-mail: comercial@piazera.com.br
Av. Má!. Deodoro da Fonseca, 252 - Centro - Jaraguá do Sul- SCI

regiões a que re-montam e as diferentes ocasiões.
Os trajes para festas são mais sofisticados, em

veludo. Já os trajes do dia-a-dia são simples e

singelos. Tanto 0$ trajes para festas corno os de uso

diário são bastante coloridos e cheios de enfeites.
A exposição, ainda segundo Alcioni, é bastante

p restl qlada pela comunidade local, es

pecialmente pelos estudantes, que aparecem para.
conhecer a história da Schützenfest de Jaraguá do

Sul, a maior festa popular realizada no muni

cípio.
o
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_CCO PREPAROU
um novo material de divulgação
Para a 15a Schützenfest, a Comissão Central Organizadora preparou.
um material totalmente diferente do apresentado em anos anteriores.

Confeccionado no formato da logomarca da festa, o folder serve como

um convite inicial para que as pessoas participem ou sintam interesse

em conhecer a Festa dos Ati radores.

O panfleto vem com informações gerais da festa e contato com a Comissão

Central Organizadora. E um segundo, ccm .o mesmo formato, traz a

programação completa tanto nos pavilhões e nos stands de tiro como em

eventos paralelos realizados na cidade.

A novidade foi encaminhada para hotéis e agências de viagens do

município e também para algumas outras regiões do país. A opção em

alterar por completo a forma de apresentação do panfleto surgiu de

sugestões colhidas em reunião realizada no começo do ano envolvendo
sociedades filiadas à ACSTVI (Associação dos Clubes e Sociedades de

Tiro do Vale do Itapocu), entidades, meios de comunicação e pessoas

interessadas em colaborar para que a Schützenfest fosse melhorada.

Todo o material é baseado no slogan "Schützen é Festa" e foi produzido
pela empresa jaraguaense C M C (Central Marketing de Comunicação).

�.
"'''''"�>.

..��
o Restaurante Aurora na temporada da

.

Schützenfest estará aberto de Sexta à
Domingo com o tradicional almoço e jantar.
E convidamos vocês para conhecer nossa
Schützenbiergarten na Schützenfest
Maiores Informações: 376·1084

O Restaurante AURORA deseja à vocês
uma boa diversão e Muita alegria!

Animação
garantida
para seu

evento·!

. Contato: (47) 244-1324 ou 244-1720
Rua Castela Branco, 188 - Centro - Missal -PR

Competições de Tiro - 10 de outubro (sexta-feira):

�r�ALPHA
� ALOE®

.

�c9üt3enfe�t
Com Saúde e Beleza
Shampoos, Cosméticos, Sucos

INaturais de Babosa (Aloe vera)

Fone: 372·0152
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" A·BANDA DOLOMITEN SEXTETT
animará as noites da lSa Schützentest

A banda austríaca Dolomiten Sextett, de l.ienz,
é a atração internacional da lSa Schützenfest,
onde fará 10 apresentações durante todo o

período da festa.
A Dolomiten Sextett foi fundada em 1972 por
Walter Widemair, músico profissional formado
pelo conservatório (instituto de música) que,
com seus arranjos engenhosos e extraordinários

.

e suas produções, imediatamente destacou-se
como especial idade no ramo, tornando-se um

dos mais procuradosarraniadores e autores de
� letras musicais. Conhecido como o "sexteto do

alegre humor", o grupo é formado por Walter

Widemair, Günther Widernair, Werner

Widemair, Sepp Safrin, Helmuth Lukasser e

Hannes Lukasser e reúne, além de vários discos,
novas gravações de grande sucesso.

Com trinta anos de carreira, o grupo lançou um

trabalho que é uma homenagem ao público fiel e
à canção popular: reúne 20 grandes sucessos,
dentre os quais podem ser citados "Happy-Sound
Version", uma versão alegre da famosa
"Zi llertaler H ochzeismarsches'" <marcha nupcial
de ZillertaD, "Die Hãnde zum Himmel!",
"Friedensromanze", "I<anonierem der
Frõhllchkelt" e a faixa título do álbum "Gute
Freunde kann niemand trennen".
O nome do álbum, "Gute Freunde kann niemand

trennen", que em português significa "Bons

amigos ninguém pode separar" é sugestivo e

reflete o relacionamento existente entre os

componentes do grupo, que há três décadas
reúnem-se para fazer música.A banda
DOlomiten Sextett será a grande atração da
festa

/

BfiNDA

BfiVfÍRlfi
I. 'A melkrA� tk

I� :,' (D���;:?m
c-mail- baudabavarfuééterrn.com.br

www.bundabavarta.cum.br

c�en�
��
� �ânja Utpaáe(Horn6u'!)

'I/!_�O(a"áa
Utpaádr:

� (47) 376-0419
RUA AlbERTO UTPAdd, 640 ... Rio CERRO II
892�1,..970 ... JARAqUÁ do SuL" se
CNP] 04.n4.ill/OOOl.68· tE., 2�4,179.975

Integrantes da banda austríaca .Dolomiten Sextett

i.
o PERFEITO ATENDIMENTO EM SUAS MÃOS,

Fones: 371-11)80 / 9973-8675
Rua Roberto Zlemann, 840 .. SI 1
Czernlewlcz .. Jaraguá do Sul

o

:�j�)\ \'--7\'JLh > ,

.\!t, )� restauranr

,I'Tá 20 aiu)« �en,illd()

a�Ie�ta� de outubro

,em $anlCl Catarina

�
Contatos: (47) 328-3075

(47) 9983-0702
E-mail: vox3@terra.com.br

Blumenau - SC
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LANÇAMENTO
da lSa Schützenfest
t ,.

.

o lançamento oficial da lSa Schützenfest aconteceu dia 22 de agosto, no
Pavilhão A do Parque Municipal de Eventos. Cerca de três mil convidados

compareceram ao evento que apresentou o material de divulgação da Festa,
quando também foi realizado o Concurso de Rainha da lSa Schützenfest.

Participaram do Concurso 21 candidatas entre 14 e 28 anos, cada uma

delas representando uma das sociedade filiadas à Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu
Débora Junckes, da' Sociedade Atiradores Diana foi eleita a Rainha,
enquanto que Andréia Klowaski, da Sociedade Esportiva Recreativa

Schroeder III, foi escolhida la Princesa, Andrisa M ichaelsen, da Sociedade
Recreativa Rio da Luz, 2a Princesa e Solange Walter, da Sociedade'
Atiradores Independência, eleita(M iss Simpatia.

o prefeito Irineu Pasold também participou do lançamento

Débora Junckes, da Sociedade
Atiradores Diana, foi eleita
Rainha da IS" Schützenfest

Sidnei Marcelo Lopes, vice-presidente da CCO

21 candidatas participaram do Concurso de Rainhaoda IS" Schützenfest

Fone/Fax:
370-8098

os
Contratos pelos Telefones:

, (47) 9973-2979 -

Fone Fax: (47) 387-0935
E-mail: montanari@montanari.com.br

Endereço: ORQUESTRA OS MONTANARI
aixa Postal 721 - CEP 89010-971

www.montanarLcom.br BLUMENAU - SANTA CATARINA

Visite nossa loja

LEA

amvale@amvale.com.br
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SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA

uaran

I�
>

Localizada no bairro Rio da Luz II, a

Sociedade Esportiva e Recreativa Guarany foi
criada a partir da separação dos membros da
Sociedade Recreativa Rio da Luz. Os sócios
remanescentes fundaram então a Sociedade E.

R. Guarany em 2'5 de abril de 1975. Suas

atividades são realizadas no Salão Schünke,
construído em 1957.

A Sociedade leva o nome Guarany devido a

existência do time de futebol com este nome, do

qual participam muitos sócios, e que foi fundado
provavelmente em 1965, cujo campo é ao lado
da sede. Para compor a primeira diretoria,
Arnoldo Schünke foi o presidente de honra, RolJ
Ricardo Gutz o presidente e Wilson
G rutzmacher o vice-presidente.

Quando iniciaram as atividades, praticavam
o tiro e o futebol. O primeiro Rei foi Ena Butzke
e a primeira Festa de Rainha ocorreu em junhoAgenor Lemke,

atual presidente

de 1991, quando foi eleita Florita Krüqer,
Atualmente a Sociedade mantêm a

prática do tiro, realizando anualmente três
Festas de Rei, duas Festas de Rainha, uma
de Rei e Rainha, além de oferecer futebol e

bocha.
O Grupo Folclórico Nachtstern participa

das atividades promovidas pela Sociedade.
Durante as Festas de Rei e Rainha acontece

também a competição para o Rei do Dia, na
modalidade churnbinho,

Além de participar de todas as edições
da Schützenfest, competem em torneios nas

modalidades carabina e chumbinho. Em
2000 iniciaram a Sommerfest, Festa de

Verão, realizada em dezembro e com a.

participação de Sociedades vizinhas. O

presidente atual é Agenor Lemke e o vice é
Nelson Drager, eleitos em 2000.
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De 09 a '19 de Outubro de 2003
Parque Municipal de ,Eventos • Jaraguá do sul/se

o Mascote Wilfried
Para marcar os dez anos da Schützenfest, a CCO (Comissão
Central Organizadora) realizou 'em 1998 um concurso para a

escolha 'do novo mascote. Participaram 18 trabalhos eo

ganhador foi Fernando César Bastos. O personagem, símbolo
da Festa, é caracterizado por um homem jovem, com porte
atlético, saudável, vestindo roupas típicas germânicas, que
não faz alusão à cerveja, mas estritamente ao tiro como

esporte, ao mesmo ternpoern.que é simpático e engraçado.
O Wilfried, seu nome de batismo, conta até com música

própria, gravada e adquirida pela CCO. Ele desfila todos os

anos no palco, nos camarotes e entre os dançarinos dos-três

pavilhões durante a festa.
Todos os anos o mascote da Schützenfest tem sua verdadeira
identidade preservada, para não descaracterizar o

personagem. Assim como nas outras edições, Wilfried foi
eleito pela CCO, em comum acordo entre os participantes.
Segundo M. P., mascote eleito por dois anos consecutivos, é
muito gratificante vestir o personagem, principalmente por
ver a alegria estampada no rosto das crianças quando passa.

/
,

•
----- Apoio ---- Realização --

I�J
..

'

fi CAIXA IURBANOI Fundação
Cultural
d.J ....g".doSU'
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Usagás
Nos dia� atuais, inovações surgem a todo

, momento. O petróleo é a mola propulsora dos tempos
modernos, que transporta as riquezas do nosso país,
mas, ao mesmo tempo, provoca um mal-estar ao meio

ambiente, devido a altos níveis de poluentes
decorrentes de sua combustão e seus derivados. Além

disso, é um produto caro e determina um impacto
muito forte na econo':nia mundial. Sendo assim, toda
forma de economia é bem vinda.

Para isso surgiu o Gás Metano Veicular, mais
popularmente conhecido como Gás Natural Veicular

(GNV), que além de ser ecologicamente correto,

possibilita ganhos consideráveis de economia. É ainda
utilizado em suamaioria em indústrias e, num futuro

próximo, no comércio e residências em geral.
Como vantagens para o uso deste combustível,

que já existe a mais de 67 anos na Europa e em

aproximadamente 14 anos no Brasil, podem' ser
citadas principalmente, a economia em relação à

gasolina (podendo chegar a 70% em valores

monetários), o rendimento (30% emmédia a mais que
os outros combustíveis) e a segurança, pois o gás
natural émais leve que o ar e, caso haja vazamento, ele
se dispersa para cima, ao invés de se depositar no solo,
como acon tece com o gás de cozinha, o GLP. Possuindo
esta caraoterfstioa, o risco de explosões é muito

diminuído em' relação .aos outros combustíveis,
levando-se em consideração que necessita de mais de
620C para entrar em ponto de chama, sendo que na

gasolina a combustão se dá a 300"C e no álcool a

200"C.
Outros benefícios, podem ser apontados. por

ser um combustível seco e 100% gasoso, não dilui o
óleo lubrificante no motor do veículo, sua queima não

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

95, des. tras. e diant., ar

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

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

(12:00 ou após 17:30) camino, impecável. Aceita-sé
troca. R$24.500,00. Tratar:
371-7778 cf Cleber.

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

Tratar: 9117-3464;

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

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

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

carro no valor. Tratar: 9909-

0502.

provoca depósitos de carbono nas partes internas do

motor, o que aumenta sua vida útil ti o intervalo de troca
de óleo, e não existe a formação de enxofre, diminuindo
a corrosão de peças e, conseqüentemente a troca do

escapamento e a manutenção do veiculo. Além disso,
não pode ser adnlterado (nem pelo posto de
abastecimen to, nem pelo governo),

° projeto do gás natural no Brasil possui uma
expansão natural, devido ao seu forte apelo social. A
cada mês surgem novos postos de ab�lstecinlento para
veículos convertidos para bi-combustível, que é o termo
utilizado para veículos que recebem o GNV como

combustível complementar. Há a versatilidade de se ter

dois combustíveis em um só veículo.
,

Segundo Edson 'Müller, 'sócio-proprietário da
USAGAS Convertedora GMV, Mecânica e Comércio
Ltda. (empresa pioneira em Santa Catarina na

realização de conversões de veículos para bi

combustível), "para se instalar um kit de gás nos

veículos, é importante observar a qualidade dos
produtos e dos profissionais que Iazem o serviço, pois o

mercado do gás está sendo corrompido por instalações,
inescrupulosas e normalmente reguladas apenas pelos
preços baixos, sem ao menos seguirem regulamentações
normatizadas pelo INMETRO", explica. "Existem kit's
no mercado, de qualidade duvidosa, o que, juntamente
com uma instalação de haixa qualidade, proporciona
quedas <!e rendimento no veículo, bem como problemas
futuros, principalmente nos car-ros de injeção
eletrônica, onde o r.isco de erro aumenta." afirma ainda
Müller. "Existe um ditado muito certo pam o mercado

promissor do gás natural: ° BARATO, SEMPRE
CUSTACARO!",conclui.

Alguns empresários jaraguaenses, que
instalaram os kit's da, USAGÁS nos veículos de suas

frotas, já detectam uma economia em seus bolsos de 13
do que gastavam anteriormente e estão muito contentes

com o investimento. É o caso da SAMAE de Jaraguá do
Sul, que passa alguns dados: segundo o motorista da

DIPLOMATA '- troca-se, 91,
cornpl, por Escort conversível.
Tratar:' 9975-0117.

0-20 - vende-se, compl., elca- KADETT - compra-se, acima do

Saveiro da SAMAE a qual foi convertida para, bí

combustível, hoje ela gasta três vezes menos do que

gastava, e é em cada abastecida que se percebe a

diferença. Ela faz em média 300km por dia e roda

direto, inclusive sábados e domingos. Segundo cálculos
de Fábio Muller, gerente comercial da USAGÁS,
através dos d�dos passados pela SAMAE, "a saveiro 1.8
à gasolina, devia estar gastando em torno de R$
1.700,00 por mês e agora beira os R$ 650,00, ou seja
mais de R$ 1.000,00 de economia. O mesmo acontece

com a Pegeout Partner da SCGÁS (distribuidora de gás
natural para Santa Catarina), que convertemos. Esta

Van roda 24 horas por dia, todos os dias da semana".
Fábio Müller ínf'orma que o investimento se

justifica, por todos os benefícios que o gás proporciona
para 08 veículos: "o custo de uma conversão pode variar
de R$ 2.000,00 a R$ 3.600,00 de acordo.com o modelo
do carro. Dependendo do número de cilindros

instalados, este valor pode aumentar. Embora o

investimento, a princípio, possa parecer alto, na

maioria dos casos ele se retorna em pouco tempo, sem
contar que existe a possibilidade de pagá-lo em até 24

vezes, e se o cliente trocar de veículo o kit pode ser

instalado no novo".
, A USAGAS vem se consolidando no mercado do

gás natural como referência de qualidade nos kit's que
comercialgsa e serviços prestados em Jaraguá do Sul e

região, e agora faz serviços de mecânica em geral e

injeção eletrônica.

A USAGÁS MUDOU DE ENDEREÇO.

Agora mais perto de você para melhor atendê-lo!

Voeê ainda vai ter esta marca no seu carro!!!

Rua Barão do Rio Brami, 230 Centro

(quase esquina C01ll o finlt da Rua Reinoldo Rau).
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$!!ItEIf/Y! O 370-3113
Av.WaldemarGrubba - Jaraguá do Sul- se Corsa Sedan 00

Gol MI 2p, SE
Uno Mille 91
Eseort 1:6 93
Kadett 1.8 94
Monza 4p 95
Versailles 2p 92

,

Eseort XR3 89
Golf GTI 94
Uno Mille 4p 95
Gol CL 1.6 87
Gol CL 1.6 88
Monza 2p 86

Kombi Furgão 86

Jeep JPX diesel 95
Monza 4p 92
Parati 1.6 87
Eseort 1,6 87
Eseort 1.6 95
Corsa 2p 95

Corsa 2p 97

Corsa 2p 99
Veetra CO 97
Veetra GLS 95

Ford Ka SE

Ford Ka 00

S-10 eab. Dupla SE

Godge Dakota 99

CG 125 92

CG125 01
Kawasaki ZX-9 95

Blazer OLX SE
Palio 4p 97'
Clio 1.0 4p 01

Besta GS 01

Santana 4p 95

Veetra CD 94 I f"'"
Courier 1.3 SE

Eseort 1.8 97

518 - Em frente ao Posto Mime

.

•

I

I

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

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

(47.) 376-1772/ 273-1001
--- .AU". C••it.r LTratA.

CAMINHONIn'URua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

VOLKSWAGEM Escort L 1.6 Cinza G 1993
Gal MI 1.0 Branco G 1998 Fiesta Verde G 1996
Gal CL 1.6 MI comp. Branco G 1998 Stratus LX Preto G 1998

Gol 1.6 CL Azul G 1991 Corcel II Branco A 1981

Fusca Branco G 1979 Verona LX Prata G 1992
Parati CL 1.6 Branca G 1997 PICK-UP

Parati 1.6 MI Verde G 1997 Silverado Conquest Verde O 2000

Fusca Branca G 1979 F-l000 cabinada Cinza O 1986
F-l000 motor MWM Amarela O 1979

FIAT F-l000 cabinada Prata O 1982
Uno 1.6 R Branco G 1990 Fiat Strada Prata G 2002

GM Courier Prata G 1998
Vectra CD Vermelho G 1998 F·l000 S Prata O 1990
Veetra GLS Cinza G 1997 0·10 Branco O 1981
Corsa Wind 4p Branco G 2001 0-20 Custon S Branco O 1992
Corsa Eind Azul G 1994 0-20 cabinada Branco O 1994
Chevette SL/E Prata G 1989 F-l000 cabinada Vermelha O 1973/1990 ifFORD MOTOS

330 - próx. Clube Atlético
4170 - próx .

Baependi
trevo de Schroeder

B�rnardo Dornbusch.
.

P,,�. Waldemar ,Grubba.
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Uno S Verde G 89 R$ 5.000,00
Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00
Monza SLE 4p Verde G 84 R$ 3.500,00
Brasilia Verde G 77 R$ 1.700,00
Titan KS Azul G 01 R$ 3.600,00
XL 250, motor 350, pi trilha Preta G 86 R$ 1.000,00
Tipo IE Branco G 95 R$ 8.500,00
Fiorino Pick-up Vermelha A 84 R$ 2.500,00
Tipo IE 2.0 4p + rodas Branco G 95 R$ 9.000.,00
Opala diplomata Bordô GNV 91 R$ 11.500,00 I

Saveiro + couro Branca G 85 R$ ,3.800,00
Fusca Branco G 84 R$ 3.500,00
scooter grafite G 00 R$ 1.800,00

I\)
Passat verde G 78 R$ 1.200,00

ano 93. Entrada R$2.000,OO
e assume-se fncto, desde que
não precise transferir já. Tratar:
275-8900 ramal 8950 ou 376-
4112.

MONZA - vende-se, SLE, 4p,
84. R$3.500,OO. Aceita-se
troca. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510.

MONZA - vende-se, 93; vidro

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

'I MONZA - vende-se, 85, SLE,
(j cl opcionais. R$2.500,OO + 7x

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

R$240,OO. Tratar: 275-8900
ramal 8950 ou 376-4f12 cl Valor a combinar. Aceita-se

Mareio. troca por moto ou carro de

menor valor. Tratar: 9111-

MONZA - compra-se, acima 5630.

ano 92. Entrada de

R$2.000,OOe assume-se fncto
.

5-10 - vende-se, turbo, diesel,
desde que não precise
transferir já. Tratar: 275-8900
ramal 8950 ou 376-4112 cl
Mareio.

ÔMEGA - vende-se, GLS, 94,
comp!. R$14.000,OO. Tratar:
273-0074.

OPALA - vende-se, comodoro,
4p, cl ar, tr. elétr., desemb.,
aro esportivo, 4 cil. álcool, 5

marchas. R$3.600,OO. Tratar:
370-9850.

Rede Renault. 183 Concesstonárlas 110 Brasil.

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

BLUMENAU
322- 8800

cabine dupla, compl., único
dono. R$39.500,00. TratQ[,:
373-4047.

5-10 - vende-se, luxo, 97/97,
compl., cl ar, branca.

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

VECTRA - vende-se, CD,
94, azul, emplacado até

2004, óti mo estado,
compl. R$13.500,00.
Financia-se.

ITAJA(
348 ·8460

JOINVILLE
435-3700

CORREIO DO POVO 3

..
vukan 750 Prata

CB-500 Prata

�OTOS
Falcon Azul

Tornado 250 Azul

XT225 Azul

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl

(371-197Q)
Compra Vende
Troca - Financia

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

JARAGuA DO SUL
370'· 6006

Titan ES Azul

--,-,..
Titan ES Prata

Titan KS Azul

Titan Vermelha

Titan Azul

Today Prata

\

Branca

XLR 125 Preta

Biz ES Azul

Gol CL 1.6 Branco

SCÉNJC AL/zÉ E

CLlO AU111ENTIQUE 1.0 16V

Melhores Compras 2003
em suas Categorias.

,Vale do Itajaí e litoral Norte - SC

Consórcit Renanlt
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
CLASS

Motoro.la V1201
e Nokia.1220

.'

No Pronto T

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

Menu 100*

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

M'lçÃo
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia 'por:

o
c
'"

E
"
..
'O

�
E
8
E
8
<II
"
'o

R$:99,00 f
e
a
o
:s!
'<ii
?'

11"-'

i��:COMPRO
,,'

CONSÓRCIOS
DE CARROS E

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA."

"
c-
o

;;
..

o

.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 fncto. 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
ano 94. Entrada de

R$2.000,00 e assume-se

fincto, desde que não precise
pagar já. Tratar: 275-8900
ramal 8950 ou 376-4112 c/
Mareio.

QUINTA-FEIRA, 9 de outubro de 2003 �"

SON
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Tel: 371-7212 Cél: 9963 ..7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

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

Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510.

limp. tr., compl., perfeito
estado. R$8.300. Tratar:
370-6797 c/ Alexandre ou

pelo e-mail meldau@
bol.com.br.

TIPO - vende-se, 95/95, SLX,
2.0, vinho, des. tras., tr.

elétr., d.h., vidro elétr., a.c.,
UNO - vende-se, file, 4p, azul,
02. Tratar: 9973-9654 .•_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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>I' Atacado c Varejo
MtfA. ""Agua Mineral

,. Bebedouros

"Suportes

,�...:?::::�::::AC;uÀMÍNEAAL

G
Tele Entrega

Horário Atcndunenrc- S;íb. d�i'" 9lu. àl> 131.15.

S.:g. a Sexo dai! 8hs às 1.2hs � das l Shs às Iãhs.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

II'A�I���p�rli��I�r;� j
FISICA E I

I QUíMICA ·1
'9P,i,JA!fW!ii'i2J:1!I@rtI

a Ó:
I TRADUÇÃO DE ALEMÃO I

(:J' i I
i Tratar: 371·2735 ou II

,

i ���?���� �LÇ��I#?!i J

,�_"-,.-.�,, _ ...• --_ _ ,,"_ _ .. _ _-_ _._ .. ----.-_ " ..

)

IART & REQUINTE I
I Convites e Cartões I

1"��::�:� � J���I���n��!:7)�;>êS liAniver:sário e todas as ocas!óe.s

º7�:�4:º6 <:; 9!J.a:Q4Q:'> .. J

Cerrerora
.

da Seguros

Fone/fax:
(47) 372 1961

A., Rua Fritz BMtel, 143 ' Eti. Dona Ernma
r; ti' ' Baependl - Ja'aguá do Sul· se

steffen,tpnetuno.com,bl·

Ate�i... de
COlltura

371-1063

t
�
�.
I
[
i T 1� re .. :

I �:�.:: 9902-597
I

_

IRua José Narloch, 2647 - Sao

l e-mail: jp@brwnet.�����_
;

- .-

--,··························-·-I

! Eletrônica i
i '!

IJulinhoj
-------.

--elA-DO']
!

: TONERI
i FOTOCOPIADORAS ·IMPRESSORAS I
I . MATERIAIS DE C�NSUMO .. 11,

- ASSISTÊNCIA TECNICA I
i

I276-3417i
l!�..� �.u j�1I!8, !I_�_:!JIa ,!!!!:_!afalll!! I!!!!!.:��l

IlCON�AiJA�. .

.
. ��

Cot\maq Co�rcialltda

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras
Compressores

Roçadeiras
Máquinas em Geral

Motoserras
Lava-Jato

Assistência Técnica: TV. Som, Vídeo,
Venda de Som Automotlvo, cacos,
AceSSÓriOs e Som Profissional.

IDISK CONSERTOI
iª1.�:��.�� ... ������l:������/�,�j

INV'ESTIGAÇÕES
CRIMINAL E

PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

I Anu.,.cie aqui!!!1
371·1919

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

Anuncie aqui!!!
371·1919Anuncie aqui!!!

371·1919

!
-,-- ... ��. -"-".�."'-' o • -'- .. ····----··-····-········-··...::-·-···-1

i

i Anuncie aqui!!(!
i . I

i 371·1919 I
I I

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

f·······························,,····················· ")

I Anuncie aqui!!!1
I 371�1919 Ii �
L .. v.� v ••• _ •• :...-........v.w ......v._�� .... �.j

(47)
999f-8567

Anu'ncie aqui!!!
371·1919

A
•.

unnuncle aquI•..
371·1919

Rua NIal. Castelo Branco, 4893
Czerniewicz (Próx. à Humana Rh) Centro - Schroeder - SC

Anuncie aqui!!!
371·1919

.

'Yil1'gas, 594
litro - JaTllguá do Su{

Ter.: 370-3612

I�--������
I
I Venha Conhecer a i
:Moda que é um Doce]
I I
! Preços especiais!
I de inauguraçãol
1

.

i

I Modinha I
1 Iam. 01 a 16

Moda Adulto!
I

I Fone:371-5810 I
I Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 !
L.................... ;

i"w
.. · _·-� ,.,..

· ·"· ·�, .. · .. · -· -

�l
! i

I Anuncie aqui!!!j
I 371·1919 ll_ _ .. J.

.................................................................................... ,., .

! Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

..

,
·

1

1 Anuncie aqui!!•
I

371·1919 I
........................................ !

Anuncie aqui!!!
371·1919

�
... .. ..

i

1 Anuncie aqui!!!
i 371.1919 I

!
.

... � .• � .. _�".�,� .. � �_............ . _ � � .. .\

[' Anu�cie aqui!!�
! 371·1919 !
I

,

l. ...... ....... _ __.. ..!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

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-veRde-se, ELX, 95, 4p, cl
vidro e tr. elétr. R$7.800,00.
Tratar: 373-0137 cl Elcio.

BELlNA - vende-se, Del Rey-L,
90, 22 dono, cinza met.,
impecável. R$5.800,00. Aceita
se troca por menor valor. Tratar:
372-0058.

COURIER - vende-se, 01, vidros
verdes, branca. Aceita-se troca.

Tratar: 371-7910.

COURIER - vende-se, pick-up,
branca. 99. R$l,3.000,00.
Tratar: 370-7156 ou 372-
3780.

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

ESCORT - vende-se, 86.

R$3.000,00. Aceita-se troca.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

ESCORT - vende-se, L, 94,
europeu, branco, 22 dono,
impecável. R$7.700,00. Tratar:
371-8573 ou 9982-2083.

ESCORT - compra-se, acima do
ano 93. Entrada R$2.000,00 e

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

4112 cl Marcia.,

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

R$1.450,00 + 36x

R$240,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 CI
Waldir. /

F-1000 - vende-se, 89,
gabine tripla, compl.,
relíquia. Valor à combinar.
Aceita-se carro de menor

valor ou troco por MB608.

Tratar: 273-6110 à noite cl
Jefferson.

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

F-1000 - vende-se, 93, diesel.
Tratar: 9123-6149.

F-1000 - vende-se, 95, azul,
MWM, caixa grande, d.h., a.c.
R$26.000,00. Aceita-se erro.de
menor valor. Tratar: 9902-

5620.

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

9091.

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

estado, d.h., vidro e tr. elétr.,
a.c., alarme, carro recém
licenciado. R$15.400,00.
Tratar: 370-6797 cl Alexandre
ou pelo e-mail

rneldau@bol.com.br.

i" Fone: 370-2764 '

iCel�: 9104-2070/995'7-6099
·1�!:_�.�o��.?�.. ��.U.���,,����.. ['!��.�!...�.���9j

, -

BRASILlA - vende-se, 77.

R$1.600,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
951'0.

FUSCA - vende-se, 77/80,
bege, ótimo estado. Tratar:
376-0603 oU,9122-5525.

FUSCA - vende-se, 73, branco,
bom estado. R$2.700,00.
Tratar: 371-2339 cl
Alessandro.

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

R$2.800,00. Tratar: 371-
4042.

FUSCA - vende-se, verm., 681
76,1.600. R$2.800,00. Tratar:
371-5203 ou 9962-2463.

FUSCA - vende-se, 77, branco.
R$2.00Q,00. Tratar: 9905-
3644.

QUINTA-FEIRA, 9 de outubro de 2003

GOL - vende-se, special, 011
01, branco, IPVA 03 pago,
aceita-se fncto. Aceita-se troca.
Tratar: 370-4810. 1113 - compra-se, de_

preferência financiado. Tratar:

GOL - vende-se, GL, 1.8, 90.
-

372-0108.

Tratar: 9975-9925.

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

GOl-vende-se, 1000, 99, 4p,
verm., 22 dono. R$13.500,00.
Tratar: 373-4047.

GOL - vende-se, modo

imprtado, 1.8, AP, 94, banco .

Recarro, compl., manos ar,

placa final 6, dcto em dia.

R$7.900,00 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-

�508.

GOLF - vende-se, 97, GL, 1.8,
4p, branco. Valor à combinar.
Aceita-se carro de menor valor.

Tratar: 273-6110 à noite cl
Jefferson.

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,
compl., bordá, 96, único dono.
Tratar: 379-1423.

PASSAT - vende-se, pointer,
88, 1.8, álcool. R$1.500,00 +

17x R$231,00. 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.

SAVEIRO - vende-se, 92, 1.8,
' . Q)

álcool. Tratar: 374-0485 ou

9975-5220.

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

CONSÓRCIO - vende-se, de

moto, CG KSE, Honda. Valor à

Sundown Peaks Teen
aro 24 21V

Sundown Explosion aro 20

1+3 de

R$74,OO
à vista 297,110

Sundown
Miss Scandal aro 20

1+3 de

R$49/0
à vista , 97,110

Sundown

Top Model aro 24 21V
1+3 de

R$73/0
,
à. vista 290,00

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

SORTEIO DIA 11/10 PELA STUDIO FM

1+3 de

R$7J,OO
à vista 285,110

Sundown
TNT Boy aro 16

1+3 de
R$

45,00
ã vista '78/0

Ciclo Belinha aro 16

1+3 de
R$

35,00
à vista '40,00

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

Dia 11 de Outubro, traga
seu filho em uma de nossas
duas lojas para participar de
nossa festal Vai ter pipoca,
refrigerante e brincadeiras '

inteiramente grátis!

OANO
TODO
SEMPRE
PRESENTE

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

'.

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUÁRiO AYROSO 65 FONE 370-9995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CG 125 KS PRATA 2003 OMEGA CO 3.0 completo 93 Biz 02 vermelha
UNO 1.0 BRANCO 2003

VECTRA GlS completo 97CElTA«c: GNV VERMELHO 2002 YBR 00 preta
ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000 ::2: S-10 2.2 standard personalizada 97
CORSA SEOAN PRATA 2000 CJ Corsa Wind, 4p 99 branco
KA ct, 1.0 PRETO 2000 CORSA wind c/opcionais 01

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98 prataMAREA WEEKENO ELX 2.0, 20V CINZA 1999 CORSA wind C/ODCS + trio eletrico 95
CORSAWINO VERDE 1999 Gal MI 1.6, gas. 97 vermelho
GOL MI 1.0, 4P BRANCO 1998

s:
GOL mi 16v 4p c/opcs 98

PALIO EO CINZA 1998 GOL Cl 1000 95 Santana 1.8 93 cinza
ESCORT GLX PRATA 1997 >
PALIO EDX, 4P PRATA 1997 GOL CLI 1.6 c/opcionais Kadett 1.8, álcool 93 verde
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME VERDE 1997

TEMPRA HlX COMPLETO 97 Voyage 88 azul met.CORSA WINO 1.0 BRANCO 1996
ESCORT HOBBY CINZA 1995 !;( PALIO ED 4p c/opcionais 00 Monza SLÉ, 1.8, compl. 87 beg� i�GOLF GL COMPL. (-AR) AZUL 1995
UNO ELX. VERMELHO 1995 Li: PALIO ED 4P c/opcs + trio eletrico 97 Voyage 1.6 gas. 82 cinza 1
ASTRA GLS VERMELHO 1995 UNO mille elx c/ODCS + trio eletrico 95
ESCORT GL • TRIO E OH BORDO 1994 Brasilia 80 verde
CORSAWIND PRATA 1994 � KA c/opcionais + trio eletrico 97
GOl LO B!:lt-NCO 1994 ESCORT Gl c/opcionais 93

Fusca 1300 78 branco
ESCORT GL M'ÀRRON 1987 O Fusca 1300, gasolina 73 begeSANTANA CL BRANCO 1986 u, ESCORT hobyy 96

....... ..' G

V Votoraotim I Finanças

Celta
Vectra GLS compl.
Vectra GLS compl. CI air bag
Corsa Wind MPFI
Corsa Sedan
CheveUe 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

96 G

Pick-up Corsa 1.6 01 G R$ 13.500,00
Corsa 4p, 1.6, 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$ 11.500,00
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G R$ 11.800,00
Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 11.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 13.500,00
Blazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00
Corsa Wagon 97 bordô G R$ 15.500,00
Palio EX 96 laranja G R$ 10.200,00
Gol! GL compl. 96 azul G R$·15.500,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
CheveUe DL 91 branco G R$ 5.800,00
MB 1313 truque e baú 83 amarelo O 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
5·10 96 verde G R$ 14.500,00
MB 1513 caçamba 79 amarelo O R$ 32.000,00
Saveiro 1.6 90 azul G R$ 6.500,00
F-400 90 cinza O R$ 24.800,00
Gol1.6 92 branco G R$ 6.800,00
Courier Clx 98 vermelho G R$ 12.800,00

GolSpecial
Gol Special
Gol Special cl a.c., trio. alarme
Gol Special
Gol CL
Gol Rolling Stones

Escort GL SW 4p
Escort Hobby
Escort GL

Uno Mille Fire
Palio Ex

BMW 328i automática Preta

275-3711
372�1919

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se VEíCULOS

Tempra R$ 9.500,00 Parati 99 branca

PalioED,2p R$ 9.700,00 F-250 03 prata
Uno CSL, 4p, v.e. R$ 7.800,00 Twister 02 vermelha cl partida, 2!! dono

VW Gol,4p 99 Branco R$13.200,00
Celta 01 prata
Titan ES 01 verde

PassaiAlemão, compl.+ Aut.. 95 Cinza R$17.800,00 GolG11I 00 branco 16v, 2p, a.c.
GolMI 98 Branco R$10.500,00 KaGL 00 dourado motor zetec, cl opc.
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00 Virag0250 00 bordô cl acessórios
LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,00 CorsaWind 99 branco 2p
Santana Quantum 96 GNV R$12.900,00 Astra 99 branco 2.0 completo

KadeU 97 cinza c/ occ.
Go11.0 93 Branco R$ 6.800,00 S-10gab., 97 prata compl., 6cil., GNV
Gol 95 Praia R$ 7.500,00 Palio CL 97 branco
Kombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200,00 GolMI 97 verdemet. c/ ooc.

GM Omega 93 Grafite R$.12.500,00 Goll.6CLI 96 branco c/ opc.
CheveUe 92 Cinza R$ 5.500,00 Gol 96. branco 1.0, plus
S·10, compl. 97 Cinza R$17.200,00

S-10deluxe 96 branca cabo est., GNV, compl.
Parati 95 azul CL, 1.8, cl opc.

VeclraGLS 96 Bordô R$13.900,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico
FORD VeronaGLX 96 Azul R$ 9.500,00 '[ernpra 93 preto campl.

EscortGL 94 Praia R$ 9.000,00 Omega 93 grafite GNV

DelRey 84 Ouro R$ 3.000,00 M0nzaGLS 92 cinza compl.
Fiesla 98 Azul R$ 9.800,00 0-20 gabinada 89 bordô compl.

RENAUlT Clio.var 01 Bordô R$16.500,00
Beüna GLX 89 bordo álc., d.h., 1.6
F·l00 89 branco carroceria madeira

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

FIAT Uno Elelronic 2p Branco 96 R$ 7.900,00
Tipo IE 2p (·a.c.) Praia 94 R$ 7.800,00
EscortZelec4p, compl. Bordá 97 R$13.500,00
EscortGL2p. Praia 95 R$ .9.600,00
EscortConv. 2p compl. Bordá 94 R$11.900,00
Escort Hobby 2p Praia 94 R$ 7.300,00
Versalles GL 1.84p Prelo 96 R$ 9.300,00
Versalles compl. Bordá 93 R$ 8.700,00
Monza SLE 2p (·a.c.) Verde 89 R$ 5.900,00
S-10 lurbodiesel4p Bordá 98 R$ 39.700,00
Omega Suprema Azulmet. 94 R$13.500,00
Gol8vMI4p Vermelho 99 R$13.500,00
Van furgão2.6, gas. 99 R$13.500,00
GoIMi8v2p Azul 97 R$10.900,00
GolCL 1.6álc.,2p Praia 89 R$ 6.200,00
GolCL 1.6álc.,2p Branco 85 R$ 2.900,00
Parali CL 1.6 Branco 85 R$ 3.500,00
Kombi 1.6 Branco 88 R$ 5.300,00
Voyage CL 1.6 álc. Praia 88 R$ 5.300,00
Fusca2.6 Branco 80 R$ 3.500,00
Kagiva Oucale 750 95 R$10.500,00
Tilan 98 R$ 2.900,00

I
Parati Gil Sumer Vermelho 2001 R$ 23.500,00
Laguna 2.0 Preto 1997 R$ 19.500,00
Clio 1.0 cornpl. Cinza 2001 R$ 18.500,00
Mégane RN Prata 2000 R$ 18,500,00
Kadett GlS cornpl, 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 Branco 1996 R$ 9.800,00
Uno EX

vefelho
1999 R$ 9.500,00

Corsa Br' co 1995 R$ 9.500,00
Corsa Wind Ci ., 1995 R$ 8.800,00

FORD

GM

VW

MOTO

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

99
97
94

99
94
97

99
00
9.8
01
92
97
99
99
97

93
92
97
97

branco
prata
vermelho

branco
azul meto
brnaco

branco
cinza

prata
vermelho
cinza.
verde
branco
azul meto

cinza
azul meto
bordô
bordô

Pali'tl EX 1.0 I.t., d.t., a.c.
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q,
Uno Mille

vw

gg[ �.61.0, 2p, compl.
Gol Mll.6 a.q., desemb.
, GM
Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan 1,0, alarme, t.e., a.q., d.t.
S-10 Deluxe, compl.
S-10 Deluxe, compl. Diesel, 4x4

��&t��t�ts�� álcool, l.t., d.t., a.q,

8g��� Wi�� 4p, l.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

VW Gol8v4p Cinza

Gol8v4p Branco G 2000

Gol 16v4p Verde G 1998

Go11.02p Cinza G 1998

Go11.0M12p Branco G 1997

Golf2.04p Cinza G 1995

Logus1.8GL2p Cinza G 1993

Pálio ED 1.0 2p Cinza G 1997

Tempra 16v4p Azul G 1996

Uno1 ..0SX4p Cinza G 1997

Uno 1.0 ELX 4p Vermelho G 1995

Un01.6lurbo2p Prelo G 1994

EscortHobby 1.6 2p Azul A 1993

Ranger 1.0 2p Branca G 1995

Blaser2.24p Cinza G 1996

FIAT

FORD

370-3021
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenãrio - Jaraguá do Sul

Caminhão Mercedes 709 90 azul

Gol4p 99 branco

Gol, 2p, comp, 97 bordo

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

Kadett, 2p, com opc, 95 branco

l.ogus compl. 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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Compra Financia
R�a Walter Marquardt,J850 .;B.rra do R,o Molha· Jaraguádo Sul· se
S-10 cabo Estendida, 6cil., GNV Azul 98

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

C..:.scort Hobby
Uno CS 1.3, gas,
F-1000 cabo Dupla compl.
Pick-up Fiat LX
Monza SL

F-1000

Prata 97

Cinza 97

Azul 96

Vermelho 94

Amarelo 91

Azul 90

Preta 90

Cinza 90

Amarela 86

372-0676

&ruJLJ@ ��U�@&@
��{lD �(l�D�@@1l W�D@M[s@�

R: 28 de Agosto - Guaramirim(em frente a Rodoferroviária)
Corsa Sedam 4p 00 branco
S-10 GNV 96 cinza
Golf GL 4p compl. 95 azul
Verona 1.8 4p 96 prata
Courier 98 branca
D-20 custom S 91 branca
Gol 16v 1.0 4p 98 prata
Monza SLE 89 prata
Uno eletronic 94 verde
Fusca 1600 85 branco

� I� Honda CBX 200 strada 99 vermelha
YBR 125K 02 preta

J
CG titan 125 KS 01 vermelha
CG 125 titan ES 02 verde
Biz ES 01 preta
Biz KS 01 verde
CBX 200 strada 99 vermelha

.. ..

ZECA AUTOMOVEIIS
275-3507 •

"Seja parceiroGol16v Plus compl. 4p cinza 01 G
Honda Civic LX automát. 00/00 G branco R$ 32.500.00 Goll.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 cabo 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
Fusca L 1300 77/77 G branco R$ 2.700,00 Corsa 1.04p prata 99 G

faça ótimosGol Plus 16v 4p, a.c., trio 98/98 G prata R$ 15.300,00 Pampa 1.6L branco 97 G eGol MI16v 00/00 G branco R$ 16.800,00 Ranger CS 4cc compl. prata 97 G
Gal Plus MI 8v compl. 97/98 G vermelho R$ 14.800,00 Corsa 1.0c/ a.c. cinza 96 G
Gol 2p CU 1.6, a.c., d.h. 96/96 G branco R$ 11.800,00 Corsa 1.0 oco/preto 96 G r •Gal MI 8v 98/98 G branco R$ 11.500,00 Omega GLS 4.1 compl. . verde 95 G

neqocmsMonza Classic 86/86 G prata R$ 5.500,00
Kadett 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 1.0 4p vermelho 97 G
Escort Hobby 1.6 93/93 G prata R$ 7.500,00 Gol CL 1.6 prata 94 G
Clio Sedan, compl. (·d.h.) 01/01 G branco R$ 21.500,00 Gol CL 1.8 branco 93 A

neste 1spaço!
.voyage CL 1.6 92/92 G verde R$ 7.800,00 Gol CL 1.6 branco 92 G
s-i Deluxe CS· trio 98/98 D azul R$ 28.500,00 Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G
Parati GL, a.c. 93/93 G bordô R$ 9.800,00 Ipanema SL 1.8 dourada 91 G'w cnevetts 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 compl. Azul 88 AFord F·250 CD tropical 00/00 D branca R$ 75.000,00

Saveiro CO diesel branco 91 D

Vi Votarantim I Finanças

Árduíno 371·4225Veículos
Pick-up Fiat Strada 1.5 02

Dakota cabo Simples, completa, ,equipada
Uno EX, 4p verde 99 G

CorsaSedan SUper4p 00 Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Gol Special2p. 00 Vectra GLS compl, branco 98 GNV

.
.: ..

,. ::. )< LógusCLll.8 bordô 95 G

Uno Mille 4p 00 Cinza CorsaWind Super preto 95 G

Corsa Sedan, 4p 99 Prata Verona GLX 4p branco 94 G

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

Palio,2p 98
D-20 cabo Simples bordô 85/94 D

Corsa Super 2p 96 Cinza Voyage CLll.8 prata 95 A

Kadett GL, 2p 94 Prata
Uno 1.0 verde 94 G

Gol CL1.6 preto 94 G

Escort L 1.6 2p Escort Hobby dourado 94 G

.

Monza 4p Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Vectra GLS, compl. Cinza 98 G

W.-i.LIAM UelCUIOS
,

Rua Marechal Castelo Bta�co, (47) 374-1117
3549 - Centro· Sch�oed�r 9975-0117

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 1.0 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 R$ 6.500,00
R$ 7.500,00

311-0802
311-8281

Exp.Anlônio Carlos Ferreira, 130 - Cenlro - Juuá do Sul
BIZ KS 2001/2001 VERMELHA

Corsa Sedan - modo novo Cinza 03BIZ ES 1999/2000 PRETA
CG 125 1987/1987 PRETA

Gol Plus 16v 4p Prata 02TITAN 1995/1995 VERMELHA
TITAN 1997/1997 VERDE

Clio Sedan, compl. Vermelho 01TITAN 1997/1998 VERMELHA
TITAN 1998/1998 VERMELHA

KangoD 1.6, cornpl, Cinza 01TITAN 1998/1998 AZUL
TITAN 1998/1999 AZUL, Parati 1.6 cf ar e d.h. Branca 01TODAY 1994/1994 VERMELHA
NX 350 SAHARA 1995/1996 VERMELHA Siena ELX, compl. Branca 01TITAN KS 2001/2001 VERMELHA
TITAN KS 2001/2002 VERDE Palio ELX 1.3, cornpl. Branco 01
TlTAN KS 2001/2002 VERMELHA
TITAN KS 2001/2001 PRATA Astra GLS, compl. Azul 00
TITAN ES 2002/2003 AZUL
TITAN KSE 2002/2002 AZUL Ka cf v.e. f t.e. f ar Azul 98
NRD 150 ESD 2003/2003 AZUL
XR 250 TORNADO 2001/2002 BRANCA Honda civic LX Prata 98
XLR 125 2001/2001 VERMELHA

Omega GLS, compl. + teto Branco 96XLR 125 ES 2001/2001 BRANCA

Fiesta cf ar + d.h. Vermelho 96

m Fone: 371-2999

�Motos '!L
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10 CORREIO DO POVO
CLASSI

combinar. Tratar: 371-7297 ou

275-3314.

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

DT-180 - vende-se, verrn., 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, 50cc, 00.
R$1.700,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510.

<iCOOTER-vende-se, Palio, 97,
preta, dcto. em dia, revisada.
R$1.200,00. Tratar: 372-2772
ou 9993-5586.

XL 250 - vende-se, p/ trilha.
R$1.000,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

CADEIRINHA - vende-se, pI
carro, importada, Casco, bom
estado. .Tratar: 371-4921 cl
Marilene.

VENDE-SE - jogo de rodas, 17",
cl 4 furos. R$1.500,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9510.

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

ACEITA-SE - doação de

roupinhas de bebê. Tratar: 273-
6246 cl Tatiane ou Antônio.

APARELHO - vende-se, de som,
AIWA. Tratar: 273-6246.

ASPIRADOR - vende-se, de pó,
grande. Tartar: 273-6246 cl
Tatiane ou Antônio.

I

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

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

decapê. R$150,00. Valor na loja
R$400,00. Tratar: 9135-1196.

BICICLETA - vende-se, .Pro X,
cromada, aro 20, acessórios na

cor vermo R$270,00. Tratar:

276-0478.

BICICLETA - vende-se, 18
marchas. R$80,00. Tratar:
9962-0650.

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

R$79,00. T'fatar: 9973-3067.

BOTA - vende-se, sanfonada,
semi-nova, tam. 40. R$200,00.
Tratar: 370-7863.

BUFFET - vende-se, 8 cubas,
frio. R$250,00. Tratar: 273-
1313 ou 370-3379.

CACHORRO - vende-se, filhote
de Dog Alemão. Tratar: 376-
3896 comI.

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

dourada. Tratar: 370-6797 cl
Alexandre ou pelo e-mail

:----J,I· I
! PREVINA·SE :

! Use Camisinha I '
,

II
I:

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

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

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

9991-6366.

meldau@bol.com.br

CALCULADORA - vende-se,
HP12c. R$150,00. Tratar: 376-
4126 cl Márcio,

CAMA - vende-se, de solteiro,
pI qto de criança. R$50,00.
Tratar: 9135-1196.

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

CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente, mobiliado.

R$500,00. Tratar: 9955-6289
cl Amilton.

CARRINHO - vende-se, de bebê.
R$50,00. Tratar: 371-5640.

CELULAR - vende-se, Nokia,
cartão. R$130,00. Tratar: 370-
3203.

CELULAR - vende-se, Baby, LG.
R$160,00. Tratar: 9117,-1083
cl wanderlei.

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

R$120,00. Tratar: 9975-7888.

COMPRA-SE - porta Rolô de

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

COMPRA-SE - casinha de

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

DISCMAN - vende-se, Lelox.

R$80,00. Tratar: 371-9992 cl
David.

DOAÇÂO - aceita-se, de roupas,
calçados e brinquedos, pI
crianças até 12 anos. Tratar:

Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNICO

MESAS - vende-se, pI
panificadora. Tratar: 371-

6520.

370-8640.

ESPINGARDA - vende-se, de

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

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

ESTEIRA - troca-se, elétrica,
nova, por ar condicionado.

Tratar: 371-3830.

ESTEIRA - compra-se, elétrica.
Tratar: 375-1569 à noite.

ESTEIRA - vende-se, inox.

Tratar: 371-6520.

ESTOQUE - vende-se, de

calçados. Tratar: 371-7636.

FATIADORA - vende-se, pI
pães. Tratar: 371-6520.

FOGÂO - vende-se, Dako, 4

bocas. Tratar: 376-2691 ou

9975-1593 cl Viviane.

FORMAS - vende-se, pI pães,
bolos e cucas. Tratar: 371-

6520.

FORNO - vende-se, turbo.
Tratar: 371-6520.

FREEZER - vende-se, 2, consul,

QUINTA-FEIRA, 9 de outubro de 2003

Dica e Promoção
da semana

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

maioria das pessoas são rendidas

DIFICULTE AÇÃO DE PESSOAS
MAL INTENCIONADAS

1,

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.

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

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

R$180,00. Tratar: 372-1566

cl Ana Lúcia.

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

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

GRAVADOR-vende-se, de CD,
LG, 32x, novo. R$130,00.
Tratar: 370-3203.

IMPRESSORA - vende-se,
Epson, LX300, matricial,
imprime nota fiscal. R$550,00.
Tratar: 370-6797 cl Alexandre
ou pelo e-mail

meldau@bol.com.br

LAVA JATO - vende-se. Tratar:
9975-9925.

MERCADO - vende-se, Sta.

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

BELAS E
SAPECAS

Atendimento 24 horas.
(Ap6s os 122:00hs com hora marcado)

A��
��c�
de4p�de,
�O-�
�1Wót'�

(41) 9991-8668
J(MI"� do-5 u.À.I

,

1(41.) 99���1

Anuncie aqui!
371-1919

NOBREAK-vende-se, 80Ow, cl
tíuração pI 4h. R$300,00.
Tratar: 275-1505.

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

0605.

PORTA - vende-se, rolô,
3,50alt x 3,00Iarg. Tratar: 370-
2365 ou 9953-6121.

PORTA - vende-se, de correr, \'3,501arg x 3,00alt. Tratar: 370-
2365 ou 9953-6121.

SOFÂ - vende-se, 3 lugares,
custo de R$150,00 pI reforma.
Tratar: 9117-1829.

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

TELEVISÂO - troca-se, 5", à
, cores, por multi-processador de
alimentos. Tratar: 370-7312.

TRAJE - vende-se, gauchesca,
vinho, tam. 40, cl bombacha,
camisa, guaiaca, colete e

lenço. R$120,00 ou em 2x.

Tratar: 370-7863.

i ftuto' do Priiier"!
! '.1-

I, 'J/'f���'�'
Você queprocura

prazer e sensualidade
j I. . venha conhecer as Belas i
;,! �t

-

'," '.' Garotas, que i.riiu satisfazer i
. seus 'desejos e SilOS I

fantasias mais intimas. I
i

I
e

I
I
I
I

I
I :
! Com vídeo erôttco e acessôrtos: t

1 Atendemos em máteis,t residências, lemos local!

$IN
.:,,\' ':V.

umvers

i an�l·u�
!ADRIÊL'LOIRA . ��Jhér, se
: '.....

te I"" bumbum emp, uucron es I o '<

! \;nenininha
.

i '21 anos

i
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QUINTA-FEIRA, 9 de outubro de 2003

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

VENDE-SE - escrivaninhas,
araras, cabides e cadeiras pj
'loja e escritório, Tratar: 275-
0167 cj Iris.

VENDE-SE - motor V8, compl.,
cj enguinição, motor de

arranque, disco e plator e uma

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

VENDE-SE - 2.000 tijolos e cal

líquido. Ótimo preço. Tratar.
276-3050 cj Leonora até

,,(

0:112:00.

VENDE-SE - título do Baependi.
R$250,00. Tratar: 371-0244

cj Evandro.

VENDE-SE :.. galpão cj
estrutura met., cob. em

alumínio cj tamanho de
llx08m2 e altura de 3,5m,
Acompanha calha de 11m 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.

VENDE-SE - 2 sub 12" Bomber,
2 pares de 69" Roadstar, 4
cornetas selenium, par de super
tuiter, 2 módulos. tampão e

f� caixa selada cj laterais do Palio.

R$2.000,00. Tratar: 371-

2552, 273-0166 ou 9114-
1117.

VENDE-SE - instalações de
mercado pj retirar do local.
Aceita-se carro, Tratar: 376-
2222 ou 9121-3921.

CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO
FUJA 00 ALUGUEL USANDO SEU FGTS!
CQmpre, construa, reforme e amplie s.ue im4vel.

$ 1i.245,00 R$ 98,80
$ 2ÜlO,73 R$ 185,65.
$ 30,850,87 - __ R$ 271,05
42.261,47 R$ 371,30

$ 61.l80,83 R$ 537,53
88,923,07 'R$ 776,43
103.923,07 R$ 913,06

POSSU1MOS OUTROSVM.ORES f OUTROS PRAlOS
SPQNCHIAOO

Trubalhamos mm Alitoríl.<� _00 BACE:N
Díspoofbilil'uffiO:S crédito pera Automóveis e.Netos, C<mflra!
Informa ões: 47 3360506 - 9124-1409

VENDE-SE - 2 barras peq.,
emborrachadas, 20kg de
anilha. Tratar: 371-1970 ou

9902-7864.

VESTIDO-vende-se, de prenda,
compl., novo. Tratar: 273-6246.

'

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, 2, cj 4 jogos, cabos,
todo destravado. R$750,00.
Tratar: 276-0476.

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

VIDEOGAME - vende-se
Nintendo 64, cj 10 fitas. Tratar:
9117-1083 cj Wanderlei.

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

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cj 2 contr, 6 cds, 1

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME ROV AOVANCE
• NINTENOO GAME CUGe

• fIIIII. •

ImovelS

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Igreja São Judas, ótima casa,

alv., cj 3 qtos, 2 banh., sala de

visita, copa, coz., lav. e

garagem, ter. cj 500m2, todo
murado, livre de enchente.

R$45.000,00. Aceita-se troca

por carro até R$25.000,00 ou

entrada R$25.000,00 +

R$20.000,00 até março. Tratar
na Rua dos Escoteiros, 114 ou

9137-5573 cj Beto,
'

ALUGA-SE - quarto e cozinha
mobiliado. R: Artuh Aldrovandi
- Rio Molha, à 1.500m da
Prefeitura. Tratar: 370-7698.

ALUGA-SE - vende-se, qtos
mobiliados. Tratar: 3-70-3561
cj proprietária,

BARRA DO SUL - vende-se, cj

Apartamento - 2 Dormitórios - Garagem· Sacada - Mobiliado - situado no

Centro R$ 60.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo R$
75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) + Dep, Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado no. Centro R$180.000,OO

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 cj Sandro.
(proprietário)

ESTRADA NOVA - vende-se,
próx. ao Viaduto, em construção,
cj 150m2, R$25.000,00.
Aceita-se troca por terreno para
montar marcenaria. Tratar: 273"
5114, (proprietário)

PROCURA-SE - pj alugar, nas
prox. da Vila Nova, Figueira e

Vila Lalau. Tratar: 273-1600 cj
Shirley,

SCHROEDER - vende-se, cj 3
qtos grandes, 3 qtos peq., 2

salas, cozo e demais dep., ter.
cj 562m2, bairro Rio Hern, Rua
Dom Pedro, 829.

R$45.000,OO. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198 cj Walter.
Creci 9238

VENDE-SE - alv., cj 110m2, 3
qtos, terreno cj 330m2, Vila
Rau, próx. Supermercado
Brasão, R$38,000,00. Tratar;
371-5512. Creci 8054

VILA RAU - vende-se, mista, cj
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
Planincheck, 293. Tratar: 370-
0164 cj Rubens.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

c/ proprietária,

ALUGA-SE - no Cond.
Residencial Con6órdia, nas

------------Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, alv., cl 110m2, ter. de
450m2• R$18,000,000. Tratar:
276-1318 ci Donizete.

(proprietário)

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

Salete. Tratar: 276-2070.

VENDE-SE - alv., cl 110m2, 3
qtos, sala, coz., gar., área de
serv. e lazer, banh., cj ter. de
360m2, todo murado, bem

local., bairro Boehmerwaldt

(Escolinha zona sul Joinville),
20m da Avenida Paulo
Schroeder, próx. Posto de
atendimento BESC.

R$35.000,00. Tratar:
429.7591.

VENDE-SE -"no Bairro Ana Paula
IV, Coajas, na Rua das Flores,
239, Tratar no endereço cj Ana.

VENDE-S,E - em Barra Velha.
Tratar: 371-0244 cl Evandro.

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

Loteamento Ouro Verde.

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

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

(proprietário)

PiÇARRAS - vende-se, de frente
pi o mar. R$45.000,00. Aceita
se troca por casa em Jaraguá
do Sul ou Guaramirim. Tratar:
370-1020.

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

VENDE-SE - próx. do centro,
excelente; grande, no 12 andar,

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

CORREIO DO POVO 11

VENDAS/LOCAÇÕES

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MILHOR LOCALlZAÇÃ�O

DE JARAGUA?

ROY�,

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- C.entroFONE: (4,1)275-3070

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: '376-2206

cj 1 suíte, 2-qtos, bwc, sala
visita, copa, coz., lav. e

garagem. R$65.000,00. Aceita
se troca por casa próx. ao

centro. Tratar: 371-6069.

VENDE-SE - vende-se, no

edifício D'ltália, cj 3 dorm.,
ótimo acabamento, área central.
Ótimo preço e condições à
combinar. Tratar: 9977,5408.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
cj 3 dorm. sendo. 1 suíte, .

sacada cj .chur., cozo mob.
Entrada + parco em 50 meses

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

ÁGUA VERDE - vende-se, cj
371m2, próx. Igreja São Judas,
local alto. Rua Paulo Kraemer.

R$25.000;00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198 cjWalter.
Creci 9238

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

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

AMIZADE - vende-se, no Lot.

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

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

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

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

RIO MOLHA - vende-se, cj
969,480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa
ou apto ffo 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, cj
4.900m2, R: Theodoro Weiss,
próx , Lot. Garcia em

Schroeder.

R$35.000,OUnegociáveis. Tratar: 371
5512. Creci8054 •

Lojas e Salas Comerciais
(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTR.L �
"Inovando Conceitos de Vida" 5

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

VENDE-SE - terrenojchácara, cj
52.500m2, em Corupá, área

plana, .beira-rlo, próximo ao

Seminário. R$130.000,00.
Tratar: 372-30_6� cj Egon após
19:00.

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

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

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

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

VILA RAU - vende-se, cj 348m2,
edificado, cj 2 casas de mad.,
lot. João Goalberto Rocha.

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

VENDE-SE - cj 350m2, na Vila
.

Amizade em Schroeder I. Aceita
se carro como parte do negócio.
Tratar: 374-5184 ou no hor.
comI. no 370-1957.

VENDE-SE - cj 440m2,
edificado, cj 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.

CASA PRÓPRIA - RI1AUZE SEU SONHO
FUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!

Comprei construa( reforme e amplie sue ítnÓvel.

$ 11,245,00 R$ 98,80
$ 21.130,73 ---R$ 185,65

R$ 30,850,87 R$ 271,05
42,261,47 ---R$ 371,30

R$ 51.180,83 R$ 537,53
R$ 88,923,07 ---R$ 776,43

103,923,07 R$ 913,05
POSSUIMOS QUt1lOS ,VAtORESI; OUTROS PRAZOS

SPONCHIAOO
Tf�ooh(lmos cem Autoru.� do l3ACéI

Di;ponibUllamos (rMito para Avt'omó\--eiS e Motos. Confira!
Informa ões, 47 336 0506 - 9124-1409

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CRÉDITO PARCELA

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

. R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_ R$ 75.000,00 R$ 775,00__
_ R$ 100.000,00 R$1095,O(}__
_R$ 184.500,00 R$2024,OO_'_

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

VENDE-5E-loja de confecções,
cl estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - restaurante e

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

empregos
experiência na área de
consorcios , salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

CONSÓRCIQ UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

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

QUINTA-FEIRA, 9 de outubro de,2003

promoções

LtlZer:

Imperdíveis

Tratar: 275-2979.

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

consórcio, cl telefone em casa

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

PROCURA-5E - emprego na área
de pizzaria, restaurante,
vendas, motorista pI entrega,
cl experiência. Tratar: 273-
6246 cl Tatiane.

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 273-6246

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como babá, cl exp. e ref., posso
pernoitar. Tratar: 370-6371 cl
Michele.

COMPRO
CONSÓRCIO

contemplado ou não,
mesmo em atraso,
paqo à vista, em

dinheiro.
Fone OXX 47 522 256

ou 9968 0588,
cf José Carlos.

EMPREGO

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

<'

Mude seu conceito de viver
,

brJ

Gardett� júitbe
RESIDENCE

PPRECISA-SE - de senhoras pI
revender roupas de São Paulo.

Prédio:

Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. 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,

Localização do Prédio: Rua Leopoldo Mohnke,
Perto do Clube Beira Rio.

i) I

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/ (I Cons tru tora

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

R. lvf1lrec1wl Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Cenier - JnmglliÍ rio 5111- SC

CONSTRU.
"Inovando Canceras de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASS

(47) 370-0251

senac

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

COMUNICADO Precisa-se
CamareiraSolicitamos o comparecimento da Sra. EDILENE SILVA

MATIÃS, portadora da carteira de trabalho nO 4045527
série 0010 - se, RG nO 4.597.065-3 ssp-se, o mais
breve possível ao Posto Mime Ltda., situado na Rua
28 de Agosto, 3700, Avaí, Guaramirim - se, para tratar
de assunto de seu interesse.

: Tratar:
: ª?1,,ª���I ª?�����()

-

EDITAL D,E CONVOCAÇAO

;'Ej Conforme rege o Estatuto Social da Asociação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), esta Entidade está convocando todos

os seus associados (contribuintes com carnês atualizados),
autoridades e comunidade em geral a se fazerem presentes na

sua Assembléia Geral Ordinária, à se realizar no próximo dia 07 de

novembro de 2003, em sua sede provisória, sita a rua 28 de

Agosto, 1255 - Centro - Guaramirim - SC, às 15 horas, em,

primeira convocação com a presença da maioria dos sócios e em

Segunda, meia hora após, com qualquer número,- para deliberar

sobre .a seguinte ORDEM DO DIA:

- Reforma do Estatuto;
- Assuntos Gerais,

Guaramirim, 07 de outubro de 2003.

Gilmar Marcarini
Presidente APAE

r>

CORREIO DO POVO 13

p
,. ,

RDIVEL!!!I
-CURSO -

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇOESI

-

o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, apllcação-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:
"'"

i." Etapas do processo constrútlvo e us()'na construçao Civil.
2.'

'

Õura1:)líTefãCiê dêmatêdâis ê"compo'nen�tês'Ciãsêdificâçoes:�'"
'3. origensdápatológia.

,,"" """""""" """"""",""'"

, '"

4. Problemàspát6í6gicósem:
- Fundações
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
Umidade
Corrosão'

Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unelj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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370-3232
370-2315

TIJOARTE

1;f(l"
� ;::::p tiiFJ�;

AV. PREFEI�?ALDEMARGRU.S8A, 4;J.�I&Ç,�TENARIO
.. w,,:i�e���IJt,/;l!,':'L

TTIGA

,

: João Januório Ayroso, nO 341 I
\.J(]�(]QLJ9 ... �sq.LJ.�rcl():... �QLJ.�... cl()�LJI/l

�SJ;:�rIçO pI.;·rERRítl'i4;;{4g!li:5
ESCAII.'IDI!IRII, CA.lfINHÃO

J)l;:'!RA {:(JDRA:fllitc'[.

Rua Walter Marquardt. 2270

·Materlals para Construção
•

ferragens 8 ferramentas
• Malerlal I1élrlco

,A.

O QUE.VOCE PROCURA PARA
CONSTRUIR OU REFORMAR...

_.

...ESTA AQUI!!!
Consulte-nossos anunciantes ti

1l�IJZIlJe�
MflldAlI " eO"R�U/fÃO

... Fone/Fax,

r 311-4139

fSA-TACRUZ
! �

; Material de Construção'

I�
I

.

1275-3727,
i R: Alberto Santos Drummondt. :

LnR 1 7!..:.y!I�.!!'!!!lJI.:Jgl!fi d!?_�J:!U

Materiais de Construção
Ferragens- Eletrodomésticos(47)376-1882

37$·1891
Rua Robérto Zeidel, 451

Corupá-SC
373-0001
Rua 28de Agoslo, 1 515 • Guaramirim �Bua Robeno DemanD. 491· Czemiewlez

ma.111

370-0800
Av. Wa/demar Grubba, J555
Vila La/au - Jar.,1UÍ do SflI

273-1532
Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Rrenzi Bairro
Chico de Paula - Jaraguá do Sul

Construindo o seu Sonho!

375·1183
Rua: Jaraguá, 50 • Centro

Corupá - SC

Fone: 376-0897
9975-0131

Ruo PastorSchneider, 832
Barra do Rio Cerro

275-3462
Rua Angelo Schíochet, 77 - Centro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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*
BELA VIDA·
N.,lutt.lJ <-:ómO I'v<:t::

Cenlro de apolo aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Vargas, n" 49 • Sala 105
Ed, Herter f defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Unibanco)

- GINECOLOGIA -

.

s f/alesIri
ClM/SC 1242· TEGO 030/79
'0 SOBRACI.L 1.079

Vídeo-círurgia,
Menopausa. Prevenção
do Câncer, Endometriose

I·····��;�
� ALOB*

Saúde e Beleza

Shampoos, cosméticos,
I
sucos naturais de Babosa
I·. (Aloe vera)

�J
. \ 2face r]0l/}(}

e Distribuidora de Cosméticos:

"(tnAJl/M- c"R.()<$(1S' "/;"md.,,(j·

1$tNEOVITA
Comércio de Produtos

f. iSd '>/�r<� ",Y- .

. Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaX: (tln 372-0461
.: 8arãa di Rio BraaC8, 353· Sl2 - eallftO· Jguá do SW
emall: malochl@tlfll.com.br • CeI.: 9909-0941

Centro Auditivo
Audio ((�),�)) Zoom
� Aparelhos Auditivos

_, Micro-Canal cf Volume Automático
_, Audiõmetros e Impedonciõmetro

... Moldes e Pilhos
... Cabine Acústica

� Próleses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
Ruo MoI. Deodoro do FonscC'J. 889 - Centro

t!�387,:,},;@,'ii:� ;

'� R'fu. 289 - SI. 01

ar7t'gdá do Sul - se

Pereira

I RACCOCosméfiC.,]
CLOS d'RACCO

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

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

Jara uá do Sul- se

OMAr· age nosfibrllS ffillStulores �

(-ElASTASE· oliva líntese de ,Iallino e rológeno
PENTACARE - ,feilQ tensor sobre as marcos de expraslÔo
AMA • elimino manam> e facilito penetfllção dia ativos !
fU(OGEl· ou lo hidratação

a.�.!m."I
01 D. da Fonseca, 97 - si 7

Centro - Jaraguá do Sul .

Dr. Luciano Maiochi

Fone: 371-6110
9905-2653

Manipulação de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados
Fone: 371-8298

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.

GERAL
_____. L.._ ,

.__• .....__••• ....
""

...
'

..... --- ,

Cesar Junkes

.,.IPasold: contenção de despesas e redução no horário
.I

PrefeituradeJaraguá do Sul
adere ao horário reduzido

]ARAGuA DO SUL -

Com objetivo de economi

zar para se adequar a Lei
de Responsabilidade Fiscal e
terminar o ano com as con

tas em dia o prefeito muni

cipal lrineu Pasold anunciou
que a partir de Segunda-fei
ra aa prefeitura passará a

atender das 7h30min às

13h30min. A medida pre-
" tende gerar uma economia
(,,;de até 33 % sobre a folha

de pagamento que hoje está

em torno de R$ 3 milhões.

Segundo oprefeito todos os
cargos comissionados dei
xarão de receber auxílio ali

mentação. "Esta medida de

contenção irá abranger o ad
ministrativo e departamen
to de obras. Já as secretarias

de saúde e educação conti
nuarão em horário normal",

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL'

explica Pasold. O setor de
obras trabalhará seis horas

direto, o que deve geraruma
economia de R$ 200 mil. Já
o corte do auxílio alimenta

ção deve enxugar mais R$
151 mil. Até o final do ano

deve ser economizado cer

ca de R$ 350 mil.
De acordo com o pre

feito municipal a arrecada

ção aumentou em torno de

5%. O superávit no entanto
não é suficiente. ''A inflação
foi maior que isso. Houve
aumento na gasolina, no di
esel, nas peças dos

maquinários do setor de

obras, elevando os custos.

"Por isso precisamos aderir
a contenção dosgastos para
poder nos adequar a situa

ção até final do ano", ava
liou Pasold. (CG)

Jaraguá do Sul, 8 de outubro de 2003.

A Prefeitura Municipal de Jaraquá do

Sul, solicita o comparecimento da Sra.

CINTIA BRANDÃO'ARAÚJO, no

prazo de 9/10/2003 à 22/10/2003, no

setor de Recursos H umanos, para tratar

de assunto referente a sua contratação
-,

através do concurso Público 001/2002.

Na impossibilidade. do compare-
• cimento, entrar em contato através do
� ,telefone 372-8063.

CORREIO DOPOVO 7
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•CULTURA: "ESCOLA VAI AO TEATRO" COMPLETA 10 ANOS DE ATUAÇÃO ININTERRUPTAS EM JS

10 mil estudantes participam
,

do projeto desenvolvido na Scar
]ARAGuA DO SUL -

Durante toda esta semana

alunos de todas as idades

estão assistindo aos espe
táculos teatrais encenados
na Scar em função da Se

mana da Criança. As apre
sentações iniciaram na se

gunda-feira e encerram na

próxima segunda-feira e

fazem parte do projeto
"Escola vai ao Teatro",
promovido pelo departa
mento de Artes Cênicas d:óL.
Scar através do grupb da

Oficina de Teatro, desen
volvido há 10 anos pela
atriz Sandra Baron.

De acordo com

Sandra, o projeto foi de
senvolvido com o, objeti
vo de formar platéia e tra

balhar o desenvolvimento

dos atores, todos alunos da
Oficina. "O projeto é de

alunos para alunos", expli
ca Sandra. Ela explica que
todas peças são encenadas

pelos grupos da Oficina (
cinco, no total).A maioria

dos jovens atores partici
pa do projeto 'há vários

anos. Além de Sandra, a

Alunos �e todas as idades estão assistindo aos espetáculos encenados na Scar

atriz Mery Petty também

coordena dois grupos. No
. total, serão apresentas até

o final do evento, seis es

petáculos, nos horários de

manhã, tarde e noite. O

grupo adulto participa
com a peça As Hienas, que
será apresentada às 20 ho

ras de hoje e também de
amanhã/Os outros espetá
culos são direcionados ao

público infantil. Estão sen

do apresentadas as peças
"Maria Catavento", "O

Circo", "Adolescentes

Apaixonadas", ''A Revol

ta dos Brinquedos" e "Dr.

Cheirinho".

Na avaliação de

Sandra Baron, os objetivos
do projeto estão sendo al

cançados. "Quando co

meçamos, a maioria dos

estudantes nunca havia as

sistido a uma peça teatral

e agora essa realidade está

mudando. Os atores tam

bém estão preparados e

demonstram talento e

profissionalismo", ressalta
a atriz e coordenadora do

projeto .

A aluna da 6° série

do ensino fundamental

da Escola Estadual

Valdete Piaz�ra Zindars,
Maiara Neves, 11 anos,

assistiu a uma peça de

teatro pela primeira vez.

"Achei muito divertido.

Quero assistir a outros

espetáculos", comenta a

garota. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Garantida iluminação pública no túnel da EstradaNova
]ARAGUA DO SUL -- O

presidente da Associação
de Moradores do Bairro
Estrada Nova, Justino Pe
reira da Luz informou esta

semana que está garantida
a iluminação pública no

túnel da Estrada Nova. De
acordo comJustino, a con
firmação do benefício
dada pelo próprio prefei
to Irineu Pasold, durante
audiência ocorrida no iní

cio desta semana.

O presidente da Asso

ciação dos Morador�s �in
da aguarda pela constru

ção de ciclovia e acosta

mento, que também fazem

parte do rol de reivindica

ções encaminhadas esta s�

mana ao deputado estadu
al do PT Dionei Walter da
Silva. Justino ressalta que o

Cesar Junkes

Abaixo assinado foi entregue na manhã de segunda-feira

pedido de mais ln

fraestrutura para o local foi

acompanhado de um abai
xo-assinado com aproxi
madamente 1.800 adesões.

A construção do túnel

- que liga o Bairro Estra
da Nova aos Bairros Água
Verde e Vila Rau, ria altura
do km 61 da BR-280 nü(l
trecho Jaraguá do Sul/U
Corupá represema uma

vitória para os moradores

desses três Bairros. Ain

da de acordo Justino,
toda a população local
se mobilizou na reivin

dicação em virtude do

elevado número de aci

dentes de trânsito que
aconteciam no local.
"Somente no ano de
2001 tivemos 11 aci

dentes de trânsito no

local com vítimas fa

tais", recorda. Ele lem

bra ainda que foi neces
sário o fechamento da

rodovia para sensibili
zar o poder público da
necessidade do túnel. ''A

manifestação aconteceu

no dia 17 de agosto, com
a participação de aproxi
madamente mil pesso
as", assinalaJustino. (MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICULTURA: GRUPOS FOLCLÓRICOS DE JARAGUÁ DO SUL RECEBEM RECURSOS DA PREFEITURA

Grupos
.

Artística e o Museu da

Weg, destacando ainda os

demais museus da cidade,
como o da Malwee, o

Emílio da Silva, entre ou

tros além dos livros que são

lançados em prol do res

gate da cultura.

O prefeito Irineu

Pasold lançou um desafio
aos grupos étnicos solici

tando que se encontrem

no calçadão para divulgar
e mostrar a comunidade

as atividades e trabalhos

que os grupos realizam.

"O trabalho realizado pe
los grupos folclóricos é

muito bonito e por isso

deve ser mostrado", fina
lizou o prefeito. Os gru

pos irão estudar a possi
bilidade de realizar estes

encontros. (CG)

Encontro de Formação
do Marista"" .

é

tn ic o s

da
recehem

prefeiturarecursos

jARAGuA DO SUL - O

prefeitomunicipal entregou
namanhã de ontem duran

te entrevista coletiva um

auxílio fi'nanceiro aos gru

pos étnicos de Jaraguá do

Sul. Os grupos folclóricos

alemão, italiano, húngaro,
polonês e negro e a Liga
de Grupos Folclóricos re

ceberam cada um R$ 2 mil

para manutenção e inves

timentos. Para o Círculo

Trentino os recursos serão

aplicados na escola de ita

liano que hoje conta com

aproximadamente 30 alu

nos. "Utilizaremos estes

recursos no pagamento.da

professora, compra de

materiais didáticos e bibli

oteca", explica o presiden-
.

te do Círculo Valdir De acordo com o su-

Bressan. perintendente da Fundação
O Centro de Cultura Cultural, Sidnei Lopes, este

Alemã aproveitou para "repasse-não supre as neces-

anunciar o Encontro Bra- sidades dos grupos, mas é'

sil/Alemanha para, o dia 25 uma contribuição impor-
de outubro na Recreativa tante. "O apoio da prefei-
da Duas Rodas, quando tura é imprescindível, em-
receberá representantes de bora sabemos a situação na
Frankfurt para um jantar qual os gestores tem pas
de intercâmbio. sado em função dos cor-

Cesar Junkes

Grupo Moconevi foi um dos contemplados com auxílio

teso Mesmo assim a cultura

jaraguaense tem se desta

cado muito, com diversos

grupos, diversas festas,
mantendo viva a tradição",
destaca Lopes. O superin
tendente destacou ainda a

grandiosidade dos traba

lhos feitos em prol da cul
tura, com a inauguração
este do Centro de Cultura

Mais quatro escolas passarão pormelhorias
]ARAGuA DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold, as
sinou na manhã de ontem

ordens de serviço para
obras no setor de educa

ção. Quatro escolas serão

contempladas nesta próxi
ma etapa de trabalhos. A
EMEF Guilherme Hane-.
mann receberá biblioteca,
a obra orçada em R$129,5
mil deve ficar pronta em

abril de 2004. Já a EMEF

Padre Alberto Jacobs re

ceberá uma área coberta

com espaço de 101 m2 e

custará R$ 39, 4 mil. A

obra que já iniciou em se

tembro deve ser entregue
em dezembro deste ano.

A rerceíra obra é na

EMEF Ribeirão Cavalo,
com ampliação de sanitá

rios, biblioteca e sala dos

professores, num investi-

menta de R$ 112, 8 mil e

deve ser entregue em fe

vereiro de 2004. Na

EMEF Cristina Marcatto

será construída uma passa
rela coberta, reformada a

cobertura da escola, subs
tituindo o forro por laje e

será feito paisagismo. A
área total será de 2,7 mil

metros quadrados, e o cus

to desta. obra gira em tor

no de R$ 226,7 {Vil. Os tra
balhos iniciaram em agos
to e a obra deverá ficar

pronta em fevereiro do

ano que vem. A ordem de

serviço assinada, foi de R$
508.337,82, os recursos vi
rão do FUNDEF e do

Salário Educação que per
mitirá este investimentos ..

f Infelizmente não' pode
'�}mos fazer mais porque o

governo federal tem reti-

rado muito dos municípi
os. O repasse hoje é de 13% .

contra 23% de antigamen
te. Isso nos faz voltar a

política do pires na mão,
onde temos que ir a Brasília

solicitar mais recursos para
'

o município. Poderíamos'
fazer mais, mas devido a

esta situação hoje é o que

podemos anunciar", adian
ta o prefeito.

Além desta obras anun

ciadas, a prefeitura de

Jaraguá do Sul tem 13 esco

las sendo reformadas, com

ampliação, reforma geral,
construção de ginásio de es

po.res, como é o caso das

E.M.E.F. Marcos Verbinem,
Albano Kanzler e Luiz

Gonzaga Ayroso. As obras

realizadas nas 13 escolas che

gam a R$ 4.848.437,08.
(CELlCE GIRARDI)

Os alunos da 8" série
02 do Ensino Fundamen

tal do Colégio Marista São

Luís no dia 01 de outubro

W feira), visitaram e de

senvolveram atividades

sociais noCentro Munici

pal de Educação Infantil

Jader Marcolla localizado

no bairro Água Verde. A

iniciativa faz parte da pro

posta dos Encontros de

Formação, realizadas se

mestralmente com cada

turma. Brincadeiras e jo
gos foram desenvolvidos
como: corrida de saco,

dança da cadeira, ovo-
choco, chute ao gol, corri
da de estourar balões, des
ftle com roupas recreati

vas de animais, história de

fantoches e outros.

Os trabalhos foram

desenvolvidos com muita
,

diversão e descontração.
Aspectos positivos que a

turma destacou: conheci-

menta de outras realidades

em nosso município, a

uryão da equipe (alunos), a
alegria e companheirismo
transmitidos pelas crianças
e professoras, a convivên
cia com as crianças, o mo
mento do lanche cornuni

tário.

"A maior alegria de

uma pessoa é poder
vivenciar o sorriso de uma

criança".

PAULO FLORIANI
Vereador Paulo Floriani teve aprovada a indicação solicitando a

substituição e a ampliação. da rede de. água do SAMAE
existente na Rua 832 Francisco Greter; no Bairro Braço do

Ribeirão Cavalo. Este pedido é feito em virtude da atual rede ser muito

fraca, não conseguindo mais atender de forma satisfatória osmoradores que

já possuem, bem como levar este beneficio para os moradores do final

daquela rua, após o último ponto ligado.
Teve também aprovada a indicação que pede para que através da

Secretaria competente da Prefeitura, seja feita uma ampla campanha
contra o borrachudo, nas localidades do Salto Ribeirão Cavalo, Tifa
Terezinha e Tifa dos Monos, bem como a limpeza dos riachos, através de

parceria com osmoradores daquelas local idades.
Outra indicação diz respeito à lombada eletrônica localizada na SC-416
Rodovia Wolfgang Weege, nas proxlrnldades da Empresa Nanete Malhas,
para que a mesma passe para o limite de 60 km/h, atualmente o limite é de
40 km/h. Pedido este feito pela associação de moradores daquela reqião,'
Também através de ofício encaminhado a Secretaria de Desenvolvimento

Regional, o Vereador solicitou a construção de um ginásio poliesportivo,
na região de Nereu Ramos. O que é um pleito de muitos anos daquela
comunidade.

[)
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Implantação do Portal do

lazernaCasadoColonizador

]ARAGuA DO SUL - o
diretor da Divisão Munici

pal de Turismo, Loreno
Hagedorn, informa que
desde o dia 10 deste mês a

Casa do Colonizador está

com novo horário de aten

dimento: das 7h às 19h, de

segunda a sábado, e das llh
�'
às 19h, aos domingos. Ele
explica que esta mudança
foi possível graças à

contratação de quatro esta

giários pàgós pelo governo
do estado, previsto em

convênio firmado entre a

prefeitura jaraguaense e a

Secretaria de Estado da Or

ganização do Lazer, através
da Secretaria de Desenvol

vimento Regional, p;J_ra a

. implantação do Portal do

Lazer em Jaraguá do Sul.

Segundo Hagedorn,
este é o .primeiro passo vi

sando �o funcionamento
do Portal do Lazer na Casa

(�;' do Colonizador, que ainda
deverá receber até o início

de novembro um compu
tador com internet. Além

disso, o local deverá ter seu
sistema de iluminação re

modelado e ganhar uma
placa identificadora que dis
põe de espaço para publi- \

cidade, possibilitando par
ceria com a iniciativa priva
da. "Pelo acordo, o gover-

no municipal disponibiliza
o ambiente, computador
com periféricos e uma fun

cionária para expediente ad
ministrativo, enquanto que
o Estado assume - sem

custos para o município -

a contratação dos estagiá
rios e fornece conexão à

internet", esclareceHagedorn.
Desta forma, a Casa do

Colonizador volta a funcio
nar como na época do Rota

. Segura, porém tendo como

novidade o acesso ao site

wwwporteldesaotacatarinacombr;
que estará conectado aos

35 portais previstos para
serem instalados em todo
o Estado, possibilidade
que a Secretaria de Orga
nização do Lazer vem ne

gociando com a Funcitec

(Fundação da Ciência e

Tecnologia) e a Ciasc (Cen
tro de Informática e

Automação do Estado de

Santa Catarina S.A.). "Falta
pouco para que estejamos
aptos a disponibilizar um
completo sistema de orien

tação aos turistas que pas
sarem porJaraguá do Sul",
diz Hagedorn, lembrando
que o local já conta com um

serviço de dados sobre o

município, fornecido atra

vés do totem da Central de

Informações.

Nota de Agradecimento e Convite para Missa de 7° Dia

Mãe Pense nisso ...

O dia mais belo?Hoje.
A coisa maisfáciltErrar.
Omaior obstáculo? Omedo.
Omaior erro? O abandono.

A raiz de todos os males? O egoísmo.
A distraçãomais bela? O trabalho.

Apiorderrota? O desânimo.
Os melhores professores?As crianças.
A primeira necessidade? Comunicar-se.

O que mais lhefazfeliz? Ser útil aos demais.
Opior defeitoi''()mau humor.

A pessoa. maisperigos«. Amentirosa.
O sentimento mais ruim? O rancor.

Opresente mais belo?'Operdão.
A rotamais rápida?O caminhomais rápido.

Omelhor remédio? O otimismô,
A maiorsatisfação? Odever cumprido.
Aforça ,;",is potente domundo?Afe.
Aspessoas mais necessárias? Todas.

A mais de bela todas as palavras? O auumll]

A família en-

I utada de
Laurita Kohls
Laube, que fale
ceu aos 59 anos

em 3 de outubro
de 2003, convida os demais parentes e amigos para
a Missa de 7° D ia que será real izada no dia 11 de

outubro, sábado às' 17:30 horas na Comunidade São
Luiz Gonzaga - Jaraguá do Sul - S.C.
Agradecimentos especiais ao Dr. Luiz Carlos
Stoeberl e toda equipe da Oncoclínica, aos

� enfermeiros do Hospital e Maternidade São José,
�

vizinhos, parentes e amigos.

redacao@jomalcorreiodôpovo.com.br
I ENCONTRO: CONFERÊNCIÀ EM SCHROEDER AVALIA RESULTADOS DA POLíTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Conferência avalia política de
assistência social em Schroeder

SCHROEDER - A As

sistência Social de
Schroeder realizou na tar

de de ontem a Segunda
Conferência Municipal
.no Clube de Idosos Ale-

gre Vida. O objetivo do

evento foi o de discutir e

avaliar-a política de assis

tência Social implantada
em 2001 e que tem de

senvolvido bons progra
mas. A primeira confe

rência foi consideraâà
muito produtiva já que

das 15 propostas elabo

radas, 14 foram aprova
das e encaminhadas para
o estado. "Isso é neces

sário porque nas confe
rências discutimos e ava

liamos os resultados da

política de Assitência So

cial, efetuar uma análise
da conjuntura e a implan
tação do Loas", explica
Aline Mainardi, Secretá
ria de Saúde e Assistên

cia Social de Schroeder,
Dessa forma pode-se
enviar as propostas ao

estado e dessa forma

conseguIr recursos e

apoio do governo para
ações que possam ser de
senvolvidas no municí

-pio,
A conferência contou

com a presença da chefe
de divisão de promoção
social da secretaria de
bem-estar social de

Joinville Marcia Regina

Conferência avaliou desenvolvimento dos trabalhos realizados durante o ano

Prüsse, e Silvana de

Melo Santos Antunes,
primeira assistente social

do município de Schr
oeder. Foram eleitos

também dois delegados
que representarão o mu

nicípio na conferência

estadual.

O principal ponto
discutido segundo Aline
é avaliar o do quanto
cresceu e determinar as

prioridades para o pró
ximo ano. Estavam pre
sentes o gerente social da

Secretaria de Desenvol

vimento Social, Verís
simo Garcia, Juiz de D-i

re ito da Comarca de'

Guaramirim, Pedro Cae- .

tano, além de conferen-

cistas, o Secretário de

Assistência Social de

Corupá, além de entida

des do município.
De acordo com o

prefeito Osvaldo Jurck,
a administração teve

como meta tornar a As

sistência Social do muni

cípio mais atuante e de

forma organizada.
"Neste contexto fizemos

curso de capacitação,
reestruturação e con

tratação de profissionais
que hoje trabalham em

todo município atenden

do na mais diversas áre

as", informa Jurck.
,

Atualmente a assistên

cia social de Schroeder

conta com assistente so-

cial, fonoaudióloga, PSI

cóloga, terapeuta ocu

pacional, coordenadora,
estagiárias e-pedagoga
que realizam trabalhos no,
Centro de Múltiplo Uso

como o da -Entidade

Amiga Solidária, onde

um grupo de pessoas de

senvolvem trabalhos
artesanais com tricô, pon
to cruz, pintura em panos
de prato, pintura de qua
dros, etc. Também acon

tece neste espaço o Gru

po de Gestantes

"Amarmentando" e as

palestras do Programa de

Planejamento Familiar

promovido pela equipe
do Programa de Saúde

da Família. (CG)

Históriano teatro pode ser conferidahoje emJaraguádoSul'
]ARAGUÁ DO SUL - A

Cia Teatral Arlequim apre
senta hoje em três horári

os, às 8h3Õ, 14:00 e 20h30
a peça, "Bailei na Curva,
um mergulho na nossa his

tória", na Sociedade

Viererise, na Rua Dona
Matilde 201, Vila Lalau,
em Jaraguá do Sul. O gru
po de Rio Negrinho, for
mado há 11 anos percorre
o estado apresentando a

peça que conta histórias

sobre o golpe militar de

64, desaparecidos políticos
até a época,das diretas já.
"A peça é uma comédia
com pitadas de ironia den
tro de uma aula de histó

ria", conta Pedro Bueno
de Almeida, diretor da

peça. "Bailei na Curva foi
vencedor do Festival Uni
versitário de Teatro na

Mostra Paralela, em

Blumenau no ano 2000.

"Foi uma experiência bas-

tante gratificante porque
esta peçaá'0de ser assisti

da por adolescentes, jo
vens e adultos", explica
Almeida que tem recebido

alunos do ensino funda

mental, ensino médio e até

de universitários. "Esta se

mana inclusive realizamos

apresentações no Centro

Universitário de Jaraguá do
Sul e reunimos um pessoah
muito bom. Foi muito,in{J
teressante", avalia à diretor.

Os ingressos podem' ser
adquiridos no local a R$
2,00. O grupo dispõe ain

da de um ônibus que bus
ca os alunos que não tem

condições de transporte
nas escolas para assistirem
a peça. "Estas serão as úni

cas apresentações desta se

mana. Depois partiremos
para Joinville numa turnê
e voltaremos ainda este

mês a Jaraguá do Sul", fi
naliza Almeida. (CG)
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Acusado de tentativa de estupro
foi preso em flagrante pela PM

QUINTA-FEIRA, 9 de outubro de 2003
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I VIOLÊNCIA: VíTIMA FICOU 12 HORAS NO HOSPITAL PARA RECUPERAR�SE DO ESTADO DE CHOQUE

]ARAGUÁ DO SUL

Momentos de horror

viveu uma jovem' após
sair do trabalho, por,
volta das 23 horas de

segunda-feira. No ca

minho para casa, ela foi

abordada pelo pedreiro
Jairo Geradini dos San-'

tos, 20 anos, natural de

União da Vitória, no
Paraná. Com um cani

vete 'nas mãos, o acusa

do segurou a moça pelo
braço e a arrastou para
um matagal localizado
próximo à Rua J o ão
Planincheck. No local,
tentou tirar a roupa da

vítima para abusa-la se

xualmente, mas ela re-

agiu e conseguiu evitar

a consumação do ato.

, Informações da de

legada Fedra Konell

apontam que o acusa

do agrediu a jovem e a

segurou durante aproxi
madamente 20 minutos.

"Ele tentou esgana-la
para lhe tirar a roupa,

enquanto arreava a cal

ça. Como ela estava

com uma vestimenta

bastante resistente, não
obteve êxito. Irritado

com a situação, ele co

locou uma camiseta na

,

face da moça e saiu a

arrastando pela rua.

Nesse momento, o com

panheiro da vítima, que

trabalha no segundo tur
no, veio ao encontro

dela porque estava pre

ocupado com o atraso,

da mulher. No caminho,
ele viu Santos arrastan

do uma pessoa e iden

tificou a companheira
pela calça. Para conse

guir livrar a vítima, o

marido da jovem en

trou em luta corporal
com o acusado, desfe
rindo-lhe socos", rela
ta.

A vítima foi enca

minhada à delegacia e

em seguida ao Hospi
tal São José, onde ficou
por 12 horas devido ao

estado de choque. De-

pois, houve reconheci

mento do acusado, que
foi encaminhado ao

presídio de Jaraguá do

Sul, onde aguarda jul
gamento. Ele vai res

ponder inquérito poli
cial por tentativa de

estupro, podendo pegar
de 3 a 7 anos de cadeia.

A delegada diz ter

conversado com a irmã

do agressor, que não

entende o comporta
mento do irmão, pois
afirma ser' um rapaz

tranqüilo. "Pra nós aqui
na delegacia, ele nega
que tenha cometido o

ato ilícito", destaca.

(FABIANE RIBAS)

Renato.Pradi eMarcosVerbinnenvencemnoMata-Soldado

]ARAGUÁ DO SUL -

As equipes Emef Re
'nato Pradi "B" e Emef
Marcos E. Verbinnen

''};' conquistaram os tí

tulos masculino e femi

nino, respectivamente,
do Campeonato Esco

lar de Mata-Soldado,
que acont<7ceu nos últi

mos dias 2 e 3, no giná
sio de esportes Arthur

Müller. A competição
teve ainda os seguintes
classificados do segun-

do ao quarto lugar:
Emef Marcos E.

Verbinnen ''N', Colégio
Marista (São Luís) e

Emef Helmuth Duwe,
no masculino; Emef
Renato Pradi, Emef
Vitor Meirelles "B" e

Emef Helmuth Duwe,
no feminino.

Promovido pela
FME (Fundação Muni
cipal de Esportes), o

campeonato envolveu

26 equipes - 13 femi-

ninas e 13 masculinas

-, totalizando 373 alu

nos atletas com idade

até 10 anos. De acor

do com a diretora de

Promoções de Everi

tos/FME, Cleíde Mos
ca, o número de esco

las participantes desta

etapa aumentou 100%
em relação ao registra
do na edição realizada

no último mês de julho.
Ela lembra que o mata

soldado é uma ativida-

de pré-desportiva mui

to utilizada nas aulas

de Educação Física

para alunos que fre

qüentam até a 4a série

do ensino fundamental
e ajuda a desenvolver
habilidades básicas da

criança, como a flexibi

lidade, por exemplo, e,

ainda prepara para a ini

ciação de diversas mo

dalidades esportivas -

handebol, basquete e

vôlei, entre outras.

NOTAS__
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA O FESTIVAL ESCOLAR PRÉ-MIRIM
As inscrições para o Festival Escolar' Pré

Mirim estarão abertas e devem ser efetuadas

até o dia 21, de segunda a sexta-feira, na FME

(Fundação Municipal de Esportes), em horário

de funcionamento da Prefeitura. Promovida

pela entidade esportiva, a competição é

destinada a estudantes nascidos a partir de

1991 e deverá envolver as modalidades de
atletismo, basquete, handebol, vôlei, xadrJi
e tênis de mesa, nos naipes masculino e

feminino, além de futsal masculino. O

congresso técnico está marcado para o dia 24

deste mês, às 15 horas, no auditório da Escola

Wizard Idiomas. O evento será realizado de 3

a 7 de novembro.

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). Estarão
em disputa as modalidades de atletismcRl
basquetebol, futsal, handebol, voleibol, tênis de

mesa
\

e xadrez, no masculino e feminino, com
exceção do futsal, que será somente no

masculino.

LOTERIAS
Megasena Quina
concurso: 503 concurso: 1208

07 - 10 - 21 - 27 - 48 - 49 08 - 14 c 53 - 67 - 69

Lofomania Loteria Federal
'concurso: 357 concurso 03775
1 1 - 22 - 28 - 29 - 1° - Prêmio: 48,695

31 - 33 - 34 - 35 - 2° - Prêmio: 34.874
36 - 40 - 50 - 58 - 3° - Prêmio: 09.965

68-71-72-79- 4° - Prêmio: 65.176
80 - 85 - 88 - 95 5° - Prêmio: 14.694 1

DE 17 A 19 DE OUTUBRO
HORÁRIOS: DIA 17 - INíCIO 19 HORAS

DIAS 18 E 19· 11 HORAs
LOCAL: HOTEL E RESTAURANTE REPRESA

VENHA SE D)VERTlR!
PRATOS TIPICOS
MÚSICA AO VIVO
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ICOMPETIÇÃO: REGIONAL DE SKATE CONTOU COM PARTICIPANTES DE TODO ESTADO E DO PARANÁCopa Jangada tem con
tinuidade hoje emJoinville

SCHROEDER - A sétima

edição da Copa Jangada/
Posto Cidade realizada no fi
nal de semana passado, em
Mas-saranduba, foi sucesso
total na opinião do técnico

GlaucoBehrens. Ele informa

que a rodada foi marcada

por jogos bem equilibrados
1,
e disputados. Foram anota

dos 57 gols durante os seis

jogos da rodada. "A boa es

trututa do ginásio abrilhantou
ainda mais a competição em

seu ptimeiromomento.A re

forma no ginásio ficou mui
to boa, de primeira qualida
de", diz.

Os resultados foram os

seguintes: na categoria Mi

rim: FME Corupá 6 x 3

CME de Massaranduba;
Contra-chama 5 x 5

Joinville Esporte Clube;
Colégio Cangurú 5 x 3

Delcoville. Na categoria
Infantil, Contra-chama' 6 x

f1 O CME massaranduba, e na

categoria Infanto CME

Laurentino 5 x 5 FME

Corupá, Contra-chama 8 x

4 CME Massaranduba.

A próxima rodada acon

tece hoje, na cidade de

Joinville, com rodada du

pla, sendo na AABB e no

complexo esportivo Con

tra-chama. A intenção é

envolver todas as equipes
e que exista um intercâm

bio cada vez melhor entre

os participantes.
REGIONAL - A equipe

Infantil da Associação Des

portiva Schroeder entra em

quadra no dia 20 para dispu
tar a final do Campeonato
Regional de Futsal Menor,
promovido pela Liga
Blumenauense de futsal. O

jogo será contra a Apama de

Blumenau e será no ginásio
Alfredo Pasold, em

Schroeder, já que aAdesc fez

a melhor campanha durante
toda a competição. (FR)

COLÉGIO MARLSTASÃO Ius PREPARA-SE PARAAOUMACA
Aproximadamente 70 alunos atletas do Colégio
Marista São Luís estarão reunidos em Curitiba entre

os dias 10 e 13 de outubro para àtuar 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 Jaraguá do Sul;
Marista - Criciúma, São José, São Bento - São Bento

do Sul, São Francisco - Chapecó, Aurora - Caçador,
Frei Rogério - Joaçaba, Pio XII - Ponta Grossa/PR,
Santa Maria - Curitiba/PR, além da sede dos jogos o

.?,' Colégio Paranaense - Curitiba. Serão «íisputadas na

Olimpíada as modalidades de basquetebol, voleibol,
futsal, xadrez, tênis de mesa e atletismo.

Segundo regional dê skate
recordes decom

]ARAGuA DO SUL - O

segundo regional de skate

promovido pela loja Ponto

Certo, no ginásio de espor
tesArturMüller, rio Domin

go, dia 5, em Jaraguá do Sul

contou com Um número

recorde de inscrições. De
acordo com o organizador
Eder Otto, a próxima edi
ção, que deve acontecer so

mente no ano que vem pre
cisará de dois dias. "Foram

91 inscrições nas duas cate

gorias, e devido a esse bom

índice de interessados' pen
samos em fazer um evento

maior em 2004, o que vai

trazer mais conforto aos

participantes e aos or

ganizadores", destaca Otto.
Participaram atletas de vá�i
os lugares de Santa Catarina

e do Parariá, e mais de 500

aficcionados pelo esporte
estiveram prestigiando o

campeonato que contou

com a colaboração de São

Pedro que seguro o tempo

f'W

mscrrçoes

Classificação Final do 20 Regional de Skate Ponto Certo

•

Divulgação
Bom público compareceu a Segunda etapa do regional skate

livre de chuva até ao final da

premiação. "Queremos fa

zer com que Jaraguá do Sul

tenha mais representativi-

dade no skate e que possa
mais tarde realizar grandes
eventos aqui", adiantaOtto.
Os prêmios foram entre-

gues até os sétimos coloca

dos de cada categoria.
No dia 15, Quarta-feira,

a empresa de tênis QIX de

novo Hamburgo estará tra

zendo para Jaraguá do Sul

seis dos melhores skatistas

do Brasil para a realização de
performances na pista do

ginásio Artur Müller, a par
tir das 16 horas. "Os profis
sionais farão demonstrações
para a garotada. Um destes

skatistas é Alan Mesquita,.I

segundo colocado no mun-

dial de skate que aconteceu

no mês de junho na Ingla
terra", destaca Otto. Infor

mações sobre a apresenta
ção podem ser obtidas no

telefone 372-2502. (CG)

Categoria Iniciante
1 ° Thales P. Silveira(Bóia) - Florianópolis
2°Vitor Gonçalves - Blumenau
3° RafaelMello - São Bento do Sul

4° Douglas Cardoso - Jaraguá do Sul
5° Ismael de Oliveira - Florianópolis

. Categoria Amador
1 ° Danilo do Rosário - Curitiba
2° Carlos Soledade (Bolinha) São Fco do Sul
3° Ricardo Fagundes(Rato do Gueto)Barra Velha

4° Rafael Maca (Maca) - Curitiba
5° Cláudio Gomes - Curitiba

ranking· final, nas oito me

lhores colocações nas 35 ca
tegorias disputadas.

A Copa Malwee con

tou com a participação de
150 pilotos. Na opinião do

diretor de bicicross Valdir

Moretti, a competição
apresentou elevado índice

técnico. "Estou bastante

contente com os nossos

atletas que conquistaram

pela quarta vez consecutiva
o título de campões. Esse
resultado é fruto do de

sempenho e determinação
dos pilotos nos treinos e

equilíbrio nas competi
ções", considera.

O próximo desafio

dos atletas será no dia 18
de outubro, quando a equi
pe irá até Brusque fazer um
treinamento para a penúl-

Bicicross jaraguaense sagrou-se campeão daCopaMalwee
tima etapa do Campeona
to Estadual de Bicicross,
competlçao que os

. jaraguaenses estão na lide

rança. Nos dias 25 e 26

deste mês, acontecerá em

Jaraguá do Sul a última eta

pa do Campeonato Sul

brasileiro da modalidade,
prova que, a Malwee tam

bém está em primeiro lu

gar. (FR)

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee de Bicicross

sagrou-se campeã da Copa
Malwee depois conquistar
resultados expressivos nas

provas do final de semana,
no Parque Malwee. O gru
po jaraguaense conquistou
12 títulos de campeão, oito
de segundo lugar e dez de

terceiro lugar, além de somar
84 troféus entre a etapa e o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TíTULO: CAMPEÕES DA COMPETiÇÃO SERÃO CONHECIDOS APÓS AS ATIVIDADES DESTA TARDE

Interescolar de Natação vai
reunir 225 atletas no Acaraí

]ARAGUÁ DO SUL .:_ A

terceira etapa do quarto Cir
cuito Interescolar de Nata

ção - 6°Troféu ErnaniVolpi
Coitinho acontece hoje à tar

de, apartir das 14h30, napis
ema da Sociedade

DesportivaAcarai. A dispu
ta vai reunir aproximada
mente 225 atletas, com ida
de entre 8 e 14 anos (nasci
dos de 1989 a 1995), que
representam 16 unidades de
ensino. A atividade é pro
movida pela FME (Funda
çãoMunicipal de Esportes),
em parceria com a Ajinc
(AssociaçãoJaraguaense dos
Incentivadores da Natação
Competitiva) .

A diretora de Promo

ções de Eventos/FME,
Cleide Mosca, lembra que
.esta é a última das três eta

pas da quarta ediçã� do Cir-

Atletas destaques serão convidados a fazer estágio na Ajinc

cuito, que teve as escolas

Marista São Luís, Divina
Providência e Evangélico
Jaraguá como campeão,
vice e terceiro colocado, res
pectivamente, nas duas fases
antepores, sendo esta a rnes-

ma ordem de classificação
geral da competição, As
medalhas de campeão, de
vice e de terceiro colocado
de cada categoria serão en

tregues nesta fase, contem
plando os competidores

que sornarem o maior nú

mero de pontos nas três par
ticipações. 9 mesmo crité-

,

rio de pontuação definirá a

classificação das escolas pela
disputa do Troféu Ernani

Volpi Coitinho. Já o estabe
lecimento de ensino que ti

ver o maior número de na

dadores inscritos no Circui
to ganhará o Troféu
Incentivador.

O cerimonial de

premiação acontecerá na

próxima segunda-feira,
no auditório do Shop
ping Breithaupt, a partir
das 20 horas. Na oportu
nidade, o professor
Ronaldo Fructuozo

anunciará os nomes dos
atletas que serão convo

cados para um período
de testes na equipe Ajinc/
Urbano/FME. (FR)

Malwee está em segundo lugar na Chave B do catarinense
]ARAGUÁ DO SUL - De

pois de duas derrotas conse

cutivas, a Malwee empatou
na noite de segunda-feira em
Itajaí, quando enfrentou a

Univali e resultou num pla
car igual, em 2 a 2. O jogo
foi complemento daprimeira
rodada do returno da Divi
são Especial do Campeona
to Catarinense de Futsal. O

,
time jaraguaense joga em casa

no sábado; às 20h30, contra
a Unoesc. Com o empate a

Malwee manteve a segunda
p�sição do grupo B, co'm

cinco pontos ganhos, três a

menos que o líder, Unoesc.
Na partida em Itajaí o

time da casa saiu pressionan
do o adversário querendo
construir a vantagem logo
nos primeirosminutos. Pres
sionada aMalwee conseguiu
segurar o ímpeto do time de

Paulo Gambier e acabou, à
base do contra-ataque, abrir
o placar aos nove minutos

comJúnior. Quatrominutos
após Xoxo recebeu excelen
te passe do goleiro Franklin
e ampliou para 2 a O.

DORIVAL JÚNIOR ADOTA TREINAMENTO INTENSIVO

O'Figueirense, que enfrenta o Atlético-MG,
hoje, já tem sua sequência de treinamentos

determinada pelo técnico Dorival Júnior.
A p a r t idas e r á n o E s tá d'i o O rl a n d o

Scarpelli.
. \)

O técnico já comandou o primeiro treino

da semana na manhã desta segunda-feira,
repetindo os trabalhos à tarde. Nesta

terça, o time também treinou em dois

períodos. Ontem, o elenco só trabalhou à

tarde e logo depois se concentrou para o

duelo com os mineiros.

O zagueiro Cléber, que cumpriu suspensão
automática na últimj partida, pode
aproveitado novamenl por Júnior.

Na volta para a segunda
etapa o técnico Fernando
Ferreti tentou repetir a tática
de renovar seus atletas a cada
cinco minutos, mas não es

perava uma reaçãomais con
tundente porparte do adver-

.

sário. Aos trêsminutos Chico
diminuiu a diferença ao com
pletar para a rede sozinho
dentro da área. Aos cincomi

nutos, após uma cobrança de
faltá ensaiada da Univali; a
bola resvalou no corpo do
fixo Chico e acabou enga
nando o goleiro Franklin es-

tabelecendo o empate.
Ao final da partida o téc

nico Fernando Ferreti consi
derou o resultado insatis
fatório e disse que a classifi

cação depende única e exclu
sivamente de seus esforços
para chegar a fase final. Para
ele,

.

a Malwee esteve muito

bem no segundo tempo, cri
ando muitas oportunidades.
''Vamos vencer em casa e

tanto Palmitos quanto
Unoesc é que devem estar

preocupados por disputar a
vaga em Jaraguá do Sul".

ser
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KLEINA PREPARA EQUIPE CONTRA O INTER
Depois da derrota em casa para o Cruzeiro por 3 a 1, o técnico

Gilson Kleina começou a Ereparar a equipe do Criciúrna para o
confronto com o Internacional, hoje, no Beira Rio. Os jogadores
fizeram apenas exercícios de relaxamento na piscinana tarde destá'
segunda-feira. O elenco foi a campo para treinos táticos na terça-

/

feira e a equipe viajou ontem para Porto Alegre.
Avaliando a atuação do time catarinense na partida contra o

Cruzeiro, Kleina ressaltou que o Criciúma não soube apróveitar as
várias oportun'idades de marcar que.foram criadas. Para ele, faltá
melhorarna finalização.

FANTICK DEIXA O CLUBE APÓS NOVE ANOS

Após nove anos dedicados ao Avaí, o meia atacante Fantick
deixa o clube. O jogador foi campeão catarinense, em 97 e

campeão brasileiro, da Série C, em 98. O problema é que o

meia não aceitou a proposta de rescisão feita pela diretoria.
O contrato do jogador se estende até dezembro de 2003 e o

clube se propôs a pagar somente o mês de setembro.
Fantick também cobrou explicações sobre o seu empréstimo
ao América (MEX), realizado no ano passado. ''Três meses

que estou aqui e ninguémme procurou, não recebi nenhuma

explicação. Saí como vendido e voltei como emprestado. O
Avaí ainda me deve uma parte da negociação", declarou.
Segundo o diretor juridico do clube, Lídia Moisés da Cruz,
o jogador não tem mais nada a receber. "O América levou o

Fantik e pagou a primeira parcela, cujo valor não irei revelar.
A segunda parcela somente seria paga se o clube mexicano
resolvesse ficar, em definitivo, com o atleta, ou seja, foi
emprestado com possibilidade de venda dos direitos
federativos. Como não houve interesse, após uma temporada
que o Fantick ficou lá, ele voltou", disse. ,
Segundo o advogado, não ficou caracterizada a venda. "O

jogador não pode reclamar. O presidente ainda deu um valor
como prêmio ao atleta pelo serviços prestados ao Avaí. Não
foi vendido e por isso não era nem preciso pagá-lo. Mesmo
assim, o presidente reverteu uma certa quantia pro pai do .

jogador, porque ele(Fantick) estava no México. Ele não pode
reclamar" .

O Avaí.está fazendo uma limpeza no grupo de jogadores, 21
foram dispensados.

o LUGAR

QUE TOCA

VOCÊ

Inscreva-se nas agências do
SESC ou através âo site da Unelj
www.unerj.br
47275-8200

.,Q"SISTEMA
�ACAFE
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