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Parque Municipal de Eventos
esteve lotado no fim de semana

PReSfRV

Vicky Bartel

Os organizadores da lsa Schützenfest informam que aproximadamente 37 mil pessoas já prestigiaram a festa alemã,
de quinta-feira até domingo. Cerca de 23 mil litros de chope e oito mil, litros de refrigerante foram consumidos. Página 5

Moradores do Rio Cerro I e II
melhoram situação de estrada

Cesar Junkes

Cansados de esperar que prefeitura municipal realize a manutenção da rua, os moradores do
bairro Rio Cerro I e II puseram a mão na massa e melhoraram as condições da estrada. Página 7 '

Rua Walter Marquardt, 744 - Te!. 370 8200 Rua Bernardo Dornbusch, 2630 - Te!. 372 1798

Vicky Bartel

Projeto Amigo da Vez visa
reduzir o número de acidentes
de trânsito. Três mortes
foram registradas no fim de
semana. Página 10

Dois jaraguaenses
buscam o título

do automobilismo
PÁGINA 12

Mesa-tenistas se

preparam para o

torriero regional
PÁGINA 11

Cerca de 150 crianças
atendidasnonovo centro
de educação infantil

PÁGINA 7
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Ciência e Tecnologia
,PAULO JOSE TORRI - Engenheiro e estudante de Logosofia

Erp.· razão do. dia 16 de- outubro ser comemorado como o

Aia da Ciência � Tecnologia, d propósito deste artigo é destacar a

impottância, a \lti.iidade'e.a função das mesmas no caminho de
evolução dos seres humanos.

Basta olharmos ao nosso redor para percebermos o que o

uso das faculdades da inteligência humana tem proporcionado
em avanços físicos, materiais e de conhecimentos nos diferentes

. campos das artes, da engenharia, do comércio, da biologia, da
astronomia, da medicina e demais campos.

,

Através do estudo e da pesquisa o homem' tem feito
descobertas úteis e importantes para a explicação do nosso mundo,
tais como a descoberta das partículas sub-atômicas até à déscrição
precisa das trajetórias dos astros nas ilisrantesgaláxias sem;deixar

, de lado um profundo conhecimento do seu ptóprio corpo físico ..
Devemos ser gratos pelo trabalho e dedicação dos cientistas e

pesquisadores.ipois, os resultados dos seus empenhos ajudam 'a
criar os avanços evolutivos q�e geram conforto, gral,ldeza e riqueza
para os povos e nações. E inegável o progresso cientifico e

tecnológico alcançado pelo homem, muito: embora todo este

avanço cientifico e tecnológico tem culminado em respostas e .

conquistas voltadas ao'físico eao externo e;po!ranto, visiveis de
serem tocadas e percebidas'enquanto as respostas concernentes

às suas grandes inquietudes como a origem e finalidade da vida e

do seu destino permanecem pendentes, porque dependem de
outros tipos de conhecimentos para serem entendidos ou sentidos.

O que move o homem nessa busca? O homem busca

encontrar soluções para suas diiiculdades, prolongar sua vida

terrena, satisfazer necessidades físicas e estéticas, melhorar seu bem
estar e conforto, e, acima de tudo, adquirir conhecimentos.Ele
percebe que através de conhecimentos pode combater a

. ignorância e o obscurantismo para alcançar a verdade e a felicidade.
"O conhecimento é o que permite abarcar uma vida mais ampla,
mais rica em perspectivas do que aquela que não foi animada por
conhecimento algum. Além de ser exigido por uma necessidade
da própria existência humana, o conhecimento é buscado pelo
homem para, por meio dele, alcançar os mais elevados cumes,
de onde possa contemplar com maior nitidez os infinitos matizes

que a Criação lhe apresenta. Por outro lado, busca o conhecimento
porque é o grande agente construtivo que cria-as possibilidades
que ampliam as prerrogativas da existência." (pecotche, C.B.G.
Coletânea da Revista Logosófica, p 254).

As conquistas materiais têm, entretanto, distanciado e atenuado
tais questionamentos bem como a busca do saber necessário,
distraindo sua atenção para o imaginário e inatingivel ao invés de
atrai-lo ao principal conhecimento, o qual o homem deve buscar
no seu próprio interno.

A Logosofia, ciência da vida e do conhecimento, tem
convidado o homem a fazer ciência consigo mesmo,
proporcionando ensinamentos e um método de estudo, através
dos quais. encaminha-o com todas as for� da sua inteligência
para a aquisição de conhecimentos de ordem superior,
permitindo-lhe realizar um processo de evolução consciente em

todos os aspectos da vida, quais sejam materiais, intelectuais,
psiquicos e espirituais.

Através' desses co�hecimentos superiores seremos então,
capazes de entender a �eal utilidade dos avanços �ientificos e

tecnológicqs dispondo-os na edificação, mais sábia e consciente,
de nossas vidas e de nosso destino nesse universo.

Artigos para Carta do Leitor devem ser

env,'-Jos
para a Rua Coronel Procópio Gomes deOliveira 246

Centro, ou pelo e-mail:

redaCaO@jOrnalco.iodOPovo.com.br. As cartas devem conter o ender�ço o�
telefone para contato, O jornal se reserva o reito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e
çramatícaís necessanas.. .
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A guerra dos transgênicos
,'- --I

,

"

o governo do Estado mos
trou segurança e coerência ao

manter a lei que proíbe o plan
tio de sementes geneticamente
modificadas em todo o Estado

de Santa Catarina. Esta sema

na, o secretário de Agricultura
do governo,Moacir Sopelsa, re
comend'bu aos agricultores
catarinenses que não usem se

mentes transgênicas de soja na

próxima safra, que começa a ser

plantada na segunda quinzena
deste mês. Mesmo com a deci

são do governo federal em libe

rar o plantio de sementes gene
ticamentemodificadas, o gover
no catarinense decidiu seguir o
parecer doMinistério Público de
Santa Catarina, segundo o qual
a lei estadual proibindo o plan
tio de organismos em território

catarinense não é revogada pela
Medida Provisória 131, que li

berou o plantio desse tipo de

grão na próxima safra,
A polêmica em tomo desse

assunto tem razão de ser e a de

cisão do governo do Estado de

Santa Catarina é elogiável e

,acompanha a opinião de espe
cialistas no assunto, que têm

denunciado que esse tipo de

plantio não traz benefícios para

r Os especialistas
insistem na

necessidade de se

realizar estudos
mais conclusivos e

entre as questões a
sere avaliadas
estariam o efeito
sobre a saúde
humana e as

conseqüências para
o meio ambiente

..J
humanidade, nem a curto nem

a longo prazo. Os especialistas
insistem na necessidade de se

realizar estudos mais conclusi

vos e entre as questões a sere

avaliadas estariam o efeito so

bre a saúde humana e as con

seqüências para o meio ambi
ente de um possível descontro
le da espécies modificadas.

Esta semana, o deputado do
PT Dionei Walter da Silva

. .

anunciou que vai requerer ao

minis�o dá Agricultura, Pecu
ária e Abastecimento, Roberto

Rodrigues, que seja editas-lapor
taria ministerial declarando

Santa Catarina área livre de pro
dução de soja transgénica,A ini-

c�ativa do deputado petista de

monstra outro aspecto, que é a

divergência dos petistas de San
ta Catarina em relação à deci

são do governo federal, que li
berou o plantio para a próxima
safra. Alguns petistas radicados
em Brasília afirmam ainda que
amultinacionalMonsanto, em

presa que vende sementes de
(,,)
,soja�ansgênica, começa a con

trolar setores do governo.
Na ausência de um estudo

mais amplo e transparente so

bre assunto, à sociedade brasi-
.

leira fica sem saber qual parti
do tomar. Afinal de contas,

pouco ou quase nada se sabe

sobre os possíveis resultados

do plantio de transgênicos. Es
pecialistas contrários ao

transgemco, afirmam que os

resultados podem ser trágicos,
já que qualquer intervenção
acidental ou provocada na es

trutura de .urn organismo des

tes gera uma reação múltipla,
com conseqüências inespera
das. O que se espera da esfera

politica é que nossos represen�
tantes não se deixem levar por
mais um "milagre econômico"
e que encontrem formas de pre
servar a nossa natureza.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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PT

O líder do PP, deputado estadual Joares
,Ponticelli, fez recentemente na tribuna da

Assembléia Le.gi s là tiva revelação que

mostra, por um lado, o descaso da União e,

por outro, a absurda inversão das prioridades
do governo estadual. Ponticeli afirma que,

enquanto o governo federal destina no

orçamento de 2004 apenas R$ 42 milhões

para a duplicação do trecho sul da BR-1 01,
"'j o governo do estado investe R$ 43 milhões

para a compra da sede do novo Palácio, o

centro administrativo d'o BESC, em

Florianópolis. Os "pífios'" recursos

destinados à duplicação da BR-1 01 mostram,

de acordo com Ponticelli, o total

desinteresse do governo federal em cumprir
até mesmo uma promessa de campanha,
lembrando que em 25 de agosto do ano

passado, num grande comício político
realizado em Passo de Torres, na divisa com

o Rio Grande do Sul, o então ministro dos

Transportes e o atual governador
anunciavam o edital de construção da obra.

"� MAIS CRíTICAS'
Com relação ao escândalo envolvendo a

compra do prédio do BESC pelo governo do

Estado, Ponticelli confirmou 9 pedido junto
à Comissão de Justiça para que tente anular

a operação e, se a Assembléia conseguir, o

PP vai entrar com todos os recursos

possíveis no Judiciário com esse objetivo. O
governo, segundo o parlamentar do PP, fez
uma compra sem licitação, sem base legal,
sem autorização da Assembléia, sem dotação
orçamentária e ainda, afrontan'do uma

liminar da Justiça que impedia a operação.
Na avaliação, de Ponticelli, o governo
afrontou as constituições estadúal e federal,
o Código Penal, o Código Civil e a Lei das

Lici tações.

Atendendo a solicitação do vereador José
Pendiuk dos San tos (PT) a Câmara de

Vereadores de Jaraguá do Sul realiza,
amanhã, às 17 horas, no plenário da Câmara,
audiência pública para discutir com a

Comissão de LegisLação e Justiça a

normatização dos serviços funerários de

Jaraguá do Sul. Há tempos que o vereador

vem tentando discutir o assunto. A audiência

será aberta à comunidade e todos estão,

convidados.
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ICONTINUIDADE: VEREADOR DO PT GARANTE QUE VAI TENTAR A REELEiÇÃO COM APOIO DO ELEITOR

Zé Padre afirma que será
candidato na eleição de 2004

]ARAGUÁ DO SUL

O vereador do PT, José
Pendiuk dos Santos,
mais conhecido como

Zé Padre, eleito em

2000 com 1.421 votos (
foi o quarto vereador
mais votado) afirma que

pretende se candidatar
novamente e está confi

ante no apoio do seu

eleitorado, concentrado

basicamente, na região
do Bairro Ana Paula e

Tifa dos Martins. "Na
eleição .de 2000 obtive
votos em 182 urnas, mas

somente nas urnas do

Caie consegui 537 vo

tos", recorda o verea

dor.
Para enfrentar a dis

puta do ano que vem, o

vereador ressalta que
continua contando com

o apoio do mesmo elei

torado que o elegeu da

primeira vez e especial
mente com o apoio dos

familiares. "A gente sabe

que pode perder alguns

Zé Padre foi eleito com 1.421 votos

eleitores, mas acaba ga
nhando outros, porque
em política é muito di

fícil agradar atados",
justifica o vereador, que,
ao longo de sua ativida
de como político con

siderado de esquerda,
tem encontrado bastante

dificuldade em ter seus

'projetos aceitos, tanto
no Legislativo como no

Executivo.

Zé Padre e Marcos

Scarpato são os. primei
ros e únicos represen
tantes do PT na Cârna
ra de Vereadores, fato

que marcou a vida de
Zé Padre. "Sou oriundo
do movimento da pas
toral operária. Também
participo da Associação
de Moradores e me

considero um legítimo
representante das mino

rias!", argumento o ve

reador.

Cesar J unkes

Confiante no reco

nhecimento do seu tra

balho pelo eleitor de

J araguá do Sul, Zé Pa

dre aponta o projeto das

ciclovias, da funerária e

da escola aberta nos fi

nais de semana como

suas pnncIpaIs propos
tas de trabalho. "Infeliz

mente, o Executivo não

tem se mostrado sensí

vel aos meus projetos",
analisa o candidato.

Deputado quer Santa Catarina livre dos transgênicos
FLORIANÓPOLIS - áreas ou regiões do país

A Assembléia Legislativa nas quais não tenha sido
de Santa Catarina 'vai re- verificada a presença de

querer ao ministro da organismos genetica
Agricultura, Pecuária e mente modificados.

Abastecimento, Roberto Como em Santa Cata

Rodrigues, que seja edi- rina não houve confir
tada portaria ministerial mação oficial do plantio
declarando Santa Ca- de soja transgênica nas

tarina área livre de pro- safras passadas, o Esta
dução de soja trans- do fica de fora da

gê n ica. O p ed i d o de abrangência dessa medi

moção foi feito pelo de- da provisória.
putado 'DioneiWalter da O deputado Dioriei

Silva.xlo.P'T, e foi apro- diz que esta ação forra
vado me.plenário na se- lece a luta em favor da
mana passada. criação da área livre de
A solicitação está ba- trasngênicos unindo os

seada,no artigo IV da estados de Santa Cata

Medida Provisória 131, rina e Paraná, O deputa
que liberou o plantio de do lembra que o gover
soja transgênica no país. nadar do Paraná, Ro
Segundo esse artigo, o

,

' berto Requião, já enca

ministro da Agricultura minhou ao Ministro da

pode excluir do regime Agricultura o mesmo

pedido aprovado hoje
pela Assembléia Legis
lativa.,E que o governa
dor de Santa Catarina já
recebeu documento soli

citando a assinatura de
um protocolo de inten

ções a ser assinado entre

os dois estados, para a

criação da área livre de

organismos genetica
mente modificados.

Durante a reunião re

alizada s�ana passada,
o secretário de Agricul
tura acatou o parecer do
Ministério Público de

Santa Catarina mantendo
a proibição do plantio
de transgênicos. Ficou
estabelecido que o depu
tado Dionei Walter da

Silva, junto com a Co

missão de Agricultura e

Política Rural da Assem-

b léia Legi s-Iativa, vai
agendar um encontro

entre os secretários 'de

Agricultura de Santa

Catarina e do' Paraná e

representantes das co

missões de agricultura
das assembléias legis
lativas dos dois estados
e das entidades que so

licitaram a forma

lização da carta de in

tenções. Neste nova

reunião deve ser de

batida criação da área

livre de transgênicos.

.,,,z,mail;'.'w.-t..rt..,

qumtjtltl","",?fine,'rj� til.adi!

370-1414
I mr·igs@ferru.com.br i
i_I!!I_II_,Il!�,�!!,t4,�,�,!r.!t.Is..!!��hr_U�J
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IQUAlIDADE: EMPRESAS TERÃO OPORTUNIDADE DE CONQUISTAR CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Teste (le certificação
qualidade realizado em

de
JS

JARAGUA DO SUL --:- As rial deJaraguá do Sul luntária de áferição do enten- IRCA para a série ISSO

empresas interessadas em oh-
I

Realizado em mais de 40 dimento das empresas dos 9000:2000. A aprovação re-

termais uma certificação inter- - países, os testes referem-se a conceitos das normas da sé- presentará uma economia de
nacional temo a oportunidade comprovação de perfeito en- rie isso 9000:2000. tempo e dinheiro para os au-

de conquistá-laatravés daavali- tendimento aos requisitos das As pessoas que forem ditares em potencial que de-

ação do Internacional normas da série ISSO 9000, aprovadas nesta prova serão monstraram seus conheci-

Sandardized Testing Organi- representando um compo- reconhecidas também com mentos das normas IS09000

zation, com sede na Suíça, que nente importante de de- certificação do Internacional pelo sucesso no teste da
estará oferecendo o processo monstração de competência Register of Certificated Internacional Standardized
de aferição realizando provas para auditores internos e ex- Auditors. Esta certificação re- Testing Organization.A insti-
formais emdiversos locais.Em ternos, consultores· e outros conhece os aprovados napro- . tuição está colocando infor-

Jaraguá do Sul, a prova está profissionais ligados à quali- vade entendimentos da ISSO mações complementares e al-

marcadapara o dia 25 de ou- dade. Utilizando-se de crité- 9000:2000 como alternativa gumas questões referentes e

tubro, no período das 9 às rios uniformes de medição, para a conclusão do Curs� estaprova no sitewwwisto.ch,

12horas, no Centro Empresa-. esta prova é uma forma voe deTreinamento da Fundação Maiores informações naAcijs.

Lula visitaArgentina para ganhar força em negociações
MUNDO - o presidente EstadosUnidos. ções Internacionais. Lula também está previsto o

Luiz Inácio Lula da Silva viaja OBrasilganhariamuito se Para Marconini, o atual lançamento do chamado
esta semana para a Argentina conseguisse recompor uma governo está cometendo o Consenso de Buenos Aires,
de olho no apoio do país nas posição cqnjuntadoMercosul, mesmo erro do anterior de conjunto de propostas que se

negociações da Organização que estámuito solto nas nego- não "trabalhar" mais na espera alternativa para os du-
Mundial do Comércio e para ciações comerciais,Ele deve se integração doMercosul, o que ros preceitos fiscais emonetá-
a criação daÁrea de LivreCo- voltar para os parceiros e pro- diminui seupoderde conven- rios do Consenso de Wa-

mércio das Américas. A união curar ver no que dá para ter cimento para que outros paí- shington e visto como recei-

doMercosul-que contaain- wk posição em bloco, para ses se juntem à briga contra tuário a ser seguido pelas eco-
da comUruguai eParaguai- termais força e até tentar con- os subsídios agrícolas das na- nornias emergentes. No de
é apontada como a melhor venceroutrospaísesde suapro- ções mais ricas na OMC e a Buenos Aires deverão ser in-

saída para o Brasilganharmais posta - recomenda Mário exclusão de determinados te- cluídos temas sociais, como o
forçanessas discussões, emque Marconini, diretor-executivo mas do acordo da Alca. combate à pobreza e a me-

estábatendo de frente com os do Centro Brasileiro de Rela- Na agenda da visita de lhor distribuição de renda.

SCAR apresenta projeto Cultura Artística Cidadão
JARAGuA DO SUL - A
Sociedade Cultura Artística -

SCAR apresenta amanhã, dia
14, às -19 horas, no Pequeno
Teatro do Centro Cultutal de

Jaraguá do Sul, os trabalhos
desenvolvidos no projeto
Cultura Artística Cidadão,
realizado em parceria com a

Prefeitura.

Todos os trabalhos foram

selecionados durante evento

que reuniu mais demil pesso
as em apresentações dos alu
nos dos cursosmantidos pelo
projeto, cujo objetivo é pro
porcionar a crianças e adoles
centes de 24 entidades ligadas
à Secretaria de Educação e

Cultura (18 unidades escola

res) e à Secretaria de Desen

volvimento SocialeHabitação
(Centro de Apoio à Criança e

Adolescente, Casa de Apoio
aoAdolescente,ProjetoGda-Ia
dão e Agente Jovem) acessoli0

gratuito a aulas demúsica (ini
ciaçãomusical, canto coral, vi
olino suzuki,violão e fanfarra),
dança Qazz e street dance), ofi
cinas de artes (artesanato, de
senho e técnicas de pintura) e
teatro (Iniciação teatral e jogos
dramáticos).

.Dentro da programação
acontece a apresentação da

peça "Adolescentes apaixona
das" pelaEscolaMunicipalde
Ensino Fundamental Max

Schubert, com direção da
'S\professora M'ery Petty. No

segundo piso, acontece expo
sição das escolasJonas Alves
de Souza e CristinaMarcatto.

A segunda apresentação é

de alunos da Escola Munici

pal de Ensino Fundamental
Guilherme Hanemann, com
coordenação do professor
ClaudineiBarbosav interpre
tando ao violão as músicas

Catedral (Zélia Duncan) é À

suamaneira (Capital inicial).
Em seguida, a Escola

Municipal de Ensino Funda-
. mentalAlbano Kanzler, sob a
coordenação do professor
Juliano Peçanha, apresenta a

coreografia de dança "Pra

sempre". O grupo de capoei
ra da CAAD - Casa deApoio
ao Adolescente, com coorde

nação dos professores Ornar
Forte e Sandro de Assis, se

apresenta a seguir. A Escola

Municipal de Ensino Funda
mentalMaxSchubert faz apre
sentação de violão sob a co

ordenação do professor
Claúdinei Barbosa, das músi
cas ''Eu também não enten

do" (JotaQuest), "Xote daale
gria" (Fala Mans�). O grupo
de violino da EMEF Maria

Nilda Salai Stahelin e da
EMEFHe1muthDuwe, com
coordenação da professora
Mariane Oeschler, apresenta

"N° 1 Variações".
O projeto CidadãoJaraguá 84,
da EMEF Santo Estevão, co
ordenado pela professora
Priscila Valentino Santos, faz

apresentação de flauta e coro

do clássico "AsaBranca".Além

das apresentações no Centro

Cultural, as escolas AtaídeMa
chado,Max Schubert eRio da
Luz I, participam do projeto
CulturaArtística através do te

atro, e durante a semana inte

graram o projeto "A Esêola
vai ao Teatro", com as peças
''Adolescentes apaixonadas" e

"Dr. Cheirinho". Encerrando
a noite especial, a EMEF Re

nato Pradi (CAlq, tom co

ordenação do professor
JulianoPeçanha,apresentao es
petáculo de dança "Instintos",
que recentemente participou
do o/' Jaraguá em Dança e do

projeto SESC Cultura em

Movimento.

INFOR
,
UNERJ
O Centro Universitário de Jaraguá do Sul

mantém, desde ?002, convênios com empresas
de informática e de automação para aprimorar
o ensino aos acadêmicos do curso de Sistemas

de Informação. Realizado em duas

modalidades, o primeiro convênio permite a

instalação e utilização de softwares nos

laboratórios da Unerj enquanto o segundo
possibilita à instituição realizar pesquisas e.

desenvolvimento de projetos em parceria com

empresas que invistam percentual de seu

faturamento nessas atividades. Para atualizar

esse convênio, o Cl,IrSO é credenciado junto ao

Ministério da Ciência e Tecnologia e as

pesquisas são desenvolvidas conforme

interesse mútuo da

empresa e da Unerj No convênio para
atividades' de pesquisa e desenvolvimento, a

Unerj realiza trabalho em parceria com a Weg
Automação desde 2002. Este ano, o grupo
formado por dois professores e um acadêmico,
desenvolve pesquisa e projetos na área de

informática e automação. O convênio.

beneficia os acadêmicos na medida em que

possibilita a atualização dos mesmos.

TARIFAS
O custo das tarifas bancárias cobradas pelas
instituições financeiras podem apresentar

diferenças de até 522%. Esse é o caso da tarifa

de manutenção anual do cartão magnético,
conta comum e especial, que custa R$ 84,00
no HSBC e R$ 13,50 no BBV, segundo
pesquisa divulgada na sexta-feira de semana

passada pelo Procon de São Paulo: A

orienta-ção é que o consumidor faça uma

pesquisa de preços antes de escolher o banco

em que manterá uma conta. Depois de aberta

a conta, o Procon pede para o consu�idor !�-:
ficar atento aos pacotes tarifários oferecidos

pelas instituições, que podem ou não ser

vantajosos. A pesquisa foi realizada entre os

dias 8 e'9 de setembro, em 12 bancos.

Compra
2.8330

2.8800

Venda

2.8360

2.9500

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONSTRUÇÕES
A Unerj através do setor de Extensão e Relações
Comunitárias, abre inscrições para o curso "Patologia
das Construções", que será realizado todas as

segundas e quartas-feiras, das 19h às 22 horas na

Unerj. A proposta é identificar .manifestações de

patologias visando a prevenção de falhas e

aprendizados de técnicas de reparo. O curso será

ministrado pela mestre em engenharia civil Ana

Regin,a Luebke. O investimento é de R$ 185,00 por
., pessoa. Mais informações podem ser obtidas no

telefone 275-8200 no setor de Extensão e Relações
Comunitárias.

CAMINHADA
O combate a fome a miséria dependê' do
envolvimento de toda a sociedade e em especial das
instituições e empresas que militam na área social. E

por acreditar na importância da sensibilização da

população frente a este problema que atinge grande
parte dos brasileiros é que o Sesc Jaraguá do Sul

convida a comunidade para uma caminhada de

conscientização 20ntra a fome e a miséria, que
acontecerá no sábado, dia 18, a partir das 15 horas.

A caminhada sairá do SESC e percorrer� a rua

Getúlio Vargas, indo em direção ao Calçadão da

Marechal. As pessoas poderão trazer um quilo de

alimento não perecível e as 200 primeiras pessoas
,i�

poderão trocar o alimento por uma camiseta da

campanha: Mesa Brasil Sesc.

FALECIMENTO
Faleceu no último sábado, às 16 horas, de falência

'múltipla nos órgãos, Dr. Waldemiro Mazurechen, aos
90 anos de idade. O velório foi realizado na Capela
da Vila Lenzi e o enterro no Cemitério Municipal do
Centro de Jaraguá do Sul, no jazido da família.

Na próxima edição, o Jornal Correio do Povo contará

a história deste que foi um dos primeiros médicos a

atuar em Jaraguá do Sul,

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

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

Na sua relação
I, haverá
de de uma breve

:i.��fJ;lib!!i�I-��o. Cor: Azul,

paixão, esse
o certa para

ra sua

. Branco, préto

" "_�,_

G ERAL
_"" ,_�_�__ ,,_''' ,,_�_. ,_�"_amRElO_llQPJ)YO_5

redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

IEVENTO: ATIVI,DADES COMEÇAM HOJE COM CARREATA FESTIVA, A PARTIR DA PRAÇA ÂNGELO PIAZERA
•

Schützenfest já garantiu a

animação de 37 mil pessoas
}ARAGuA DO SUL - Os

números da 15' Schüt

zenfest estão atingindo as

expectativas dos organiza
do-res. Desde quinta-feira,
quando a festa teve inicio, até

dornirtgo, o evento já atraiu
aproximadamente 37 mil

pessoas, que consumiram

mais de 23 mil litros de cho

pe e oito mil litros de refri

gerante. Nos estandes de

tiro, as competições não pa
ram. Até domingo, foram
computados cerca de 128
mil disparos. Apesar da chu
va registrada neste final de

semana, as pessoas não se

sentiram inibidas e compa
receram ao agito, no Parque

, Municipal de Eventos. ,

Pavilhões A, B e C

lotados no sábado, dia que
contou com maior núme

ro de participantes. As ban
das Bavária, Vox 3 e

Vicky Bartel

Apesar da chuva, público compareceu em massa ao evento

Dolomitem Sextett foram

as grandes atrações, que
garantiram a animação do

público. O presidente da

CCO (Comissão Central

Organizadora), Dieter

Jansen, acredita que essa

será uma das melhores edi-

ções da Schützenfest, não

apenas pela divulgação mai
or, em âmbito nacional, mas
também pelo 'número de

atrativos oferecidos na fes

ta. ''Apesar de a divulgação
ter sido

_

mais intensa, a

Schützenfest já se caracteri-

zou como uma festa fami

liar, fator que desperta in

teresse em públicos de to

das as idades", considera.

Hoje, no final da tarde,
às 18 horas, acontece

carreata festiva, com saída

da Praça Ângelo Piazera e

chegada no Parque Muni
cipal de Eventos por volta

das 19 horas, quando os

portões abrem-se para o

público. Às 20 horas come
çam as competições de tiro,
também os bailes no Pavi

lhão A e C. No A,a festa
começa com o Musical

Tal' s Buan e, às 22, horas,
será a vez da Dolomitem

Sextett. No C, às 20, horas

haverá apresentação do

Musical Os Ritmistas e, às

21 horas, show com o Gru

po Folclórico Máster Neue

Heimat Trachten-gruppe.
(FABIANE RIBAS)

Palavras e figuras retratadas em exposição na Unerj
}ARAGuA DO SUL - Com a

idéia de mostrar o ser hu

mano em sua subjetividade,
o acadêmico João Luis

Chiodini Trisotto e a artista

plásticaKarinaDemarchi as
sociaram palavras a imagens
para compor a exposição
"SerHá". Formada por po
esias e pinturas, a mostra

. acontece até o dia 13, no hall
da Biblioteca Padre Elemar

Scheid, na Unerj. O acervo

é formado por 11 textos e

23 pinturas qt;te remetem aos

temas das poesias. ''A expo
sição descreve sentimentos

do homem como o amor;

Seia imparcial no
. Bom dia para

a

d
Creme, o e branco.

Virgem - Cuidado com a

s
-

o/ Ao lado do seu

nvivência será

Marrom, azul e

esar un es

Exposição "Ser Há" no hall da blblloteca da Unerj

medo, alegria e algumas ca

racterísticas como vontade

de buscar o conhecimento,

descrita na poesia sobre cu

riosidade", explicaJoão Luis
Chiodini. Também estão ex-

postos sete painéis, associa
dos a versos da poesia
"Sete", que fala sobre os sete

pecados capitais. As pintu
ras, realizadas por Karina

Demarchi Trisotto, foram
feitas em óleo sobre tela e

algumas em eucatex", co
menta Chiodini. A exposi
ção também é tema de um

livro que será lançado, pelos
autores da exposição, no
mês de dezembro. João Luis'
escreve desde os 14 anos de

idade, época em que foi pre
miado no concurso muni

cipal de redação, realizado
em Barra Velha.

ar pessoas
lima favorecerá

OIQQlililPX:!IÇjEe:tLvo, Pink, preto
e amarelo,
Esco
d

s outros. No
dendimentosa

r marrom e creme,

Capricórnio-Bom astral
n mance. Intimidade

s

s anhará um

n nl o, Cor: Branco,
azul e rosa.

Peixes - Nessa noite, fique
sozinha: é tudo
mais precisa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IDIVERSÃO: MAIS DE 20 MIL PESSOAS PRESTIGIARAM A FESTA DA BANANA EM CORUPÁ

B aile s' e comida
� .

t
í

pi c a
\

z- bananenfestmarcaram
CORupA - Um final

de semana animado,
mesmo com chuva, mar
cou a segunda edição da

Bananenfest em Corupá.
A Comissão Central

Organizadora da festa
ainda não tem os núme

ros exatos de visitantes,
mas acreditam num pú
blico superior aos 20 mil

da primeira edição. Se

gundo o Presidente da

CCO, Carlos Felipe
Schinke, foram consumi
dos mais de 9 mil litros

de chope durante os três

.d ia s. "O público foi

grande mesmo com a

chuva de sexta-feira e do

sábado que atrapalho,:
um pouquinho, já que a

maior parte do nosso

ambiente é aberta. Mas

mesmo assim a animação
se fez presente principal
mente nos bailes", des

taca Schinke. A CCO ain

da não computou todos'
os dados, mas acreditam

. que este ano o movimen

to de público e financei

ro tenha sido de pelo
menos 30% a mais.

"Até porque tínhamos

mais atrações e mais um

dia. de festa que na pri
meira edição da festa

contamos com um resul

tado proporcionalmente'

a

Visitantes de São Bento repõem as energias depois de muito chope

vando animação aos vi

sitantes não só de

Corupá como de toda a

região e oportunizou a

movimentação de negó
cios, já que havia estandes

de móveis, de veículos

agrícolas e também para
os próprios produtores.
"Dessa forma Corupá
também pode se apre
sentar neste calendário de

festas realizando um bo

nito evento e que possi
bilitou receber turistas de

todas as partes do esta

do e até de' fora tam

bém", finaliza o prefei-
to. (CG)

Prorrogadas inscrições à Conferência de Assistência Social

]ARAGuA DO SUL - O

encerramento das inscri

ções à II Conferência de
Assistência Social de

Jaraguá do Sul foi pror
rogado para a próxima
terça-feira (14/10). Os in
teressados devem se ins
crever junto à Secretaria

de Desenvolvimento So

cial e Habitação, das
7h30min às 13h30min.
Aberto à participação da

comunidade, o evento se

superior", destaca.
Além dos pratos típi

cos e dos bailes com

Manchester Band shaw,
Cia &� Música, Clarins de

Prata, Musical Hannover
e a banda Evidência que
fechou a última noite, as

exposições de plantas or
namentais e' produtos
coloniais e artesanato

chamaram a atenção do

público.
No entanto o desfile

de domingo contou

com a ajuda de São

Pedro que segurou a chu

va, permitindo que os

sentativas possam confe

rir, deliberar e discutir a

Política de Assistência So
cial como garantia de ne

cessidades sociais, avali
ando sua efetividade
como política� inclusão,
traçando novas direções",

Promovida pelo Con
selho Municipal de Assis
tência Social (CMAS),
com o apoio da Prefei
tura de Jaraguá do Sul, a

conferência acontece em

apresenta, de acordo com 17 e 18 deste mês, sendo
os organizadores, "como as atividades do primei-
oportunidade para que nl ro dia realizadas no au

todas as entidades repre- r) ditório da Acijs (Associ-

mais de 100 produtores
pudessem desfilar com

seus tratores pela Aveni
d�'---Getúlio Vargas até o

seminário, onde pude
ram contar um pouco da

história da banana, carro
chefe da festa. Centenas

de carros também parti
ciparam da bênção dos

veículos, realizada pelo
padre Tarcísio Darrosa

Feldhauf, no domingo
pela manhã.

De acordo com o

prefeito Luiz Carlos

Tamanini a festa cumpriu
com seus objetivos, le-

ação Comercial e Indus

trial de Jaraguá do Sul),
a partir das 18h30min,
com duas palestras: "A
política de assistência so

cial no contexto nacional

e estadual- avaliando os

dez anos de implantação
da Loas", com o soció

logo Charles Roberto

Pranke; ''Avanços e de

safios da política de as

sistência social em

Jaraguá do Sul", profe
rida pela assistente social

Marilda Angioni.
J á as atividades do se

gundo dia do evento ini-

ciam às 8h, na Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), onde se

rão desenvolvidas as ofi

cinas de trabalho par�
avaliação da política de
assistência social do mu

nicípio e realizada a es

colha dos delegados que

representarão Jaraguá do
Sul na Conferência Esta

dual de Assistência Soci

al. Informações mais de

talhadas podem ser ob

tidas através do e-mail

social.conseJhoS@jarnguadosuLcombr
e dos telefones 372-8101

e 372-8107.

Cesar Junkes

Peças em exposição retratam lembranças da China

Exposição na Unerj retrata',
,

parte da cultura chinesa.
]ARAGUADOSUL-Aca

dêmica do curso de Comér
cio Exterior, do Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul (Unerj), Sofia Li Chung
Ping, 25 anos - natural de

Taiwan - divulga em expo
sição na biblioteca da, Insti
tuição urn pouco da cultura

do seu país de origem.
Namostra estão trajes usa

dos em festas tradicionais

como o casamento; peças para
decorar a casa, produzidas em
rnacramé chinês; e bijuterias
como colares feitos com fios.

A exposição acontece até o

próximo dia 13, no hall da Bi
blioteca Padre Elemar Scheid.

Dentre as 20 peças ex

postas, a estudante destaca
o peixe, a coruja e o dragão
que representam respectiva
mente liberdade e dinheiro;
proteção e sabedoria; e for

ça e energia. Em tamanhos

variados, as peças medem

de 3 a 50 centímetros.

Com exceção dos trajes,
o artesanato chinês, em ex

P9sição, foi produzido pela fi
estudante que mora há cin

co anos no Brasil e três em

Jaraguá do SUl.

Empresas recebem
consultoria e treinamento

]ARAGuA DO SUL -

"Hoje em dia, se você não

tiverurn diferencial parapro

porcionar a seus clientes,
você está fora do mercado.

E não adianta oferecer qua
lidade, por que é urna obri

gação de qualquer empresa
prestar este serviço de satis

fação". A declaração é do

coordenador do Núcleo

das Automecânicas daAcijs
Gilberto Nicoluzzi, sobre
acrescente' competitividade
entre as empresas de um

mesmo setor. Através da

procura pela qualidade to

tal,muitas empresas estão se

impulsionando rumo ao

crescimento e buscando, em

grupo, atividades para au

mentara profissionalização
de seus negócios. É o caso

do Programa Sebrae de

Competitividade Setorial

(PCS), em que 9 das 20

empresas integrantes do

Núcleo das Automecânicas

estãorecebendo consultorias

e treinamentos. Após a rea

lização dos trabalhos do pro
grama, as empresas serão re

conhecidas com o selo de

qualidade. Durante 15 meses

e 130 horas de treinamento,
os consultores do Sebrae vão

estar acompanhando os tra- tI,
balhos e estarão avaliando as

automecânicas participantes
em âmbito administrativo,
financeiro e execução dos

serviço�, aos clientes, O
módulo inicial começou no

dia 6 de outubro prosseguin-
do até o dia 21 de novem

bro e tratará sobre o Plane

jamento Estratégico, com
orientações da consultora

Patrícia Francisco daSilva. Os

seguintes módulos serão so

bre Gestão de Finanças,Ges-
tão de Custos, Gestão de

Produção, Negociações Efi
cazes e como selecionar, con
tratar, remunerar e preparar (t/J
os funcionários.

'
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Imovels
ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Paróquia São Judas, alv., cl 3
qtos, 2 banh., sla de visita, coz.,
.lav, e garagem., cl ter. de

500m2, todo murado cl cerca
de alumínio, livre de enchente.

R$30.000,00 entrada + 30x

R$500,00. Aceita-se casa no

valor de R$300,00 (al., e

mad.), no bairro Nereu Ramos,
Santo Antônio e prox. de

Jaraguá. Tratar: 371-6069.

300m2. Tratar: 370-0164 ou

9973-9654.
R$150.000,00. Tratar: 376-
0586. (proprietário)

ALUGA-SE - vende-se, qtos
mobiliados. Tratar: 370-3561

cl proprietária.

PROCURA-SE - casa ou apto pI
alugar, que possuam 2 camas

de casal, pI temporada. Tratar:
9137-3083.ALUGA-SE - no bairro Chico de

Paula, cl luz e água. Valor à
combinar. Tratar: 370-7703.

BARRA - vende-se, excelente,
alv., cl área pI festa e

garagens, cl 260m2, ter. cl
2.000m2, próx. à Malwee.ALUGA-SE - vende-se, cl

RIO DOS CEDROS - vende-se ou

troca-se, Lago das Palmeiras, '

mista.1º piso alvenaria, 2º piso

Rede Renault. 183 Concessíonártas no Brasil. Vale do Itajai e Litoral Norte - se

ScéniC 2.0 ·16V de desconto I por litro
Mão de obra na troca: GRÁTIS

2 Portas

AUTHENTIQU E 1.0 - 8 V

V I A I'N T E R N E T
Air Bag Duplo, Ar . condicionado, Direção Hidráulica, Freios ABS, Vidros Verdes,
Limpador e DesembaçadorTraseiro, Faróis de milha, Vidros Elétricos nas 4 Portas,
]Regulagem de altura dos Faróis, Mesa reclinável tipo avião e Mesa de centro entre
Bancos.

R$

Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor óptico, Vidros
Verdes, Desembaçadcr do Vidro Traseiro, Ar quente.

R$

À vistaÀ vista
de desconto em qualquer

peça de reposição
.

(OFERTA VÂLlDA ATE 31 DE OUTUBRO DE 2003 )

Oleave BLUMENAU
322·8800

ITAJAf
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370·6006

'

(1) Preço a vista do Scénic.'\lizé 2.016\1 200312003, cor sólida, sem opcionais. (2)Preço avista aqui proposto para o Clic Authentique '1.0 8\1 2 Portas 200312004 sem AirBag Duplo e sem opcionais, cor sólida. A pinturametálica será acrescida ao preço do
veiculo.

Ofert.
aváüds para aquisrçáo dos veiculosdurante a publicaçéo d

..

esse anúncio ou

enq.
uanto durarem os estoques (3) Ofertas válidas em todas as

conce5Sio.
nárias DiC.'ave, at.é o.

dia 31 de outub.ro d.
e 2003

Fi.nanciamentos I.n
ault: tDC (cre.'ditoDireto ao Consumidor) e através da Cia. de Crédito, Financiamento e Investimento Renault do Brasil, Crédito suierc a anáüse e aprovaçáo de Cadastro. ,"5 Taxas poderão ser alteradas, se houvermudanças significativas no rn

.
taco financeiro, sem

prévio aviso.Pera mais informações, inclusive sobre o estoque dos veículos, consulte a sua Concessionária Penault. Fotos para fins publicitários. ," Renault reserva-se ao direito de alteraras especücações desses veículcs sem ! ivio avisa. Cintos de
segurança em conjunto com AirBags salvam vidas,

r

•
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370-3232
370-2315

�

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

370-0800
�)

Av. W"ldema, G,ubba, 1555
.

Vila ,,,,"u - JaragufÍ do Sul

<'

273·1532
AV. PREFEITO WALDEMAR

GRUBBA, 4386 • CENTENARIO
JARAGUA DO SUL

Rua Dorval Marcatto, 80
Loteamento Firenzi Bairro
Chico de Paula- Jaraguá do Sul

375-1183
Construindo o seu Sonho!

Rua: Jaraguá, 50 - Centro
Corupá - SC

Ruo PastorSchneider, 832
Borro do Rio Cerro

Fone: 376-0897
9975-0131

--
.

'EST'A ·AQUI'"...
.

.

.

..,.
Consulte nossos anunciantes

r---···-·--··-···-·-·---------··-···-·----····--·-,
;

I =============..

I 275-2234/275-2894
9136-2894,

Única Loja:
Ri... � .'0:10 PlanlndJeU, 2:100-

, Vlln NO'..a (anfe!! di) DPa..t;CfKNilI)
l JaOliuQ ao 8W. Sautn C:.I:tartna· rooe('u) ::15·3048
L... ,

275-3462
Rua Walter Marquardt, 2270 Rua Angelo Schiochet, 77 - Centro

JIV.AS.ATO A_"ZA••
tC\ 'Materiais para Construção MfWAlI ., COH".'rio
�

•

ferragens e ferram!lDIlIS
• MalarlaJ Elétrico L Fone/Fax

'I" 371-4139
'Rua João Franmer,251· São lUiz m1t-----------I
... ...

� Rua Robenollemann,491· Czemlewlcz

(47)378-1882 '

375-1891
Rua Roberto Zeidel, 451

Corup{t..SC

,SANTA CRUZ]

Ma(�troçãol
i275-3727!
I R: Alberto Santos Drummondt, I
:11:.:1.7:1 �.Y"<! �lIl<1I.'::JgIi� �9 �IJIJ

373-0001

Materiais de Construção
Ferragens- EletrodoméstIcos

Ruo 28 de Agosto, 1 S 1 S • Guoromirim

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i

Consórcio BaHisfella
QUEM CONHECE, CONFIA.

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

sareis comerciais e

reformas de imóveis

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

madeira. Tratar: 9131-8026 ou

391-3407

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,QO. Tratar: 372-

3922 ou 9122-4198 cjWalter.
Creci 9238

VENDE-SE - alv., próx. Unerj.
Tratar: 273-0074.

�, VENDE-SE - alv., c/99m2, cj

300m2 de terreno, na Rua Carlos

Boeder, 82, próx. ADV 9a Aurora.
R$35.000,00. Tratar: 376-
1306 cj Valdir.

VENDE-SE - cj 2 pisos, 15

peças, cj escritura e planta, na
Barra do Rio Molha. Tratar: 370-
7594.

. VENDE-SE - no Bairro Ana Paula

IV, Coajas, na Rua das Flores,
239. Tratar no endereço cj Ana.

VENDE-SE - em Barra Velha.
Tratar: 371-0244 cj Evandro.

CLASSI CORREIO DO POVO 3

CRÉDITO PARCELA

_R$ 15.000,00 R$ 167,00__
_R$ 20.000}00 R$ 222,00__
_ R$ 30.000,00 R$ 333,00__
_R$ 40;000,00 R$ 443;00_·_
-R$ 50.000,00 R$ 554,00--,...,-
_R$ 60,000,00 R$ 775,00__.

ALUGA-SE - quitinete.
R$180,00 cj água.

ALUGA-SE - .qultlnete .

R$180,OO cj água e luz. Tratar:
370-0164 ou 9973-9654.

ALUGA-SE - três, na Rua João

Planincheck, 293. Tratar: 370-
0164 cj Rubens.

R$55.000,00. Tratar: 370-
9787.

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

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

ALUGA-SE quitinetes combinar. Jratar: 9133-3476.
mobiliadas. Tratar: 370-3561. Creci 3476

cj proprietária.

ALUGA-SE no Con·d.
Residericial Concóro!a, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

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

Loteamento Ouro Verde.

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

CENTRO - vende-se, sj
garagem, c/150m2, 4 qtos, 2
banho e salas grandes.

VENDE-SE - próx. Do Centro,
novo, financiado, cj 2 qtos, sala,
copa, coz., lavand. e garagem.
R$22.000,00 ou entrada + 4
anos de fncto R$450,00. Tratar:
9137-5573.

VENDE-5E - novo, cj 3 qtos, cozo
sob medida, banho completo, por
motivo de mudança. Barbada.
Tratar: 371-8279.

VENDE-SE - próx. do centro,
excelente, grande, no'1º andar,

VENDAS/LOCAÇÕES

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA fMPRESA
NAMfLHÓR LOCAlIUÇÃ,O

,

. Df IARAGUA?

R.Y�

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec2s972� Centro

FONE: (41)275-3070
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 - no Ed. Royal Barg,
cj 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada cj chur., cozo mob.
Entrada + pare. em 50 meses

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

ALUGA-SE - cj 400m2, ria Rua
_João Planinscheck, 293.

R$500,00. Tratar: 370-0164
ou 9973-9654.

Lolas e Salas ComerCiais
(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
. pagamento.

CONSTRuSI. �.
"Inovando Conceitos de Vida" �
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

BARRA DO SUL - vende-se,
15x40. R$10.000,00. Aceita
se troca por material de

. construção ou carro. Tratar:

370-4817 ou 370-5732.,

GUARAMIRIM - vende-se, de
25x35. Valor à combinar. Tratar:
370-1695.

JOÃO PESSOA - vende-se, próx.
Corpo de Bombeiros, cj
1. 700m2. R$12.000,00.
Tratar: 370-2461.
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RIO MOLHA - vende-se, cl
969A80m2, escriturado.

. R$150.000,00. Aceita-se casa
ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

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

COmpre, construa, reforme e amplie sue imóve!.

$ 11.245,00 _.__R$ 98,80
$ 21.130,73__R$ 185,65
30.850,87__ R$ 271,05

$ 42.261,47__o

_R$ 371,30
R$.6UBO,83__R$ 537,53

88.923:07 --R$ 776,43
$ 103.923,07__R$ 913,06

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

VENDE-SE - Dois terrenos cl
900m2 e 1 casa de madeira
beneficiada cl ·72m2•

R$27.000,00, ou 1 terreno cl
400m2 por' R$8.000,00.
Tratar: 275-6141.

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

asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

VENDE-SE - próx, ao PAMA, cl
.

400m2• Tratar: 371-0108 cl
Germino.

Valorizando
seu amllientel

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

ALUGA-5E - galpão, c/300m2:
R$1.200,00. Tratar: 370-0164

, ou 9973-9654.

ALUGA-5E - galpão, na Rua João

Planincheck, 293 - 2Q piso.

ALUGA-SE - pI escritório.
R$100,00. Tratar: 370-0164.

VENDE-SE - ponto comi pI
lanchonete, pizzaria ou

(:ONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

,i'ADEMILAR
Com parcelas a partir de R$ 199,44 você viabiliza

.

�eu projeto de reforma, construção ou compra do

seu imóvel na cidade, praia ou campo.

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

Lances podem ser também embutidos ou com

FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

311-8814 Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 4 1 5 - Jaraguá do Sul

r'

Apartamentos

LE PETIT
. .A.. ,.

para voce que e

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

Excelente localização V
Privacidade V

Totalmente funcional v'

Design moderno y"

Esquadrias de alumfnio 'V'

5 opções de planta ,,/

Uso do FGTS v�

Plantão no Local
Rua Erwino Menegotti'- Próximo ao Samae

,
'

CRECI 1527 .. J

Empreendimento Convise;
que ja entregou mais de

250 unidades.

qualidadeV

segurançaV

satisfaçãoV
acabamentoV

www.lepetit.com.brG
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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

garagem de carro, cl móveis ou

sem. Tratar: 275-0�60.

VENDE-SE - locadora, no

'1airro Água Verde. Aceita-se
carro ou casa em. Barra do Sul
no negócio. Tr atar : 371-
2525.

VENDE-SE - bar, cl jogos,
inclusive cl cancha de bocha e

clientela formada. Bairro Vila

.
Nova. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 370-0548 cl
Amauri.

VENDE-SE - loja de confecções
masco e feminina, cl fichário.
Tratar: 370-1657.

VENDE-SE - ponto de venda de

panificadora, no Bairro Amizade.

R$17.000,OO. Tratar: 371-
0175.

VENDE-SE - padaria, cornpl.,
ótimo ponto e clientela. Tratar:

_.370-5767.
�- -

VENDE-SE -loja de confecções,

cl estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

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

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

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

consórcio, cl telefone em casa

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

como revisora, distribuidora,
coordenadora confecção,
acabamento, bordados tecelão
e tear retilíneo. Tratar: 371-
7733.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como mensalista, por mero

.

período, cl experiência. Tratar:
370-6371.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
experiência como

colorlrnetrista, aux. laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tratar:
275-6292 cl Andersen ..

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista ou mensalista, cl

IMPERDíVEL!!!
-CURSO •

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇOES
-

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

construção civil. Identificar amanifestação das patologias visando a prevenção
das falhas e adoção de técnicas de reparo.

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

2 .. Durabi(jdãaede�mãtEiriaise componentes'das edTficações.
.

·······bdgens dáPatólógià:····
. .

.....................

4: Problemas patológicos em:
...

� FUndàçõés
.

Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

Manif��t�9�'��:
Umidade
Corrosão

Desagregação
Destacamento

5.

Fissuras e trincas
6. Proced imento de reparos

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

Mude seu conceito de viver
. brf

(jarden�J{J
R E S IDE N C E!

,I

I
Lazer: Prédio:

3 Dorms"i
ÇSC1'do]j s11lteJ

Localizaçõo do Prédio: Rua Leopoldo AI111Illke,
Perto do Clube Beira Rio '

r/
70 meses para pagar

R$ 15.000,00 en trada .

saldo dl re to c/a Cans tru tora

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cfambiente de descanso, Churrasqueira na sacada,

Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theater, OpÇãO 2 vagas de garagem, Dep. Privativo,
P'" dulto e i _.< til PI d, T bul

J R. ]'y1rlrec7ull Deodoro da Ponsecn, 972iscma a u to e mran I" aygroun u ação agua quente, Royal Barg Center _ Jl7lngwí do Sul> .SC
Ambientes decorados e mobiliados. Completo sistema de segurança.

•�".
.

-r-r-: � ._�_'h_g_v�_n_'_;_'Ol_�_C�_.!_OS_(_le_V_id_a'_' _j
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VAGAS ABERTAS - :1.3/:1.0/2003

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

GERENTE ADMINISTRATIVO (5841 EL) terceiro grau, experiência na

, função, conhecimento escrita fiscal, setor pessoal e financeiro.
AUXILIAR PESSOAL (5842 EL) segundo grau completo, conhecimento
em informática, experiência na função.
COMPRADOR/VENDEDOR (5851 EL) segundo grau completo,
conhecimneto em informática, falar fluente língua alemã, experiência na

área �e compras e vendas.

VENDEDORA (5854 EL) segundo grau completo, possirconhecirnento
em informática, falar fluente a língua alemã, experiência em vendas.

AÇOUGUEIRO (5850 EL) segundo grau completo, experiência em vendas

e açougue, falar língua alemã.
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (5849 A) primeiro grau completo,
experiência na função, conhecimento em hidráulica, elétrica, solda,
lubrificação e mecânica.

GARÇOM (5838 A) primeiro grau completo, com experiência em hotel e

restaurante.

AUXILIAR DE COZINHA (5839 ES) primeiro grau completo, experiência
em cozinha industrial.

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

ENCANADOR INDUST�IAL (5818 EL) primeiro grau completo,
conhecimento em interpretação de desenho, solda e montagem.
SERRALHEIRO (5819 EL) primeiro grau completo, conhecimento em

interpretação de desenho, solda e montagem .. ,

MECÂNICO MONTADOR (5820 EL) - primeiro grau completo,
conhecimento em interpretação de desenho, solda e montagem.
CALDEIREIRO (5821 EL) primeiro 'grau completo, conhecimento em

interpretação de desenho, solda e montagem.
ENGENHEIRO ELETROElETRÔNICO (5787 EL) experiência na função
com cohhecimento em projetos e montagem de equipamamentos e

disponibilidade para viagens.
TÉCNICO ELETROELETRÔNICO (5788 EL) expe�ência na função, possuir
Curso Têcnico em Eletroeletrônica, com habilitação e disponibilidade para

. viagem.
ESTAMPADOR (5774) primeiro grau completo, com experiência na função.
REPRESENTANTE COMERCIAL (5775 EL) segundo grau completo,
conhecimento em informática, possuir veículo próprio e celular, com

experiência na área gráfica.
REPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo-grau completo, atuar
no seguimento de gráfica, papelaria e embalagem, possuir registro no

CORE e nota fiscal, se possível ter cateira de clien!es formada, 'atuar nas
regiões de Blumenau, Florianópolis e Rio do Sul.
INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (5843 A) segundo grau completo, ter
conhecimento em informática: Delphi, Webdesigner, Corei Draw e Photo

Shop.
OPERADOR DE CAIXA (5845/5846 EL) segundo grau completo ou

cursando.

AUXILIAR DE CAIXA (5844/5847 EL) primeiro grau completo, acima de

16 anos.

AUXILIAR DE DEPÓSITO (5848) primeiro grau completo, para confecção
de cestas de natal. .

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5778 EL) segundo grau completo,
conhecimento em informática, com experiência em notas fiscais e impostos.
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (5803 A) possuir amplo conhecimento em

escrita fiscal e informática.

PINTOR (5717 ES) com experiência ou noção em tinta pó e líquida.
VENDEDOR AUTÔNOMO (5671 A) com experiência em vendas, possuir
veículo e celular.

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

planejamento de costura,
AUXILIAR TÉCNICO (5334 ES) - acima de dezoito anos, formação em

'técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produ� do ramo

metalúrgico' ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo

masculino.

MONTADOR DE MÓVEIS (5783 EL) primeiro grau completo, experiência
em montagem de móveis e ou esquadrias de alumínio.
COSTU.REIRA (5783 EL) experiência de 1 ano na função em máquina
overloc, cobertura e reta, residir na cidade de Guaramirim.

FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO
SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CIP 89255-000

Fone (47) 371-4311 ��x (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.brV\ www.humana.com.bt

Precisa-se de

MOTOQUEIRO que
possua moto, para
entrega de água
(disque água),
deve residir em

Jaraguá do Sul.

Tratar: 372-1363
ou 372-2944

. 'Íl)1
TERÇA-FEIRA, 14 de outubro de 2003'-

Sua grande chance de fazer os melhores cursos proftssienalizantes do Brasil
.

e ser encaminhado ao mercado do trabalho. CORRA, A HORA E ESSA!

Operador de Computador
INFO

Webdesigner
Capaçitaçã!> Profissional em
Rotinas Administrativas

Capacita� Profissional
em Vendas

Turismo e Hotelaria

,,,
Microlins
Centro de Formação Profissional

Operador de telemarkeling
Telefonista e Recepcionista
Inglês - New Generalion

Barman

referência. Tratar: 9104-5510.

OFEREÇO-ME...! pI trabalhar
como diarista ou zeladora.

Tratar: 9133-4767.

OFEREÇO-ME - c/ trabalhar de
caixa, atendente de loja ou

secretária. Tratar: 376-3124

PROCURA-SE - estágio técnico
têxtil. Tratar: 371-5640.

'/)tl, '16umIlS

iJmplJJ'i.aJtJJ

Monlai!em e Manutenção
de"tomputadores

Rua Exp. Ch. Harry Hadfieh, 35 - Centro Telefones: 372-3575/372-1299

qil
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032 veículos
ASTRA - vende-se, GLS, 16v,
99, cornpl., top, vermo Tratar:

9973-9654 cl Sérgio.

ASTRA-vende-se, sedan, GLS,
99, cornpl., air bago Tratar:

9101-1310 ..

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

•

CHEVETTE - vende-se, DL, 91,
azul, emplacado até 2004, cl I

trava. R$4.300,OO. Tratar: 275-
7010.

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
12 fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.

Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08.h

Cursando: Ciências Computação I Sistemas de

Informação
Requisitos: Dornlnlo em Windows, Word, Excel e

.
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1 CHEVETTE - vende-se, 83, gas.,
impecável. R$3.200,OO. Tratar:
376-1854.

VENDE-SE CHOPERIA E

RESTAURANTE, NO CENTRO,
COM ESTACIONAMENTO

PRIVATIVO.

TRATAR: 9135-8412.

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

Tratar: 9117-3464.

CORSA-vende-se, bordá,1.0,
95, des. tras. e diant., ar quente
e frio, alarme, tr. elétr., som

automotivo e película. Entrada
R$6.000,OO + 18x R$292,OO
ou R$10.000,OO à vista.
Tratar: 376-2206 cl Alex.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
Oi, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541 i;1
(12:00 ou após 17 :30)

,

.

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01. R$15.000,OO.
Tratar: 275-1357.

KADETT - vende-se, lite, 94.

R$3.500,OO entrada + 31x

R$204,OO. Tratar: 276-3067,

MARAJÓ - vende-se, 81, prata,
dcto em dia. R$1.900,OO.
Tratar: 275,2848.

MARAJÓ -vende-se.n.ô, prata,
88, álcool. R$2.600,OO à vista.
Tratar: 273-0779.

MONZA - vende-se, SLE, 4p,
84. R$3.500,OO. Aceita-se

troca. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510.
�

OPALA - vende-se, comodoro, �9
79, todo original, pI
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BATERIAS

Ke�l�
(47) 370-0251

1

Fone: 370-2764 I
CeI.: 91 04-2070 I 9957-60991
�V"wQldornar GnJI>t><I, ��06 (Irevo do 5<0"""'<101)1

PROGRAMAÇÃO DE, CURSOS
SENAC2003

UNO - vende-se, fire, 41'1, 02,
azul. Tratar: 9101-1310.
!----------�--�---
UNO - vende-se, file, 4p, azul,
02. Tratar: 9973-9654.

5-10.., vende-se, turbo, diesel,
cabine dupla, compl., único
dono. R$39.500,00. Tratar:
373-4047.

BELlNA - vende-se, Del Rey-L,
colecionador. Tratar: 371,
7542 ou 9965-5774.

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/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

OPALA - vende-se, comodoro,
4p, cl ar, tr. elétr., desemb.,
aro esportivo, 4 cll., álcool, 5
marchas. R$3.600,00. Tratar:
370-9ª50.

• PALIO - vende-se, 98, 4p.
R$lL400,OO. Tratar; 9997-
5557.

PALIO - vende-se, EX, 97/97,
4p, cinza, limp. e des. traseiro.
R$10.500,00 financiáveis.
Tratar: 370-4810.

51LVERADO - vende-se, HD,
conquest, 99/00, 6cc, diesel,
Completíssima, 84.000km.
Tratar: 9979-1437.

SCANIA 113H'

97/98
Transf. Urg.

pequena entrada +

presto cl garantia
de caixa, dif. e

motor 51 aval. Te!.:
031 3335-2765

PALlO-vende-se, 500, compl.,
menos ar, 00. R$7.000,00 e

assumir 26x R$390,00. Aceita
se carro' no negócio. Tratar: 372-
2369.

5-10 - vende-se, cabine

estendida, branca, 96, bancos
de couro e película nos vidros,
compl., equipada cl kit gás
natural. R$22.000,00. Tratar:
9131-6243. UNO - vende-se, fire, 02, azul.

tratar: 9981-4378 cl Bier.
5-10 - vende-se, compl.,97.
R$17.000,00. Tratar: 371-
2001 ou 371-8734.

UNO - vende-se, 01, 4p, preta,
compl. Tratar: 9962-9363.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
, Atendedores autetnátlcos
Espera telefônica personaítzaaa
Identificadores de chamadas
Gravadores c(e Ilgações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sístemas de proteção
Fontes e baterias pi telefonestelefonia e segurança REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 1�b
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 50.
Instalação caceamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e'serviços para telefonia,
redes de informática,. segurança

eletrônica e automação de condomínios.
SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones '

Oancétaa automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
�nttores (P/B e Colar)
Micro Câmeras (P18 e Coloridas)
Alarmes e_ sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÁO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônlco coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de Incêndio
Iluminação de emergência
Instalações de sistemas telefônicos coletivo
Monitoramento de imagens (coletivo e individual)
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V Votorantlim I fín�lrIça�

Tempra R$ 9.500,00 Parati 99 branca
G 2002

Palio EO,2p R$ 9.700,00 F·250 03 prata { i

Uno CSL, 4p, v.e. R$ .7.800,00 Twister 02 vermelha cl partida, 2º dono Branco G. 2000
Celta 01 prata Verde ·G 1998VW Gol,4p Branco R$13.200,00 Titan ES 01 verde Gol 16v4p

PassatAlemão, cornpl. +Aut.. 95 Cinza R$17.800,00 GolG1I1 00 branco 16v, 2p, a.c, Goll.02p Cinza G 1998
GolMI 98 Branco R$10.500,00 KaGL 00 dourado motor zetec, cl opc. Gol1.0Ml2p Branco G 1997
Saveiro 96 Branca R$ 9.000,00 Virago250 00 bordô cl acessórios
LogusCLI 95 Prata R$ 8.900,OÓ CorsaWind 99 branco 2p Golf2.04p Cinza G 1995

Santana Quantum 96 GNV R$12.900,00 Astra 99 branco 2.0 completo Logus 1.8 GL 2p Cinza G 1993
Kadett 97 cinza c/opc.Goll.0 93 Branco R$ 6.800,00 S·10gab., 97 prata compl., 6 cil., GNV FIAT PálioEO 1.02p Cinza G 1997

Gol 95 Prata R$ 7.500,00 PalioCL 97 branco Tempra 16v4p. Azul G 1996
Kombi envidraçada 93 Bege R$ 7.200,00 GolMI 97 verdemet. c/ opc.

Unol.0SX4p Cinza G 1997 IGM Omega 93 Grafite R$12.500,00 Gol1.6 CU 96 branco c/opc.
Chevette 92 Cinza R$ 5.500,00 Gol 96 branco ���'. ��t�, GNV, compl, Unol.0ELX4p Vermelho G 1995

�.,.�S·10 deluxe 96 brancas-tü.corroí. 97 ·Cinza R$17.200,00 Parati 95 azul CL, 1.8, c! opc. Uno 1.6 turbo 2p Preto G 1994
VectraGLS 96 Bordô R$13.900,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico FORD EscortHobby 1.6 2p Azul A 1993

FORD VeronaGLX 96 Azul R$ 9.500,00 Tempra 93 preto compl. Ranger 1.0 2p Branca G 1995EscortGL 94 Prata R$ 9.000,00 Omega 93 grafite GNV
Del Rey 84 Ouro R$ 3.000,00 MQnzaGLS 92 cinza comp!. Blaser2.24p Cinza G 1996
Fiesta 98 Azul R$ 9.800,00 0·20 gabinada 89 bordô compl,

.

BelinaGLX 89 bordo álc., d.h., 1.6RENAULT Clio,·ar 01 Bordô R$16.500,00 F·l00 89 branco carroceria madeira

Parati Gil sumer Vermelho 2001 as 23.500,00
Laguna 2.0 Preto 1997 R$ 19.500,00

.

Clio 1.0 compl. Cinza 2001 R$ 18.500,00
Megane RN Prata 2000 R$ 18.500,00
Kadett GLS cornpl. Branco 1\')97 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 Vermelho 1999 R$ 9.500,00
Corsa J�nco 1995 R$ 9.500,00
'corsa Wind .

_' za 1995 R$. '8.800,00

I,D veíeulos 373-4047
-

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Uno Eletronic 2p Bordô 96 R$ 7.900,00
TipoIE2p(·a.c.) Preta 94 R$ 7.800.00
Tipo IE4p, comp!. Azul 95 R$ 9.400,00

FORD EscortZetecãp.compl. Bordô 97 R$13.500,00
EscortGL2p Prata 95 R$ 9.600,00
Escort Conv. 2p compl. Bordô 94 R$11.900,00 II

Escort Hobby 2p Prata 94 R$ 7.300,00
VersaUesGL 1.84p Preto 96 R$ 9.300,00
VersaUes comp!. .Bordô 93 R$ 8.700,00

GM S-l ° turbo diesel4p Bordô 98 R$39.700,00
Omega Suprema Azulmet. 94 R$13.500,00

VW Gol8vMI4p Vermelho 99 R$13.500,00
Van furgão 1.6, gas. Branco 99 R$13.500,00
GoIMi8v2p Azul 97 R$10.900,00
Gol éL 1.6 álc., 2p Branco 85 R$ 2.900,00
Parati CL 1.6 Branco 85 R$ 3.500,00
Kombil.6 Branco 88 R$ 5.300,00
VoyageCL 1.6álc. Prata 88 R$ 5.300,00
Fusca2.6 Branco 80 R$ 3.500,00

MOTO Kagiva Oucate 750 Branco 95 R$10.500,00
Titan Azul 98 R$ 2.900,00
Titan KS Prata 01 R$ 3.900,00

310-3021
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenãrio - Jaraguã do Sul

Caminhão Mercedes 709 90 azul

Gol4p 99 branco

Gol, 2p, comp. 97 bordo

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

Kadett, 2p, com opc. 95 branco

Logus compl. 94· "prata
Escort Hobby 94 .bordô

Monza, rodas 93 bordô

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

t!íFusca 1.500 73 ·bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Compra Financia
"'���:W�,t�t!'Mâ�cj�'ilrPt\!!í.$�g'�I:,:�rr�\��'.�i�·:M�'��l+!J�;r;â'Qij�]iI�'I��'I:�i��),
S-10 cabo Estendida, 6cil., GNV Azul 98

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

,

J )scort Hobby
Uno CS 1.3, gas.
F-1000 cabo Dupla compl.
Pick-up Fiat LX

Monza Sl, .

F-1000·

Prata 9.7

Cinza 97

Azul 96

Vermelho 94

Amarelo 91

Azul 90

Preta 90

Cinza 90

Amarela 86

372-0676

&MLJ© ��LJ&@&©
«cBO'D �O'�a�@@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
Honda CBX 200 strada 99 vermelha

."" YBR 125K 02 preta
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

-

-

.. ..

I ZECA AUTOMOVEIIS
II 275-3507
-

Honda Civic LX automát. 00/00 G branco R$ 32.500.00
Saveiro CL 1.8, d.h. 00/01 .

G branco R$ 19.500.00
GOl2p MI1.6 97/97 G branco R$ 12.500,00
Escort Hobby 96/96 G prata R$ 8.500,00
5·10 4x4 cabo Simples 99/99 D prata R$ 32.500.00
Uno EX • trio 95/95 G cinza R$ 9.500,00
Fusca L 130.0 77/77 G branco R$ 2.700,00
Gol Plus 16v 4p, a.c .• trio 98/98 G prata R$ 15.300,00
Gol MI16v 00./00. G branco R$ 16.80.0.,0.0.
Gal Plus MI 8v cornpl. 97/98 G vermelho R$ 14.80.0,0.0
Gol 2p CU 1.6, a.c., d.h .: 96/96 G branco R$ 11.800,0.0
Gol MI8v 98/98 G branco R$ 11.500,0.0
Monza Classic 86/86 G prata R$ 5.500.,00
Kadett SLE, d.h. e trio 93/93 G branco R$ 8.500.,00.
Vectra CD ABS, air bag 98/99 G prata R$ 27.500,0.0
Escort Hobby 1.6 93/93 G prata R$, 7.50.0,0.0
Cfio Sedan, compl. (-d.h.) 01/01 G branco R$ 21.500,0.0
Voyage CL 1.6 92/92 G verde R$ 7.800,00
5-1 Deluxe CS· trio 98/98 D azul R$ 28.500.,00

.'�
Parati GL, a.c. 93/93 G bordô R$ 9.800,0.0.
CheveUe SL 2p 88/88 G branco R$ 4.500,0.0
Corsa Sedan GLS 1.6 16v 97/97 G cinza R$ 17 .500,00
Ford F-250 CD tropical 00./00. D branca R$ 75.0.00.,00

-

IFI_11IA

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

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV

LogusCLll.8 bordô 95 G

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

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

D�20 cabo Simples bordô 85/94 D

VoyageCLll.8 prata 95 A

Uno 1.0 verde 94 G

Gol CL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado' 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 'branco 98 G

Vectra GLS, compl. Cinza 98 G

_. -

WILLIAM veícUlOS
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 8.900,00
Del Rey Azul 91 R$ 6.500,00
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
Gol 1.6 Branco 96 R$ 10.500,0.0
GolSpecial Branco 02 H$·11.900,OO
'Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
CG 125litan 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$ 3.400,0.0
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.0.00,00
Fusca Branco 83 R$ 3.200,00
Yamaha YZ 125 Azul 97 R$ 6.500,00
GOl LO Branco 94 R$ 7.500,00
Siena Prata 0.1 R$ 18.000.,00.

Prata 01 R$ 14.000.,00.
R$ 18.000,00

311-0802
311-8281IIJMotos ExO. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

BIZ KS
BIZ ES
CG 125
TITAN
TITAN
TITAN
TlTAN
TlTAN
TITAN
TODAY
NX350SAHAAA
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TlTANES
TITAN KSE
NRD 150 ESD
XR 250 TORNADO
XLR 125

.

XLR 12 ES

2001/2001 VERMELHA
Corsa Sedan -rnod, novo Cinza 031999/2000 PRETA

1987/1987 PRETA
Gol Plus 16v 4p Prata 021995/1995 VERMELHA

1997/1997 VERDE
Cllo Sedan, compl. Vermelho 011997/1998 'VERMELHA

1998/1998 VERMELHA
Kangoo 1.6, cornpl. Cinza .011998/1998 AZUL

1998/1999 AZUL Parati 1.6 cl ar e d.h, Branca 011994/1994 VERMELHA
1995/1996 VERMELHA Siena ELX, cornpl. Branca 01
2001/2001 VERMELHA
2001/2002 VERDE Palio ELX 1.3, compl. Branco 01
2001/2002 VERMELHA
2001/2001 PRATA Astra GLS, compl. Azul 00
2002/2003 AZUL
2002/2002 AZUL Ka cl v.e. I t.e. I ar Azul 98
2003/2003 AZUL

Honda civic LX Prata 982001/2002 BRANCA
2001/2001 VERMELHA

Omega GLS, compl. + teto Branco 962001/2001 BRANCA

Flesta c/ ar + d.h. Vermelho 96

Gol16v Plus c�l. 4p cinza 0.1 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel_:370-0 164
Gol1.0Ml2p branco 01 G
Courier 1.6L branco 01 G Be e G 78/78 R$ 2.000,00
Santana 2.0 MI cçrnpl. branco 99 G Branco A 94/94 R$ 6.500,00
GoIMI1.0 preto 99 G Branca G 74/74 R$ 2.500,00
GOlil6v4p cinza 00 G

Branca G 78/78 R$ 2.500,00Corsal.04p prata 99 G'
83/83Pampa1.6L branco 97 G Branca A R$ 3.500,00

Ranger CS 4cc compl, prata 97 G Branca G 87/87 R$ 3.800,00
Corsa 1.0 c/ a.c. cinza 96 G Kombi Standar! Branca G 87/87 R$ 3.500,00,Corsa LO. bco /preto 96 G

Astra Gls Sedan Vermelha G 99/99 R$ 27.000,00Omega GLS 4.1 cornpl. verde 95 G
Uno EP 1.0 4p cornpl, preto 96 G Monza SL EFI Prata G 93/93 R$ 7.800,00
UnoES1.04p vermelho 97 G Uno Mille Branca G 90/91 R$ 5.800
GoICL1.6 prata 94 G Uno Mille Fire 4 Azul G R$ 13.000,00Gol CL 1.8 branco 93 A

G 99/00 R$ 7.000,00Gol CL1.6 branco 92 G Palio ELX 4P

Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G Pick-U Fiat G 91/91 R$ 5.000,00
Ipanema SL 1.8 dourada 91 G Tem ra IE-4P G 94/95 R$ 10.000,00
Saveiro CL 1.6 preto 88 G CG Titan 125 G 00/01 R$ 3.500,00Belina Ghia.1.6 compl, Azul 88 A
Saveiro CD diesel branco 91 D Mercedes Benz 1113 O 69/84 R$ 23.000,00
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TERÇA-FEIRA, 14 de outubro de 2003

compra - vende - troca
financía - novos e usados

branca, 99. R$13.000,00.
. Tratar: 370-7156 ou 372-

3780.

90, 2º dono, cinza met.,
. 'impecável. R$5.800,00. Aceita
se troca por menor valor. tratar:
372-0058.

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

COURIER - vende-se, 01, vidros
verdes, branca. Aceita-se troca.
Tratar: 371-7910.

ESCORT - vende-se, hobby, 1.0,
94. Entrada R$2.500,00 + 27x

R$251:24. Tratar: 370-0070
hor. comI. ou 375-2480 à noite

cl Luciano. .�.� COURIER - vende-se, pick-up,

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

ESCORT - vend,e-se, 86.

R$3.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

ESCORJ - vende-se, L, 94,
europeu, branco, 2º' dono,
impecável. R$7.700,00. Tratai:
371-8573 ou 9982-2083.

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

assume-sefncto. desde que não

precise transferir já. Tratar: 275-
8900 ramal 8950 ou 376-4112

c/ Mareio.

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

R$1.450,00 + 36x R$240,00 .

. Tratar: 370-3574 ou \3123-
7355 cl Waldir.

F-l000 - vende-se, 89, gabine
tripla, compl., relíquja. Valor à
combinar. Aceita-se carro de
menor valor ou troco por
MB608. Tratar: 273-6110 à
noite cl Jefferson.

.

F-l000 - vende-se, 93, diesel,
turbinada, compl, R$26.000,OO

CORREIO DO POVO 11

nego Tratar: 371-7427.

F-l000 - vende-se, 93, diesel.
Tratar: 9123-6149.

F-l000 - vende-se, 95, azul,
MWM, caixa grande, d.h., á.c.

R$26.000,00. Aceita-se erro de
menor valor. Tratar: 9902-
5620.

F-l000 - vende-se ou troca-se,
86, diesel, turbinada, d.h.,
prot. caçamba, sto antônio.
Tratar: 9131-8026 ou 391-
3407.

KA vende-se, 99.

R$10.800,00. Tratar: 372-
3655 ou 9955-2930.

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.xarro em excelen1

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

PAMPA - vende-se, 93.

R$6.80Q,00. Aceita-se troca.

Tratar: 9134-1787.

VERONA - vende-se ou troca

se, LX, 1.6, gás., 92, ótimo

estado, cl rodas esport.
R$6.200,00. Tratar: 276-
0397.

'. .

Escolha o seu modelo, nova ou usada com entrada e saldo em até

BRASíLIA - vende-se, 77.

R$1.600,00. Aceitá-se troca.
Tratar: 273-6242 ou 9133�

9510.

FUSCA - vende-se" super
, inteiro. Aceita-se troca por
opala. Tratar: 9145-6570 cl
Charles.

FUSCA-vende-se, 1306, L, 79.
R$2.800,00. Tratar: 372-3655
ou 9955-2930.

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, 76, ótimo
estado. R$1.800,00. Tratar:
371-2001.

FUSCA - vende-se, branco,
85, 1600, aro 15 da Bino,
acento de vectra, det. em

cr o.m o , totalmente

esportivo. R.$5.500,00 .

Tratar: 376-1260 ou 9992-
6459.

fixas.

Crypton T 105 E vermelha 2001J01 entrada � .600**
NX 350 Sahara azul 98/98 7.200
NX 4 Falcon prata 2001/01 9.500
Pálio 50CC vermelha:99/00 �........ 2.500
Pálio Sundown vermelha 2003/03 O Km............. 4.250
Virago V 250S preta 97/98 9.200
XT 125 Yarnaha vermelha 2002/03 � ,....

.

5.500
YBR 125 E roxa 2002/02 :.... 4.500
e ruais

Suzuki GSXR 96/96
.
,.

CG ,125 Cinza 97/97
CG 125 Azul 2003/03

GOL - vende-se, GTS, 92,
verm., compl. Aceita-se troca

por maior valor financiado.

Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

GOL - vende-se, speclal, 011
01, branco, IPVA 03 pago.
R$12.500,00 financiável.
Aceita-se troca. Tratar: 370-
4810.

GOL - vende-sé, GL, 89.

R$5.300,00. Tratar: 9997-

5557.

GOL-vende-se, 1000, 99, 4p,
verm., 2º dono. R$13.500,00.
Tratar: 373-4047 ..

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.

PASSAT - vende-se, pointer,
87. R$3.700,00: 372-3655 ou

,

9955-2930.

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.

SAVEIRO - vende-se, 92, 1.8,
álcool. Tratar: 374-0485 ou

9975-5220.

VOYAGE - ve nde-s e , 92.
Tratar: 9145-6570 cl
Charles.

'entrada + 30 X 121,00 LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

··entrada + 29 X 120,36 LOJA 2: RUA JOÃo JANUÁRIO )ll.YROSO 65 FONE 370-9995

Sundown Leader
ar026

1+3 de

R$J3410
à vista 538,00

Ciclo Belinha aro 16

1+3 de

R$3S/0
l. vis!a 140,00

Ciclo
Maroto aro 16

1+3 de

R$36/0
à vista '45,00

Ciclo Free Style
aro 20

C 100 Biz vermelha 2001/2001 3.600
C 100 Biz vermelha 99/99 3.250
C 100 Dream vermelha 97/98 2.800
CG 125 Titan cinza 96/97............................ 2.750
CG 125 Titan KS vermelha 2001/02 4.200
CG 125 Titan KS vermelha 2001/02........... 4.200

Crypton T 105 E azul 98/98 entrda 1.100*

Todos os modelos Sundown e Ciclo em até 4X sem juros.

1+3 de
R$

63/5
à vtsta 255,00

o ANO
TODO
SEMPRE
PRESENTE

LOJA 1: AV. n�LDEMAR GRUBA 3'449 FONE 370-5999
.

LOJA,2, RUA trO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO

COMPRA-SE - carro financiado
até R$3.500,00 e assume-se

fncto. Tratar: 370-7703.

CL.IO-vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava
pI crianças, rodas de liga leve. �

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

L-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00, Aceita-se carro de
menor valor no negócio. Tratar:
(47) 9102-0009 cl Santiago.

PICK-UP - vende-se, pegeo.t,
diesel, 93. R$11.000,OO.
Aceita-se troca por carro ou

moto. Tratar: 370-8603.,
I

Iw 1.1.1.3 - compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

F-4000 - vende-se, 83, pneus
novos. R$17 .800,00. Aceita-se
troca por Fiesta ou Ka. Tratar:
373-3455.

BIZ - vende-se, 00, cl parto
elétr., preta. Tratar: 9962-
.9363.I

I
�.
I
�

BIZ - vende-se, 00, cl part.
elétr., preta. R$3.200,00.
Tratar: 9962-9363.

.

BIZ - vende-se, contemplada,
Okm. R$1.200,00 entro + parco
Tratar: 371-3040 cl Josi.

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

I
I
I
J

combinar. Tratar: 371-7297 ou

275-3314.

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

SCOOTER - vende-se, 50cc, 00.
R$l.700,00.' Aceita-se troca.
Tratar: 273-6242 ou 9133-9510.

ZX7 - vende-se, ninja, 95/95,
impecável. R$16.000,00:
Tratar: 370-8430 ou 9125-
1242.

CAPOTA - vende-sé, de fibra,
pI S-10, 3 meses de uso, cabine
simples, preta. Tratar: 9122-
5844 c/Junior.

VENDE-SE - aparelho de cd pI
carro, Sony, cl frente,
destacável e controle remoto
+ 2 auto falantes 69.

R$400,00. Tratar: 275-7010
hor. comI.

diversos
ACEITA-SE - doação de

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

APARELHO - vende-se, de CD,
sony. R$250,00. Tratar: 9994-
4057.

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

ASPIRADOR - vende-se, de pó,

grande. Tartar: 273-6246 cl
Tatiane ou Antônio.

.

BALANÇO - vende-se.
.

de

criança, de 1 lugar, todo de

ferro. Tratar: 375-0246.

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

decapê. R$150,00. Valor na

loja R$400,00. Tratar: 9135-
1196.

"EMPREGO
Meu nome é Antonio e estou
desempregado a mais de 6 meses. Por
favor, preciso trabalhar, tenho família
para sustentar, tenho varras

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

Precisa-se

PREVINA·SE
Use Camisinha

�9
TERÇA:FEIRA, 14 de outubro de 2003

BICICLETA vende-se,
ergométrica. Tratar: 371-0168.

BICICLETA - vende-se, aro 12,
Rocket III, verrn., semi-nova.
R$79,00. Tratar: 9973-3067.

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

cor vermo R$270,00. Tratar:
276-0476.

BOTA ;- vende-se, sanfonada,
semi-nova, tam. 40. R$100,00.
Tratar: 370-7863.

BUGGY - vende-se, Tanga,
eléte., bivolt, ref. 2505, marca
Bandeirantes, verm., ideal pI
crianças até 5 anos, excelente
estado. R$390,00. Tratar:
9973-3067.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher. R$50,00. Tratar:
370-5271.

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

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

CELULAR - vende-se, Nokia

3320, novo. R$300,OO. Tratar:
9602-0734.

CELULAR - vende-se, motorolla

Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNICO

T182, cl R$20,00 em crédito.

R$200,00. Tratar: 370-5705.

CELULAR - vende-se, NOKia,
cartão, Tim. R$90,00. Tratar:
273-6014 cl Marcéle.

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

CHURRASQUEIRA - vende-se,
elétrica, cl 1,80m de largura.
R$900,00. Tratar: 372-1566

cl A�a Lúcia.

COLCHÃO vende-se,
magnético. R$700,00. Tratar:
371-8734.

COMPUTADQR - vende-se, AMD

Atlhon XP 2200+, memória
DDR 256 byter PC333, placa
contr. de som, placa fax moden
.56 kbytes v-90 Lucent, drive
1.44 Mb, drive CD-rom 52x,
teclado, mouse, monitor 15".

R$ 1.945,00 a vista. Tratar:

9132-4310 após 18hs cl
Diógenes.

ESTEIRA - troca-se, .elétrlca,
nova, por ar condicionado.
Tratar: 371-3830.

FILMADORA - vende-se,
Panasonic. Tratar: '371-0168.

FREEZER - vende-se, usado,
em bom estado. R$300,00.

'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

Tratar: 372-1466 cl Ana Lúcia.

FREEZER - vende-sé, Consul,
280L, vertical. R$400,0'0.
Tratar: 275-0364 ou 371-
,5331.

FREEZER - vende-se, cl 1 ano

de uso. R$700,00, Tratar: 372-
,

1566 cl Ana Lúcia.

FREEZER - vende-se. Tratar:
376-2393 manhã ..

FRIGOBAR - vende-se, 130L,
Cônsul, semi-novo. R$300,00.
Tratar: 9131-4100,

GELADEIRA - vende-se. Tratar:
376-2393 manhã.

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

GUITARRISTA - procura-se

pessoal pI montar banda de

punk rock e hardcore. Tratar:
370c5219 após 18:00.

IMPRESSORA - vende-se,
Epson LX 300+, foi usado pelo
menos .uma fita, acompanha
manual e ,cabos. R$599,00.
Tratar: 9132-4310 após 18:00
cf Diógenes ou pelo e-mail

dlogenesrenetuno.corn.br.

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, ótimo estado.

BELAS E
SAPECAS

r
'

'iTruto do Prezer
Jaraguá do Sul

I l'Ócê queprocura prazer e sensualidade

,
venha conhecer as Belas Garotas, que jrão

I satisfazeI' seus desejos e slIas [amasias mais íntimas .

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

A�'E�
'Elcwl'/C�
deeseduiaede:
sottwo- e

�e.f'"�

(47) 9991-8668
Jav� ao-Sul.

r-r-r-r--: ,_"·�_.",._,,�...__ ,_ .. ,_�__�ú_,.. __.�,_",, 1
.. ··'·· .... ·,·,·· .... ··_ .... ·· .. · .. · .. ···,··.. ··· ... · .. ··· .. ··· ..

,

uraguá doSul ! NATÁLIÂ'
..,�,i,i;'�!;;'

.

'

. ·1 Jaraguá do SUl1
lj��_ !9117-04971
.. venha passar bons momentos�ta 'L�..

� ... _j
morena de cabelos longos. Ninleta. Só

I para
homens dé hom gosto r

! I .

de moças

19137-2523
IJ;"�lli".n",,,cl�

menininha sapeca l<:::':=
�-�_:_= _:_,_ __: 1- LOira. safadinha di' SCIOS grandcs.1 ",," - -��_.�

IARTHURIIL
..

i j- LoiraNal:uri1II�8tilomulhcríío

II [
i 9129-3443 : I

...........................................
: L.__

IAtende . IMiteis, residências e temos [tll·ul. :

rWliJEf61 1;1·'
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GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Vendo �ocoSão *(on5ertO$ *Montogens��Ili;',

'rmáqulnas Indústria
e Comérolo Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
- Motores Estacíoílários - Motoserro
- lava Juto - Rocadeira • A$sÍ$fência 24 &$
- Aspirador - Mótilbombos www.frmaqulnas.cjb.net
- Compressor - Entre eunns.. Irmactumas@uoLcom.br
Rua Cei. Gomes de Oliveira, J65 J • Centro· do Sul

275-0316/371-9421
9133-6136/9952·1838

Tratar: 049 9101-0385 cl R$150,00. Tratar: 373-4581.
Sezinaldo.

. MOTOR - vende-se, 6cil., de F-

600, chevrolet, gas., cl
carburador, inguinição e motor

de arranque. R$450,00. Tratar:
370-9850.

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, modo 810L.
Tratar: 9962-0135.

MÁQUINA - vende-se, de lavar

roupa, 6kg, Electrolux,
revisada. R$300,00. Tratar:
9131-4100.

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

MÁQUINA ,- vende-se, de lavar,
Mueller. R$180,00. Tratar: 370-
0460.

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

9953-6121.

MÁQUINA - vende-se, de cost.

reta industrial. R$500,00.
Aceita-se troca por televisão.
Tratar: 370-1657.

PORTA - vende-se, de correr,

3,501arg x 3,00alt. Tratar: 370-
2365 ou 9953-6121.

MESA - vende-se, de sinuca. SALA DE JANTAR - vende-se,

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAY$TATION 2 VENDEMOS E ALUGAMOS
• XBOX TODA A LINHA DE
• PLAYSTATION ONE ViOEO GAMES ,CDS
: �::!AE���$:4 E ACESSÓRIOS EM GERAL.
'GAMeBOY,COLOR 37'6 22'06• GAME BOY AoVANCE one: '

"

'..
'

-:

"

• NINTENDO GAME C\lBE, lóiarlildial!ndlmmõ: $l9uida! IIglMidaefas 10:00 1$22:00-
Rua: 6ertha Weegue ,1087- Barra- Jaraguá do Sul· ,E·mail,plan.etagame@íbestcom,br

ACREDITE EM VOCÊ MESMOm
Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini
fabricante de, um produto de alta rotação no mercado atual,
Ensinaremos à você um revolucionário mêtodo que inúmeros

micro-empresários dos EUA, adotaram para chegar à estabilidade
financeira.

Não é por acaso que você está lendo esta mensagem. Chegou a
,

hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope em branco,
2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo p/ CORPO 1010-
Cx P. 1145 - 89.259 - 970-Jaraguá do Sul/SC, que lhe
enviaremos todas as instruções gratuitamente.

NOVENA DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA

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

L.D.

CLASSI

madeira maciça. R$ 1.800,00.
Tratar: 9955-9782.

VENDE-SE� motorV8, cornpl.,
cl engulnição , motor de

arranque, disco e plator e uma

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

VENDE-SE - 60 cds pI
playstation. R$5,00 cada.
Tratar: 371-0036.

VENDE-SE -lavatório pI salão
de cabeleireira, espelho
0,90x1,00 e uma cadeira

giratória. R$150,00. Tratar:
370-9850:

VENDE-5E - mudas de palmeira
real. Tratar: 370-2461.

VENDE-SE - sub, na caixa,
selada. R$100,00. Tratar:

9994-4057.

VENDE-SE - 2.000 tijolos e cal

líquido. Ótimo preço. Tratar:
276-3050 cl Leonora até
12:00.

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

cl Evandro.

VENDE-SE - fogão Dako cl 2
meses de uso e uma pia nova

ci 2 meses de uso. R$300,00.
Tratar: 9135-2650.

VIDEOGAMJ;: ::. vende-se,
Nintendo 64, cl 1 fita e 1

controle, pouco uso.

R$150,00. Tratar: 370-
9850.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cl 1 fita e 1

controle, pouco uso.

R$150,00. Tratar: 370-9850.

VIDEOGAME - 'vende-se,
Nintendo Game Cube, cl 3

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 2 contr., õcds. 1

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

VIDEOGAME - vende-se, Pláy
Station 2, totalmente
destravado , cl 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 1ª Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89259-300, Jaraguá do Sul- SC
Juiz(a) de Direito: Márcio Renê Rocha

Escrivã(o) Judicial: Cláudia JenichenJanssen
.

EDITAL DE LEILÃO / PRAÇA - COM PRAZO DE DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantiá Certa contra Devedor Solvente, 036:00.000938-0.
Autor: GP Automóveis Ltda.
Réu: Pedro Nart
Hasta Pública: Local: Edifício do Forum - Data(s): 12 Leilão: Dia 31/0utubro/2003 e 22 Leilão: Dia 10/
Novembro/2003 - Horário(s): 14:30 horas. Descrição dO(�em(ns): Um automóvellMP/MMC Eclipse GS, ano
94/95, vermelha, Placa LWV-6622, chassi 4A3AK5F4RE107176, avaliado em R$25.000,00, em data de 20/
junho/2002. Ônus: Não há. Recursos ou Pendências: Não há.
Por intermédio do presente, as partes, seus cônjuges, se casadas forem, e os eventuais interessados, ficam cientes
de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como da realização da vendajudicial
do(s) bem(ns) descrito(s), no local, data(s) e horário(s) fixados. OBSERVAÇÃO: O(s) valor(es) atribuído(s) ao(s)
bem(ns) será(ão) corrigido(s) monetariamente até a data da hasta pública, como também o débito exigido. Não
comparecendo lançador à primeira ocasião, ou se os bens não alcançarem lanço superior ao da avaliação, seguir-se
á a usa alienação na Segunda data, pelo maior preço, desde que não se oferte quantia vil. Quando os bens

penhorados não excederem o valor correspondente a'20 (vinte) vezes o maior salário mínimo, e, dispensada a

publicação do edital pela imprensa, não poderá, neste caso, o preço da arrematação ser inferior ao da avaliação (art.
686, incisoVI, e § 32, do CPC). Caso não encontradots) o(s) executado(s), ficatrn) ots) mesmo(s) ciente(s), pormeio
do presente, da realização da hasta pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes
e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul (Se), 23 dflsetembro de 2003.

M�CIO RENE ROCHA - Juiz de Direito

à,
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EDITAL DE 'CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

o Presidente do SINDICATO DOS VIGILANTES DE JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO, no uso de

suas atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores, na base territorial de sua

representação, para participarem da Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no dia

30 de outubro de 2003 às 18 horas-em primeira convocação, com o quorum qualificado e às
.

-18:30 horas em segunda e última convocação com qualquer número de trabalhadores

presentes, na sede do SINDICATO sito á Rua Presidente Waldemar Grubba nº 1570 Bairro

Baependi Jaraguá do Sul. ORDEM DO DIA:

1- Discussão e Deliberação sobre a pauta de reinvindicações Unificada com a FEVASC e os

demais Sindicatos da Categoria, com vista á celebração da convenção coletiva de trabalho

2004/2005, com as entidades patronais.
2- Outorga de poderes para a diretoria das entidades de primeiro e segundo grau promoverem

negociações coletivas, celebrar convenções coletivas de trabalho e frustadas as negociações,
instaurar instância de dissídio coletivo. ,

3- Discussão e aprovação do percentual da contribuição assistencial a ser descontado em

favor das entidades de primeiro e segundo grau.
\

Jaragu�á do Sul, 1Q de Outubro de 2003.

Ademir edson Fernandes - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i< Arucado e.Varejo
ÁqUT4 oAgua Míneral

J" ..fA.. ·. .

'0 Bebedouros

,.:;:� =Suporres

�::::::::�G��MiNERAl

G
Tele Entrega

Horái-io Atcudimcnu» S;íb. (filio; 9h� [IS 13!h
Sego a Scx. des Shs às 12h.!' c d,1S ·13h% (Is 1811.$.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

r
- -- - - ,.- _.

.---.'IAulas Particulares i .

! Fí�ICA E i
I QUIMICA !
I .

.

'. I

IPH·hhWij·iHw®m:
',� II' TRADUÇÃO DE ALEMÃO I

, I

I Tratar: 371-2135 ou
. I

L�9�!�31��L�arl�s.J

'AAf&REQüíNfEI
: Convites e Cartões I

, I
Cas.amento � &1Hzaâo �',15 anos I

l,l ('-OmUI�itkl - J'-áSt.'lmClIló de bebês

Fone/fax:
(47) 372 1961' .

Roa Fritz Bartel, 143 • Ed. Dona Em."a
.

Baepe.ndi, Jaraguá do Sul- se

steffens@netuno.co_rn.br

Abs�.iê de
Cos'tura

Czerniewiez (Próx, à Humana Rh)

371-1063

CONMAQ
Conmaq Com&rcl�ll..tda

Comércio e Assistência Técnica
Hídrolavadoras
Compressores

Roçadéiras
Máquinas em Geral

Motoserras
lava-Jato

INVESTIGAÇÕES,
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
997s.;5659

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47),
·9991-8567

lia MaL Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - SC

,
..... """" ".""""".

"""""""""""""""""''''''''''')

!Eletrônica I

IJulinhO I L--,_"
,,--I-,

�-�-N---":_:R----l01
I' FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS I
,

- MATERIAIS DE CONSUMO

I . ASSISTÊNCIA TÉCNICA
.

1276-3417
tR.�,,�!IC!I!I�!,�1.5.:.VlIII.��.:.�.,!!�!!.:.��.j

Tel.:

Assistência Técnlca: TV, Som, Vídeo,
Venda dé Som Automotívo, Cabos,
Acessónos e Som Profissional.

IDISK CONSERTOI!371.1152. Ruo: Reinoldo RellJ, J ',6 1
l , , .. , .. �_��(.:.{�,.�_!_�r..�.'E!.�.�.. �.? .. ��.�:J

, Anuncie aqui!!![
371-1919

Anuncie aqui!!!
371·19·19

Anuncie aqui!!!
371-1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

'I
Venha Conhecer a I

Moda que é um Doce!!
i i

I I
I
Preços especiais I
de lnauquraçãclJelfel1ÚJÇão r

, lavação fi PiIlfHta
.

limllblll
',mlJllrmealJl Modinha

tam.ut a 16

,
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SAUDE

BELA VIDA
NlItl1T-tl' C(lmá Wl",e '

Centro de apoio aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Geiúlio Vargas, n2 49 - Sala 105
Ed. Herter I defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Unlbanco)

- GINECOLOGIA -

s Oult.Jri'";d' ,

MlSC 1241· TI!GO 030/79
SOBRAClL 1.079

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar
Energia - Controle de pe�o

Cuidados pessoais

I'---'�,-'��I€��,-'-�;�-" -'I,� ALOE$ I
Saúde e Beleza

I'Shampoos, cosméticos,
sucos naturais de Babosal

(Aloe vera)
,

�NEOVlTA
Comércio de Produtos

rw::J, b" ,/ f.'
�-

:'f-:---. r .: �_l

Ortopédicos.
e Hospitalares

FÓne/Fax: (47) 372-0461
II:BIIrio IItRllllt8at;O, 353 ·SU· CtI1III-lt!mllIo SUl
amall: maloebl@lerll.com.br " CeI.: 9989·0941

.. Próteses e Drenos

Centro Auditivo
Audio ((�fU�)) Zoom

Aparelhos Auditivos
.. Micro·Canal c/ Volume Automático

... Audiômetros e ImpedanciômetrO
.... Moldes e Pilhas

... Cabine Acústica

Fone: (47) 372-2364
Rua ,\1,,1. DeodorQ ti" 1'011,,,C.,,. 889 - Centro

*

387
,289 - SI. 01
'do Sul- SC

Fone: 371-6110
9905-2653

I RACCOCosmético I
CICLOS d'RACCO
OMAr - age nas fibras mustulares

�

(-ElASTAlr· oliva �ntese de elosiina e (Ojâgell�
PEIITACARE - efeito lens�r lohre UI mmml de expresManlpuf,lÇJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados
Fone: 371-82.98

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

�r
\. ,cJãce «(jorpo

e Distribuidora de Cosméticos:

""}Yla/1/de' '1l?",««<, ".SallUlfla;

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

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

Jara ué do Sul - SC

Oftalmologista
371-7801/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327
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IMUTIRÃO: MORADORES DO RIO CERRO I E II SE REÚNEM PARA MElHORAR CONDiÇÕES DE ESTRADA

Vicky Bartel

Presença de autoridades, empresários e da comunidade

Prefeitura entrega mais

um centro de educação
]ARAGuA DO SUL �

Mais .urn Centro de Edu

cação foi entregue a comu

nidade neste final de sema

na, O Centro Municipal de
Educação Infantil Cecília

Satler Karsten, no

loteamento João Lúcio da

.�
Costa (antigo Itapocuzinho

, II) no bairro João Pessoa
foi inaugurado no sábado
com a presença de autori
dades municipais, empre
sários e a comunidade.

O Centro de Educação
foi construído com recur

sos próprios municipais no
valor de R$ 479.119 mil na

edificação, playground,
mini quadra com arquiban
cada e ajardinamento e R$
47 mil com equipamentos,
mobília e materiais didáti

cos, numa área total de 2,5
mil metros quadrados sen

do 629 de área construída.

""
O centro iniciou o atendi-:

I.t, mento ontem às 150 cri

anças de zero a seis anos

que moram no loteamento,
dispondo de uma direto

ra, secretária, auxiliar de

enfermagem, sete profes
sores, três atendentes no

berçário, além da meren

deira e quatro serventes.

Segundo a secretária

adjunta da secretaria mu

nicipal de educação, Silvia
Piazera, ano passado foi

entregue um centro infan
til e este ano já é o terceiro

centro de educação infan
til inaugurado, sendo que
um deles foi construído

pelo Sesi/Fiesc e adminis

trado pelo poder público.
"O prefeito tem idéia de

construir ainda uma escola

dentro do loteamento,
porque hoje os alunos são
atendidos pela escola Ma

chado de Assis, que fica

próxima ao João Lúcio da
Costa. A administração
municipal quer iniciar ano
que vem a construção des

ta escola", destaca Silvia.
Este Centro Infantil foi

o 210 a entrar em funcio

namento em Jaraguá do
Sul. "São 33 escolas de en

sino fundamental e que
atendem também crianças
de 4 a 6 anos, além de uma

que é só pré-escola. "Nes
te centro as crianças vão

dispor do atendimento das

professoras, das brincadei
ras e também terão a dis

posição delas o pomar e a

horta escolar", finaliza Sil

via Piazera. (CG)

CORREIODOPOVO 7

trabalhamMoradores na

manutenção de estrada
, ]ARAGuA DO SUL -

Cansados de esperar

pela ajuda do poder pú
blico os moradores do

bairro Rio Cerro I e II

arregaçaram as mangas
e em regime de mutirão

espalharam num trecho

de 200 metros a quanti
dade de dois caminhões

de macadame na estra

da. A carga do material
foi conseguida através

da colaboração de um

empresário local. Segmk
do os moradores a rua,

que não tem identifica

ção alguma, está a cerca

de seis anos sem rece

bem manutenção ou

qualquer carga de maca

dame. O presidente da

Associação e Moradores
do Bairro Rio Cerro I e

II. Jurandir Michels cri

tica a ausência de placas
no local. "Não é só esta

rua que está sem identi

ficação, a maior parte
destas ruas não tem

nome. Nem os própri
os moradores sabem o

endereço. Isso prejudica
a todos porque em caso

da polícia ou o corpo de

bombeiros ou mesmo o

correio precisar vir aqui
não tem referência algu
ma", ataca Michels.

No próximo Sábado
o mutirão continua em

outra rua do bairro. Os
moradores que não

vêem uma patrola traba
lhando na localidade há

pe�menQs13anosvão
eles mesmos fazer a ma

nutenção da rua. "Rece
bemos a ajuda de um

empresário' e faremos
este trabalho nesta outra

rua, que-também, não

Divulgação

Doação de macadame possibilitou a manutenção da estrada feita. pelos moradores

tem identificação. Os

moradores já fizeram

reivindicação a prefeitu
ra pedindo macadame

mas nada adiantou, en

tão resolvemos tomar

uma atitude", diz presi
dente da associação que
emenda "estamos fazen

do isso pata chamar a

atenção das autoridades

municipais e do verea

dor Vitório Altair

Lazzaris que foi eleito

pelo nosso bairro mas

que não tem dado aten-

instalação de redutores
de velocidade próximos
às escolas Ricieri

Marca tto e João
Romário Moreira, além
de acostamentos na ro

dovia. Já enviamos in

clusive ofíci<;> para o

Paulo Bauer e para o

Primeiro Distrito Ro

doviário de J oinville
pedindo mais seguran
ça e não obtivemos ne

nhuma, resposta, nem

positiva, nem negativa",
reclama Michels.

ção a nossa comunida

de", dispara.
As reivindicações to

marão mais corpo ama

nhã quando os morado-
'

res irão interromper a

rodovia SC '416 no pe
ríodo das 13h30 às

14h30 entre os Km 25 e
ri

26, (proximidades do

posto de saúde). "Esta
remos interrompendo a

pista para chamar a

atenção das autoridades

e entidades responsáveis
para que -consigamo s a

A Associação de Moradores do

Bairro Rio Cerro I e II reelegeu Jurandir
Michels para mais dois anos frente a,
Associação de bairro. A votação acon

teceu no Sábado na escola de Educa

ção Básica' Professor João Romário

Moreira. A diretoria ficou composta
pelos seguintes membros: Edmar

Koepp (vice-presiden te), Beatriz U.

Ruediger (secretária), Alcindo

Volkmann(vice-secretário), Elm�
Guenther (tesoureiro), Ivo Krúger{vice-

.tesoureiro). Foram eleitos ai�dá o

conselho fiscal com presidente e mem

bros efetivos e suplentes. De acordo com
Michels estemandato ele trabalharámais

agressivamente. "Nestes dois primei
ros anos fiz tudo conforme o proto
colo, enviei ofícios, fiz como me pe
diam, e nunca criticava ninguém, agora
vou ser mais crítico e menos buro

crático", destaca Michels referindo-se
as promessas e desculpas enviadas

pelo poder público. (CG)

Eleição da diretoria da Associação de Moradores Rio Cerro I e II

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

IIJ] S'hOHIIIfI c.a:....
•O,BREITHAUPT
lJ�<J.\t"*",O$:I<:"",�t� .. ,,,*

•
CORREIO ooPOvo

_IB_
Saint &masti..

LOOKH�RE'
li SUA fiE'lfST!\ Vm11JAL
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esteve de aniversário no
, dia '9. Todos os seus fami

liares, em especial a ama

Al,zi ra, 0,. pªra�enizarn' ,

Esta de parabéns nesta

sexta-feira, dia 17, Maiko
Paulo Kinas, que ícola
grau no cursç de Ciências

[Contábeis, da Unerj. Su
cesso é o que deseja todos'

.
'05 seus amigos, famliiares,l
em especial a sua namo

rada. Elisân ela.

De 17 a 19 de outubro,
venha se divertir na 3a

Festa do Cascudo, no H 0-

.tel e Restaurante Represa,
na BR 280, ao lado do
Posto Rudnick em

Guaramirim. Serãômuitas
atrações, entre, elas muital
comida típica e música ao

vivo. Real lzação: Rotary
Club Guaramirim, Hotel, e
Restaurante Represa e Pre

feitura Municipal.

Acontece no dia 25, gran
de shaw com a Família

Lima, a partir das 20h30,
na Sociedade Artística
Cultural - Sca,r.

MÚSICA
.Como já é de costume, a

partir das 19 horas, tem
música na praça de ali

mentação do Shopping
Center Breithaupt.
16/],Q - Voz· e violão com

Toninha Bahia

18/10 - Voz e violão com

Ricardo. Gomes de lages.

Grande' S holÂ! naclonal
toro Lulu Santos, no dia

1/11,1;10 Pi::lrque Municipal
de Eventos, pavilhão' A, a
partir das'22 horas�

CENTER

•
Cd's· ovo',· ACESSÓRIOS PARA SOM

&i
Av, Mal Deodoro.éêú-Centro 371-2847 \hopping Breithaupt. Centro 275�2005

I

o

Com muito mérito, as amigas Leonira
Pivotto e Neuza M. Baniski se formam
no curso de Pedagogia. Sucesso!

Casaram-se no

dia 4, na Igreja
Seminário Cora

ção de Jesus, em
Corupá, Giseli M .

Judachewsky e

Rafael H.
Hillbrecht Filho.
Os convidados
foram
recepcionados no

Salão de Festas
Luterano

Elmiro Greuel aniversariou
Felicidades das suas filhas Flavia e Tânia
e a namorada Laurita

,

Neste sábado,
. dia 18, o casal
Márcio José de

oficializam o

noivado

Feliz aniversário, Willian Müller, pelos seus 19
anos que completou no dia 12. Dos seus tios
Arnaldo eWaidi e primos JohnyWalério e Nicole

Rosimeri Apareci
do Rodrigues ani
versariou no dia
12. Seu marido
Pedro Ivo e sua

filha Fernanda de-
sejam-lhe felici

dades

Cola Grau nesta sexta-feira, em

Ciências Contábeis, Katia Rosimere
Holler. O pai lia rio, a irmã Karine e o

namorado Reinaldo d�sejam sucesso

Completou 14
anos ontem, dia

13, Suelen
Priscila Berni.

Seus pais, Jaime
e Maria Helena
lhe desejam um

feliz aniversário

Vanessa Aldrovandi e Jorge Luís Moretti
casam-se no dia 8/11, na Igreja Nossa
Senhora do Rosário. A recepção será

-

na Recreativa Duas Rodas

de aniversário
nesta quarta
feira, dia 15.
Parabéns de

Deise Kone I
Claudio Tubs.

,

Haide Hertel
Valdemir Salviano da Silva
Denise Müller
Alessandra Packer
Maria Herminia S. Porto
Anita Wackerhagen
Jair José Dalprá
Norberto Gaulke
Irio Volkmann
Rosimeri Aparecida Rodrigues Richter
Alinda Klemann Fledler

13DO
Fernanao Rocha
Alexandre L. Bubniak
Isabella Z. Formigari
Michael Roberto Schug
HeinzTeilack
Debora Cristina Zlrnermann
Beatriz Schaffer
Paultno Duarte
Alexandre Fernando Wopsch
Clasira Pereira

,tiDO *

Josiane R. G. Garcia'
Bruno Lewerenz
Thais Cristine N. Danas
Iolanda Perin

Henry Grandberg
Hiltraud Franz
Lisandra Enke
Luis Carlos de Jesus
Artur Zanella
Juliana Fernandes
Lorenz Borchardt
Orlando Leitholdt
Isabel Marquardt
Vander Gumz
Gracielle Meldau

SLlO
WnT�i�=n�C;es=a=r�da�';S�ilv=a���==��
Lucas Eduardo Hzemara
Leonel Campestrini
I<ethley B. da Silva Natali
Dioner Dealmeida
Cesar, Müller
Celi G. 1<. Franzner

16LIO
S ieg:;;:fr�ie=â�I"7:<r=e=ut;:::zt=e=ra;:::-=======
Lorena Eggert
EzalmirPereira
Carina Rudt Friedemann
Fabiano Baumann
Neocir Krüqer
Iara R. Emmendoerfer
Cirila Lehn
Márcia Ropelato Marquardt
Alrona Bartel

Felipe Ta oraa RI as'
Daniel Valentini
EmmaVogel Bartel
Mario Satler

.
Andrew Herrmann

,

Odair José Krause
Romualdo Romero Carvalho
Marcos D. Silvano
Alwin Schartz
Angela Eliane M. Knaesel
Tatiane Klein da Luz
Cesar Maba

Ra ae Carlos Benner
Osmar Klemann
Luciano Sales
Adelaide Maria Stinghen
Gisela Ristou
Ademir Marquardt
Guilherme Valmir Kellner
Albertina Pessate
Helena Varela
Marciana Eliete Leonl'
Carin Petry
Delcio Dealmeida
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A foto mostra a é\Qtiga rodovlárlathoje,
terminal rodoviário urbano), a atual Praça
do Expedicionário e alguns ônibus estacio

nados. No prímeiro, na lateral se vê escrito

\�araguá, Pornerode, Indaial". No segun

_do, se lê "Transportadora Andorinha". Na

época, as empresas que atuvam na região
eram, justamente, a Andorinha e a

Catarienense. Um outro detalhe, os ônibus

tinham o bagageiro em cima. Motorista e

cobrador tinham um trabalho medonho

para embarcar e ti rar as bagagens. A foto

da semana passada e desta semana são

uma doação ao Arquivo Histórico Munici

pal de Guida Fischer e é do final da déca

da de 1940, visto que a esquina onde hoje
se localiza o correio ainda estar baldio.

mil[il§i rll ;ll II.moo
.

.: (�
nacionais e- Importados

Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 91.1.2-61.1. 7
E-mail: bia.-s@terra.com.br

'J1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓRIA POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

H.415ANOS espaço, através das competições dos festivais de caiaques e

especialmente das competições de caiaque, canoas e baterias
no rio Itapocu, despertando a atenção dia Associação
Brasileira de Canoagem.

Em 1988, encerrava-se a IX Conatec (ConvençãoNacional
de Assistentes Técnicos Weg), reunindo mais de duzentos
de todo o Brasil. O grupoWeg então mantinha de mais de
260 oficinas especializadas para que houvesse urna prestação
de serviços eficientes, a cada dois anos, promovendo
treinamentos destes profissionais, envolvendo todas as

empresas do conglomeredo. A mesma politica. A mesma

politica era estendida .ao exterior, onde a Weg mantinha
uma rede de mais de duzentos assistentes técnicos
autorizados. ParaEggonJoão da Silva, os assistentes técnicos
desempenham papel dos mais destacados, contribuindo
na evolução industrial, sendo urn elemento influente e

valioso, que forma um elo entre o fabricante e o usuário.
Na época a Weg detinha aproximadamente' 80% do
mercado interno de motores elétricos trifásicos e de cerca

de 55% na faixa de motores monofásicos, com uma

produção mensal a 26 mil unidades das quais 10% eram

exportados para mais de 50 países de todos os continentes.
A Comunidade São Luiz Gonzaga realizava a sua tradicional
festa. A Comunidade estava construindo a sua Igreja, cuja
obra estava bastante adiantada. Formava-se uma nova

'comunidade na Paróquia, que era no Bairro Vila Nova,
que seria conhecida como Comunidade N. Sra. Rainha da
Paz.
No esporte pébolistico, o Botafogo liderava a 1" Divisão e

Sênior e a liga se preparava pará urn certame infantil, no
voleibol a rodada do quadrangular decisivo apresentava
os resultados:Weg 9x2; Rei dos Botões eMüllerTransportes
6x2. A canoagem era um esporte que tomava grande

HÁ 3 ANOS

No ano 2000, o Rotary Club de Jaraguá do Sul e os

clubes de rotarianos da região recebiam os

intercambiários do Grupo de Estudos da Suécia,
composto de Charlotte.Peterson, Anders Norberg, Olie
Klein, Johanna Stakeberg, Par Cederhag e Kristina

Helgesson. Na ocasião conheceram a cidade, com visita
as autoridades do Município e algumas empresas de

grande. porte em. nosso meio, ciceroneados pelo
rotariano Waldemar Behling, ficando impressionado
com que lhes foi apresentado. No período noturno

participavam da reunião rotária, no Restaurante Itajara,
onde eram homenageados com apresentação de

palestras e slides a cargo da secretária Íris Barg Piazerra
e o que lhes foi apresentado. A imprensa local comentava
e resakava a execusão das tarefas de aproximação dos

povos através da boa vontade.
.

Na área do automobilismo o piloto Décio Bago
sagrava-se o campeão da 4" Etapa do Campeonato
Catarinense de Velocidade. O resultado pecuniário do
Evento era aplicado em melhorias do autódromo, como

il�minaçã�fi.a.ç�o e algumas alte�ações no percurso da

pista: Uma colisao entre locomotiva e Voyage matava o

metalúrgico José deJesus quando seguia para o trabalha.

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU
AYROSO, 763 • NOVA BRASiuA

(47) 371.9659

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

ccessó s

Venha
",

conhecer ...
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I NEGLIGÊNCIA: DOIS CONDUTORES EVADIRAM-SE DO LOCAL DEPOIS DO ATROPELAMENTO

Três mortes foram registradas
na região este fim de semana

]ARAGUÁ DO SUL -

Final de semana contur

bado. Trêsmortes foram

registrad�s por bombei

ros voluntários da

microrregião do Vale do

Itapocu, sendo duas

ocorrências em Jaraguá
do Sul e outra em

Corupá. Todos os casos

foram de atropelamento
e em dois deles, os con
dutor�s evadiram-se do

local. O primeiro caso

aconteceu namadrugada
de sábado, por volta das

2h40, na Rua Bernardo

Dornbusch, próximo à

empresa Marisol. O ci

clista Paulo Kruger, 38
anos, foi atingido por um

veículo. Quando os

socorristas chegaram no

local, a vitima já havia

entrado em óbito. Ele

apresentava fraturas

múltiplas.
Outro caso aconte

ceu duas horas mais tar

de, por volta das 4h40,
desta vez na Rua João
Planincheck, próximo
ao radar eletrônico. O
ciclista Jackson César

Nass, 26 anos, foi atro

pelado enqllanto transi

tava com bicicleta pela
via. Os bombeiros che

garam no local, o con

dutor já havia fugido do

acidente, e a vitima es

tava com vida. "Ele es-

tava bastante ferido,
apresentava fraturas por

.

todo o corpo, além de

suspeita de traumatismo

craniano, mas não esta

va morto. Fizemos mas

sagem cardior-respirató
ria no caminho para o

Pronto-socorro do Hos

pital São José", diz. A
vitima não resistiu aos

ferimentos e faleceu na

tarde de sábado.
O terceiro acidente

grave aconteceu na ci
dade de Corupá, na ma
drugada de domingo,
por voltadas 3h30. Pau

lo Roberto Klitzke, 20

anos, estava na festa da

banana e, no caminho

para casa, acabou sen

do atropelado pelo vei

culo Gol, placa BIO-

0179, de Corupá, con-,
duzido por Adilson

Fernando Muller, 36

anos. O fato ocorreu na

Rua Padre "Gabriel Lux,
próximo ao seminário

da cidade. Klitzke apre
sentava diversas fratu

ras, suspeita de

traumatismo craniano e

rompimento da coluna

cervical. "Tentamos

reanimá-lo, mas ele en

trou em óbito no pron
to-atendimento de

Corupá", diz um dos
socorristas. (FABIANE
RIBAS)

\

ProjetoAmigo da yez requer conscientização do condutor
]ARAGUÁ DO SUL -

As festas de outubro ga
rantem a alegria de mui

tos, mas preocupam ou

tros por se tratar de fes
tas onde as pessoas-con
somem muita bebida al

coólica. Cientes disso, os
responsáveis pela reali

zação da campanha de
trânsito do Municipio
estão dando continuida
de ao trabalho, dentro
do Parque Municipal de
Eventos, paralelo à fes

ta. Grupos de voluntá

rios da Prefeitura, Poli
cia Civil, Militar e SOS

Trânsito estão engajados
no projeto Amigo da

Vez, onde se nomeia um

integrante de um deter
minado grupo de ami

gos para não beber e le
var os colegas embora.

O assessor de im

prensa da Prefeitura,
Sergio Perón, diz que os

voluntários não estão

abordando ninguém,
mas atendem todos os

condutores que reco-

Vicky 8artel

Projeto Amigo da Vez quer reduzir acidentes de trânsito durante a Schützenfest

nhecerem não estar em

condições de dirigir por
estarem embriagados.
"Trata-se de um traba
lho voluntário�m cus

to algum, a pessoa soli

cita o auxilio, nós a le

vamos pra casa com o.

carro dela e voltamos

com o veiculo da prefei
tura. Se formulher, con
tamos com'mulher vo

luntárias, além de

moto", diz. Ele enfatiza

Ulue a intenção é reduzir

o número de acidentes

no trânsito.

Este serviço está dis

posto à comunidade até

o fim da Schützenfest,
única festa alemã que
conta com essa ativida

de. Até o fI1omento, qua
tro dias de festas se pas
saram e sete pessoas so

licitaram o auxilio. "O

grande problema é que
a maioria não reconhe

ce que não está em con

dições de dirigir, falta é

conscientização ainda.
No sábado, um casal e

mais uma senhora vie- •

ram nos procurar. Os

dois Jovens estavam

completamente
alcoolizados, mas a

moça não aceitou a aju
da. Outro caso foi de um

motociclista que tam

bém não nos pediua]u
da e foi detido pela poli
cia depois de sair fazen

do ziguezague pela rua",
destaca. (FABIANE RIBAS)

FALECIMENTOS

Faleceu às 21:30 horas em 11/10 a Senhora Maria
Silva Micheluzzi com idade de 84 anos, deixando
enlutados 4 filhas, 3 genros, 5 netos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 12/10 às 16:30

horas, saindo o féretro da sua residência seguindo para
o Cemitério Municipal da Guaramirim.

Faleceu às 22:30 horas em 12/10 a Senhora Hulda Belz

Rodrigues com idade de 85 anos, deixandoenlutados filhos,
noras, netos, bisneto e demais parentes e amigos. O se

pultamento foi realizado em 13/10 às 16 :30 horas, saindo
oreretroda Igreja de São Francisco seguindo para oCemitério
Municipal do Centro.

-

Faleceu às 19:30 horas em 11/10 o Senhor Jaime
Pereira com idade de 53 anos, deixando enlutados

esposa, filhos, filhas, netos, irmãos, irmãs e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 12/
10 às 16:30 horas, saindo o féretro da sua residência

seguindo para o Cemitério Santo Antônio.

Faleceu às 14:00 horas em 10/10 o Senhor Pedro de
Mattos com idade de 59 anos, deixando enlutados a (�
esposa, filhos, genro, nora, netos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 11/10 às 15:00
horas, saindo o féretro da Salão da Igreja de São
Vendelino seguindo para o Cemitério Municipal de

Schroeder.

Faleceu às 21:30 horas em 10/10 o SenhorWàldemiro
com idade de 90 anos, deixando enlutados 1 filho, 2
netas, 1 bisneta e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 11/10 às 16:00 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 3:30 horas em 11/10 o Senhor Paulo

Krug(7r com idade de 38 anos, deixando enlutados sua

mãe, 1 irmão, cunhada, sobrinho e demais parentes e
amigos. O sepultamento foi realizado em 12/10 às 10:30

horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 00:30 horas em 12/10 o Senhor Amadio
Norival Beduschi com idade de 67 anos, deixando

enlutados 2 filhos, 1 neto, nora, irmãos, irmã e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado ern.t.ã/
10 às 16:30 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério. da Vila Lenzi.

Faleceu às 13:00 horas em 11/10 a Senhora Anna

Otilia Weber com idade de 84 anos, deixando enlutados
familiares e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 12/10 às 9:30 horas, saindo o féretro
da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 14:30 horas em 11/10 o Jovem Jackson

Cesar Nass com idade de 26 anos, deixando enlutados
os pais, írm-, cunhado e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 12/10 às 16:00 horas,
saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o 'Cemitério da Vila Lenzi.

LOTERIAS
I,

QuinaMegasena
concúrso: 504 concurso: 1210

08-11-19-30-39-50 11 - 29 - 31 - 49 - 51

Lotomania Loteria Federal
concurso: 358 concurso 03776
10 - 12 - 24 - 34 -

�

10 - Prêmio: .22579
39 - 46 - 49 - 54 - 20 - Prêmio: 37.439

,

61 - 62 - 65 - 68 - 30 - Prêmio: 10.309
70 - 71 - 77 - 78 - 4° - Prêmio: 00,831
83 - 91 - 95 - 00 5° - Prêmio: 16.133 lJ)
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NOTAS _

FESTIVAL DE BASQUETE E XADREZ ENVOLVE 15 ESCOlAS
A Fundação Municipal de Esportes promove o Festival

Escol.ar de Basquete e Xadrez nos próximos dias 16 e 17

(quinta e sexta-feira), envolvendo 15 unidades de ensino e

cerca de 400 alunos com idade até 11 anos. De acordo
com a diretora de Promoção de Eventos, Cleide Mosca,
a modalidade de basquetebol reunirá 240 atletas divididos

. de 37 equipes, tendo seus jogos realizados no ginásio de

esportes Arthur Müller. Ela explica que a competição será
de mini basquete _ partidas jogadas em meia quadra, com
três jogadores em cada time. Já o xadrez conta com 159

competidores inscritos em disputas individuais e por
j'. Huipe, que acontecerão na Sociedade deDesportos Acaraí.

CAMPEONATO ESCOLAR PRÉ-MIRIM
As inscrições para o Campeonato Escolar Pré-mirim

podem ser efetuadas até o próximo dia 21. Esta é mais
uma competição escolar realizada pela Fundação
Municipal de Esportes, que envolve criança,s de. até 12

anos (nascidos a partir de 1991). Estarão em disputa as

modalidades de atletismo, basquetebol, futsal, handebol,
voleibol, tênis de mesa e xadrez, no masculino e feminino,
com exceção do futsal, que será somente no masculino.

ADV /FME/MARISOl É QUARTO lUGAR
A equipe infantil feminina da ADV/FME/Marisol ficou
em quarto lugar no Campeonato Estadual de Vôlei de

.

sua categoria, que teve a etapa final realizada de .quinta a

domingo da semana passada (9 a 12/10), em Brusque.
O título da competição foi conquistado pela Furb/

I�lumenau, com Buettner/Brusque na segundá colocação
e Associação Joaçabense de Vôlei na terceira posição.
Para conseguir esta' classificação, as jaraguaenses
obtiveram duas vitórias _ sobre Bonja/Joinville e Aege/
Água da Serra/Braço do Norte, ambas por 3 x 2'- e

sofreram três derrotas: para a Associação Joaçabense (3
x 2), Buettner (3 x O) e Furb (3 xl).

PRÉ-MIRIM DAADV/FME/MARISOl DEFENDE LIDERANÇA
A equipe Pré�mirim masculina da ADV/FME/Marisol
defende a liderança do .Estadual da categoria na segunda
etapa da competição que acontece no próximo sábado,
em Blumenau. Esta fase deveria ter acontecido na semana

passada (de 10 a 12/10), mas foi transferida devido à

desistência do Bonja/Joinville. Assim, os jaraguaenses
deverão enfrentar apenas dois adversários Verde Valei
Rio do Sul e Barão/Blumenau. Para este compromisso, o
treinador Luis'C. Rodrigues da Silva _ que terá Benhur

Sperotto como auxiliar técnico _ contará com os jogadores
I {r/i derson, Carlos, Dionei, Éderson, Itanis, Jairo, Jéferson,

Maico, Maicon, Rodrigo Telles, Leandro e Rodrigo Eyng.

"-espo rte@jornafcorreiodopovo.com.br
COMPETiÇÃO: DISPUTA VISA DESCOBRIR NOVOS TALENTOS DO TÊNIS DE MESA DA REGIÃO

CORREIO DO POVO 11

Liga Norte vai promover a
6a etapa do torneio regional

]ARAGUÁ DO SUL - A

LN CTM (Liga. Norte
Catarinense de Tênis de

Mesa) vai promover a
sexta etapa do Torneio

Regional da modalidade,
no dia 18 de outubro, no
Centro de Treinamento

de Tênis de mesa de

Jaraguá do Sul. Este

evento é realizado para os

mesatenistas não

federados e tem como

objetivo incentivar a prá
tica desta prática esporti-

�.

va, conforme o presiden-
te da entidade, Rodrigo Atletas preparam-se para os jogos marcados para o final de semana

Tolentino Luz. "A inten-

ção também é revelar no

vos talentos deste espor
te, a fim de seleciona-los
e convida-los a treinar e

atuar pelo Município em.
competições dentro e

fora do Estado", diz.
Luz enfatiza que,

como está chegando o fi-

nal da temporada 2003,
em breve serão conheci

dos os melhores mesa-te

nistas amadores de

Jaraguá do Sul e região
do Vale do Itapocu, em

cada categoria. Na pró
xima etepa, os competi
dores vão disputar nas

Cesar Junkes

categorias Pré-mirim 9

anos, Pré-mirim 11 anos,

Mirim 13 anos, lnfantil15

anos, Juvenil 18 anos e

Adulto, com idade livre:
Todas no masculino e fe
rrunino.

Os interessados em

participar poderão fazer

sua inscrição até dia 16,
quinta-feira, no Centro de

Treinamento de Tênis de

Mesa, que fica anexo ao

Estádio João Marcatto,
ou ligar para os telefones

9952-8478/9975-3120.A
taxa de inscrição é R$
5,00. (FR)

Franca Calçados é líder isolada do Aberto de Futsal
]ARAGUÁ DO SUL - A

Franca Calçados obteve sua

terceiravitória consecutiva ao

aplicar 5 x 2 sobre a equipe
Latoaria e Pintura Aristides

e assumiu a liderança isola

da da chave ''N_', sendo a

única equipe com nove pon
tos, até agora, no Campeo
natoAberto de Futsal!2003,
que teve outros cinco jogos
realizados na tarde de sába

do _ 2000 Auto Center 4 x

8 lndumak; lcro Bordados

5 x 7 Roger Rent a Carl
Pontopiso; Kiferro EC 3 x

2 Posto Cidade; Belmec 12

x 2 Unidos da Vila; Franca

Calçados 5 x 2 Latoaria e

Pintura Aristides; Tio Pati
nhas 6 x 2 Juventude.

As partidas disputadas
na quarta-feira passada (8/
10) apresentaram os seguin
tes resultados: Galvanização
Batisti 6 x 3 Roger Rem a

•

•

•

Car/Pontopiso; Posto Cida
de 3 x 2 Kiferro Juvenil;Ju
ventude 3 x 2 Franca Calça
dos. Tendo como artilheiro

o atletaWeuton José da Sil

va (Roger Rent a Carl
Pontopiso), com sete gols, a
competição prossegue ama

nhã, às 19h15, quando en
tram em quadra Latoaria e

Pintura Aristides e Tio Pati

nhas, em confronto seguido
pelos jogos 2000 Auto

Center x Galvanização
Batisti; Belmec x Kiferro
EC. Outras seis partidas es

tão agendas para sábado

(18/10), a partir das 14h:

Unidos da Vila x KiferroJu
venil; Posto Cidade x

Belmec; lndumak x

Galvanização Batisti; lcro
Bordados x 2000 Auto

Center; Baumann x Franca

Calçados; Juventude x

Latoaria e Pintura Aristides.

De 09 a 19 de Outubro de 2003
p;orque Municipal de Eventos' J;uôlguá do sul/se

----- Apolo __ RooIW>ç60 __

FO"nda9'0
'

Cultural
.........._ ...
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TERÇA-FEIRAl 14 de outubro de2003

C lassifi cação Brasileiro

CoI. Time PG
1° Cruzeiro 67
2° Santos 59 36 10

,

3° Coritiba 59 36 18 8

4° São Paulo 58 36 17 10

5° Atlético-MG 54 36 16 12

6° São Caetano '53 36 14 13

7° Internacional 52 36 16 7

8° Criciúma 48 36 15 7

9° Guarani 46 36 14 8
'J

10° Paraná 46 36 14 7

11° COrlnrhians 45 36 12 11

12° Flamengo 44 36 13 9

13° Vitória 44 36 13 8

14° Goiás 43 36 12 11

15° Figueirense 42 36 12 11

16° Atlético-PR 41 36 12 8

Vasco 39 36 11 11

Ponte Preta 39 36 10 14

Bahia 39 36 10 <)

uventude 36 36 8 12

Fortaleza 36 36 10 8,

Fluminense 36 36 9 9

Paysandu 32 36 11 11

Grêmio 26 36 8 9

TíTULO: MICHEL GIUSTE, DE JOAÇABA, SAGROU-SE CAMPEÃO POR ANTECIPAÇÃO DO CAMPEONATO

Dois jaraguacnses brigam pela
2a colocação no automobilismo

]A)lAGUÁ DO SUL -

Dois jaraguaenses estão

brigando pela vice-lideran
ça do Campeonato
Catarinense de Automobi
lismo. A primeira coloca

ção foi definida este final

de semana, durante à pe
núltima etapa realizada no ,

autódromo Alceu

Feldeman, na cidade de

Lontras. O piloto Michel

Giuste, de Joaçaba, con
quistou o título da tempo
rada deste ano por anteci

pação, ao fazer a poli e

garantir a primeira coloca

ção na 11 a

etapa, soman-:
do 86 pontos. O piloto
Dirceu Rausis largou em

segundo, atrás do'
joaçabense e manteve a

colocação até o final da

prova.' ''Agora eu e Kreis

Junior vamos brigar pela
segunda colocação do Es

tadual deste ano", menci
onaRausis.

Kreis Junior largou em

quarto lugar, atrás de

Juliano Dinner, de São

B�nto dà Sul, mas conse-

Carro de Kreis Junior quebrou e piloto ficou sem a segunda marcha

guiu ultrapassa-lo e segu
rou o terceiro lugar mes-

.

mo depois da quebra da
caixa. "Eu estava indo

bem, mas depois que tive

esse problema, tive de cor
rer sem a segunda marcha,
tentando manter com a

\,,>.

terceira", diz o piloto, que
soma 69 pontos na classi

ficação geral. tom esse

resultado, KreisJunior pre
cisa garantir pelo menos a

segunda colocação na últi
ma etapa. "Mesmo que
Rausis vença, se eu ficar em

segundo a vice-liderança
será minha", assegura.

Na opinião dos dois

pilotos, a pista do autódro
mo de Lontras estava em

boas condições de prova,
principalmente devido à

chuva, que compactou. o

piso.
A próxima etapa da

competição será realizada

no final de semana dos dias

8 e 9, na cidade de Ascurra.

"O trajeto lá é bom, a

infra-estrutura também,
mas a pista do autódromo
de Ascurra ainda não está

100%, o que vai exigir bas
tante da suspensão dos car
ros", salienta. (FABIANE
RIBAS)

,

EquipeMalwee goleou o SãoMiguel do Oeste por 10 a O
]ARAGUÁ DO SUL -

Embora a classificação para
a fase final da Divisão Es

pecial do Campeonato
Catarinense de Futsal já con
tasse com a participação de

Malwee e Unoesc, a equipe
jaraguaense resolveu mos

trar todo o seu potencial e
goleou a equipe de São

Miguel do Oeste por 10 a

O, na noite de, sexta- feira, no
ginásioWolfgangWeege. Os
dois times aguardam a ro-

o dada deste final de semana

para conhecer a tabela da

próxima fase que terá a par
ticipação da Anjo Quimica,
única equipe já classificada

no grupo C. A outra vaga
está sendo disputada em

Colegial e Joaçaba.
A Malwee entrou em

quadra disposta a mostrar

que a fase irregular havia sido
suplantada após a vitória na

última quarta-feira por 3 a O

Atletas não encontraram dificuldades para driblar a Unoesc

sobre Palmitos.Com 1'33"
Falcão abriu o marcador

após dar um drible seco no

goleiro Zé. Um minuto de

pois o mesmo Falcão fez o

segundo gol concluindo
uma jogada trabalhada pelo
:!�venil Willian; Depois de

�antir o time do oeste com

boas defesas, o goleiro Zé

não conseguiu segurar um

chute cruzado de Falcão aos

12 minutos e aMalwee che

gou aos 3 a O. O quarto gol
foi de Xoxo aOS 15'55" em

jogada individual. Chico fez

5 a O aos 16'57" com um

chute forte do meio da qua-

FIGUEIRENSE QUEBRA SÉRIE DE DERROTAS
rt.:

O Figueirense venceu o Criciúma por 3 a 1, em .�

partida realizada no estádio Orlando Scarpelli no
domingo, válida pela 36° rodada do Brasileirão.

O resultado é ruim para o Criciúma que ainda

busca uma vaga na Libertadores em 2004. O time

do interior catarinense fica em oitavo com 52

pontos.
O primeiro gol da partida foi marcado por Dejair
aos 33 minutos do primeiro tempo. Logo depois,
aos 34, Luciano Sorriso igualou o placar. Na

segunda etapa, aos 3 minutos Fernandinho virou

a partida. Depois aos 26, Márcio Goiano

aumentou e Fernandinho fez o seu segundo, aos

33. Aos 33 da segunda etapa, Leonardo descontou.

Já o Figueira conseguiu interromper uma série de.

derrotas e continua no meio da tabela. A equipe
de Florianópolis passa aos 47 pontos. O próximo
jogo do Figueirense será contra o Fortaleza, fora (

-:

de casa, e o Criciúma enfrenta o Vasco, em casa .

dra. Faltando um minuto

para o término da primeira
etapa Dica e Franklin tro

carão empurrões e acaba
ram expulsos.

A segunda etapa foi uma
repetição da primeira, Aos
2'50" Zé fez pênalti em

.

Willian. Falcão cobrou e fez

6 a O. Aos 7'21" Chico fez o

sétimo gol após uma troca

de passes com Júnior. O oi

tavo gol surgiu aos �'36"
após uma saída errada de

bola da defesa da Unoesc,
Xoxo roubou a bola do

marcador e tocou para
Júnior completar com o gol
vazio. O nono gol começou
a ser trabalhado aos 12'56"

com James que tocou para
Xande tocar lentamente fora

do alcance do goleiro. O úl

timo gol foi marcado por
Ariel aos 16'41" com o ju
venil Ariel tocando por bai

xo das pemas do goleiro Zé. Lo.1:�I.III&�I.!.I,;;I.U.:l.l&::l.WL:w.:U:�
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