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Professores avaliam situação
pedagógica em Massaranduba

Cesar Junkes

Professores da rede municipal de Massaranduba estudam a criação de um Sistema Municipal
de Educação, do Projeto Político Pedagógico e Plano de Cargos e Salários. Página 8

Câmara inaugura instalações e

homenageia secretário deEstado

Cesar Junkes

o atirador Samuel Lopes vai
dar dicas sobre tiro festivo
para os competidores que
atuam nas provas da lSa
Schützenfest. Página 11

Técnico seleciona
18 nadadores para
estagiar na Ajinc

PÁGINA 12

Sistema Fecomércio

divulga atividades

realizadas no estado
PÁGINA 4

Conselho da Mulher
faz reunião em JS
o Conselho Estadual da

Mulher realizou a primeira reunião
descentralizada da entidade em

Jaraguá do Sul. A intenção é
motivar as lideranças para a

criação do Conselho Municipal de
Mulher.

PÁGINA 5
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Comodismo profissional:
Esperando a morte chegar
MARCO ANTONIO MURARA - Preso Diret. Acad.

Administração, Centro Univ. de Jaraguá do Sul- SC

Há pessoas que dizem ,"Quando me aposentar, não vou

fazer mais nada!"

Se levarmos esta afirmação a sério, chegaremos a

conclusão que o próximo compromisso deste indivíduo é

"vestir o, paletó de madeira". Mas será que alguém
�onsegUir1a não assumir compromissos, após alcançar o

. merecido descanso profissional?
Não é difícil encontrar, em qualquer departamento de

qualquer empresa, profissionais que digam: - O que eu faço
está bom, até onde cheguei está bom e "dá pra viver assim".

Se juntarmos este pensamento comodista ao primeiro,
encontraremos uma pessQa que decretou sua "morte" com

décadas de antecedência. Passará o resto dos seus dias

assistindo a vida passar na frente dos olhos.Muitos

transferem a iniciativa, motivação e pró-atividade para sua

vida pessoal, na forma de bens materiais: Carro, Casa, Casa
de praia, etc. Porém não se dão conta de que, apesar de

tudo isto, já morreram, profissionalmente.
O Comodismo é maior em �jdades pequenas, a fidelidade

é menor em centros maiores, principalmente para funções
básicas. Em algumas pequenas cidadss existem ainda os

"pactos invisíveis", onde uma empresa não costuma'

contratar profissionais de outra, m�smo que este esteja
descontente e com desejo de mudança.
A mudança significa para o acomodado riscos e

incertezas que estão fora de sua capacidade de aceitação.
Na maioria das vezes isto �stá diretamente ligado a cultura

regional. Existem funções que necessitam de oxigenação
periódica e por isso é fácil encontrar empresas que mudam,
alguns profissionais a cada 3 ou 5 anos.

Este raciocínio não significa dizei: que permanecer 10"

20 ou 30 anos em uma mesma empresa seja um erro, muito'

pelo contrário. O erro está no compo�tamento profissional
acomodado. Quem está sempre'busc�n9biàprimoramento,
conhecimento e tentando crescer" acaba muitas vezes
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M.?itàS;� v�ú:s quando o profi"ssíonal busca este

cresdITle�to não·ehcontra campo na empresa onde trabalha.

Neste momentochegou ao fim o período de troca: O que

tinha PfLr::i aprender e ensinar. Isto 'mostra que mudar de

�'�preJ�.·.t�fmb'ém é s�iu�ar, pois nã'o se interrompe o

processo de desenvolvimento de aptidões, postergàndo
assim a espera pela hora de partir,

Dia do Professor
rAo mesmo tempo

em que se ouve

falar que somente

através da

Educação
teremos uma

nação forte e

independente, a
sociedade
presencia o

sucateamento da

profissão .J

Ontem, dia 15 de outubro,
comemorou-se o Dia do Profes

sor. A data já foi mais marcante.

Houve época em que o magisté
rio era reverenciado e respeitado
como umaprofissão quelembra
va quase o sacerdócio. Embora
o salário, já em outras épocas, não
fosse compensador, existia a dig
nidade social. O respeito ao sa

ber, que acarretava a recompen
sa emocional, a dignidade. Com
o passar do tempo, esses valores
atribuídos ao magistério foram

sendo substituídos pelo descaso

ao profissional da educação, que,
em muitos Estados brasileiros, é
revoltante.

Nodoming6, as mazelas do

setor da educação tôrammostra

das ao telespectador brasileiro em
programa nacional. A' iniciativa
da emissora é elogiável pois re

velou a fragipdade do sistema

educacional,especialmente no se

'refere a valorização do professor, ,

que, em muitos locais do Brasil,
não recebe um salário digno.

Ao mesmo tempo em que se

ouve falar que somente através

da Educação teremos uma na

ção forte e independente, a soci
edade presencia o sucateamento

forçado a abandonar a profissão
porque o salário recebido não é

suficiente para as despesas bási

cas de uma família de quatro pes
soas.

Como que vamos exigir mais
qualidade no ensino se nossos

mestres estão esquecidos, lutan
do praticamente sozinhosporme- �
lhores condições de trabalho e de

salário. Como vamos exigirdenos
sos filhos um melhor desempe
nho em sala de aula se o profes
sor já não tem mais tempo de se

atualizar e, para sobreviver den

tro da profissão, se vê forçado a

trabalhar em diversas escolas, em
turnos que iniciam de manhã e se

prolongam até a noite.

Sinceramente, acreditamos

que os professores têm pouco a

comemorar, mas certamente,
têm muito a reivindicar. Espe
ramos e contamos que o poder
público e a sociedade, de um

modo'geral, tome parte na luta f.�

dos profissionais da educação
por dignidade, melhores salári
os e melhores condições de tra

balho, além da implantação de

politicas que permitam o desen

volvimento profissional dos pro.,
fessores,

da profissão, patrocinado justa- ,

mente pelo Estado, ou seja, pelo
pode público, que, através de
suas politicas, esquecem de va

lorizar e incentivar essa parcela
da comunidade que escolheu

como profissão a difícil arte do

magistério.
De um modo geral, toda a.

sociedade brasileira cobra do

professor mais conhecimento,
mais profissionalismo, mais efi
ciência emais empenho,mas es

quecem de cobrar do Estado a

manutenção da qualidade do

.ensino tendo como foco princi
pal a valõrização salarial do pro
fessor, que, em muitos casos, é
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-INICIATIVA: COMUNIDADE DE JARAGUÁ DO SUL PARTICIPA DE SOLENIDADE DE INAUGURAÇÀO

A secretária de Desenvolvimento Regional, Niura
Demarchi dos Santos anunciou ontem que já tem a

garantida uma verba de R$ 8,2 milhões para serem

investidos, ano que 'vem, nos cinco municípios que

integram a 240 Secretaria de Desenvolvimento Regional
(Jaraguá do Sul, Corupá, Guaramirim, Schroeder e

Massaranduba). Além dessa verba, a secretaria

assegurou ainda recursos de mais R$ 1 milhão para a

microrregião, do Itapocu.

INDICAÇÃO
A bacharel em Ciências Contábeis pela Unerj, Fabiane
Karine Schmidt, 23 anos, está sendo indicada para
ocupar o cargo. de gerente de Planejamento,
Orçamento e Gestão da 240 Secretaria de

Desenvolvimento Regional. Fabiane atuou no Sebrae
de Jaraguá do Sul nos últimos quatro anos e ingressa
na Secretaria para substituir Márcio Renato Steilen, que
abandonou o cargo na secretaria e a coordenação
regional do PSDB.

REUNIÃO
Na próxima segunda-feira acontece mais uma reunião

do Conselho de Desenvolvimento Regional. O

encontro dos conselheiros acontece sempre uma vez

por mês e desta vez contará com a presença dos

deputados federais Adelor Vieira (PMDB), Carlito
Merss (PT) e Paulo Bauer (PFL). A reunião começa às

8h30, no auditório do Centro Universitário de Jaraguá
do Sul. De acordo com a secretária da 240 Secretaria

de Desenvolvimento Regional, a intenção é solicitar o

empenho dos deputados federais que representam
Santa Catarina para que o Estado e a região recebam
obras para melhoria da infraestrutura.

MEDALHA
A delegada da comarca de Guaramirim, JuremaWulf

receberá, no dia 24 deste mês, a Medalha de Mérito

Funcional ''Alice Guilhon Gonzaga Petrelli". Ela vai

receber o mérito das mãos do governador do Estado,
Luiz Henrique da Silveira, em solenidade marcada para
às 15 horas, no Centro Administrativo do Besc, em

Florianópolis.

TROCA
A assessoria da Juventude da 240 Secretaria de

Desenvolvimento Regional está sendo ocupada por
Dirceu Fiamoncini, que ocupava o cargo de Oficial

de Gabinete, que atualmente está sendo. coordenado
pelo assessor da Juventude, Ivo Schmidt.

PMDB
O diretório do PMDB de Jaraguá do Sul promoveu
reunião na noite de ontem para apresentação dos

novos filiados e coletiva ã imprensa. A eleição que vai
escolher a nova executiva do diretório municipal está
marcada para o dia 26 deste mês.

ENTR,E ASPAS .

"As pessoas precisam saber o que é
socialismo". A afirmação é do presidente da
Comissão Provisória do PCdo B, José €arlos
Pires.

Legislativo jaraguaense
inaugura novas instalações

. ]ARAGUÁ DO SUL - As

novas instalações da sede da

Câmara e Vereadores foram

inauguradasnanoite de segun
da-feira desta semana. Esta

vam presentes os representan
tes do legislativo e membros
da: comunidade. A reforma,
iniciadadurante o recesso par
lamentar, tomou a sede mais

ampla e commelhores condi

ções de atendimento ao pú
blico. No térreo estão dispos
tos os 18 gabinetes e a recep
ção, além da sala do diretorpt
casa. No segundo piso esta

rão dispostos o plenário, se

cretaria da Câmara e a sala da

presidência. Os gabinetes dis
põem de novos microcom

putadores com software e

impressora e móveis, além da

instalação de sistema de vota-
.

ção eletrônica egerenciamento
de gabinetes. Com a nova es

truturaos assessoresparlamen
tares poderão receber melhor
a população e a secretaria da
Câmara agilizará os serviços
prestados a toda comunidade
com mais qualidade.

A sessão contou com a

presença do secretário deEs
tado da Segurança Pública e

Defesa do Cidadão, João

Divulgação
João Henrique Biasi e o Carione Pavanello

Henrique Biasi, que entregou
a Carta Constitutiva. Este do

cumento oficializao funciona
mento denoveConselhos C0-
munitários de Segurança
(Conseg's), emJaraguá do Sul..
Com a Carta, os Conselhos

passam a ter permissão para

realizar debates e r�uniões com
a comunidade, visando suge
rir politicas de Segurança Pú

blica.

Os Conseg's irão atender a
nove bairros com urna popu
lação estimada em cinco �
pessoas. Para o secretárioJoão

. Henrique Blasi a instalação de
mais esse conselho é um pas
so adiante para alcançar a

meta estabelecida de 600

Conseg's em funcionamento
até o final do governo. "A par
ticipação da comunidade na

discussão sobre segurança é

importante na prevenção e re

dução dos índices de

criminalidade", destacou.Já o
coordenador estadual do pro

grama de polícia comunitária,
coronel PM Jarí Luiz

Dalbosco, garantiu que cada
conselho de segurança define
suas prioridades. "O objetivo
maior é integrat a polícia e a

comunidade, para que juntas
busquem soluções criativas

para os problemas de segu-,
rança", afirmou. (CELlCE
GIRARDI)

José Cario Pires preside a Comissão Provisóri�esar Junkes

partir da divulgação de nos
sas propostas pretendemos
ampliar o número de adep
tos", ressaltao presidente. Se
gundo ele, a intenção é lan

çar um candidato ao cargo
de vereador e aliar-se aos

partidos que defendem o

governo de Lula, onde o

PCdoB tem como represen-

tante o ministro dos Espor
tes,AgneloQueiroz. Pires faz
questão de ressaltar que não

o partido não defende o co

munismo, mas o socialismo

que tem como base o pen
samento marxista.

Atualmente o PCdoB é

um partido estratégico no

Brasil. Embora aqui na região

Artesão do Morro da Boa Vista funda o PCdoB de JS
]ARAGUÁDO SUL-O ar

tesãoJosé Carlos Pires é pre
sidente da Comissão Provi
sória do PCdoB, sigla que'
teve sua criação oficializada
na tarde da terça-feira desta

semana, na Câmara de Ve
readores. De acordo corri

Pires, que é morador do
Morro da Boa Vista, a idéia
de fundação do PCdoB sur

giu durante o período em

quemorou_em Florianópolis
diante da necessidade de se

criar uma nova ordem mun

dial, baseada na igualdade dos
direitos. "Não queremos im

por nada. Todas as mudan

ças propostas pelo partido
devem acontecer através da

Educação", argumenta Pires.
De acordo com Pires, o

PCdoB de Jaraguá do Sul
tem apenas nove filiados. ''A

não tenha força, a iniciativa
de JoséCarlos Pires vai aju
dar os outros partidos con

siderados de esquerda, espe
cialmente ao PT e ao PSB,
que atuam com ideologias
parecidas. José Carlos Pires

foi um dos fundados do PT

de Florianópolis e nas últimas

eleiçõesmunicipais concorreu
a uma vaga na Câmara de

Vereadores pelo Partido dos

Trabalhadores. (MARIA HELE

NA D� MORAES)

M�..
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I ENCONTRO: ENTIDADES DA INDÚS1RIA E COMÉRCIO DIVULGAM NA REGIÃO TRABALHOS DESENVOLVIDOS EM 2003

Entidades se
� .

em p re s a r ios

JARAGuA DO SUL - Re

presentantes do Sist�ma
Fecomércio, composto pelo
Sesc (Serviço Social do Co

mércio) e pelo Senac (Ser
viço Nacional e Aprendiza
gem Comercial) e o Sebrae
estão em caravana pelo Es
tado informando os proje- ,

tos e divulgando os progra
mas desenvolvidos pelas en
tidades. Na Terça-feira, dia
14, as entidades se reuniram

no Clube Atlético Baependi
com a imprensa e empresá
rios da região onde foram

apresentadas as propostas
para 2004 e analisadas as ati

vidades do ano 'em Jaraguá
do Sul e todo o Estado, des
de o incentivo às micro e pe
quenas empresas até a for

mação qualificada de mão

de-obra e a preocupação
com a.qualidade de vida do
comerciário.

De acordo com o pre
sidente do Fecomércio, An
tônio Edmundo Pacheco,
estes encontros procuram
estreitar o relacionamento
com as entidades que a

Fecomércio dirige e a co

munidade. "Queremos es

cutar o que o empresariado
tem a nos dizer e mostrar a

eles o que estamos realizan

do e as opções que a fede

ração tem a proporcionar
para nosso associado", ex
plica Pacheco. Uma das

grandes preocupações dos
comerciantes diz respeito ao
final de ano e as vendas re

lacionadas a data. O presi
dente da federação do co-

. mércio, acredita num final

�

reunem com

da re.gião

Cesar Junkes

Representantes do Sistema Fecomércio e o Sebrae estão em caravana pelo Estado

de ano promissor para in

dústria e comércio. "Diante

da estabilidade que vem

acontecendo com a econo

mia, com a inflação contro
lada e a taxa de juros bai

xando paulatinamente a nos

sa expectativa é de as ven

das de-natal sejam melhores

que a de 2002", adianta
Pacheco. Q

A construção de uma

sede do Sesc também foi

pauta da conversa com os

empresários.' De acordo
com o diretor regional do
Sesc, Robison da Costa Rosa
o terreno de 21 mil metros

quadrados adquirido no va
lor de R$ 1,25 milhão está

sendo pago e dentro em

breve será iniciado o proje
to para execução do prédio
que ficará no bairro

Czerniewicz, próximo a

Scar. "Pretendemos no ini

cio do ano lançar um con-'
curso para que os profissio
nais da cidade façam o me-

lhor projeto. Faremos a aná

lise e esperamos que até me
ados de 2004 o projeto es

teja pronto para que possa
mos iniciar as obras", expli
ca o diretor Regional que re
conhec� que o Sesc de

Jaraguá do Sul realiza um tra

balho muito bom, mesmo
diante do pouco espaço fí

sico que hoje dispõe. "Quan
do tivermos nossa sede pró
pria poderemos ir além dos

mil i quinhentos atendimen
tos que realizamos atualmen

te", frisa o diretor.

O diretor regional do
Senac, RudneyRaulino tam
bém apresentou a situação
atual da construção do pré
dio da entidade em Jaraguá
do Sul. "As obras, que inici
aram em julho, estão em

franco desenvolvimento.

Nossa projeção de térmi

no é fevereiro do próximo
ano. O prédio é de 1,5 mil

metros quadrados (três ve

zes o tamanho da atual es-

cola), e irá dispor de biblio
teca, dois laboratórios de

informática, um laboratório

de enfermagem e ,salas de

aula mais espaçosas. A obra

está orçada em R$ 1,3 mi

lhão.

O Sebrae/SC também se
"

fez presente com o diretor

Superintendente Carlos Gui
lherme Zigelli, que explicou
sobre os compromissos do

Sebrae com a comunidade

deJaraguá do sul e região, nas
ações de Programas de jo
vens empreendedores, em
parceria com a secretaria de

Desenvolvimento Regional, a
atuação do programa
Proder Comcenso, que visa

a implementação de ações de
desenvolvimento local. O

presidente da Fecomércio e

os diretores das entidades já
percorreram 18 regiões e de

vem passar ainda por Itajai,
Brusque,Joinville, São Bento
do Sul e a grande
Florianópolis. (CG)

Brasil Telecon cxp and c serviço ADSL
FLORIANÓPOLIS - A dias. O serviço ADSL tor- Canoinhas, Capivari de renço, São José, Tijucas,

Brasil Telecom expande na o acesso à internet até Baixo, Florianópolis, Timbó, Tubarão, Videira,
sua rede de serviço ADSL 30 vezes mais rápido e Gaspar, Imaruí, Xaxim e Joinville.
em mais 2,2 mil novos mantém a linha telefônica Ituporanga, Joaçaba, A Brasil Telecom inves-

acessos. O quadro foi am- livre para fazer e atender. Jaraguá do Sul, área indus- tiu R$ 2 milhões para ex-

pliado em 28 cidades onde chamadas. trial de Rio Negro, pansão da planto O servi-,
o serviço já estava esgota- Os novos acessos estão Navegantes, Piçarras, Rio ço de acesso a internet via

; do. Os acessos estão sen- sendo comercializados nos do Sul, São Bento do Sul, tecnologia ADSL chegou
;'� do comercializados no pla- municípios de Araranguá, São Francisco do Sul, San- no estado em março de

'f?! no pré-venda, com insta- &alneário Camboriú, Con- to Amaro da Imperatriz, 2001, sendo que já estão I, �
'-

lação do produto em 30 Ilórdia, " Caçador, São João Batista, São Lou- conectados 36 mil clientes.

QUINTA-FEIRA, 16 de outubro de 2003

CURSO
O Núcleo de Cabeleireiros Profissionais da

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do

Sul está preparando, para o dia 3 de novembro, o

34° Curso de Aperfeiçoamento Técnicos de

Cabelos, que vai mostrar as novas tendências de

cores de cabelo para o verão 2003/2004, além
de segredos da colorometria e técnicas das

mechas. Quem vai ministrar o curso é o

profissional Leandro Silva. Associados da'Acijs
e Apevi não pagam nada. Profissionais não

associados pagam R$ 30,00 antecipado e R$

35,00 no dia.

PALESTRA
O Núcleo das Transportadoras da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul promove,

no dia 29 do mês que vem, .palestra sobre

Gerenciamento de Pneus em Frotas, ministrada

pelo químico especializado em borrachas, Pércio
Guimarães Schneider. Com 20 anos de

experiência, Schneider é consultor na área de

treinamentos relativos a pneus, seus usos e

cuidados e vai comentar sobre a importância dos

pneus, legislação, principais funções, estrutura,

tipos e construções, desenhos e demarcações,
alem de mostrar as diferenças de rodas, câmaras

e protetores. Ele também vai falar das razões do

desgaste, armazenagem, utilização e reforma. A

palestra é gratuita.

TRABALHO
O Senai de Jaraguá do Sul marcou para o dia 23

deste mês a palestra "O mundo do trabalho,

possibilidades e· desafios" com a intenção de

explicar o funcionamento do novo curso de

ensino médio que o Senai está implantando em
, !

Jaraguá do Sul. Na oportunidade, será mostrada

a estrutura do curso de ensino médio e visita às

instalações. O even!o é dirigido aos futuros

alunos e seus familiares .
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o Centro de CulturaAlemã através de sua diretoria, realiza
Sábado, dia 25 o 110 Café Colonial Dançante na Sede dá
Recreativa Duas Rodas, a partir das 18 horas. O destaque é

para o encontro Brasil Alemanha, onde o centro irá

recepcionar empresários alemães. O café colonial dançante
será animado pelo Trio Musical Tirolês, Coral Centro
Cultura Alemã, Chorgerneinschaft Teobald - Frankfurt
além de outras atrações culturais. Os cartões estão sendo
vendidos a R$ 15,00 com os membros da diretoria e no

próprio Centro de Cultura Alemã, das 17:00 às 20:00
horas.

SENAI
14 O SENAI/SCJaraguá do Sul encerra, amanhã as inscrições

para o curso de MOPP (Treinamento Específico de
Condutores de Veículos Rodoviários Transportadores de
Produtos Perigosos). O teste de seleção estámarcado para
o dia 17 de outubro às 18h30min. Para se inscrever os
candidatos deverão possuir carteiraNacional deHabilitação
B, C,D ou E; ter 21 anos completos; saber ler e interpretar
texto. O curso começa no dia 18 de outubro e as aulas
serãoministradas nos finais de semanas, das 8h às 12h e das
13h às 17h, nas dependências do SENAI, localizado na rua
Isidoro Pedri, 263 - Rio Molha.
Mais informações no site da instituição (www.sc.senai.br)
ou no pelo telefone 372-9500.

CONFERÊNCIA
O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), com
o apoio da prefeitura jaraguaense, promove a II
Conferência de Assistência Social de Jaraguá do Sul, que
acontece amanhã e sábado (17 e 18/10). Aberto à

participação da comunidade, o evento se apresenta, de
acordo com os organizadores, "como oportunidade para
que todas as entidades representativas possam conferir,
deliberar e discutir a Política de Assistência Social como

garantia de necessidades sociais, avaliando sua efetividade
como política de inclusão, traçando novas direções". A
abertura da conferência está prevista para as 18h30min
de sexta-feira, no auditório da Acijs. Já as atividades do

segundo dia do evento iniciam às 8h, na Unerj onde
serão desenvolvidas as oficinas de trabalho para avaliação
da política de assistência social do município e realizada
a escolha dos delegados que representarão Jaraguá do
Sul na Conferência Estadual de Assistência Social. Mais

informações podem ser obtidas pelo e-mail

social.conselhos@jaraguadosul.com.br e dos telefones
372-8101 e 372-8107.

CARROS ANTIGOS
Inicia amanhã atéDomingo o 10 Festival de CarrosAntigos
na Caraguá Veículos. Haverá uma programação paralela
ao evento, com happyhour no Saint Sebastian Flat, almoço,
jantar, atrações musicais e culturais, café colonial, além de
feira de artesanato, mercado de pulgas e serviço de bar e
lanchonete. A inscrição custa R$ 30,00 e dá direito a uma

vaga na exposição, crachá, certificado, identificação do
veículo, camiseta do evento, happy hour, café colonial e
translado. Para o acompanhante a inscrição é de R$ 20,00.
Informações podem ser obtidas no telefone 371-2422.

""'tl:fixará você

dd:bs pessoas.
Seia dis, ta na vida a dois,
Cor: Ver'; elho, cinza e

amarelo.

imo r de alguém
r: Azul, verde e

rosa.

Câncer - Divulgue as suas

idéia lie os seus

h ois, deseios a

fI ar: Branco,
p

redacao@jornalcorrelodopovo.com.br

IPRIORIDADES: CONSELHO ESTADUAL DA MULHER PROMOVE PRIMEIRA REUNIÃO DESCENTRALIZADA

•

Criação do Conselho daMulher
é discutido em Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL -

Mobilizar a comunidade

feminina de Jaraguá do

Sul para a criação do

Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher.Este

foi o principal objetivo
da reunião descentraliza
da do Conselho Estadu
al dos Diretos da Mu

lher, ocorrida na tarde

de terça-feira no Sindi

ca to dos Trabalhadores
nas Industrias do Vestu

ário e que, pela primeira
vez desde que foi funda

do, promove sua reu

nião mensal fora da ca

pital do Estado.A inten

ção, de acordo com a

presidente do Conselho,
Arlete Carrninatti Zaga,
é motivar as lideranças
femininas da região para
que se engajem na luta

pela defesa dos direitos.
da mulher. "A formação
do Conselho é o primei
ro passo para a cobran

ça de políticas públicas
favoráveis às questões de

gênero", afirma Arlete.
O Conselho Estadu

al dos Direitos da Mu

lher e formado por re

presentantes do gover
no e da sociedade civil,
composto. por 22

conselheiras e respecti
vas suplentes, sendo 11

representantes da socie

dade civil, 11 suplentes
e 10 representantes de

órgãos governamentais
do Estado e um repre
sentante da Assembléia

Legislativa. Vinculado a

Secretaria de Estado do

Reunião descentralizada do Cedim acontece na terça-feira

Desenvolvimento Soci

al, o Cedim tem por
principal atribuição pro
mover políticas públicas
e incentivar, coordenar
e assessorar programas,

projetos e ações em to

dos os níveis da admi

nistração visando garan
tir a defesa dos direitos

da mulher.

Além da criação de

Conselhos Municipais,
que atualmente existe

apenas nas cidades de

Lages, Criciúma e

Chapecó, o Cedim tam

bém luta pela implanta
ção de delegacias
especializadas para aten

dimento à mulher. Em

J araguá do Sul, a vice

presidente do Sindicato

dos Trabalhadores nas

Indústrias do Vestuário e

representante da Fetiesc

uanto mais'

ê for, mais bem-
s rá no setor

con/ú .. Cor: Creme, vinho e

branco.�;;t)
Virgem - O clima de

-

o deverá reinar,
trabalho como

r: Marrom, azul e

ão porum
ei'õ acabar em

rQmonce:�:C:O'lf: Pink, preto e

amarelo.
Esc

a e criativa. Com o

(Federação dos Trabalha
dores nas Indústrias)
Rosane Sasse, lembra que
o Sindicato promoveu
uma campanha, em 1997,
para a criação da delega
cia da m�her em Jaraguá
do Sul. "N a época, fize
mos uma abaixo-assina

do com 8.583 assinatu

ras", recorda Rosane.

A implantação de

Centros de Atendimento
à Mulher Vítima de Vio

lência, os chamados abri

gos, e também mudanças
na legislação que permi
tam a pena restritiva da li

berdade para o agressor
fazem parte das priorida
des do Cedim. "Nossa
luta é pelo fim do pacto
do silêncio e por mudan

ças na legislação que per
mitam a punição do

agressor, que atualmente

,

é beneficiado com penas
brandas, já que a violên

cia contra a mulher ainda

é considerada um mal

�enor", ressalta

Arlete.Segundo ela, a lei

atual considera a agressão,
a lesão corporal, crimes
de menor potencial ofen
sivo e estabelece penas al

ternativas, como presta
ção de serviços à comu

nidade.
Ainda de acordo com

Arlete, a meta do Cedim

é produzir ações na área

da saúde, violência, mer
cado de trabalho para a

mulher, realizar fóruns

no interior; distribuir
cartilhas de orientação
jurídica e prestar todo a

assistência possível às

mulheres vítimas de vio
lência. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Sagitário,,::;;- Trabalho extra

vai ser7�i\0. Nainti�}íia�, 9'3Inde atraçãope�9:1e" parceiro. Cor:V(�elh� marrom e creme.

Copricérnic-c-Sejo mais

as suas decisões.
momento para se

Preto, bege e

rosa.

Peixes --A sorte estará ao

paixão, o clima
ntura e ousadia.
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I EXEMPLO: WALDEMIRO MAZURECHEN FOI UM DOS PRIMEIROS MÉDICOS A ATUAR EM JARAGUÁ DO SUL
o

Dr. Mazurechen atuou por 35
.

anos em prol da comunidade
JARAGUÁ DO SUL -

Nascido em União da Vi

tória, no dia l " de agosto
de 1913, Dr. Waldemiro

Mazurechen, um dos mais

importantes personagens
da história jaraguaense, fa
leceu no último sábado, dia
10, de falênciamúltipla dos

órgãos, aos 90 anos.

Foi um dos primeiros
médicos a atuar no muni

cípio, desde 1939, quando
se mudou para Jaraguá de;>
Sul. Trabalhou durante,
mais de 35 anos nos dois

hospitais da cidade e em

seu consultório particular,
onde fez desde simples
atendimentos até trabalho
sos partos. Em algumas
ocasiões, fazia consultas

gratuitamente ou, muitas

vezes, aceitava como paga
mento" ovos" marrecos e

outros produtos, sempre
primando pela saúde dos

praguaenses.
Em 1964 completou

jubileu de prata, sendo ho

rrienageado no Clube Atlé
tico Baependi por um

grande número de admi
'radores que vieram cum-.

primentar o médico huma-

Divulgação
Dr. Mazurechen estava aposentado há cerca de 30 anos

nitário. No mesmo ano,
•

recebeu o título de cidadão

honorário, projeto de au

toria do então vereador
Norberto Hafermann. Na

mesma ocasião, a Câmara

Municipal aprovou seu

nome 'para figurar na rua

que s�l da Avenida Mare

chal Deodoro e acaba no

prédio do Hosüital São
José. "Ele considerou um

absurdo dar o nome de
uma pessoa com vida a

uma rua", conta uma de
suas duas netas, Nadja
Mazurechen.

O Dr. Mazurechen foi

responsável pela fundação
do Rotary Club em

Jaraguá do Sul, em 1952.

Sua, participação, no
entanto, não ficou restrita

a atividade médica. Envol

veu-se com a política,
onde foi candidato à de

putado estadual pelo PSD

(partido Social Democra

ta). Era, inclusive, amigo
do então Presidente do

Senado, Jucelino Kubits

check, ao qual fazia cons

tantes visitas no Rio de Ja
neiro,

Aos 87 anos, foi agra
ciado com o título de Per

sonalidade do Século de

Jaraguá do Sul como pro
fissional da saúde.

Aposentado há quase
trinta anos, Dr. Waldemiro

'Mazurechen morava na

mesma casa, construída

pela família em 1954, pró
ximo ao Colégio Jangada.
Foi casado com Herta

Jucksch, da qual era viúvo,
com quem teve três filhos
e duas netas, e depois ca

sou-se com Elli Pekny.
(CAROLINA TOMASElLl)

SecretariaRegional asssina convênios para obras emescolas
JARAGUÁ DO SUL - A Niura Demarchi dos San- que serão usados em qua- fessora Lilia Ayroso

24° Secretaria de Desenvol- tos, a liberação dessa ver- dra polivalente; Elisa Cláu- Oeschler, que tem um con-

vimento Regional firmou ba representa o empenho dio de Aguiar (Schroeder) vênio no valor de R$ 1,3'
convênios no 'valor total de do governo do Estado em que tem direito a R$ 100 milhão para ampliação de

R$ 2,8 milhões para obras garantir uma educação de mil para gastar na conclu- três salas de aula, circulação,
de reforma, ampliações e qualidade aos estudantes da são do galpão; General recreio coberto e reforma
melhorias em escolas da

'

rede estadual de ensino. Rondon ( Massaranduba) geral de edificação.
rede estadual da região do Serão beneficiadas as que vai receber R$ 95 mil. Também serão libera-

Vale do Itapocu e também escolas Heleodoro Borges, para a ampliação dos sani- dos R$ 351 mil para a cons-

para a incubadora industri- que vau receber R$ 389 mil tários; Teresa Ramos ( trução da ponte sobre o Ri-
•

al de Jaraguá do Sul, que vai para a construçã�de uma Corupá), que terá R$ 481 beirão Grande ligando o

receber R$ 420 mil. De quadra de esportes; Abdon mil para serem usados, na município de Jaraguá do
acordo com a secretária Batista, que terá R$ 201mil, quadra de esportes e Pro- Sul a Corupá.

!

[

Criançada se emocionou com festa feita por voluntários

Voluntários fazem a festa

de crianças em escola

Jaraguá do Sul -

Funcionários de uma

empresa mostraram esta

semana que solidariedade (:;

carinho não tem idade, e que
sempre pode ser praticada
de alguma forma. Doze

voluntários promoveram
uma festinha na Escola

Municipal Adelino Fran
cener no Morro da Boa

Vista para cerca de cem

crianças na tarde de

segunda-feira, dia 13. ''As

crianças tinham programado
apenas um campeonato de

pipa para lembrar o dia 12, ,

que acabou não aconte

cendo por causa da chuva,
então resolvemos levar

lanches, refrigerantes e

brinquedos para a garo
tada", conta Davidson

Gustavo Reif gerente geral
da Unimed, patrocinadora
das doações.

Na escola a criançada se

emocionou com a presença
dos voluntários que brin

caram e cantaram com os

pequenos. "Foi uma experi
ênciamuito gratificante, elas
estavam realmente ansiosas

pela nossa chegada", lembra
Reif.

A auxiliar administrativa

Scheila Sabel e a colega Ana
Paula Borges se vestiram de

palhaço e animaram a festa.

"No começo ficamos

assustadas porque esta foi a

nossa primeira experiência

como palhaços. Mas o mais

legal foi ver o brilho nos

olhos das crianças e ver que
elas estavam realmente

felizes com a nossa presença.
Além da carência material,
de brinquedos e comida eles

também têm uma carência

muito grande de carinho e

atenção", explica Scheila.
Para diretora da Escola

Laurici Bortolini a visita dos

voluntários foi um grande
presente para as crianças,
"Eles sabiam que haveria

uma surpresa, e ficaram

numa expectativa só. Foi

uma tarde muito divertida

para eles que receberam

brinquedos, guloseimas e

atenção. Foi maravilhoso",
comemora a diretora.

A idéia deu tão certo que
os funcionários já estão se

programando para fazer

uma festa na época natalina.
"É tão simples fazer unia

criança sorrir e tão im

portante. Estamos estudan-
do uma maneira de poder
homenagear e dar um

(

I
presente a elas, que muitas �
vezes acabam passando
estas datas festivas sem

presentes porque os pais não
têm condições de dar. Então
se podemos ajudar de

alguma forma, iremos faze-
lo com certeza e a empresa
é companheira desta idéia",
finaliza o gerente geral da
Unimed. (CEUCE GIRARDI)

. , ."

ACESSE A PAGINA DA SHUTZENFEST NA lOOK HERE E SAIBA
TUDO QUE ROLA NA MAIOR FESTA DE JARAGUÁ DO SUL
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10 PERFEITO ATENOIMENTO EM SUAS MÃOS

IFones: 371-1080/ 9973-8675
Rua Roberto Ziemann, 840 • SI 1
Czerniewicz .. Jaraguá do Sul

A 15a Schützenfest anda a todo o

vapor. O sucesso do primeiro fim de

semana, com a realização de bailes
animados por dez conceituadas

bandas, entre elas a Cavalinho, Vox
3 e Dolomiten Sextett, atraiu mais
de 27 mil visitantes só no sábado e

domingo. Paralelamente, grupos
folclóricos de toda a região fizeram

belíssimas apresentações e as

competições de tiro movimentaram

os estandes oficiais e visitantes.
Além disso, foi realizada uma tarde

comemorativa ao dia da criança,
com diversas' atividades para os

pequeninos.
Nas ruas, o show de atrações ficou
por conta do desfile dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale do

Itapocu, que percorreram as

principais ruas da cidade com

distribuição de chope até chegar aos
portões do Parque Municipal de
Eventos.

Durante a semana as atrações
continuam, mantendo o clima de
festa e congraçamento entre

organizadores e visitantes, seja nos

camarotes, nas pistas de dança ou a

.céu aberto. Quem ainda não

prestigiou a 15a Schützenfest, não
deve ficar de fora. Conheça as

atrações que estão e i rão acontecer

durante a Festa mais esperada do

ano nesta 3a edição do Schützenfest

Zeitung, o jornal Oficial da
S chützenfest.
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Carreata
Festiva

Convidados, grupos, membros da CCO e a comunidade em geral participaram da

Carreata Festiva orqanizada pela Comissão Central Organizadora da lSa
Schützenfest. O Bierwagen, ou carro de chope, abriu a carreata distribuindo

chope e também levando a rainha da Festa dos Ati radores, Débora j unckes, e as

princesas Andréia Klowaskl e Andrisa Michaelsen, além do mascote Wilfried.
O passeio começou às 18 horas desta terça-feira, com saída da Praça Ângelo
Piazera e teve uma grande adesão de veículos. Após percorrer as principais ruas

da cidade, oscarros dlriqiram-se ao Parque Municipal de Eventos e deram início'
à programação do dia 14 com aabertura oficial dos portões:
É oterceiroano consecutivo que a carreata é realizada e o objetivo é divulgar,
confraternizare fazer com a cidade entre no clima da Festa, segundo a secretária
da CCO, Daniela Ângela Lenzi.

'.

. Mais de' 3800 crianças'par(iclparam"das at'ividades-no'Parque,Municipal de Eventos'
� si: i71r0.'ili�;;['fXk���\v4i�i<kf",��*fhCl\. �;Vif,,�f��1i1;{\�t_(_i;U.j�11tSlliEitff21tI'lGj_j�� ;!fI \( ,in'\ tft'l��tH -,

Beber entra no clima da 15
_'( -.�

, também 'está com a promoção "Beber Fest a

Festa dos Preços Baixos", que está sendo.
realizada nas seis lojas da rede: em Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Jninville e São. Bento
do Sul. Além de enfeitar as lojas com

bandeirolas relativas às festas germânicas,
oferecem promoções em alguns itens da loja.

O gerente administrativo, Fabrício
Thomaz Beber, afirma queas medidas "tem
dado resultado positivo nas Vendas, além de
manter o espírito da Festa dos Atiradores
vivo".

A loja Beber calçados e esportes de Jaraquá do

Sul, localizada na Avenida Marechal Deodoro, 88,
está em clima de festa desde que a 15a Schutzenfest

começou, no dia 9.
,

Assim como nos outros anos,' a loja contratou
um rnúslco para interpretar canções germânicas em
frente' ao estabelecimento comerclal. O músico
Adelar se apresentou na última sexta-feira no

período vespertino e no sábado pela manhã até às
15 horas, atraindo um grande número de

expectado res,
Durante o período das festas de outubro, a Beber

o"
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Serviços, Equipamentos e Instalações
Tel. 275-2167 - e-mail: comercial@piazera.com.br
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 252 - Centro - Jaraguá do Sul - SC

Os sócios-proprietários Ariovaldo dos Santos e Podaliro Félix em frente aos boxes 13 e 14

SCHTUZENKARTOFFEL:
As batatas· recheadas da Schützenfest

Após 12 anos sendo comercializada na

Schützenfest, a batata recheada é
novamente uma das principais atrações
gastronômicas da Festa dos Ati radares.

Cerca de 45 mil batatas já foram

degustadas desde que os sócios Podaliro
Félix e Ariovaldo Xavier dos Santos, o Ari,
trouxeram a novidade para o muni-cípio.
Ari explica que a idéia surgiu p-or parte de

Félix, que vendia batatas na Oktoberfest.'
em Blumenau, e mudou-sé para Jaraquá
do Sul. Félix procurava um sócio quando
fechou uma parceria com Ari para vender

as batatas recheadas na S chützenfest.
Desde então, eles trabalham num dos mais

movimentados boxes de alimentação do

evento.

Este ano, a Schtuzenkartoffel, ou ba

tata dos atiradores, está sendo co

mercializada nos boxes 13 e 14 a R$ 4,50.
Desde 1998, o preço da batata teve um

acréscimo de apenas R$ 0,50 por unidade,

efetuado em 2002. "Não mudamos
em nada. A qualidade continua a mesma

e o valor subiu pouco", comenta Ari.
Para fazer a batata, o box conta com

cinco funcionários especializados e um

forno industrial com capacidade para
240 batatas, que são assadas a 400 graus
de calor e depois recheadas com bacon,
provolone e requeijão. O tempo de

preparo é de 50 minutos, em média.
Muitos consumidores afirmam que a

Schtuzenkartoffel é o símbolo da Festa.
Um destes assíduos consumidores fez
uma interessante comparação: "Ir à
Schützenfest e não consumir a

Schtuzenkartoffel é ir a Roma e não ver o

Papa".
Ari acredita que sejam vendidas cerca

,de cinco mil batatas até o final da Festa,
quantidade alcançada também nos ou

tros anos. "O importante é que o pessoal
gosta e quer voltar", acrescenta Ari.

Contratos pelos Telefones:

A Batata Receada
com gostinho da
Alemanha é só na{47} 9973-2979-

Fone Fax: {47} 387-0935
E-mail: montanari@montanari.com.br

Endereço: ORQUESTRA OS MONTANARI

Caixa Postal 721 - CEP 89010-971

www.montanari.com.br BLUMENAU - SANTA CATARINA
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Daiane Reinert (E), Jackeline Mohr, Daniela Ristow e

Jackson Decl<er

O pessoal de São Paulo invade a IS" Schützenfest e

o casal amigo, Alexandra e Régis Schimanko

Gilmar George e Sidnei Marcelo Lopes, Presidente da
Fundação Cultural, no camarote' da CCO

Aproveitando o primeiro fim-de-semana da Festa,
Roseli e Silvi.o Meier

No camarote da Lunender: Renato Zorzetti e

Jussana Lunelli

••••••
O Restaurante Aurora na temporada da
Schülzenfest estará aberto de Sexta à

Domingo com o tradicional almoço e jantar.
E convidamos vocês para conhecer nossa
Schützenbiergarten na Schülzenfest.
Maiores Informações: 376-1084

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

Animação
garantida
para seu

evento!

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

ESPECIAL
CORREIO DO POVO

Antídio Aleixo e sua esposa Beatriz Ender Lunelli com
os amigos Dalva e Celso Nagel

o querido casal Gilson e Mônica Pereira no camarote
da Lunender

No camarote da Merejak: Edson e Neusa Sasse e

Marisa e Sérgio Scherer
Michele com seu marido, o atirador Samuel Lopes Elias Raasch e Lu Maciel curtindo o show da banda

Cavalinho

,

Adriani (E), Gian, Vanessa e Maurus, curtindo a

noite no camarote da Duas Rodas
Cleiton Stoinski e Fábio MullerEli da Rocha e Daniela Vieira

���
S�Ü�Cn�Gt

Com Saúde e Beleza
Shampoos, Cosméticos, Sucos
Naturais de -Babosa (Aloe vera)

o que há de mais fino
em bijuterias e acessórios

Pref. Waldemar Grubba, 2000
Vila Lalau - Fone: 275-2803Fone: 372·0'152

QUINTA-FEIRA, 16 de outubro de 2003

Os simpáticos Rita e Francisco Tomazoni

o super animado camarote da Menegotti

Elisa e Airton Mosemann em clima de Festa no

camarote da Menegotti

Viviane Lunelli, Beatriz Ender Lunelli e Josiane
Lunelli no camarote da Lunender

BAtiDA

BfiVÁRlfi
I. 'A mefkrA� do

I� :.' -s-
c-mail- handabavarfnéj.terru.com.br

www.bandabnvnt'ia.cnm.hr

Muito astral tomou conta do camarote da Carinhoso

O simpático casal Diogo Stringari e Daiane Reinert no
camarote da Merejak

Cristina Travi, Dreyfus Lenzi, Gabriela Travi e Silvio

Boppré

�
Contatos: (47) 328-3075

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

Blumenau - SC
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Desfile Festivo
Cerca de cinco mil pessoas prestigiaram o desfile dos Clubes e Sociedades de Tiro do
Vale do Itapocu, realizado no domingo, dia 12.

O tradicional desfile iniciou na Rua Walter Marquardt e prosseguiu até o Parque
Municipal de Eventos com a presença de 11 das 21 Sociedades de Tiro afiliadas à
ACSTVI (Associação de Clubes e Sociedades de Tiro do Vale do Itapocu). Equipes
de atiradores, majestades de tiro e rainhas de cada Sociedade desfilaram

acompanhadas também de carros alegóricos. Ao f!m do desfile, houve distribuição
gratuita de chope.
No próximo domingo, as dez Sociedades restantes irão se apresentar pelas ruas da
cidade a partir das 10 horas, seguindo o mesmo percurso do primeiro desfile.

Segundo a Secretária da CCO, Daniela Ângela Lenzi, essa divisão é feita para que o

evento não se torne muito cansativo.

Os carros alegóricos engrandeceram o tradicional desfile

Cerca de cinco mil pessoas prestigiaram o desfile, que prosseguiu até o Parque Muncipal de Eventos

� ..

PROGRAMAÇAO lSa SCHUTZENFEST
i 16 de outubro (quinta-feira):
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CONHECENDO AS SOCIEDADES ...

Dando continuidade às matérias sobre as sociedades afiliadas à ACSTVI (Associação dos Clubes e Sociedades

de Tiro do Vale do Itapocu), que promove a Schützenfest juntamente com a Fundação Cultural e a Prefeitura

Municipal de Jaraquá do Sul, o Schützenfest Zeitung traz nesta edição a história Sociedade Recreativa Alvorada.

SOCIEDADE RECREATIVA
'Com o intuito de recrear os seus

associados com partidas dançantes,
tiro ao alvo e outros, foi criada a

Sociedade Recreativa Aurora em IOde

janeiro de 1949. Escolheram para

presidente o industrial Arthur Gumz,
para vice Hardwing Volkmann e para

secretário e tesoureiro, Ricardo Gumz

e Erwino Schulz, respectivamente.
Em 15 de maio de 1963, tem seus

estatutos modificados e passa a se

chamar Sociedade Recreativa

Alvorada, pois um dos membros da

diretoria, Eugênio Utpadel, servia ao

Exército em B rasíl ia, fazendo menção
ao Palácio Alvorada. A sede social
inicialmente era no salão da firma

Gumz Irmãos e, em 1957, passou a

funcionar numa casa particular do Sr.

Alfredo U tpadel até a construção da

nova sede, feita e doada pelo S. Heinz

Gaedtke.

As Festas de Rei iniciavam às 8 horas

na sede da Sociedade, depois em

marcha até a casa do Rei,
acompanhada de Banda. A tarde havia

jogos e disputa de tiro para escolha do

novo Rei. O primeiro Rei foi o senhor

Erwino Schulz e, em seguida, o senhor

Arthur Gumz. Utilizavam nas

competições armas próprias e

improvisavam o stand de tiro. Em

1953 construíram um stand de tiro e

adquiriram uma espingarda em nome

da Sociedade.

Das três Festas de ROei anuais, além

dos Bai les de Páscoa, N atai e

Espí rito Santo, passou a

promover torneios de bolão e

futebol. Além disso, as mulheres
também passaram 'a praticar o

ti ro ao alvo e tiveram o

departamento feminino de tiro

instituído. Hoje realizam

anualmente três Festas de

Rainha: tiro ao alvo, tiro ao

pássaro e bolão de mesa.

Os homens, por sua vez,

praticavam o tiro estrela, o tiro

rei e o ti ro pássaro. H oje real izam

três Festas de Rei, nas
modalidades flecha e chumbinho.

A Sociedade possui atualmente
454 sócios e apóia o Grupo
Folclórico Grünes Tall, cedendo
sua sede para ensaios e

patrocinando as apresentações. O

atual presidente é Marcelo Heinz

Prochnowe Carlos Wubtke é o

, vice-presidente.
De acordo com o presidente,
Marcelo Prochnow, a participação
da entidade na 15" edição da

Schützenfest será através da

atuação de voluntários durante

todos os dias da festa. Prochnow

acredita que esta será uma das

maiores edições da festa, pois terá
muitas e novas atividades. "Nosso

objetivo é manter viva as

tradições, sempre com um espírito
familiar", ressalta.

$ede social da Sociedade Recreativa Alvorada, no Rio Cerro II

vora
"Um por tndos
e todos por um"
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VOX 3 REPETE O SUCESSO
de outros anos na Schützenfest
As letras e coreografias engraçadas da banda
Vox 3 garantiram por mais um ano a alegria
dos foliões na ISa Schützenfest. A única

apresentação da banda blumenauense na

Festa, que aconteceu no último sábado, lotou
o Pavilhão A do Parque Municipal de
Eventos.
Cerca de seis mil pessoas prestigiaram duas
horas de show da banda que é uma das
recordistas em venda de CDs em Santa

Catarina, com mais de 300 mil cópias
comercializadas."Foi mais uma vez um

sucesso. A nossa irreverência contagiou
Jaraguá do Sul e a gente sai novamente

gratificado com o carinho e o afeto do povo",
afirma o vocalista e líder da banda, Rogério
França.

R: AdolfoPuttger. 187 - Rio Molha

Em sua quinta apresentação na Schützenfest, o

grupo tocou músicas dos quatro CDs da banda e

também fez uma vinheta de homenagem à Festa
dos Atiradores e ao povo jaraguaense. "Tenho
certeza que tocou fundo no peito das pessoas",
comenta França.
Para os fãs da banda, o Vox 3 está preparando um

novo CD, que deve ser lançado em abril do ano que
vem. Segundo França, o CD terá 15 faixas, entre
elas, "Tempinho da Folia" e a nova versão da
marcha rock "Jetzt Gentis Los", ambas
apresentadas no show. França, que é o principal
compositor da banda, explica de onde tira

inspiração para escrever letras tão divertidas e

criativas. "Das coisas do cotidiano. Vemos alguma
coisa engraçada e aí já é motivo para compor".
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ASTRA-vende-se, sedan, GLS,
99, compl. air bago Tratar:
9101-1310.�

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

ASTRA - vende-se, 2p, 99,
verm., GL, 1.8. Tratar: 275-
0020 ou 9963-1558.

CHEVETTE-vende-se, DL, 91,
azul, emplacado até 2004, c/
trava. R$4.300,00. Tratar:

275-7010.

ASTRA - vende-se, GLS, 16v,
99, compl., top, vermo Tratar:
9973-9654 c/ Sérgio.

Molor 1.6 16V
com 110 C'I.

Bancolraseirocom
tcnçãcrnese"

Você fica bem no .5Cl6nIcAirBagDulpo
de Séte

Gavetasob o
banco

Lançamento linha 2004

SCêniC AUTHENTIQUE 1.6 -16V

AR-CONDICIONADO, Direção Hidráulica, Air Bag Duplo, Travas e Vidros Elétricos,
Sistema CAR - Travamento automático das Portas a partir de 6 km. I h, Controle
Remoto por Rádiofrequência, Gaveta sob o banco, Banco traseiro com função "mesa"
Motor com 110 CV.

diversos

CHEVETTE-vende-se, 83, gas.,
impecável. R$3,20Q,00. Tratar:
376-1854.

som autqmotivo e película.
Entrada R$6.000,00 + 18x

R$292,00 ou R$10.000,00 à
vista. Tratar: 376-2206 c/
Alex.CORSA-vende-se, 99, 1.0, 4p,

60.000km, azul, tr. elétr.

rodas, alarme, película e som.

Tratar: 9117-3464.
CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)CORSA - vende-se, bordá, 1.0,

95, des. tras , e diant., ar

quente e frio, alarme, tr. elétr., CORSA-vende-se, sedan, 98/

EMPLACAMENTO GRATIS PARA VEICULOS EM ESTOQUE (4)

�nR�
� AUTHENTIQUE tO - 8 V 2 portas

VIA INTERNET
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo
refletor Óptico, Vidros Verdes, Desembaçador do Vidro
traseiro.

(2)

,�.
+PINTURA METÁLICA. FRETE INCLUSO.

Ou entrada de 500/0 -t- 36x de R$ 339,00. Taxa 1.48%a.m.

Rede Renault, 183 Concessionárias no Brasíl.

Dicave ITAJA(
346·7400

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435·3700

EXPRESSION
PRIVILEGE (3)

Linha Clio 03/03 1.0 16V
Linha Clio 03/04 1,6 16V

Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

JARAGuA DO SUL
370·6006·

Financeira Renalllt
_---
groop. Ktlllrutqoe

(1) Preço a vista do Scénic Authentique '1.6 16V 20031:'004, cor sólida. Condição valida para financiamento com taxa de juros prefixada de 0,g9%a.m.+ TAC ( Taxa de Abertura de Crédito) + IOF + R$ 2:15 por lãmina do Boleto Bancário. Financiarnento CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do valor do veículo + saldo finanaado em 24 vezes para o ScénicAuthentique 2003/2004. (2) Preço a vista elou com o financiamento aqui proposto do ClioAuthentique 2 portas 1.0- 8V 200312004 sem AIrBagduplo, cor sólida e sem opcionais elou com 50% de entrada + 36vezes fixas de R$ 339,00 com juros de 1.48% ao mês Preço válido sómente para aquisição do veiculo pela Intemet, com frete incluso para todo o Brasil. A pintura metálica será acrescida ao preço doveiculo. (3) Condição valida para financiamento com Taxa dajuros prefixada de 0% para a Linha Clio Expression e Pnviléqe 2003/2003 e 2003/20041.0 - 16V e 1.6 -16V com 50% de entrada + 12 vezes fixas.(4) Emplacamento crétís para todo veiculo em estoquena conce.ssionària. Oferta válida para. ·aquisiç.ão dos veículos durante a publicação desse anúncio ou enquanto durarem os estoques. Finan.Ciamento Renault: CDC (Crédito Direto ao Oonsumidor) através da Cia. de Crédito,

Financilento
e Investimento Renaultdo Brasil. Crédito suieito a análise e aprovação de Cadastro. As Taxas poderão ser alteradas, se houver mudanças significativas no mercado financeirc. sem prévio aviso. Para mais informações. inclusive sobre o estoqu los veículos, consulte a suaConcesslonária Renault. Fotos para fins publicitários. A Renault reserva-se ao direito de alterar as especiricaçõas dessesveiculos sem prévio aviso. Cintos de segurança em conjunto com Air Bags salvam vidas.

.
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2 CORREIO DO POVO CLASSI

Av.Waldemar Grubba - Jaraguó doSul- se

.

.

I

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

Au•• C.....r LTDA
CAMINHON....U·

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
VOLKSWAGEM Escort L 1.6 Cinza G 1993

Gal MI 1.0 Branco G 1998 Fiesta Verde G 1996
Gal CL 1.6 MI comp. Branco G 1998 Stratus LX Preto G 1998
Gol 1.6 CL Azul G 1991 Corcel" Branco A 1981
Fusca Branco G 1979 Verona LX Prata G 1992
Parati CL 1.6 Branca G 1997 PICK-UP
Parati 1.6 MI Verde G 1997 Silverado Conquest Verde D 2000
Fusca Branca G 1979 F-l000 cabinada Cinza D 1986

F-l000 motor MWM Amarela D 1979
FIAT F-l000 cabinada Prata D 1982

Uno 1.6 R Branco G 1990 Fiat Strada
.

Prata G 2002
GM Courier Prata G 1998

Vectra CD Vermelho G 1998 F-l000 S Prata D 1990
Vectra GLS Cinza G 1997 D-l0 Branco D 1981
Corsa Wind 4p Branco G 2001 D-20 Custon S Branco D 1992
Corsa Eind Azul G 1994 D-20 cabinada Branco E> 1994
Ctievette SL/E Prata G 1989 F-l000 cabinada yermelha D 1973/1990

FORD MOTOS

\

C'

QU I NTA-FEIRA, 16 de outubro de 2003

R: Walter Marquardt,

Fone: (47)
370-862,2

Corsa 2p 97
Corsa 2p 9il

Vectra CD 97

Vectra GLS ss
Ford Ka ss

Ford Ka 00

S-10 cabo Dupla ss

Godge Dakota 9il

CG125 92
CG125 01

Kawasaki ZX-9 93

Blazer DLX ss

Palio 4p 97
Cllo 1.0 4p 01

Besta GS 01
Santana 4p 93 (tVectra CD 94

Courier 1:3 ss
Escort 1.8 97

518 - Em frente ao Posto Mime

Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille

Escort 1.6
Kadett 1.8
Monza 4p
Versailles 2p
Escort XR3
Golf GTI

00
ss
91
93
94
ss
92
a:J
94

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
J \v. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

Uno Mille 4p 93
Gol CL 1.6 87
Gol CL 1.6 88
Monza 2p ffi
Kombi Furgão ffi

Jeep JPX diesel %
Monza 4p 92
Parati 1.6 87
Escort 1.6 87
Escort1.6 %
Corsa 2p %
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Titan KS Azul G 01 R$ 3.600,00,
Tipo IE 1.6 4P Branco G 95 R$ 9.000,00
Tipo SLX 2.0 4p Verde G 95 R$ 10.000,00
Opala diplomata Bordô GNV 91 R$ 11.500,00
Uno S Verde G 89 R$ 5.000,00
Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00
XL 250, motor 350, pi trilha Preta G 86 R$ 1.000,00
Saveiro + couro Branca G 85 R$ 3.800,00
Monza SLE 4p Verde G 84 R$ 3.500,00
Fiorino Pick-up Vermelha A 84 R$ 2.500,00
Chevette Branco G 83 R$ 2.500,00
Del Rey Cinza G 82 R$ 2.200,00

, Brasilia Branca G 79 R$ 1.700,00
Verde G 78 R$ 1.200,00

MARAJÓ - vende-se, 81, prata,
dcto em dia. R$1.900,00.
Tratar: 275-2848. .5ILVERADO - vende-se, HD,

conquest, 99/00, 6cc, diesel,
completíssima, 84.000km.
Tratar: 9979-1437.,

MARAJÓ - vende-se, 1.6,
prata, 88, álcool. R$2.600,OO
à vista. Tratar: 273-0779.

98, 47.000km, cinza, vidro e

travas elétr., IPVA 04 pago.
R$12.300,00. Tratar: 9973-
2603.

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.

MQNZA - vende-se, SLE, 4p,
84. R$3.500,00. Aceita-se
troca. Tratar: 273-6242 ou

9133-9510.

COR5A - vende-se, sedan,
branco, 01. R$15.000,00.
Tratar: 275-1357.

OPALA - vende-se, comodoro,
79, todo original, pI
colecionador. Tratar: 371-
7542 ou 9965-5774.

IPANEMA - vende-se, 90,
cornpl. R$3.000,00 .+ fncto.
Tratar: 9909-0502 ou 275-

3708.

5-10 - vende-se, compl.,97.
R$17.obO,00. Tratar: 371-

2001 ou 371-8734.

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

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

KADETT - vende-se, lite, 94.
b R$3.500,00 entrada + 31x
I' R$204,00. Tratar: 276-3067.

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

Falcon

Tornado 250 Azul

XT225
'

Azul

CBX 200 Strada Roxa

YBR 125 E Bege
rei

Tltan ES Azul

Titan ES Prata

Titan KS Azul

Titan Vermelha
mm

'fitan Azul
, I

Today
W',
CG 125 Branca

CG 125 Branca

XLR 125 Preta 2001

,� Eh
"

Biz ES Azul

e'l' el

Fusca 1300l Branco

tá:

�OTOS

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia

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

�
..------------------------------..----....--�----..--�

• • •

60 ....eses

Crypton C 100----R$ 88,25
c 100 fiiz ES·----·K$ 88,25
YBR 125 K--·---·--R$ 95,70
CO 125 K····-··-·-R$ 92,12
c 100 fiiz +-------R$ 98,04
XTZ 125 K--·-··-··R$ 123,25
NXR 125 KS-······R$ 116,41

,

XT 225-------·---··-R$ 169,74
Twister 250--··-·--K$ 162,69
Tornado 250-·----R$ 177,68

68 meses

RS 10.126,OO---·-R$ 150,62
R$11.082,00-----R$ 164,84
RS 12.717,00---·-R$ 189,16
RS 14.000,00-----R$ 208,25
R$ 15.337,OO-----R$ 228,13
R$ 16.144,00-----R$ 240,14

•
80 meses

R$ 18.470,00----·R$ 323,22
R$ 21.853,00-----R$ 382,42
R$ 24.020,OO·----R$ 420,35
R$ 26.907,OO---·-R$ 470,87
R$ 28.597,OO·--·-R$ 500,44
R$ 30.581,00�-·-·R$ 535,16

•
57 meses

R$ 14.000,OO-··-·R$ 292,28
R$ 14.412,OO···..R$ 300,88
R$15.808,OO···_·R$ 330,02
R$ 16.876,OO···-·R$ 352,32
R417.961,OO--·--R$ 374,97

•

•
DispOlUOS de créditos de

R$ 4.565,00 à R$ 85.898,00
•

371-8153
•

•

Rua: João Januário Ayroso, 80
Jaraguá Esquerdo
Jaraguá do SulConsórcio

UNIAO uniaos'ilver@ibest.com.br
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Motorola,V120T········
e Nok'ia 1'220

.

•
_' ''o _

'

,.!'
." _

. y

No Pronto T

R$ 299,00
ou

.

.

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

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

� 99,00
-l!l

- plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS •

PAGO À VISTA.

Tratar: 41 334-5729

CP
"

g
'lií
..

Q

r!
"
'"

�
6-
"
CP

�
�. FIORINO - vende-se, 97/97,
.0 verm., c/ injeção eletr., aro
'l}
E esportivo, carroc. longa, ótimo

� estado.
-

R$9.000,OO
negociáveis. Tratar: 273-0476.

PALIO - vende-se, 98, 4p.
R$11.400,OO. Tratar: 9997-
5557.

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

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

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

UNO - vende-se, fire, 02, azul.
Tratar: 9981-4378 c/ Bier.

UNO - vende-se, 01, 4p, preta, ,

compl. Tratar: 9962-9363.

UNO - vende-se, fire, 4p, 02,

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

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 T1tan KS vermelha 2001/02........... 4.200
Crypton T 105 E azul 98/98 entrda 1.100*

QUINTA-FEIRA, 16 de outubro de 2003
,

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 • Vila Lalau
Tel: 371-7212

I

SON
compra - vende - troca

/

financia" novos e usados

Cei: 9963·7641

Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

azul. Tratar: 9101-1310. BELlNA - vende-se, Del Rey-L,
90, 22. dono, cinza met.,

UNO - vende-se, file, 4p, azul, impecável. R$5.800,00. Aceita-
02. Tratar: 9973-9654. se troca por menor valor. Tratar:

372-0058.

lixas.

Crypton T 105 E vermelha 2001/01 entrada 1.600**
NX 350 sanara 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 Yamaha vermelha 2002/03 5.500
YBR 125 E roxa 2002/02....................................... 4.500
e mais
Suzukl GSXR 96/96
CG 125 Cinza 97/97
CG 125 Azul 2003/03 *entrada + 30 X 121,00

**entrada + 29 X 120,36

COURIER-vende-se, oi. vidros ��.verdes, branca. Aceita-se troca.

(._ �':
LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999 t.(.
LOJA 2: RUA JoAo JANUÀRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

e

.�
º

.�
Ciclo Free Style
aro 20

Todos os mode/os'Sundown e Ciclo em até 4X sem juros•. �
�

,

'1IDenise Menon e Let \�ia Marie Sarai
, ......................•.....................•....•.................•........................

j
..................•.................................................

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRU'BA 3449 FONE 370-5999 Y./.
LOJA 2: RUA JoAo JANUARIO AYROSO 65 FONE 370-9995 1.;---

Sundown Leader
aro26

1+3de

R$l34fO
à vista 53B,00

Ciclo Belinha aro 16

1+3 de

R$35,OO
à vista '40)'0

Ciclo
Maroto aro 16

1+3de
R$

36,00
à vista J45,00

1+3de
R$

6375
. .,

à vi�ta 255,00

OANO
TODO
SEMPRE
PRESENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

CORREIO DO POVO 5

G
Tele Entrega

Horário .lHt:ndllllt':lllO: Séb. dss shs ás .I3hs,

St:gdl S",,,",, da� 80S lÍ� 111:1s c da� 13h?< iHI 18b�.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

Anuncie aqui!!!
371·1919

'MT&····REQÜ!NTE···!
Convi tes e Cartões

Qt';i,anW)lto � Hat�l(jO � .15 ;vw..")

l;.t Comunhão· l'fa.5Címento (te bd)�s
A,Illvers.:irJo e rocas as ccastões

1. ;??:?:�4:º7çQJ)f3�Q�Q;?

11ft:.5teft���.tri�1 Corretora de Seguros

Fone/fax:
(47) 372 1961

Rua.Fri!z Bartel, 143 ' Ed. Dona Emma

Baependí ,Jaraguá do SeI! ' se

steffens@netuno.com.br

Anuncie aqui!!!
371·1919

1-··
.. ············· .. ··· .. ································

,
I ;

I Anuncie aqui!!f:
: I

� I 371·1919
'

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

E SERVI

371-1063

Tcl.: 371-0090
Fax: 273-6443
CeI.: 9902-5979

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral , Rua José Narloch, 2647 - São L

Motoserras e-mail: lE,e.1�m;br 'ü�

lava.Jato ,"

1 Eletrônica:

I julinho
ASSIstênCIa Técnica: TV, Som, Vídeo,
Venda de Som Aotomotívo, Cabos,
Acessórios e Som Profissional,

iDISK CONSERTO!

INVESTIGACÕES
.

1
" ,.............,

l

,Anuncie aqui!!!1
.

371·1919 I

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

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

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

371·1919

I Anuncie aqui!!!i
371·1919

(47) 374-1�3º
,

Anuncie aqui!!!
9991-8567 371·1919

.tiJa MaL Castelo Branco, 4893
Centro, Schrocder ' se

:II-�:!!:.
: FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS 1

- MATERIAIS DE CONSUMO
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

'276-3417i

Dallalflaçila (CUlllns a
lavação a ,.inWtalf, T8IlIalfosa

Umuela de caixa11_ e

ImuelmelJlIllflaçil!�e

I i

I Anuncie aqui!!I:
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919 "

a e 'ao Vargas, 594
Ccntr'o - Jaraguá do Su(

Te{.: 370-3612
... -_ _ _ _ .. ---�-_ _ .. -

! Produto:

i· i

i Venha Conhecer a '

!Moda que é um Doce!l
f 1

! Preços especiais f
i de inauguraçãol
,

Modinha
1 tarn.üt a tô Moda Adulto]
Fone: 371-5810

I Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 !

An,uncie aqui!!
371·1919

A
• -"I

, nuncle aquI •••
371·1919

I' I
I Anuncie aqui!!�
I 371·1919 i
1 j

Anuncie aqui!!!
371·1919

r i
Anuncie aquil!!

;

371·1919 :
I
1

1''''',
..... - ....."''''-''''"''''-''''''',, .. , .. "''"'' .. ,,''''''"''.,,'''',..

---':

I Anuncie aqui!!!
I 371·1919

'

I

o melhor preço da região

• Tel.:l4D
310-8849

r" ;

I Anuncie aqui!!!
/' 371·1919 I
1 j

I 1
. "-".,, -"'''''''''''- _. "". . . j

� VIDRAÇARIA"LkIll Arte Vidros
Vídeos, Espelhos, Bisoté, Lapidação e Polimento,

[areamento, Plotter de Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CLASSIMajs
Aceita-se carro de menor vaiar.
Tratar: 273-6110 à noite cl
Jefferson.

QUINTA-FEIRA, 16 de outubro de 2003

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

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

FUSCA - vende-se, 76, ótlmo
estado. R$1.800,00. Tratar:
371-2001.

FUSCA - vende-se, branco, 85,
1600, aro 15 da Bino, acento
de vectra, det. em cromo,
totalmente esportivo.
R$5.500,00. Tratar: 376-1260
ou 9992-6459.

GOL - vende-se, 81, aros

esporte, ótimo estado.

R$2.200,OQ. Tratar: 9909-
0502 ou 275-3708.

GOl-vende-se, GTS, 92, verm.,
compl. Aceita-se troca por maior
valor financiado. Tratar: 371-
7542 ou 9965-5774.

GOL - vende-se, special, 011
01, branco, IPVA 03 pago:
R$12.500,00 financiável.

Aceita-se troca. Tratar: 370-
4810.

GOL - vende-se, GL, 89.

R$5.300,00. Tratar: 9997-
5557.

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

GOlF - vende-se, 97, GL, 1.8,
4p, branco. Valor à combinar.

menor valor ou troco por
MB608. Tratar: 273-6110 à
noite cl Jefferson.

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

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

F-1000 - vende-se, 95, azul,
MWM, caixa grande, d.h., a.c.
R$26.000,00. Aceita-se crro de
menor vaiar. Tratar: 9902-
5620.

F-1000 - 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, carro em excelent

estado, d.h., vidro e tr. elétr.,
a.c., alarme, carro recém

licenciadq. R$15.400,00.
Tratar: 370-6797 cl Alexandre
ou pelo e-mail
meldau@bol.com.br.

PAMPA - vende-se, 93.

R$6.800,00. 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.

BRASíLIA - vende-se, 77.

R$1.600,00. Aceita-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, 1300, 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

1 Alessandro.

telefonia e segurança

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

9955-2930.

PASSAT vende-se,
poi nte r , 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.

VOVAGE-vende-se, 92. Tratar:
9145-6570 cl Charles.

1113 - 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.

VOlKSWAGEN - vende-se,
ano 85, modelo 6.90,
branco, revisado sempre na

Breitkoft, carro.ceria de
madeira. Vaiar à combinar.

Tratar: 276-2240 ou 275- r
2298.

Tratar: 371-7910.

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

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

ESCORT - vende-se, XR3,
90/90, compl. R$4.000,00
entro + 13 parco Tratar: 275-
6455.

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

R$251,24. Tratar: 37q-0070
hor. coml. ou 375-2480 à noite

cl Luciano.

ESCORT - vende-se, 86.

R$3.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

ESCORT - vende-se, L, 94,
europeu, branco, 22 dono,
impecável. R$7. 700,00. Tratar:
371-8573 ou 9982-2083.

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

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

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

R$1.45Ó,00 + 36x R$240,00.
Tratar: 370-3.574 ou 9123-
7355 cf Waldir.

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

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e aut.omação de condomínios.

TELEFONIA
(Instalaçào e ASSistência Técnica)
Centrais telefõnicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pj telefones

REDES DE INFORM.ÃTICA
(Instalação e Assistêncía Técnica)
Cabos (upt cat. Se)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B c Color)
Micro câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA. PRÉDI.OS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrõnico de alto fluxo '

Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Instalações de sistemas telefônicos coletivo
Monitoramento de imagens (coletivo e individual)

VENDAS E SERVIÇOS: 'ta: Oné'ia Ho,sl, 104 .. Vila Lenzi • Jaraguá do Sul- se / emai': makete'@terra.com.br lO, Fone/Fax: (47) 371·1007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ick-up Corsa 1.6 01 G R$ 13.500,00
Corsa 4P. 1.6, ac., d.h 01 G R$ 16.800,00
Gol Special, a.c. 00 G R$ 12.500,00
Corsa Wagon 00 cinza G 'R$ 16.500,00
Caminhão 710 00 branco D R$ 46.000,00
Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Palio EL, cl ar 1.5 97 bordô G R$ 11.800,00
Gol 1.0 compl. 97 branco G R$ 11.900,00
Corsa Sedan, GL, 1.6 97 branco G R$ 13.500,00
Blazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00
Corsa Wagon 97 bordô G R$ 15.500,00
Palio EX 96 laranja G R$ 10.200,00
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00
Chevette DL 91 branco G R$ 5.800,00
MB 1313 truque e baú 83 emarelo D R$ 45.000,00
Moto CG Titan KS 01 vermelha G R$ 3.800,00
Uno SX 4p 97 branco G R$ 9.200,00
S-10 96 verde G R$ 14.500,00
MB 1513 caçamba 79' amarelo D R$ 32.000,00
Saveiro 1.6 90 azul G R$ 6.500,00
F-400 90 cinza D R$ 24.800,00
Gol1.6 92 branco G R$ 6.800,00
Courier Clx 98. vermelho G R$ 12.800,00

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se
CG 125 KS
UNO 1.0
CELTA A.C" GNV
ESCORT GLX, COMPLETO
CORSA SEDAN
KA GL 1.0
MAREA WEEKEND ELX 2.0, 20V
CORSAWIND
GOL MI 1.0, 4P
PALIO ED
ESCORT GLX
PALIO EDX, 4P
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME
CORSA WIND 1.0
ESCORT HOBBY
GOLF GL COMPL (-AR)
UNO ELl.<
ASTRA GLS
ESCORT GL - TRIO E DH
CORSAWIND
GOL 1.0
ESCORT GL

SANT�NA CL

PRATA ..

BRANCO
VERMElHO
PRETO
PRATA
PRHO
CINZA
VERDE
BRANCO
CINZA
PRATA
PRATA
VERDE
BRANCO
CINZA
AZUL
VERMELHO
VERMELHO
BORDO
PRATA
BRANCO
f..1ARRON
BRANCO

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

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

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

Vermelho
Prata
Cinza
FIAT

Cinza
Cinza

02 G
99 G
02 G
02 G
95 G
95 G

98 G
94 G
90 G

02 'G
98 G

96 G

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

'. Escort GL SW 4p
Escort Hobby
Escort GL

Uno Mille Fire
Palio Ex

BMW 328i automática Preta

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

FIAT
Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c.
Uno Mille SX, 2p, I.t., d.t., a.q.
Uno 1.5 1.1.
Tempra 2.0 compl.

Gol MI 1.0, 2p, cornpt.
Gol S 1.8, álcool
Gol MI 1.6 a.q., desemb.

Corsa Sedan. 1.0, a.q, d.t., v.e., t.e.
Corsa Sedan 1.0, alarme, t.e., a.q. d.t.
Corsa Sedan t.e., d.t.

, 5-10 Deluxe, compl.
KadeU'SL, 1.8, álcool, I.t., d.t., a.q.
Vectra GLS 2.0
Corsa wind. 4p, I.t., d.t., a.q.
Corsa Wind
Vectra 2.0 GL compl. GNV
.Chevy 500
Monza SLE 2.0

Escort 1.8L

���g� gtli��:1.8

VW

99 branco
97 prata
91 azul
95 branco

99 branco
85 bege
97 branco

99 branco .� .. (
00 cinza
99 prata
98
92 vermelho
97 cinza.
99 verde
99 branco
98 branco
89 prata
88 verde

93 cinza
92 azul meto
97 bordá

275-3711
372-1919

GM

FORD

VEicULOS

OMEGA CO 3.0 completo
VECTRA GlS completo
S-10 2.2 standard personalizada
CORSA wind c/opcionais
CORSA wind c/o cs + trio eletrico

93
97
97
01
95

YBR

Corsa Wind, 4p
Vectra GL, compl., 2.0, gasolina
Scooter

Vectra CD

Elba 1.6

Santana-l.8

Kadett 1.8, álcool

Voyage
Monza SLE, 1.8, compl.
Chevette

Brasilia

00 preta
99 branco

98 prata
97 roxa

96 branco

93 prata
93 cinza

93 verde

83 azul met.

87 bege
87 prata
80 verde

GOL mi 16v 4p c/opcs
GOL Cl 1000
GOL CLI 1.6 c/o cionais

98
95s:

>

TEMPRA HlX COMPLETO
PALIO ED 4p c/opcionais
PALIO ED 4P c/opcs + trio eletrico
UNO mille elx c/o cs + trio eletrico

�
O
LL

KA c/opcionais + trio eletrico
ESCORT Gl c/opcionais
ESCORT hobyy

FIAT Tempra 96 Branco R$ 9.500,00 Parati 99 branca 4p, 1.0, 16v. cl opc. VW Gol8v4p Cinza G 2002
PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700.00 F-250 03 prata
UnoCSL, 4p, v.e. 93 Praia R$ 7.800,00 Twister 02 vermelha cl partida, 212 dono Gol8v4p Branco G 2000

VW PassaiAlemão, compt+ Aul.. 95 Cinza R$15.900,00 TitanES 01 verde Gol16v4p Verde G 1998
GolMj 98 Branco R$10.500,00 _GoIGIII 00 branco 16v, 2p, a.c. Go11.0 2p Cinza G 1998

KaGL 00 dourado motor zetec, cl opc.Saveiro 96 Branca R$ 9000,00 Virago250 00 bordõ cl acessórios Go11.0M12p 8ranco G 1997
Go11.0 93 Branco R$ 6.600,00
Gol 95 Praia R$ 7.500,00

CorsaWind 99 branco 2p Golf2.04p Cinza G 1995

Kombi envidraçada 93 8ege R$ 7000,00
.
Astra 99 branco 2.0 completo Logus 1.8 GL2p Cinza G 1993
KadeU 97 cinza c/ opc.

GM Omega 93 Grafile R$12.500,00 PalioCL 97 branco FIAT PálioED 1.0 2p Cinza G 1997
S-10,compl. 97 Cinza R$17.200.00 Gol1.6CLl 96 branco c/opc. Tempra 16v4p Azul G 1996
Corsa pick-up 96 Bordô R$10.500,00 S-10 deluxe 96 branca cabo est., GNV, compl. Uno1.0SX4p Cinza G ,1997Monzacompl. 92 Bordô R$ 8.500,00 Uno 95 bordo 4p, trio elétrico
Omega GLS GNV 97 Prelo R$19.000,00 Tempra 93 preto cornpl. Uno 1.0 ELX 4p .vermelho G 1995

FORD VeronaGLX 96 Azul R$ 9.500,00 Omega 93 grafite GNV Uno 1.6lurbo 2p Prelo G 1994
EscortGL 94 Praia R$ 9.000,00 MonzaGLS 92 cinza cornpl. FORD Escort Hobby 1.6 2p Azul A 1993
EscortHobby 95 Cinza R$ 6.700,00 D-20 gabinada 89 bordõ compl.
Versalles 4p compl. 94 Branco R$ 7.800,00 BelinaGLX 89 bordo álc., d.h., 1.6 Ranger 1.0 2p Branca G 1995

F-l00 89 branco carroceria madeira Blaser2.24p Cinza G 1996

8esla GS compl. 99 Praia R$ 34.000,00 EscortEuro branco 1.6, a.q., d.t., gasolina
Picasso 03 Prelo R$ 43.000,00 Escort GLX euro azul 1.8, d.h., a.q., 1.1., d.t.

GolG1I1 01 preto clopcionais

Parati Gil Sumer Vermelho 2001 R$ 23.500,00
Clio RN Sedam 1.6 Prata 2001 R$ 23.500,00
Corsa Wind 4p Branco 2001 R$ 15.500,00
Palio EX 4p Branco 2001 R$ 15.500-,00
Fiesta Gl Prata 2001 R$ 12.500,00
Parati 16v Cinza 1998 R$ 12.800,00
laguna 2,0 Preto 1997 R$ 19.500,00
Quantum 1.8 MI Verde 1997 R$ 12_800,00
Kadett Gl Prata 1997 R$ 10.500,00
Uno SX 4p Cinza 1997 R$ 9.500,00
Palio EDX Branco 1996 R$ 9.800,00
Gol 1000l Vermelho 1996 R$ 9.800,00
Corsa Wind Azul 1996 R$ 9.600,00
Astract.s Vermelho 1995 R$ 12_500,00
Vectra GlS

.. ,. AZ�
1995 R$ 12.500,00

. -4rfO §.�5 '-; �\ Pr
•

1991 ' R$ 6_200,00
Fusca Br ICO 1983 R$ 3,300,00

LD veíeulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEá)

FIAT Uno Elelronic 2p Bordô 96 R$ 7.900.00
Tipo IE2p(-a.c.) Prela 94 R$ 7.800,00
Tipo IE 4p, compl. Azul 95 R$ 9.400,00

FORD EscortZele.c4p, compl. Bordô 97 R$13.500,00
EscortGL2p Praia 95 R$ 9.600,00
EscortConv. 2p compl. Bordô 94 R$11.900,00
EscortHobby 2p Praia 94 R$ 7.300,00
Versalles GL 1.6 4p Prelo 96 R$ 9.300,00
Versalles compl. Bordô 93 R$ 6.700,00

GM S-10 lurbo diesel4p Bordô 96 R$39.700,00
Omega Suprema Azulmel. 94 , R$13.500,00

VW Gol6vMI4p Vermelho 99 R$13.500,00
Van furgão 1.6, gas. Branco 99 R$13.500.00
GoIMi6v2p Azul 97 R$10.900,00
Gol CL 1.6 álc., 2p Branco 65 R$ 2.900,00
Parali CL 1.6 Branco 85 R$ 3.500,00
Kombi 1.6 Branco 68 R$ 5.300,00
VoyageCL 1.6álc. Praia 66 R$ 5.300,00
Fusca2.6 Branco " 80 R$ 3.500,00

MOTO Kagiva Ducale 750 Branco 95 R$10.500.00
Tilan Azul 98 R$ 2.900,00
TilanKS Praia 01 R$ 3.900,00

310-3021
;��J

Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jsréguá do Sul
/

Caminhão Mercedes 709 90 azul

Gol4p 99 branco

Gol, 2p, comp, 97 bordo

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

Kadett, 2p, com opc. 95 branco

logus compl. 94 prata
Escort Hobby 94 bordô

Monza, rodas 93 bordô

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

T1Fusca 1.500 73 bege
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.IFi\O····... VEICULOS� 370-7516
Compra Troca Financia Oakota cabo Simples, completa, ,equipada O

Rua Walter Marquardt, .1850, � ..
Barri do Rio Mólha - Jaraguá do. Sul � se . Uno EX, 4p verde G

S-10 cabo Estendida, 6cil., GNV Azul 98 Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV
S-10, gabo Dupla, gas. Prata 97

Logus CU1.8 bordô 95 G
Fiorino trekking, compl. Cinza 97 CorsaWind Super preto 95 G

Escort GL 1.8 Azul 96 Verona GLX 4p branco 94 G

I , , �. scort Hobby •. c- . --,.:..... " 0-20 dupla, cornpl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 OVermelho 94 ;Palio; 2p' bordô 85/94 O0-20 cabo Simples
Uno CS 1.3, gas. Amarelo 91

Voyage CU1.8 prata 95 A

F-1000 cabo Dupla compl. Azul 90 Uno 1.0 verde 94 G

Pick-up Fiat LX Preta 90 GdICL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 GMonza SL Cinza 90
Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

F-1000 Amarela 86
Vectra GLS, cornpl. Cinza 98 G

--- - - - - -- _-- ------

WILLIAM UeícUIOS
Rua Marechal Castelo 6t'anco, (47) 374-1117
3549 _ Centro _ Schroeder 9975-0117

372-0676
01
97
96
94 Branco
94 Cinza
93 Vermelho
93. Cinza
91 Cinza
91 Bege
90 Cinza
90 Cinza Escort 'Guia'
89 Verde'
89 Prata
89 Práta
88 Prata
'87. Prata
87 Cinza
85 Bordô
82 Amarelo
80 Verde
77 Bege e 76 Azul
"76 Branco
.74 Amarela
72 Branco

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
Gol1.6 Branco 96 R$ 10.500,00
Gol Special Branco 02 R$ 11.900,00
Belina L 1,6 Cinza 87 R$ 3.900,00
CG 125 Titan Vermelha 97 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan Vermelhà 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Fusca Branco 83 R$ 3.200,00
Yamaha YZ 125 Azul 97 R$ 6.500,00
Gol LO Branco 94 R$ 7.500,00
5iena Prata 01 R$ 18.000,00

Prata R$ 14.000,00
R$ 18.000.00

<::::J

&Mu@ �@u&�&@ d«cB'l7D �'l7�D�®®íl W�D© [S@@ wa.
MONDA

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

Corsa Sedam 4p 00 branco R$ 14.900,00 CG 125.

S·10 GNV 96 cinza R$ 17.500,00 TITAN
TITAN

0·20 custom S 91 branca R$ 19.000,00 TlTAN
Monza SLE 89 prata R$ 5.500,00 TITAN
Fiesta 2p 96 verde R$ 9.500,00 TITAN

Uno 2p 96 verde R$
_
8.600,00 TITAN

TODAY
Fiat eletr. 2p 94 verde R$ 6.900,00 NX 350 SAHARA
Courier 98 branco R$ 11.500,00 TlTAN KS
Kadet c/ trio, a.c. 96 bordô R$ 10.500,00 TITAN KS

!"�J Corsa Sedan 02 grafite R$ 16.500,00 TITAN KS
TITAN KS

�:J;:,' Tornado 02 branco R$ 7.000,00 TITAN ES
XT 225 00 prata R$ 4.600,00 TITAN KSE
CBX 200 95 roxa R$ 3.500,00 NRD 150 ESD

CBX 200 98 vermelha R$ 4.200,00
XR 250 TORNADO
XLR 125

Biz 98 verde R$ 2.900,00 XLR 125 ES
Biz 01 preto R$ 3.700,00
ML 91 vermelho R$ 2.000,00

(JIMotos
I

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro· Jguá do Sdl
2001/2001 VERMELHA

Corsa Sedan - modo novo Cinza 031999/2000 PRETA
1987/1987 PRETA

Gol Plus 16v 4p Prata 021995/1995 VERMELHA
1997/1997 VERDE

Clio Sedan, compl. Vermelho 011997/1998 VERMELHA
1998/1998 VERMELHA'

Kangoo 1.6, compl. Cinza 011998/1998 AZUL
1998/1999 AZUL Parati 1.6 cf ar e d.h. Branca 011994/1994 VERMELHA
1995/1996 VERMELHA Siena ELX, compl. Branca 012001/2001 VERMELHA
2001/2002 VERDE Palio ELX 1.3, compl. Branco 01
2DOl/2002 VERMELHA
2001/2001 PRATA Astra GLS', compl. Azul 00
2002/2003 AZUL
2002/2002 AZUL Ka cf v.e. f t.e. f ar Azul 98
200312003 AZUL

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

Omega GLS, compl. + teto Branco 9620Dl/2001 BRANCA

Fiesta cf ar + d.h. Vermelho 96

ZÉCA AUTOMÓVEIIS
275-3507

cinza 01 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel_:370-0 164
branco 01 G
branco 01 G Brasilia Be e G 78/78 R$ 2.000,00
branco 99 D Gol1000 Branco A 94/94 R$ 6.500,00
preto 99 G Fusca 1300 Branca G 74/74 R$ 2.500,00
cinza 00 G

Branca G 78/78 R$ 2.500,00prata 99 G
branco 97 G Branca A 83/83 R$ 3.500,00
prata 97 G Branca G 87/87 R$ 3.800.00
cinza 96 G Kombi 51andart � Branca G 87/87 R$ 3.500,00oco/preto 96 G

Astra Gls Sedan Vermelha G 99/99 R$ 27.000,00verde 95 G
preto 96 G Monza SL EFI PraIa 'G 93/93 R$ 7.800,00
vermelho 97 G Uno Mille Branca G 90/91 R$ 5.800
prata 94 G Uno Mille Fire 4 Azul G R$ 13.000,00branco 93 A

Palio ELX 4P G 99/00 R$ 7.000,00branco 92 G
vermelho 93 G Pick-U Fiat G 91/91 R$ 5.000.00
dourada 91 G Tem ra IE 4P G 94/95 R$ 10.000,00
preto 88 G CG Titan 125 G 00/01 R$ 3.500,00Azul 88 A

Mercedes Benz 1113 D 69/84 R$ 23.000)00branco 91 D

Gol16v Plus cornpl, 4p
Gol LOM12p
Courier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
Go1Mll.0

•

Gol 16v4p
Corsa 1.04p
Pampal.6L
Ranger CS 4ce cornpt.
Corsa 1.0 cf a.c.
Corsa 1.0

Omega GLS 4.1 cornpt.
Uno EP 1.0 4p cornpl,
Uno ES 1.0 4p
GolCL 1.6
GoICL1.8
Gol CL 1.6
Kadet SLE 1.8

Ipanema SL 1.8
Saveiro CL 1.6
Belina Ghia 1.6 comp!.
Saveiro CD diesel

R$ 32.500.00
R$ 19.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.500,00
R$ 32.500,00
R$ 9.500.00
R$ 2.700,00
R$ 15.300.00
R$ 16.800,00
R$ 14.800,00
R$ 11.800,00
R$ 11.500,00
R$ 5.500,00
R$ 8.500.00
R$ 27.500,00
R$ 7.500,00
R$ 21.500,00
R$ 7.800,00
R$ 28.500.00
R$ 9.800,00
R$ 4.500,00
R$ 17.500.00
R$ 75.000,00

Honda Civic LX automát. 00/00
Saveiro CL 1.8, d.h. 00/01
Gol 2p MI 1.6 97/97
Escort Hobby 96/96
S·10 4x4 cabo Simples 99/99
Uno EX , trio 95/95
Fusca L 1300 77 /77
Gol Plus 16v 4P. a.c., trio 98/98
Gol MI 16v 00/00
Gol Plus MI 8v compl. 97/98
Gol 2p CU 1.6, a.c .. d.h. 96/96
Gol MI 8v 98/98
Monza Classie 86/86
Kadett SLE, d.h. e trio 93/93
Veetra CD ABS. air bag 98/99
Eseort Hobby 1.6 93/93
Clio Sedan. cornpl. (·d.h.) 01/01
Voyage CL 1.6 92/92
s-r Deluxe CS; trio 98/98

f"
Parati GL, a.c. 93/93I ",,' Chevette SL 2p 88/88
Corsa Sedan GLS 1.6 16v 97/97
Ford F·250 CD tropical 00/00

G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
G
G
G
D

branco
branco
branco
prata
prata
cinza
branco
prata
branco
vermelho
branco
branco
prata
branco
prata
prata
branco
verde
azul
bordá
branco
cinza
branca
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SCANIA 113H

97/98
Transf. Urg.

pequena entrada +

presto cl garantia
de caixa, dif. e e

motor si aval. Tel.:"
031 3335-2765

caNSÓRCla - vende-se, de

Ijloto, CG KSE, Honda. Valor à
combinar. Tratar: 371-7297 ou

275-3314.

BOA NOTíCIA Dica e Promoção
da semana

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.

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

'

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

RD 350 - vende-se. Tratar:
9905-3644.

SCaaTER-vende-se, 50cc, 00.
R$1.700,00. Aceita-se troca.

Tratar: 273-6242 ou 9133-
9510.

Tratar: 373-2101 ou 9132-
3519. Instale um

PORTEIRO
ELETRÔNICBERÇO. - vende-se, cor marfim,

em madeira, cl pintura em

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

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

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

BIZ - vende-s'e, 00: cl parto
elétr., preta. R$3.200,,00.
Tratar: 9962-9363.

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

BICICLETA - vende-se, aro 12, R$200,00. Tratar: 370-5705.

Rocket III, verm., semi-nova.
R$79,00. Tratar: 9973-3067. ,CELULAR - vende-se, Nokia,

cartão, Tim. R$90,00.
BICICLETA - vende-se, Pro X, Tratar: 273-6014 cl

Marcele.

caMPRA-SE - rádios de

madeira, antigos, funcionando
ou não. Tratar: 9953-5554.

FREZEER - vende-se, Consul,
280L, vertical. R$400,00.
Tratar: 275-0364 ou 371-
5331.

BIZ - vende-se, contemplada,
Okm. R$1.200,00 entr. + parco
Tratar: 371-3040 cl Josi. CApaTA-vende-se, de fibra, pI

S-10, 3 meses de uso, cabine

simples, preta. Tratar: 9122-
5844 cl Junior.

caMPUTADaR - 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.

CBX - vende-se, 200, strada,
bom estado. R$3.700,00.
Tratar: 374-1935 cl Adélcio.

FREEZER - vende-se, cl 1 ano
de uso. R$700,OO. Tratar: 372-
1566 cl Ana Lúcia.

cromada, aro 20, acessórios na
cor vermo R$270,00. Tratar:
276-0476. CELULAR - vende-se, Nokia,

cartão. R$130,00. Tratar: 370-
3203.

'

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.

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

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

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

alimentos, Walita. Tratar: 370-
7312.

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

BUGGY - vende-se, Tanga,
eléte., bivolt, ref. 2505, marca
Bandeirantes, verm., ideal pI
crianças até 5 anos, excelente
estado. R$390,00. Tratar:
997.3-3067.

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

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

cl Ana Lúcia.

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

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

FILMADaRA - vende-se,
Panasonic. Tratar: 371-0168.

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

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

em bom estado. R$300,00.
Tratar: 372-1466 cl Ana

Lúcia,

GUITARRISTA - procura-se
pessoal pI montar banda de

punk rock e hardcore. Tratar:
caMPRA-SE - HD usado.
Tratar: 372-0391.

o CALCULADaRA - vende-se,
HP12c. R$150,00. Tratar: 376-
4126 clMárcio.ACEITA-SE - doação de

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

grande. Tartar: 273-6246 cl
Tatiane ou Antônio. ACREDITE EM VOCÊ MESMO!!!

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 ê 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-
ex P. 1145 - 89.259 - 970-Jaraguá do Sul/se, que lhe
enviaremos todas as instruções gratuitamente.

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

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

BALANça - vende-se, de

criança, de 1 lugar, todo de
ferro. Tratar: 375-0246.

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

3320, novo. R$3ÕO,00. Tratar:
,

9602-07�4.

BARca - vende-se, marajó 19,
motor 90 enverute, revisado, cl
todas bombas de porão e soner,
carretinha semi-nova e

documentado pela marinha.

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

CE;LULAR -vende-se, motorolla
T182, cl R$20,00 em crédito.ASPIRADOR - vende-se, de pó,

BELAS f
SAPECAS

Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul
i

19117-0497
i

- Venha passar bons momentos c! na L � ____

morena de cabelos longo:>. Ninfeta, Só
para homens de bom gosro! ,

B�lLr""
.

. .

..- II demoÇ8s i
- Morena Bronzeada, menininhn sapeca! 11 maiores delS anos. I

,

I. Tratar: i

��!) 99.�!-4�81
i

Você queprocura prazer e .\'ensllulidade
.

1'€11/10 conhecer os Belas Grlro/I/.\i que Irão
i sallifazer seus desejos e suasjantusia« mais íll/imas.

Atendimento 24 horas.
(Após as 22:00hs com hora marcada)

Precisa-se

A�E'úw,
fU:tá-�C�
��de
��
�erót'�

(47) 9991-8668
JCU'� do-SW,;

!
i,
',: Atende môteis, residências � temos local. ; �

�"

mI')Eml "1·'
Use Camisinha
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370-5219 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 cj
Diógenes ou pelo e-mail

diogenes@netuno.com.br.

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, ótimo estado.
Tratar: 049 9101-0385 cj
Sezinaldo.

_IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, modo 810L.

'/J\ Tratar: 9962-0135.

MÁQUINA - vende-se, de lavar

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

9131-4100.

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

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

MESA - vende-se, de sinuca.

R$150,00. Tratar: 373-4581.

MOTOR - vende-se, ôcil., de F-

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

de arranque. R$450,00. Tratar:

>
370-9850.

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

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

9953-6121.

PORTA - vende-se, de correr,

3,501arg x a.oosn. Tratar: 370-
2365 ou 9953-6121.

SALA DE JANTAR - vende-se,
madeira maciça. R$ 1.800,00.
Tratar: 9955-9782.

SOCIEDADE - vende-se. Tratar:
372-1657.

VENDE-SE - uma marca cj
registro no INPI, cj o nome

de Dettentos, classe 25-

mista, 'pj o ramo de

vestuário em geral. Valor à .

combinar. Tratar: 275-3708
ou 9909-0502.

VENDE-SE - motor V8,
cornpl., cj enguinição, motor
de arranque, disco e plator '

e uma caixa 3 marchas.

R$500,00. Tratar: 370-

9850 marihã.

VENDE-SE - 60 cds pj

CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO
FUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!
Compre, construa, reform€: e amplie sue imóvel.

11.245,00 R$ 98,80
21.13Q,73 _.__R$ 185,65

$ 30,850;87 R$ 271,05
42.261,47 _-o-R$ 371,30

R$61.1BO,83__'_R$S37,S3
$ 88.923,07 R$ 776,43
$ 103.923,07__' '_R$ 913,06

POSSUIHOS OUTROS VAlORES E OUTROS PflAZOS

.SPONCHIADO
Trabalhamos com AutorizaçM do BACEN

Disp:miblhamos c:n!dlltl peru A\lwmóvt!is e Moros, Confira!

Informa·
-

: 47 336 0506 - 9124-1409

playstation. R$5,00 cada.
Tratar: .371-0036.

VENDE-SE - lavatório pj salão
de cabeleireira, espelho
0,90xl,00 e uma cadeira

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

VENDE-5E � mudas de palmeira
real. Tratar: 370-24;61.

.

,

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 cj Leonora até
12:00.

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

cj Evandro.

VENDE-SE - fogão Dako cj 2
meses de uso e uma pia nova'
cj 2 meses de uso. R$300,00.
Tratar: 9135-2650.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cj 2 contr. e.3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

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

controle, pouco uso. R$150,00.
Tratar: 370-9850.

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

controle, pouco uso. R$150,00.
Tratar: 370-9850.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, ej 2 eontr., 6 cds, 1

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Statio n 2, tota I mente

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

2206.

]Jí!:J'6UIHU
1)mplJJ't.aJIJS

Tratar: 370-2059
com Vanole

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
·OREAMCAST
• NINTENDO &4.
·CAME BOY COLOR
• CAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBe.

. -- .

nnevets

ÁGUA VERDE-vende-se, próx.
Paróquia São Judas, alv., cj 3
qtos, 2 banh., sla de visita, eoz.,
lav. e garagern., cj ter. de

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

R$30.000,00 entrada + 30x

R$500,00. Aceita-se casa no

valor de R$300,00 (ai., e mad.),
no bairro Nereu Ramos, Santo
Antônio e prox. de Jaraguá.
Tratar: 371-6069.

ALUGA-SE - no bairro Chicc.de
Paula, ej luz e água. Valor à
combinar. Tratar: 370-7703.

ALUGA-SE - vende-se, ej
300m2. Tratar: 370-0164 ou

9973-9654.

ALUGA-SE - qtos mobiliados.
Tratar: 370-3561 ej
proprietária.

BARRA - vende-se, excelente,
alv., ej área pj festa e

garagens, ej 260m2, ter. ej
2.000m2, próx. à Malwee.

R$150.
000,00. Tratar: 376-0586.

(proprietário)

CZERNIEWICZ' - vende-se,
localizada na R: Ilda Formigari,
197, ej 3 qtos, alv.

R$45.000,00. Tratar: 9997-
2020. Creei 7402

PROCURA-5E - casa ou apto pj
alugar, que possuam 2 camas

de casal, pj temporada. Tratar:
9137-3083.

RIO DOS CEDROS - vende-se ou

troca-se, Lago das Palmeiras,
mista. 1 º piso alvenaria, 2º piso
madeira. Tratar: 9131-8026 ou

391-3407

qtos grandes, 3 qtos peq.,. 2
salas, eoz. e demais dep., ter.
ej 562m2, bairro Rio Hern, Rua
Dom Pedro, 829.

R$45.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198 ejWalter..
Creei 9238

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, alv., bom. estado, toda

murada, cj 3 qtos e demais

dependências. R$26.000,00 .

Tratar: 9997-2020. Creei 7402

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

VENDE-SE - alv., ej 99m2, ej
300m2 de terreno, na Rua
Carlos Boeder, 82, próx. ADV da
Aurora. R$35.000,00. Tratar:
376-1306 ej Valdir.

VENDE-SE - ej 2 pisos, 15

peças, ej 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 ej Ana.

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

ALUGA-SE quitinete.
R$180,00 ej água.

ALUGA-SE quitinete.
R$180,GO ej água e luz. Tratar:

370-0164.._ou 9973-9654.

ALUGA-SE - três, na Rua João

Planineheek, 293. Tratar: 370-
0164 ej Rubens.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370,3561
ej proprietária.

SCHROEDER - vende-se, ej 3 ALUGA-SE

Consórcio Battlstella
QUEM CONHECE, CONFIA.

no Cond.

o Melhor consórcio de
terrenos,

.

(asas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

RepresentanteI.
autorIZado: �;,m'l!':�

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

CORREIO DO POVO 11

VOCÊ JÁ IMAGINOU'SUA EMPRESA
NA,M'LHOR. LOCALlZAÇÃ,O

. DE JARAGUA?'
\

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO:
uSIRua Marechal Oeodoro CONS"R. ..w

..

da Fonsec9s972 c Centro '1 d
FON E: (4/)275-3070 "Inovando Conceitos de Vida:' 5
L... "-----" _

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

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

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

CENTRO - vende-se, sj
I garagem, ej 150m2, 4 qtos, 2
banh.. e salas grande s ,

.

R$55.000,00. Tratar: 370-
9787 .(proprietário)

GUARAMIRIM - vende-se, ej
88m@, próx. a Fameg, ej peças
amplas, estilo sobrado, ej
parte ideal de terreno nos

fundos. Aceita-se troca por casa
em Jaraguá do Sul. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.

PiÇARRAS - vende-se, de frente
pj o mar. R$45.000,00. Aeeita
se troca p6l casa em Jaraguá
do Sul ou Guaramirim. Tratar:
370'1020. (proprietário)

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

VENDE-SE - no Condomínio

Amizade, ej 3 qtos.
R$23.000,OO + fneto. Tratar:
9997-2020. Creei 7402

VEN,DE-SE - próx. do Ceritro,
novo, financíado, ej 2 qtos, sala,
copa, eoz., lavand. e garagem.
R$22.000,00 ou entrada + 4
anos de fneto R$450,00.
Tratar: 9137-5573.

(proprietário)

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

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

VENDE-Slfr próx. do centro,
excelente, grande, no 1º andar,
ej 1 suíte, 2 qtos, bwe, sala
visita, copa, coz.. lav. e

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

centro. Tratar: 371-6069.

VENDE-SE- no Ed. Royal Barg,
ej 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada cj ehur., eoz. mob.
Entrada + pare. em 50 meses

direto ej proprietário. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

ALUGA-SE - ej 400m2, na Rua
João Planinseheek, 293.

R$500,00. Tratar: 370-016�
ou 9973-9654.

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

R$25.000,00. Tratar: 37�-
3922 ou 9122'4198 ej Walter.
Creei 9238

'

BARRA DO SUL - vende-se,
15x40. R$10.000,00. Aeeita
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, ej
1.700m2.• R$12.'000,00.
Tratar: 370-2461.

NOVA BRASíLIA...: vende-se, ej
496m2, totalmente plano, rua
asfaltada. Tratar: 275-3070.
Creei 8950.

RIO MOLHA � vende-se, ej
969.480m2, escriturado.

R$150.000,OO. Aceita-se casa
ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (propri�tário)

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

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

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

Garagens-SituadonoCentro R$180.000,OO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PROMOÇÃO ESPECIAL inclusive cl cancha de bocha e

clientela formada. Bairro Vila
Nova. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 370-0548 cl
Amauri.

(47) 370-0251'CASA, TERRENO, APARTAMENTO, CAPITAL DEGIRO

CRÉDITO 'íJ; PARCELA

-R$15.000,00 R$ 167,00__
-R$ 20.000,00 l;t$ 222,00__
__R$ 30.000,00 R$ 333,00__
--oR$ 4{).OOO,OO R$ 443,00__
-R$ 50.DOMO R$ 554,00__
_
.. _R$ 60.000,00 . R$ 775,00__
_R$lOO.OOO,OO R$1l30,Oo.__

I!!!!JI"'�PI!!

VENDE-SE - loja de confecções
masco e feminina, cl fichário.
Tratar: _370-1657.

VENDE-SE - ponto de venda de

panitrcadora, no Bairro
Amizaéle. R$17.000,00.
Tratar: 371-0175. PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

SENAC2003VENDE-SE - padaria, compl.,
ótimo ponto e clientela. Tratar:
370-5767.

VENDE-5E -loja de confecçôes,
cl estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível.
Tratar: 371-5512.

(proprietário)

273-1343 cl Andreia. ALUGA-SE-galpão, cl 300m2.
R$1.200,00. Tratar: 370-0164
ou 9973-9654.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.

.

ALUGA-5E - galpão, na Rua João

Planincheck, 293 - 2º piso. VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cl
mercadorias e ·mobiliário.
Defronte pI Marechal.
Tratar: 275-3070. Creci
8950.

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

VENDE-SE - próx. aoPAMA, cl
400m2• Tratar: 371-0108 cl
Germino.

VENDE-SE - no centro. Tratar:
370-0783 manhã.

VENDE-SE - ponto cornl pI
lanchonete, pizzaria ou

garagem de carro, cl móveis ou

sem. Tratar: 275-0560.

COMPRO
CONSÓRCIO

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

dinheiro.
Fone OXX 47 522 256

ou 9968 0588,
cf José Carlos.

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, cl
3;900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creci 8950. VENDE-SE - locadora, no

Bairro Água Verde. Aceita-se
carro ou casa em Barra do Sul
no negócio. Tratar: 371-
2525.

VILA RAU - vende-se, de

esquina, cl 425m2, plano, cl
escritura, livre de enchente.
R$22.000,00. Tratar: 9997-
2020. éreci 7402 VENDE-SE - bar, cl jogos,

<'

·Mude seu conceito de viver
btf

Garden�jrô
RESIDEN

Localiznção do Prédio: Ruo Le0P':,Zdo Ml11mkc,
Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 enrrada

saldo direto c/íl Construtora'

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

.

Lazer: Prédio:

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cl ambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theater,

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

Churrasqueira na sacada,
Opção 2 vagas de garagem;Dep. Privativo,
Tubulação água quente,

.

Completo sistema de segurança.

R. Marechal Deodoro dn Fonseca, 972
Royal Bnrg Ceuter - Jnmglllí rio S1I1- SC

CONSTRUS8I.
"Inovando C onceiros de Vida'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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--

IMPERDIVEL!!!
-CURSO •

-

PATOLOGIA 'DAS CONSTRUÇOES

Mudanças,
fretes e

viagens com

F;'4000 Baú.

empregos Tratar: 274 ..8456.o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplícação e utilização de materiais e serviços em obras de

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

�rõgr;:trtl;:t:
'..

1. Et.ae(3s do proce�s()Gonstru�ivg�usona construçãociv.il. ,�"�.�,�.�,,%,-,

�"'2:
.

ÕürabiTfdade'de mate'riars'e'componentesdEl's eaiflêaçoes�
.

3:" 6dgensdél réltoJogia.
. .

"'4. Próblemaspaf6f6glc()s em:
- Fundações
Estruturas

laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tratar:
275-6292 c/ Anderson.

. CONSÓRCIO UNIÃO � precisa
se de vendedores externos

com experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-

8153.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como revisora, distribuidora,
coordenadora confecção,
acabamento, bordados tecelão
e tear retilíneo. Tratar: 371-
7733.

,

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista ou mensalista, c/
referência. Tratar: 9104-5510.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista ou zeladora.

Tratar: 9133-4767.
Alvenaria

Impermeabilização
.

I
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5.
. rv1anif�stélÇ<?�?:
Umidade

. Corrosão

Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar'
como mensalista, por meio

período, c/ experiência. Tratar:
370-6371.

TELE-MARKETING - precisa
se .c/ experiência na área de

consórcio, c/ telefone em

casa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão.

Tratar: 371-8153

Consórcio União.

OFEREÇO-ME - p! trabalhar de
caixa, atendente de loja ou

secretária. Tratar: 376-3124

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar,
experiência como

colorimetrista, aux. laboratório,
PROCURA-SE - estágio técnico
têxtil. Tratar: 371-5640 .

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível .

Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, - CEP 89259-300, Jaraguá dei Sul-SC

Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Péres
,

Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE INTERDiÇÃO - ART. 1184, DO CPC

Espécie e Número do Processo: Interdição/Extinção da Interdição, ,36.02.000596-8
Requerente: José Briz da Silva e outro

Interdito(a)(s): José Luis Silva da Silva

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extens�o e Relações ComunitáriasUNERJ
Cef!ttO UnlW:rUi.é.rlo ee Jlltagul. do Sul

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
Doença Mental Diagnosticada: doença mental com início no nascimento, crises convulsivas
e atraso no desenvolvimento. Data da Sentença: 19 de agosto de 2003. Curador(a) Nomeado(a):
José Briz da Siiva.
Por intermédio do presente, os que virem ou dele conhecimento tiverem, ficam cientes de

que, neste Juízo de Direito, tramitaram re�ularmente os autos do processo epigrafado, até
sentença final, sendo decretada a medida postulada, conforme transcrito na parte superior
deste, edital e nomeado(a) o(a) curador(a), o(a) qual, aceitando a incumbênia, prestou o

devido compromisso e está no exercício do cargo. E, para que. chegue ao conhecinto 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, 24 de setembro de 2003.

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.A...

O QUE VOCE PROCURA PARA
CONSTRUIR OU REFORMAR...

370-0800
Av. Waltlemar Grubba, J555
Vila Lalau � Jaraguá tio Sul

(8) 'Materiais para Construção
•

ferragellS 8 Ferramentas
• Materlalllétrlco

375·1183
Construindo o seu Sonhai

Rua: Jaraguá, 50 - Centro
Corupá - SC

,

...ESTA AQUI!!!
Consulte nossos anunciantes

(I

ICASA J:e:'l
!Casas Pré-fabricadasl
�i>\:��'«<=���.��"��igt.,,!
I 372-1618 i! I

I Joõo Januório Ayroso, nO 341 I
;\�.Cl.r�QIJ��sglJ�r�.()�.. JQ.IJ.� ... �() ... �,1J1)

Fone: 376-0897
9975-0731

flua Pastor Schnetder, 832
Barra da Ria Cerro

IIJOl81E

370-3232
370-2315

AV. PREFEITO WALDEMAR

{ GRUBBA, 4386 • CENTENARIO

l' I JARAGUA DO SUL � .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAUDE Bc INF
r mmimi� �;.�... I
I .

.

ALOE8 I
!

I Saúde e Beleza

I Shampoos, cosméticos, i
i sucos naturais de Babosal

(Aloe vera)

ALOEVERA
a planta da vida

$
BELA VIDA

Centro de apoio aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Vargas. nQ 49 • Sala 105
Ed. Herter I defronte a Igreja Evanqélka

(Em cima do Unibanco)

�]
\. Sfáce cem,/)(}

e Distribuidora de Coamétlcos:

O;')tf",,,, tÚJ, c�"h<áIY "S'WUlJW'

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496 I 9952-3578
Reino/do Rau. 340 - S/ 03 - Centro

Jara uá do Sul - SC

Dr. Luciano Mai.ochi
Pereira

ManlpulaçJo de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

.

Cosméticos nJJnlpulados
Fone: 371-8298

Fone: 371-6110
9905-2653 Oftalmologista

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

r@I-I[�Allf[)
I
DISTRIBUIDOR INDEPENDENT�'I
Nutrição celular - Bem-estar I'

Energia - Controle de peso
Cuidados pessoais

1(47) 275-3122 9955-9782
.

,.ca.jak@uol.com.br

)�JVtNE:OVITA
Comércio de Produtos

n-n ,"'.,L- "

''1'''/'/ \� "

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaH: (47) 372-0461
fi: Barão dlllio Branco, 35a. S12· Centro· Jgua do SUl
emall: malochl@tma.com.br . CeI.: 9909-0941

... Cabine Acústica

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

... Micro.Canol c/ Volume Automático
_, Audiômetros e Impedonciômetro

_, Moldes e Pilhas

... Próteses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
Rua Mtil. Lkodoro da FOf!:>t(a, 889 � Centro ,o/,

_ .. VICO-FARMA
, FARMÁCIA E MANIPULAÇÂO

,:y

R;:,RerríôidO Rau. 289 - SI. 01

eeôtro'�Jilraguá do Sul- se

rRACCO ;:;mét;;�J
}} ,-

I CICLOS d'RACCO IlO/ME. age nos librlll muswlorel ,�

I' (.[lAITASE . oliva sínlese de emslinu e roluJ.enc !
PHHACARE· efeifo tensor ��bre dS mOHOS àe expr

- � .

AIlA • elimino monl(hose fmilito p,!netfllCcO (Ie 61Í1
& fUCOGE.l- duplo hidrato(õo

lv'tarechol D.'da Fonseca, 97 - si 74
"",S!:�!�.���,�ó �',2.�,::.L_��_J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Nadilma entrega um dos livros ao diretor

Doação de livros amplia
acervo bibliográfico de escola

]ARAGUÁ DO SUL -

Os alunos da Escola de

Educação Básica

Euclides da Cunha em

Nereu Ramos recebe

ram esta semana 260 li

vros que se juntarão, à
pequena biblioteca

existente na escola. A

(,�,empresária N adilma

Schio-chet Tavares fez

a doação de livros seus

para que os alunos pos
sam usufruir de mais

opções para pesquisa.
São livros de conheci

mentos gerais, enciclo
pédias e revistas de in

formação encaderna

das. A escolha da esco

la Euclides da Cunha

se deu por um motivo

muito particular: Na
dilma cursou o ensino

fundamental lá. ''Acho

que esta é uma forma

de ajudar a comunida

de de Ribeirão Grande

para que eles possam
utilizar estes livros.

Aqui tenho certeza

que eles serão mais

úteis do que em minha

casa", destaca a em

presária.
Para o diretor da

escola Léo da Silva es

tes livros ajudarão com

certeza na melhoria do
acervo. "Esta doação
é muito importante
pois é uma forma de

estimular os alunos a
. ,

pesqulsarem e se qUl-
serem levar para casa

para ler também pode
rão fazê-lo", finaliza o

diretor.

, Convite r

Africa em Jaragua do Sul
':?'il
W Venha conhecer a apresentação dos trabalhos realizados pelo pastor Weyi Nzuzi Mavakala

Entrada franca
Data: 1Wl0t2003 (Quinta-feira)
Horário: 19:30 horas _

Local: Igreja Luterana do Centro - Paróqula Apostolo Pedro ao lado da loja Barato Maria

\ Pastor Weyi Nzuzi Mavakala: Pastor em Angola, com credencial da Convenção da ADPA.
Professor convidado de teologia na República Democrática do Congo e Angola e Haiti.

Educador nacional da Cruz Azul de Angola, fundador da ONG ÁFR ICA ESPERANÇA.
Responsável da Igreja Sopro Novo em Angola que é um Centro de destribuição da
Federation Souffle Nouveau em Toulon França; Conselheiro de algumas ONGs em Angola e

conselheiro e mantenedor dos Grupos coral Aves do Céu, COVOD, coral das Senhoras CEVI;
Casado com I<UZU LU MALEZA IZABELLE, residente em Luanda, Angola.

Campanha de Doação de Brinquedos
Estamos fazendo uma campanha de arrecadação de brinquedos para crianças que moram

em Angola naÁfrica.

Entregas até o dia 16 de outubro nessa Igreja,

Importante: Evitar enviar brinquedos tipo anmas ou semelhantes,

Atenciosamente:
GAMA - Grupo de Apoio Mãos Amigas
'DCI - Departamento do Culto Infantil
COAMI - Conselho Amigos da Missão
IECLB - Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil

Esperamos você
Estenda este convite a seus amigos e familiares
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I PRÊMIO: ROTARV CLUB PÉROLA INDUSTRIAL MANTÉM VIVA MEMÓRIA DE EX-ROTARIANOS.

Rotary Club entrega o

1o prêmio Herberto Meldau
]ARAGUÁ DO SUL -

N o último dia 8 o

Rotary Club Jaraguá do

Sul Pérola Industrial re

alizou uma horr:enagem
durante o encontro dos

rotarianos, entregando o

Prêmio Dr. Herberto

Meldau ao carteiro José
Wagner, da agência cen

tral de Jaraguá do Sul. O

carteiro foi o primeiro
homenageado em fun-,

ção do dia mundial dos

correios, comemorado
dia 9. José Wagner é o

mais antigo profissional
da agência e trabalha há

25 anos como

entregador pelas ruas da

região. O Prêmio Dr.

Herberto Meldau foi ins

tituído pelo rotary a fim

de homenagear pessoas
da sociedade que pres
tam serviços a comuni

dade. ''A indicação foi

feita pelos próprios co

legas que reconheceram

a dedicação de José
Wagner, conta Alexan

dre Meldau, filho de

Herberto Meldau.
A idéia de instituir

. este titulo foi para lem-

Cerimônia com Alexandre Meldau, José Wagnér e Fabio Padula
,

'

brar dos profissionais
Herberto e Cleusa, que
se dedicaram à mediei

naporquase25 anos em

Jaraguá do Sul. "O casal

Meldau foi muito atuan

te na sociedade e dentro
do Rotary. E o prêmio
quer homenagear as pes
soas que se identifiquem
de alguma forma com

eles seja pelo caráter, éti

ca, atuação dentro da so

ciedade.e profissional
mente", destaca Fabio

Murilo de Goes Padula,
presidente do Rotary.

Segundo Padula não

existe data definida para
a homenagem. ''Ao en

contrar quem mereça' o
titulo,' o Rotary automa
ticamente fará a entre

ga do prêmio", explica.
Se o homenageado for

mulher o título será

nominad'ô de Dra.

Cleusa Meldau.

O nome do médico

pediatra Herb erro.

Meldau foi escolhido

entre os membros do

Rotary. Meldau nasceu

em Corumbá, no Mato

Grosso do Sul e morou

durante 25 anos em

Jaraguá do Sul. Na com

panhia da esposa Cleusa,
médica ginecologista,
fundaram a Clinica San

ta Cecília. Ambos

rotarianos, eram muitos

queridos na sociedade.

Dr. Herberto faleceu em

dezembro de 2002 e Dra. '

Cleusa em junho deste

ano. "Este prêmio é uma

maneira de tornar defini

tivo o nome deles den

tro do Rotary. Eles eram

pessoas muito boas e

merecem esta homena

gem", finaliza o presiden
te do Rotary.

Mostra visual reúne a nata dos artistas catarinenses em JS
]ARAGUÁ DO SUL -

O que esperar do tra-.

balho dos artistas cata

rinenses nessa fase pós
moderna, onde a arte

visual mistura estilos e

quebra valores que até

poucô -tempo ditavam
os padrões artísticos?

Quem for ao Centro

Cultural da SCAR,
onde está acontecendo
a Exposição Nova Ge

ração, vai encontrar de
tudo.

São obras de 40 ar

tistas catarinenses sele-

cionados pelo projeto
promovido pelo SESC

SC e pelo Museu de

Arte de Santa Catarina
- MASC que permane
ce em exposição até o

próximo dia 26, surpre
endendo o público de

Jaraguá do Sul. "Os tra

balhos mostram as di

versas inquietações dos
artistas com os proble
mas enfrentados pelo
ser humano na socieda

de", explica o curador
da mostra, João
Evangelista de

Andrade Filho.
A mostra reúne

obras de artistas já
consagrados, como
Fernando Lindote

(Florianópolis), Linda
Poll (Joi�ville) e Jorge
Ferro (Criciúma), com
os novos talentos

catarinenses. "Procu

ramos convidar artis-

da inquietação que re

montam a década de

80", explica o curador.

As mais variadas téc

nicas se misturam nas

obras, chocando os

expectadores com os

diferentes significados
propostos pelos artis

tas em fotos, pinturas,
imagens em 3D e ou-

tas que não só estão tros componentes das

despertando agora, da artes visuais. A mostra

última fornada, com pode ser conferida das

aqueles que têm um 9h às 21 horas, no Cen
currículo levedado no (t tro Cultural da Scar, a

campo variguardis ta \t entrada é gratuirtl. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IEDUCAÇÃO: EDUCADORES SE REÚNEM PARA CRIAR POLíTICAS PEDAGÓGICAS PARA O MUNiCíPIO

Professores se unem para

políticas de educação
•

errar

MASSARANDUBA -

Professores e educado
r e s da rede municipal
de Massaranduba se

reuniram para discutir
seus direitos na manhã
de ontem no Cento Es

portivo Municipal
Erich Rode. Na pauta
de discussão estavam

três assuntos principais;
criação de sistema mu

nicipal de educação,
um Projeto Político Pe

dagógico (PPP) e o Pla
no de Cargos e Salári
os '(PCS). O palestrante

. era o professor Cláudio
Castellain, diretor do
Centro de Educação de

Jovens e Adultos

(CEJA), de Blumenau.
Castellain veio trazer

informações sobre o

que-é o sistema muni

cipal de ensino e como

ele deve funcionar, e as

melhorias que podem
ser obtidas com a im

plantação deste sistema.

No 10 Fórum Munici

pal de Educação foi
criado o ConselhoMu

nicipal de Educação
que dará seqüência aos

trabalhos. "Serão essas

pessoas eleitas para o

Conselho que serão res

ponsáveis pela elabo

ração do PPP e do
PCS. Sabemos que este

proc�sso é lento, e que
as ações não são ime

diatas mas o primeiro
passo foi dado e dare
mos continuidade a esta

luta", destaca o diretor
do departamento de

educação, cultura, es

porte e lazer de

Massaranduba, Vilson
Eichstadt.

O PPP é o eixo nor

teador de cada escola.
A prática é realizada
em cada escola envol
vendo todos os seg
mentos, alunos, pais e

professores sobre as

diretrizes de atuação na

escola.

Já Q PCS possibili ta
A .

j

Educadores da rede municipal reunidos para discussão do PPP e PCS
Cesar Junkes

ao educador sua valo

rização, no sentido de
obter promoções e

cursos, o que hoje não

é oferecido ao profes
sor. "O educador do

muaicípio não tem hoje
uma garantia, prêmios
e bonificações que o

servidor estãdual rece
be. E queremos lutar

por isso", avalia

Eichs tad't.
A rede municipal de

ensino em Massaran

duba tem hoje 840 alu
nos estudando no ensi

no fundamental e 470

na educação infantil,
espalhados nas 15 es

colas e dois Centros de

Educação Infantil. De
acordo com o diretor
do departamento de

educação, as maiores

dificuldades hoje di
zem respeito a falta de

espaço para planeja
mento e capacitação
constante do profissio
nal. \l1i)

O prefeito Dávio
Leu também esteve

presente no Forum de

Educação e avaliou de
extrema importância
os profissionais se or

ganizarem e lutarem

por melhores c o n d i

ções de tr ab'a l h o.
"Acho importante por-

�)ue superadas as difi-
,....

culdades inerentes a ad

minis tração municipaI
resultantes da reestru

turação adminis trativa

parte-se agora para a

consolidação de um

processo de consolida

ção, valorização e

capacitação do profes
sor, propiciando a ele

através de algumas ino
vações, melhores con

dições para a execução
de suas. tarefas, como a

implantação de um

p roj eto político peda
gógico, do plano de

cargos e salários e o

plano municipal de

educação", analisa o

prefeito que explica
que isso só não acon

teceu antes por causa

da reestruturação da

educação e do cumpri
m e n t o de etapas que
fazem parte do sistema

educacional. "Es colhe

mos. a data de hoje para
dar largada para mais

esta conquista. E deve
se lembrar que a maio

ria dos municípios pe
quenos não têm PPP ou

PCS, mas nós estamos

correndo atrás desta

conquista", destaca o

prefeito. A administra

ção municipal acredita
que no primeiro semes

tre de 2004 o PCS seja
aprovado na Câmara

de 'Vereadores. "Este é

'um documento' que

exige ampla análise e

discussão", finaliza

Leu.

Exposição contaumpouco da
história de Santos Tomaselli

SCHROEDER/ ]ARAGuA o principal acervo é de fo-
DO SUL - A escola M1.1fl.Íci-, tos. ''1\ escola conta hoje com
pai Professor Santos 73 anos e desde então muita

Tomaselli, do município de gente passou por aqui, sejam
Schroeder está realizando professores ou alunos", conta
uma exposição no Museu Voigr.
Emílio silva contando um A exposição ficará no

pouco da história da escola museu até novembro, depois
que foi inaugurada em 1930. será levada para o Besc de
O diretor da escola Sérgio Schroeder e Biblioteca Mu-

Voigt resolveu resgatar todo nicipal da cidade. Santos"
o material guardado com Tomaselli fundou a escola e

,

cuidado pelo ex-professor durante 30 anos lecionou e a

Tomaselli emostrar à comu- dirigiu com afinco. ''Meu avô

nidade como a escola funci- cuidava de tudo com muito

onava nas décadas de 30, 40 amor e esmero, tanto que
até 70. "Infelizmente não te- estas peças que estamos ex-

mos aqui em Schroeder um pondo são fruto do cuida-
museu ou uma casa de cul- do dele com seu trabalho",
tura paramostrar este mate- conta a neta Dalila Ronchi

rial, mas fazemos aqui por Konell, secretária da escola.

sabemos que muita gente A Escola Santos Tomaselli

poderá passar por aqui e até conta com 125 alunos e des-

reconhecer parentes e seus de 2001 iniciou o atendimen-

ancestrais", adiantaVoigt. to do ensino fundamental

Na exposição pode-se estando hoje com turmas de
encontrar móveis antigos, Sexta série. O fundador vive

documentos como livros de hoje em Schroeder e conta
àc

ata da época, de 34 a 66,mas com 91 anos de idade. (CG)

PAULO FLORIANI

O
Recentemente o Vereador Floriani, solicitou ao Poder Público Municipal,
através de um pedido de informação, quais os critérios adotados para que um

funcionário possa levar um veículo da Prefeitura para permanecerá noite ou

final de semana em sua residência. Recebendo como resposta, que não existem
critéffôs que definem a liberdade dos servidores levar para casa veículos oficiais, Pois não é

permitido. Somente o Conselho Tutelar, que permanece ,de plantão 24 horas por dia,
procede desta forma. No último sábado o Vereador Floriani, participou de solenidade
realizada no Círculo Italiano. Onde foi realizado o juramento (assinatura do Livro de
C idadan ia Trentina) de 06 famíl ias que encamlnharam seus processos através do C írcul o ao
Consulado de Curitiba. Conseguindo assim estas famílias a dupla cidadania. Aumentando
as chances de conseguirem um maior intercâmbio, como por exemplo estudos, trabalhos
entre outros,

I

Outro assunto importante levantado pelo Vereador, foi o Projeto Luz Fraterna, que está
sendo implantado no Estado do Paraná. Este programa irá beneficiar aproximadamente
200 mil famílias, aproximadamente 700 mil pessoas, isentando de pagamento quem
consome até 100kwh de energia por mês. Para conseçuir este beneficio as famílias devem
estar cadastradas em algum programa do Governo Federa" como por exemplo: bolsa
escola, programa do gás ou fome zero. Disse ainda que deveria ser feito um levantamento

para saber se outros estados estão adotando este projeto, para que o mesmo seja implantado
em nosso estado. "

Recebemos resposta de ofício encaminhado a SDR, a mesma informou que a construção de
um ginásio poliesportivo em Nereu é prioridade da GEREI e que já foi providenciado
através do processo S R'24178/039, a compra de um terreno.
Fale com o Vereador; envie suas sugestões: pauloflorianiCàlcmjs.sc.gov.bl'
ou pelo telefone: 371-2510 Ramal218
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Jaraguá do Sul sedia IV
Semana deEstudosJuridicos

]ARAGUÁ DO SUL -

Constituição, Direito,
Códigos e Leis serão

alguns dos temas que
serão abordados entre

os dias 27 e 28 de ou-

tubro, durante a IV Se

mana de Estudos Jurí
dicas, promovida pelo
curso de Direito do

Centro Universitário de

Jaraguá do S�l (Unerj).
Acadêmicos, advoga
dos, juízes, profissio
nais liberais e represen�
tantes de outras cate

gorias ligadas ao Direi

to estão sendo espera
dos na programação
que acontecerá no au

ditório da Instituição.
A Semana de Estudos

Juríditos inicia às 8 ho

ras da segunda-feira,
dia 27, com a abertura

oficial do evento e, às

8h15, acontece a pales
tra com o tema

"Conceituando Consti

tuição", ministrada

pela juíza de Direito,
Quitéria Tamanini

Vieira Peres. Às 1 ° ho

ras, está marcada a ex

planação sobre "Direi
to do Estado e Refor

ma Política", com o

professor-doutor da

UFSC, Orides Mezza

roba.

Às 18h45, o advo

�,� gado criminalista e au-

1,,1 tor dos livros "Linea-

mentos de Direito Pe

nal" e "Direito Penal:

Temas Ontológicos",
Romeu Falcone, falará
sobre "Responsabilida
de Penal da Pessoa Ju
rídica em Crimes

Ambientais". Em se

guida, o tema "O Sis

tema Constitucional
Tributário na Constitui

ção de 88" estará em

evidência na pales tra
do advogado, consul

tor jurídico e coordena-

� dor do curso de Direi
to da UFSC, Rogério

Duarte da Silva.
N a terça-feira, dia

28, a programação co

meça às 8 horas com a

explanação do tema "O

Projeto da Nova Lei de
Falências e a Recupe
ração de Empresas",
ministrado pelo mestre

em Direito, Diego
Richard Ronconi, que

possui um livro publi
cado com este tema.

Após esta palestra, o

advogado Tarcísio

Queiroz Cerqueira, vai
falar sobre "Direito,
Tecnologia da Informa

ção e Propriedade In

telectual" .

Às 18li45, o tema

"Os Contratos Empre
sariais nas Relações de

Shopping Center à luz

do Novo Código Ci

vil" será abordado pelo
advogado Nardim

Darcy Lemke. Para fi

nalizar a Semana de

Estudos Jurídicos, o

juiz do Tribunal de Al

çada do Paraná,
Jurandyr Souza Júnior,
vai falar sobre "A

Aplicabilidade do Có

digo de Defesa do
Consumidor às Coope
rativas de Crédito".

"Para participar, o

investimento para os

acadêmicos é de R$
15,00 que dará direi

to a acompanhar to
das as palestras, e de

R$ 5,00 para apenas
duas palestras. Os

profissionais interes

sados têm um custo

de R$ 30,00 para todo
o evento e, de R$
10,00, para assistir

apenas duas palestras.
Informações podem
.ser obtidas pelo tele

fone (47) 275-8262 e

as inscrições devem

ser realizadas na se

cretaria do Curso de

Direito da Unerj, lo
calizado no bloco F.
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I HOMENAGEM: PROFESSORES PARTICIPAM DE PALESTRA E DE LANÇAMENTO DA SEMANA DO SERVIDOR

Professores da rede estadual

homenageados com palestra-
}ARAGUA DO SUL -

Aproximadamente 1.200

professores e funcionários

públicos estaduais dos mu

nicípios que integram a 24°
Secretaria de Desenvolvimen

to Regional participaram,
ontem à noite, na Scar, de

homenagem pelo. seu dia e

lançamento da 4° Semana do
Servidor Público. A secretá

riaNiura Demarchi dos San

tos, promotora do evento,
salientou a necessidade deya
lorização do professor atra
vés de melhoria salarial. "Sa

bemos que a remuneração
salarial do professor está

aquém do merecimento e

que ogoverno do Estado está

pensando em mudar algu
mas regras, como trazer o

professor efetivo de volta

para sala de aula com incen

tivo salarial.

Segundo Niura, atual
mente 47% dos professores
da rede estadual são contra

tos em regime temporário.
"Em um universo de mil

professores, 700 são Acts (
Admissão por contrato tem

porário), sendo quea média
salarial é de R$ 500,00. bem
menos do que está sendo

pago aos professores muni

cipais, pelo menos aqui em
nossa região", ressalta a secre
tária Niura. De acordo com

Vicky Bariel

Raimundo Martins falou sobre a realização profissional'

ela, a intenção é a unificação
salarial do ensino público. Ela
destacou que a Educação
deve ser o ponto forte de

uma sociedade, salientando
que o governo deve liberar

R$ 23milhões, ano que vem,
para bolsas de estudo para
universitários comprova
damente carentes.

PALESTRA -- O jorna
lista e publicitário Raimundo

Ribeiro Martins foi o

palestrante do evento dirigi
do aos professores. Ele abor
dou o tema "Percepção e

Mudança - Valores da Rea

lizaçãoProfissional".Na ava
liação do palestrante, a ativi
dade de professora é similar

a do ourives, que trabalha

moldando jóias e pedras pre-

ciosas. ''Assim como o ouri

ves, o professor molda as

jóias do futuro e a sua felici

dade está ligada ao resultado
de seu trabalho", ensina.

Em sua palestra, que du
rou cerca de meia hora,
Martins enfatizou o aspecto
positivo da profissão de pro
fessor. ''A categoria profissi
onal tem @ foco da motiva

ção na remuneração,mas não

podemos esquecer que o co
nhecimento é o principal fun
damento da realização pro
fissional", enfatiza Martins.

S�gundo ele, também pesam
na balança a postura ética,
confiabilidade, criatividade,
impulso de realização e ca

pacidade de interação.
Na avaliação da profes-

sara da História Vivian

Gruerzrnacher, 23 anos, a

Educação é a base do de
senvolvimento de um povo.
Formada há menos de um

ano, Vivian afirma que, de

certa forma, sente-se realiza
da, mas admite que falta re

conhecimento, tanto no as

pecto salarial como social.

Semana do Servidor PÚ

blico - A partit da próxima
segunda-feira os servidores

públicos estaduais da

microrregião do Itapocu es

tarão participando de uma

série de atividades como
teleconferência com o secre

tário de Estado de Adminis

tração Marcos Vieira e tam

bém com o governadorLuiz
Henrique da Silveira, progra
madas para o dia 20, no au

ditório da Fameg.
Também estão previstas

visitas dos servidores ao

Besc, a Celesc, delegacia re
gional, delegacia da

comarca, Cidasc e Epagri,
Polícia Militar, Fórum,
Casan de Guaramirim, es

colas, e gerência de Saúde.
Na quinta-feira estão pro
gramadas atividades espor
tivas entre os servidores no

Sesi e na Polícia Militar, no

períodomatutino e vesper
tino. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Atributos e práticas que formam lideres são pesquisados
}ARAGuA DO SUL -- Para Jaraguá do Sul - UNERJ. habilidade de comunicação, que as empresas desejam dos

descobrir se atributos e ca- Com o apoio da APEVI, a conhecimento de outro idi- seus líderes.

racteristicas direcionadas a lí- pesquisa será feita com 160 orna, comportamento, habi- Com previsão de conclu-
I deres de grandes empresas - gestores de empresas dos lidade de gerenciar conflitos são até o final de setembro, a
descritas em livros de auto- segmentos industrial,�omer- e superar obstáculos, ética, pesquisa tem como 'objetivo
res internacionais que tratam cial e de serviços. ambição e equilíbrio emoci- descobrir se as informações
de gestão de-empresas - são No questionário, os par- anal. ,� tratadas pelos autores acon-

as mesmas de empresários ticipantes responderão, em Para realizar o trabalho, a tecem, na prática, com os

de micro e pequeno porte, a escala crescente de importân- acadêmica se apoiou teori- empresários da região. Patrí-
acadêmicaDolores PatríciaB. cia (com nota de 1 a 5), as camente em livros relaciona- cia Silveira, executiva da
Lessmann realizará pesquisa características que possu�m e dos à liderança e gestão de APEVI, afirma que a pesqui-
com gestores de' pequenas consideram importantes empresas, ao poder da inte- sa levará o empresário a uma

empresas doVale do Itapocu. para o desenvolvimento de ligência emocional, à liderança reflexão sobre funções e

A pesquisa integra o trabalho umlíder, Entre as atribuições orientada para resultados e ações descritas no questioná-
de conclusão de estágio da destacadas nos livros e apli- em pesquisa da Fundação rio e não percebidas por ele,\

graduanda do curso de Ad- cadas no questionário está o Dom Cabral, consultoria es- podendo auxiliar no seu apri-
ministração de Empresas do conhecimento do negócio, pecializada em gestão emi

rnorarnento como gestor de
Centro Universitário de lidar e influenciar as pessoas, presarial, que trata sobre O' negócios. �
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• HABILITAÇÃO: MOTORISTAS COM MAIS DE 19 PONTOS TÊM DE RESPONDER PROCESSO ADMINISTRATIVO
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o

Ciasc vai alertar condutores sobre

pontos acumulados na CNH
]ARAGuA DO SUL - o

chefe do setor de CNH (Car
teiraNacional deHabilitação)
daDelegaciaRegional,André
Bastos Alres, alerta os con

dutores que o Ciasc (Centro
de Informatização e

Automação de Santa

Catarina) está estudando a

implantação de um novo sis

tema que visa informar infra
tores sobre os pontos que
somam na carteira. A novi

dade é que a notificação será

entregue em casa, via Correi

os. "A infração é jogada ao

CPF, onde há um

acumul_atório, gerando um

relatório, umanotificação que,
será levada atéa residência do
infrator. Assim, ele ficará sa

bendo da situação.que está a

CNH não apenas quando for
renová-la", explica.

Algumas infrações de
trânsito não permitem iden

tificação do condutor, como

Divulgação -

Alves alerta condutoresque assumem pontos de outrosmotoristas

ocorre em lombadas eletrô

nicas e seITláfo�os. "O pro
blema é que as transgressões
são atribuídas ao veículo e,

conseqüentemente, ao propri
etário, que nem sempre é o

responsável pela infração.
Então, o dono do carro tem

15 dias para indicar quem é o

responsável. O que ocorre, é

que muitas pessoas se apro
veitam<para transferir pontos

para carteiras de amigos ou

parentes, com objetivo demio
acumular no seu documen-

,

to", diz.
Alves menciona que a

delegacia atende uma média
de 20 solicitações de transfe

rência por dia. "Quando o

condutor for efetuar a reno

vação do documento, se

constar 19 pontos a carteira é

recolhida e abre-se um pro-

cesso administrativo. O con

dutor tem 15 dias para fazer

a defesa e, se for indeferida, a
penalidade é de 30 dias de

detenção da CNH, além de a

pessoa ser encaminhada para
uma auto-escola para realizar

curso de reciclagem", diz. Ele
enfatiza que os pontos nunca
são anulados. ''As pessoas que
aceitam receber os pontos de
um infrator têm de ter consci

ência que estarão acumulando

infraçõesno documento e cor
rem o risco de atingiro núme
ro limite mais rapidamente,
tendo de passar por processo
administrativo", alerta.

O chefe do setor de

CNH informa que, depen
dendo da velocidade que o

condutor passar pela lomba
da eletrônica, pode receber

cinco ou sete pontos. Em ca

sos de infrações em semáfo

ros, atribui-se cinco pontos.
(FABIANE RIBAS)

FIA confirma mudança no fim de semana

]ARAGuA DO SUL - A

FIA, em reunião nesta

quarta-feira aprovou um

novo formato de progra
mação para os fins de se

mana de corridas para a

proxlma temporada.
Como já era 'esperado, o

treino extra de duas horas
e a pré-classificação dei
xam de existir nas sextas e

dão lugar a duas sessões

livres de duas horas cada

uma. As últimas seis equi
pes do campeonato, ou

seja, BAR, Sauber, Jaguar,
Toyota, Jordan e Minardi
terão direito a colocar um

terceiro carro para treinar.

Os pilotos do terceiro car

ro não poderão ter dispu
tado mais de seis corridas
nos últimos dois anos, ou

seja, pilotos como Pedro

de la Rosa e Allan McNish
não poderiam participar.

Nos sábados, haverá
dois treinos livres de 45

minutos e a classificação
que define o grid de larga
da. Neste qualifying, em
vez da atual volta lançada,
serão permitidas duas ten

tativas. A primeira será feita

de .acordo com o resulta

do da corrida anterior; ou

seja, no GP da Austrália de

2004, o primeiro a marcar

tempo será Rubens

Barrichello, vencedor em

Suzuka, o segundo será

Kimi Raikkonen, o terceiro,
Coulthard, etc. Terminada a

primeira fase do treino, os

pilotos vão para a segunda
volta lançada, desta vez com
base na ordem inversa da

situação dos tempos daquela
sessão.Amelhor volta entre

as duas fases do treino é que
será considerada para efeito
de largada.

FALECIMENTOS
Faleceu às 00�30 horas de 14/10 o

Se n h o r H e r c i I i o Pe r e i r a c o m i d a d e de

8:k anos, deixando enlutados filhos,

noras, genros, netos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado

em 15/10 às 16:30 horas, saíndo o

féretro da sua residência seguindo para

o Cemitério Guaraniaç ú.

Faleceu às 3:00 horas de 14/10 a

Senhora Maria da Fonce c a Ferreira com

idade de 65 anos, deixando enlutados o

esposo, 1 filho, 3 filhas, genros,

noras, netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado

em 14/10 às 16:30 horas, saíndo o

féretro da Capela Santos AnjOS seguindo
para o Ce,mitério Municipal de

Guaramirim.

,ilor.
WI

..

Faleceu às 14:00 horas de 13/10 o

Senhor Laurinda Konel com idade de 62

anos, deixando enlutados esposa,

filhos, filhas, genros, noras, netos e

d e m a ispa r e n t es e a m i g os. O

sepultamento foi realizado em 14/10 às

15:30 horas, saíndo o féretro da

Com uni d ad e Pasto r AI be rto Sch i na i der

seguindo para o Cemitério da Barra do

Rio Cerro.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 505

03·20·28-46-47-52

Quina
concurso: 1211

19 - 40 - 52 - 65 - 78

Loteria Federal
concurso 03777
r - Prêmio: 23.548
2°_ Prêmio: 62.749
3° - Prêmio: 25.772
4° - Prêmio: 55.661
5° - Prêmio: 13.353

Lotomania
concurso: 359
01 - 04 - 09 - 13 -

76 - 1 7 - 20 - 22 -

26 - 28 - 33 - 49 -

50 - 57 - 68 - 77 -

82 - 93 - 97 - 99

I,

DE 17 A 19 DE OUTUBRO
HORÁRIOS: DIA 17 - INíCIO 19 HORAS

DIAS 18 E 19 -11 HORAS
LOCAL: HOTEL E RESTAURANTE REPRESA

VENHA SE DJVERTIRI
PRATOS TIPICOS
MÚSICA AO VIVO
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TORNEIO REGIONAL DE TÊNIS DE MESA
A LNCTM (Liga Norte Catarinense de Tênis de Mesa)
vai promover a sexta etapa do Torneio Regional da
modalidade, hoje, no Centro de Treinamento de Tênis

de n;esa de Jaraguá do Sul. Este evento é realizado para
os mesa-tenistas não federados e tem como objetivo
incentivar a prática desta prática esportiva, conforme o

presidente da entidade, Rodrigo Tolentino Luz, Os

competidores vão disputar nas categorias Pré-mirim 9

anos, Pré-mirim 11 anos, Mirim 13 anos, Infantil 15 anos,
� r, uvenil 18 anos e Adulto, com idade livre, Todas no

.

masculino e feminino,

CAMPEONATO ABERTO DE FUTSAL
Hoje' acontecem confrontos do Campeonato Aberto

de Futsal/2003, a partir das 14h, Os jogos são Unidos
da Vila x Kiferro Juvenil; Posto Cidade x Belmec;
Indumak x Galvanização Batisti; Icro Bordados x 2000

Auto Center; Baumann x Franca Calçados; Juventude x

Latoaria e Pintura Aristides,

DANÇA E FUTEBOL NO MOLEQUE BOM DE BOLA

Além da programação protocolar na abertura oficial da
fase estadual do Campeonato Catarinense Escolar de

Futebol - Moleque Bom de Bola que começou terça
feira em Caçador, a atração paralela foi a realização do
Festival de Dança - Mário de Andrade, Treze grupos
de dança da região participaram do evento que veio

:;J colorir o cerimonial de abertura, O ginásio municipal I

f Flávio Cruz ficou totalmente tomado e o que se viu foi
I a confraternização entre os mais de 800 alunos atletas e

bailarinos; professores técnicos e coreógrafos;
professores árbitros e organizadores,
Outra atração do Moleque é a inclusão das árbitras de

Florianópolis, Nívea Velho, Síntia Ferreira e Érica Kraus
e a ituporanguense Maria Inês Senso Elas juntaram-se a

outros doze homens, e estão em Caçador fazendo parte
do guadro de arbitragem.
A valorização da mulher, a mudança de postura de
técnicos e atletas em campo, e a competição feminina,
são alguns dos motivos citados por Adernar Silva,
Gerente de- Desporto Educacional da Fesporte, para a

convocação das quatro mulheres para apitar em Caçador.
Segundo Adernar, "a mulher tem didátic� para lidar com
os alunos atletas e isto' vem de encontro ao fundamento

educacional que se pretende dar à competição", Aliado
às qualidades da mulher árbitro, está o crescimento das

equipes femininas que participam do Moleque Bom de

Bola, e que este ano chegou a 150 municípios inscritos.
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Samuel Lopes dará dicas de
tiro festivo na Schützenfest

JARAGl!Á DO SUL - O

atirador Samuel Lopes estará'
hoje à noite na IS" edição da

Schützenfest, a partir das 20

horas, para dar algumas dicas
às pessoas que estiverem

participando das

competições de tiro festivo,

O convite ao atleta foi feito

pelo presidente da CCO

(Comissão Central

Organizadora),DieterJansen,
com intuito de divulgar ainda
mais esta atividade como

uma modalidade esportiva,
praticada tradicionalment�
pelas sociedades de tiro do

Vale do Itapocu. Até terça

feira, a festa alemã atraiu

público de aproximada
mente 40 mil pes�oas, que
consumiram cerca de 29 mil

litros de chope e nove mil

litros de refrigerante,
Outro número registrado

pelos organizadores é quan
tidade de tiros já disparados:

Samuel Lopes vai apontar dicas para aprimorar a técnica

uma média de 136 mil.

Como esta modalidade es

portiva tem apresentando
uma repercussão boa, a pre
sença de Samuel Lopes -

atirador número um no

rankingnacional da categoria
carabina deitado - seráuma

oportunidade para que os

adeptos desta prática possam

tirar dúvidas sobre técnica e

assimilarem algumas dicas

para melhorarem o des��
penho. O desportista estará

no estande de 50 metros

atendendo ao público, mas
enfatiza que há diferença en
tre o tiro olímpico e o festi

vo. ''Acompetiçãoqueacon
tece naSchützenfestnão é tão

rigorosa .e criteriosa quanto a

que pratico, mas vou repas
sar alguns conhecimentos que
tenho no que diz respeito à

maneira de apoiar a arma,

como segurá-la, como

posicionar os pés, o rosto,
controlar a respiração, como
fazer a visada", salienta
Lopes, reforçando que há.

diferentes formas de mirar,
regular da arma, entre outros
detalhes,

Este final de semana .o

atiradorjaraguaense estará em

Blumenau, naúltima etapado

carnpeonato catarinense,
onde disputa o título do

estadual, na categoria
Carabina Deitado. A equipe
de Jaraguá do Sul está na

vice-liderança desta categoria,
atrás de Tirnbó, e na Ar

Comprimido, briga pela
segunda colocação, ao lado

de Joinville. O título já está

com Timbó. (FABIANE RIBAS)

DivinaProvidência vai sediar FestivalJaraguaense deJudô
JARAGUÁ DO SUL - O

Clube Atlético Baependi,
Colégio Divina Providência

e Associação Seido-Kan de

Judô, com apoio daWizard,
Jaraguá Motos, Incatex Têx
til, Deja Imóveis e Choco
Leite vão promover este fi
nal de semana o Festival

Jaraguaense deJudô, O even

to será realizado no ginásio
de esportes do Divina Pro

vidênciano sábado, a partir
das 9 horas, prosseguindo até

às 19h30. Os organizadores
têm expectativa de envolver

aproximadamente 350

judocas, a partir dos quatrÇ)
anos até idade adulta, vindos
de Cidades como Jaraguá do
Sul, Joinville, São Bento do

Sul, Guaramirim, Brusque,
São Francisco do Sul e

Blumenau.

Os professores Silvio

Borges e Cláudio Almeida

vão coordenar as atividades,'
separando os atletas por ida-

de, peso e graduação. ''To
das as crianças que participa
rem vão receber medalhas e

camisetas alusivas ao evento",
menciona Almeida. Ele

acrescenta que a intenção do
festival é desenvolver o in

tercâmbio esportivo educa

cional entre academias e

desportistas,Na opinião dele,
o judô é uma modalidade

que tem sido cada vez mais

'procurada em Jaraguá do

Sul, que conta com uma

média de 150 adeptos,
Almeida explica que a.

prática do Judô 'proporcio
na beneficios para os atletas.

"Enquanto criança, trabalha
os limites e a disciplina e, para
os adultos, além de ser defe
sa pessoal, trata-se de uma

atividade física que contribui

paramelhorar a qualidade de'
vida", diz, enfatizando que a

partir de 3,5 anos a criança
está pronta para treinar o

judô: (FABIANE RIBA_?)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I SELECIONADOS: 18 AllETAS DESTAQUES VÃO EFETUAR TREINO JUI'ITO AO GRUPO DA AJINC ATÉ O RM DO ANO

a
.

Técnico de natação seleciona
.atletas para treinar na Ajinc

]ARAGuA DO SUL - Os

organizadores do quarto
Circuito Interescolar de

Natação - 6° Troféu

Ernani Volpi Coitinho di

vulgaram uma lista de 18

� participantes do evento
l convocados para período
r
,de estágio na equipeAjinc/
Urbano/FME. Os seleci

onados foram Bruna

Medeiros, Diogo Danna,
Emilly Scholl, Gislaine

. Mello, Kayuã de Andrade,
Felipe Bellettini, Caio Ale
xandre May, Bárbara

Gaedke, Isabele Henchel,
Maria Grubba, Júlio
Claumann, Eduardo

Kalfels, Gabriel

Kasmierski, Kelly Barbosa,
Ernily Franzner, Francielle
Deretti, lago Peixer e Ale

xandre Schmumann.

O técnico Ronaldo

Fructuozo diz que o está-

MASSARANDUBA - Fi

.nal de semana passado
aconteceram jogos dos

campeonatos municipais
de futsal Adulto e Sub-21,
na quadra do Ginásio

Poliesportivo Alfredo

Jacobowski. Nos primei
ros horários foram realiza

dos os confrontos do Sub-

rão cortados da seleção",
comunica o técnico.

O anúncio dos convo

cados aconteceu na noite

de segunda-feira, no audi
tório do Shopping
Breithaupt, durante ceri

mônia de premiação com

medalhas e troféus aos ven

cedores do 4° Circuito

Cesar Junkes

Técnico terá de avaliar os 18 e selecionar apenas oito

gio será realizado a partir
do dia 21 deste mês, fina-

próxima segunda-feira
será efetuada uma reunião,
a partir das 19 horas, no
auditório da empresa Ur

bano Agroindustrial (Rua
<'

21, com os seguintes resul
tados: Amizade foi derro

tado pela Cival z Tintas

. Neumann, por 4 a 2, e o

Cruzeiro perdeu para o

Cachoeira, por 5 a 3. Já no
Adulto, o Landetti garantiu
a vitória sobre o Rest.

Zandoná, por 7 a 3; aDipil
venceu o time São Paulino,

João Januário Ayroso n°

3183 - Jaraguá Esquerdo),

devem comparecer acom

panhados de seus pais ou

por 6 a 5; Butuca/Osiléia
ganhou do Juventude/l °

Braço, por 5 a 4, e Plásti

cos Zanotti garantiu os

pontos ao vencer porWO

o 13 de Maio.

Este final de semana,

dia 18, prosseguem os jo
gos nas duas competições
com os seguintes confron-

tos: no Sub-21, enfrentam
se Glória x Juventude e

Águia Dourada x Cival/
Tintas Neumann e, no

Adulto, jogam Glória x

Mere. Spezia, Nosso Pon

to-Super-Merc x Amizade,
Landetti x Dipil e São

Paulino x Rest. Zandoná.

Interescolar de Natação,
que teve o Colégio Marista
São Luis como campeão.
A segunda colocação foi

para o Colégio Divina Pro
vidência, que também le

vou o-Troféu Incentivador

por ter disputado do even

to com o maior número

de competidores, tota
lizando em dezembro. Na com intuito de esclarecer lizando 123 participantes.

detalhes sobre a convoca- Já o Colégio Evangélico
ção. "Os atletas escolhidos Jaraguá conseguiu o tercei

ro lugar, enquanto que o

Instituto EducacionalJan-
responsáveis ou se não se- gada ficou com a quarta

posição. (FABIANE RIBAS)

Resultados dos jogos de futsal Adulto e Sub-21
ff

CRICIÚMA TENTA EXPLICAR QUEDA DE RENDIMENTO

Após três derrotas seguidas - para Cruzeiro, Internaaonal e
Figueirense - o Criciúma busca o motivo da queda de
rendimento neste Brasileiro. Cansaço, acomodação e falta de
sorte' foram as hipóteses levantadas no clube.
Nesta terça-feira, o técnico Gilson Kleina vai começar a

preparação da equipe para enfrentar o Vasco no próximo
domingo, no Heriberto Hulse. Mas de também vai ter uma
conversa importante com o grupo, para que as criticas sejam

" expostas e as possíveis razões parao declínio sejam encontradas.
Além do trabalho psicológico, o time do Crici� p:u'sará
por uma reavaliação física, além de exames de sangue, para
analisar o nível de estresse dos atletas.A suspeita é que o grupo
esteja com a resistência abalada por conta dos noves meses de
trabalhos seguidos.
Outra hipótese levantada para explicar a queda de rendimento
do time catarinense, principalmente no segundo tempo, seria a

acomodação dos atletas, que estariam mais tranqüilos com o

fato de que o Criciúma estaria garantido na Primeira Divisão

para o próximo ano, Mas Kleina não pensa assim. Ele quera
vaga na libertadores, buscando omelhor desempenho possível
nas próximas dez partidas do Tigre (cinco delas em casa).
''Estamos ainda na luta por uma'jJga na libertadores. Temos
que ter i� em mente", declaro� treinador. .

DORIVAL JÚNIOR RESPIRA ALIVIADO
Há 15 jogos o torcedor do Figueirense esperava ganhar
um jogo por mais de dois gols. Há 4 jogos o técnico

Dorival Junior esperava a primeira vitória no comando
do time. O sucesso dentro de casa, num clássico com o

Criciúrria e esta tudo resolvido. "Agora é colocar

novamente a casa em ordem e partir pra próxima". As
palavras são do técnico Dorival Junior, que pensa numa
nova formação para enfrentar o Fortalezas, domingo,
no Castelão.
Três titulares estão suspensos e seus substitutos ainda não
foram confirmados, "Preciso esco,lher com tranqüilidade
quem mais se aproxime das características dos jogadores
que estão saíndo", declarou o técnico, Na lateral esquerda,
para a vaga de Triguinho, o escolhido será Filipi.
Já para ocupar as vagas dos meias William e Fernandinho,
o técnico pede paciência. "Temos a semana toda para
trabalhar, Vamos com calma para não cometer erros",
ressaltou. Luis Fernando, Danilo, Danilo Santos e Filipe
Oliveira, são algumas das opções para o meio campo.
O retorno do volante Jeovânio, que .se recupera de uma
entorse no tornozelo, também é cogitada.
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C lassificação Brasileiro

CoI. Time PG T V E D

1° Cruzeiro 76 36 23 7 6 "'*;�
2° Santos 64 36 18 10 8

3° Coritiba 62 36 18 8 10

4° São Paulo 61 36 17 10 9

5° Atlético-'MG 60 36 16 12 8

6° São Caetano 58 36 14 13 9

7° Internacional 57 36 16 7 13

8° Criciúma 52 36 15 7 14
(j0 Guarani c;n ?,r-; 14 R 14

10° Paraná 49 36 14 7 15

11 Corinthians 49 36 12 11 13 '!

!;"

12° Flamengo 48 36 13 9 14

13° Vitória 47 36 13 8 15
I 14 Goiás 47 36 12 11 13
1t; P'()'J IP, ..pn�p 47 �,.; 1? 11 1�

�

16° Atlético-PR 44 36 12 8 16

17 Vasco 44 36 11 11 14
1 RO Ponte Preta 4?, ?,r-; 10 14 12

19° Bahia 39 36 10 9 17 "
-

20 Juventude 39 36 8 12 16

, 21° Fortaleza 38 35 10 8 17

22 Fluminense '38 36 9 9 18

I 23° Paysandu 36 35 11 11 13

24° Grêmio 33 36 8 9 19

NOT
CAMPEONATO EscOLAR DE CARATÊ II'ITERESllLOS 2003
A Federação Interestilo de Caratê, em conjunto com

a Associação Forrnigari, vai promover o terceiro

Campeonato Escolar de Caratê Interestilos 2003 dia

18, este sábado, no ginásio de esportes da Arweg. Os

organizadores têm expectativa de reurur

aproximadamente 600 atletas, entre 5 a 17 anos, vindos

de diversas cidades de todo o Estado. O evento vai

contar com a participação de aproximadamente 150

instituições de ensino. Jaraguá do Sul será representada
por 30 colégios, sendo 41 atletas da Associação
Formigari.
Após as competições será realizada a entrega 4a
,premiação para os três melhores atletas em cada

categoria, além da entrega de troféus para as cinco f·

escolas que conquistarem mais pontos.
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