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Professorafaz pesquisa sobre
utilização da fibra da bananeira

Bicicros traz mais

títulos para JS
.

A equipe Mal�ee sagrqu-se
campeã do Campeonato Sul

brasileiro de Bicicross, competição
re�pzada neste final de semana, na

pista do Parque Malwee, reunindo
200 atletas.

PReSfRV
PrOC�S$artl�nto e S�r�1 $. COl'ltitle!$ SIC ltlÚ

Cesar j unkes
Palestrantes de renome foram
convidados a participar da
Quarta Semana de estudos
jurídicos que encerra hoje a

noite na Unerj. Página 6

. Cesar J unkes

A professora de artes e artesanato, Maria de Fátima Faria Correa estuda há quatro anos a transformação da fibra da
bananeira em material que poderá ser usado na área têxtil. Ela afirma que o processo e a pesquisa são inéditos. Página 4

Malwee estámais próxima de
.éD

segurar vaga à final de futsal PÁGINA 11

Convenções marcam
o final de semana.

na região do Itapocu
PÁGINA 3

A história da região
sobrevive através de

técnica de restauração
PÁGINA 5
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Mediação e arbitragem
, sucesso comprovado

'l.000"proéess@s - 70% resolvidos

o modelo de resolução de conflitos, instituído pela Lei 9.307/96,
,�, 'êstá sendo utilizado largamente 00 Brasil. Em Jaraguá do Sul, o Tribunal
:de Mediação e Juizado ArbittW, iniciou suas, atividades em 25 de feverei-
rude 2002, com 55 árl;>itros"d�s mais variadas profissões. Com os quais
habilita o tribunal a apreciar conflitos de todas as áreas. O tribunal de
Jaraguá do Sul, filiado a FECEMA - Federação Catarinense de Entida-

'

des de Mediação e ,A):bitrageh;t; é referência, não só pela sua forma de
àtuação, mas também pela credibilidade que alcançou junto a comunida-

, de jaraguaense pela eficiência ,do:'"trabalho realizado até aqui, Trabalho
este que vem sendo aprimorado cada dia.

Cabe salientar que os conflitos de natureza criminal, tributário, famí
lia e previdenciário, não podem ser apreciados pela via da arbitragem.

Dentre os conflitos ,que podem ser apreciados pela arbitragem cita
mos: contratos de compra e' venda, contratos de aluguel, colisão de veí
culos, cobrança de cheques e notas promissórias, todos os conflitos
advindos das relações de consumo e prestação de serviços.

Este sucesso se deve, a grande seriedade com que são tratados todos
os procedimentos, e também pela rapidez em que é solucionado o corifli
to, pela economia processual, pelo sigilo do processo e principalmente
pela confiança que as partes envolvidas depositam nos profissionais des
tacados, para solução cada processo arbitral.'

Esta seriedade é garantida, pois o Conselho de Ética, que tem, como,
função fiscalizar o desempenho dos árbitros atuantes em cada processo,

'

aplicando à alguma irregularidade que por ventura venha a ocorrer, as

penas da lei, além disso, a FECEMA, Federação das Entidades de Arbi
tragem, através do seu Conselho de Ética, que tem a função de fiscalizar '

o desempenho de todos tribunais filiados a ela.
O reconhecimento da eficiência do Tribunal de Arbitragem e Medi

ação de Jaraguá do Sul, fica demonstrado pelo fato que após um ano e

seis meses de funcionamento já atingiu 1.000 processo protocolados, o
que significa que neste período foram protocolados 2,77 processo por
dia, o que é uma marca invejável, progessos estes que são resolvidos
rapidamente na sua grande maioria, como mostraremos a seguir.

Dos 1.000 processos protocolados neste período no tribunal, pode
mos estatisticamente demonstra�:

Com relação a existência da cláusula arbitral:

1 - 6% apresentavam a cláusula arbitral, o que obriga a resolução do
conflitos pela via arbitral de arbitrarem; ,

2 - 94% não apresentavam a cláu��a arbii:raJ; conseqüentemente,
não havia a obrigatoriedade de que o conflito fosse apreciado pela via
arbitral, mas as partes envolvidas, aceitaram esta, forma de apreciação do
seu conflito, resultando no que a seguir informaremos,

Com relação aos resultados podemos, o que nos preporciona muita
satisfação, informar:

'

1 - 69,9% - Encerramento do processo, com assinatura do compro-
misso arbitral e acordo entre as partes;

,

2 -4,7% - A partir da notificação, o requerido firma acordo direto
com o requerente; I

3 � 0,8% - Encerramento do processo-com a prolatação de sentença
arbitral;

,

4 - 24,600;0 -, Eneerramento do processo em virtude da não assinatu
ra do comprorpis�0 �rbitral Siou pelo não comparecimento do requeri-
do. ",

Port�to O flovo modelo de resolução de conflitos, se consolida a

cada dia que passa, vindo cada vez mais, contribuir com a Jurisdição
Estatal, na resolu:ção dos conflitos e auxilio na busca da pazsocial,

,

O Tribunal de Mediaçãoeluizado Arbitt;al 'deJaraguá do Sul, funci
ona à Rua Procópio Gomes de Oliveira, 809, ,e está a disposição para
esclarecer 'qualquer gúvida pelo fone OXX 47 3.72-2800.

PAULO ROBERTO V. MENDES
Diretor das Câmaras CíveiS e Comerciais do

Tribunal de Mediação e JuizadoArbitral de Jaraguá do Sul

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: r�dacao@JornalcorrelOdopov�.com.br. As cartas devem conter o ende�eço ou
telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correçoes orlografícas e
gramaticais necessarras.

DJ

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

tudo já que todos os serviços es

senciais são públicos e a grande
esperança dos brasileiros em re

'lação ao governo de Lula é a ga
rantia da universalidades dos ser

"Viços públicos, seja na saúde, edu-
,

cação e em todas as áreas de ne

cessidades coletivas de sobrevi

vência. Ao mesmo tempo em

que é cada vez mais exigido, o
servidor é mais explorado, sen
do que a contrapartida salarial não

corresponde ao que seria justo.
Basta perguntar o salário de uma

professora, especialmente do Es
tado, ( pelo menos aqui em SC)
para se ter uma idéia da falta de

valorização profissional.
O servidor público, de um

modo geral, é considerado uma

classe à parte, até porque é regi
do por leis trabalhistas diferentes

das que regem o restante das ca

tegorias profissionais. Sem dúvi

da, é uma das classes profissio
nais que mais contribui para o

funcionamento e a legitimação da

máquina pública. Todo funcioná
rio público é, de certa forma, res

ponsável pelo bom andamento

das relações entre a administração
municipal e a comunidade. É atra

vés do servÍdor público, do fun

cionário que faz o atendimento

direto que a comunidade sente se

existe harmonia entre o Executi

vo e a sociedade.

Servidor Público

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

Na quinta-feira desta semana,
a' diretoria do Sinsep ( Sindicato'
dos Servidores Públicos Munici

pais de Jaraguá do Sul e Região)
deve-reunir-se com os vereado
res de Jaraguá doSul na tentativa

, de sensibilizar os vereadores aos

problemas da categoria, O obje
tivo é envolver os vereadores na

busca de alternativas em relação
ao vale-refeição e à série de difi

culdades em relação ao Plano de

Cargos e Salários, sendo que to

dos' os servidores podem se fa

zer presentes.
A diretoria do Sinsep tenta,

como sempre tem tentado, fazer
com que a comunidade perceba
o grau de importância 'social dos
servidores públicos, que, como o

nome já diz, existe unicamente

para servir o publico e não para
ser usado co�o bode expiatório
das mazelas da' administração
pública, .Mais do que nunca, tem

aumentado a exigência da socie

dade em relação ao desempenho
do servidor público, que tem visto

,

recair sobre a si mesmo todo o

trabalho resultante das rriôdifica
ções das estruturas pública.

'

Esta Semana comemora-se o

Diado Servidor Público. Aqui em
Jaraguá do Sul, o feriado foi an

tecipado. A folga dos servidores,
como todos sabem, é um direito,
mas nem todos entendem assim

r 'Mais do que
'nunca, tem

'aumentado a"

exigência da
'sociedade-em

<relação ao
desempenho do
servidorpúblico ...J

e são comuns as piadas e debo

ches ressaltando as "mordomias"
dos servidores públicos. Essa

imagem de profissional pouco
compromissado com as questões
do trabalho que exerce tem pre
judicado o servidor e afastado a

comunidade da administração
pública. Contra esse equívoco que
vem se arrastando há décadas, o'

Sinsep tem lutado com bravura,
tanto que somente neste mês de

outubro promoveu três reuniões

envolvendo auxiliares de enfer

magem, �ecretários de escolas e

auxiliares de biblioteca, re

.creadoras e atendentes para defi-
" 'niçâo d�s reivindicações de cada

área, A iniciativa .demonsrra o

empenho dos representantes da

categoria no sentido de promo
ver a valorização profissional e

salarial dós servidores.

O servidor público está em
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A diretoria da Rádio Comunitária de Guaramirim

procurou o CP para esclarecer omotivo da não aceitação
da denúncia feita na semana passada pelo vereador do

PT Evaldo João Junkes, que procurou a reportagem da

Rádio para reclamar sobre a falta de médico plantonista
no Pronto Atendimento do Hospital Santo Antônio. De
acordo com a justificativa apresentada pela diretoria da

Rádio Comunitária, o vereador tentou tirar proveito da

situação, promovendo-se politicamente com o caso e

tentando impedir a reportagem de entrevistas os

pacientes, alegando que ele mesmo iria dar a entrevista.

SINSEP
O Sinsep ( Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de
Jaraguádo Sul eRegião) enviouoficio àCâmaradeVereadores
solicitando uma reunião às 18 horas desta quinta-feira. O
objetivo, segundo a diretoria do sindicato, é envolver os

vereadores na buscade alternativas em relação aovale-refeição
e a outras questões que envolvem os servidores, em especial
ao Plano de Cargos e Salários. Todo servidor pode
comparecer.Durante estemês de outubro, oSinseppromoveu
três reuniões envolvendo auxiliares de enfermagem,secretários
de escolas e auxiliares de biblioteca, recreadoras e atendentes e
definiu as reivindicações de cada área.

PSDB
A chapa Avança PSDB, única inscrita para a convenção
estadual do partido, ocorrida durante todo o dia de ontem,
no Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, reconduziu a

presidência Dalírio Beber, que recebeu 522 votos. O vice

presidente do diretório municipal do PSDB de Jaraguá
do Sul, Antônio Luiz Eckert esteve presente ao evento,
assim com a secretária da Secretaria de Desenvolvimento

Regional, Niura Demarchi dos Santos, Eckert salientou
que o partido está em ótima fase, tanto em nivel estadual
como municipal e anuncia a realização de um trabalho de
visa aglutinar simpatizantes e filiados em todos os bairros
de Jaraguá do Sul.

Ainda de acordo com Eckert, Jaraguá do Sul participou da

convenção estadual com 21 delegados e mais os suplentes. O
vice -presidente do PSDB deJaraguá do Sul afirma ainda que
a sigla atualmente tem vários nomes fortes que têm condições
dedisputaras eleiçõesmunicipais do anoquevem como cabeça
de-chapa e cita o ex-deputado federal Vicente Caropreso e o

vereador Monso Piazera Neto. O PSDB de Jaraguá do Sul
conta atualmente com aproximadamente 1.200 filiados,
AConvençãoNacional doPSDB estámarcadaparaacontecer
no dia 23 de novembro e chegou na convenção estadual

organizado em 263 cidades, das quais 236 têm diretórios

constituídos e 27 têm comissões provisórias com convenções
extraordinárias programadas para o período entre 15 e 30 de
novembro. Com o encerramento do período de filiações
visando as próximas eleições, aExecutivaEstadual do PSDB
está comemorando o crescimento e organização do partido
no Estado. Contabilizadas as novas adesões oPSDB estadual
dobrou o número de filiados, passando de 35 mil em
dezembro de 2002 para aproximadamente 70 mil filiados
nestemês.

ENTRE ASPAS'
"Meu mandato acabou dia 26". A afirmação é
do advogado Antenor Galvan, que ocupava o

cargo de secretário no diretório municipal do
PMDB de Jaraguá do Sul, destituído no domingo
por meio de intervenção judicial.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
ID'ECISÃO: PEEMEDEBISTAS DA MICRORREGIÃO REALIZARAM CONVENÇÕ� MUNICIPAIS NO DOMINGO

Diretório do PMDB não

existe mais em Jaraguá do Sul

Ciclo de debates propõe modelo de desenvolvimento

]ARAGuA DO SUL - O

diretório municipal do
PMDB de Jaraguá do Sul

não existe mais. A destitui

ção é conseqüência da não

realização da convenção,
que deveria acontecer no

domingo e que não ocor

reu devido a interferência

da Justiça, que concedeu
liminar suspendendo a ati

vidade, que iria acontecer

das 9 às 14 horas, na Câ

mara de Vereadores. O

advogado e ex-secretário-,

do diretório, An tenor

Galvan, explicou que, por
hora, o que resta é esperar

pela interferência do

diretório estadual do parti
do, que deve nomear uma

comissão provisória e pos
teriormente marcar nova

convenção. 'Até que isso

aconteça o PMDB não

existe em Jaraguá do Sul",
resume o advogado. A
liminar de suspensão da

convenção foi concedida

pelo juiz Márcio René da

Rocha ao final da tarde de

]ARAGuA DO SUL - O

pároco da Igreja Matriz São

Sebastião, padre Sildo César

da Costa abriu a terceira ro

dada do ciclo de palestras
sobre desenvolvimento sus

tentável solidário, promovi
do pelo gab�ete do deputa
do estadual do PT, Dionei
Walter da Silva. O padre des
tacou a importância da fa

mília como referencial de

projetos e ações e salientou a

necessidade da inclusão dos

jovens nas discussões. ''A so

ciedade só crescerá namedi

da se sentir parte do proje
to", apontou o padre.

Os debates promovidos
pelo deputado são mensais

e reúne representantes da so
ciedade para discutir alterna

tivas para a região. No en

contro de sexta-feira, além
do padre Sildo também es

tiverem presentes os presi
dentes das Associações Co-

Vicky Bartel

Aviso na porta da Câmara de Vereadores informava
os motivos da não realização da convenção

sexta-feira. A liminar foi

concedido devido a uma

série de irregularidades
apontadas pelo advogado

Altevir Fogaça no edital d�

convocaéâo da convenção.
Em Guaramirim con

venção do PMDB aconte-

ceu sem nenhum transtor

no e foi eleito por consen

so, em chapa única, o ex

vereador por duas gestões,
Ivo Rangheti, 49 anos de

idade e bastante disposição.
"Quero oferecer tranqüili
dade para que o PMDB

possa crescer fortalecido

pela unidade", afirma o pre
sidente da sigla, que obteve
154 votos. Filiado desde

1988 ao PMDB de

Guaramirim, Rangheti
aposta na força do PMDB

para chegar ao poder ano

que vem e afirma que. o

PMDB de Guaramirim

está aberto a coligações
com partidos que tenham

a mesma ideologia.
Em Corupá a escolha

. do novo presidente do

PMDB acontece somente

hoje à noite, a partir das 20
horas, na Câmara de Verea

dores. O atual presidente da
sigla em Corupá, Herrman
Suesenbach é o nome mais

provável e deve ser

reconduzido à presidência.

são pessoal dos governantes
a descontinuidade das ações
propostas. Segundo ele, a

grande dificuldade em cons

truiruma sociedademais jus
ta e solidária é a visão

imediatista em detrimento do

desenvolvimento.
A empresária Christiane

Hufenüsslerelogiou a iniciativa
do debate, afirmando que não

há mudanças sem a participa
ção, nem desenvolvimento se

não for para todos. Ela exaltou•

a sociedade a cobrar conscien-

temente o poderpúblico a im

plantação de projetos e progra
mas de interesse coletivo.

Evento reuniu lideranças da microrregião

merciais dos municípios da

microrregião, representantes
da área cultural, empresarial
e educacional. De acordo
com a assessoria do deputa
do, serão promovidos mais

sete encontros, sempre na

última sexta-feira de cada

mês e que devem culminar

na elaboração de um doeu-

mento a ser apresentado para
a comunidade.

O representante da Scar,
médico Edson Schultz, lem
brou os projetos Jaraguá
2010 e Agenda 21, que tra

çaram os rumos do municí

pio, mas que não foram exe

cutados. Schultz questionou
essesprojetos creditando ivi

,JIÍ- 11u:..Uw-,.r"..I""r!e·

fiPotn/t,dc--v /lr�"li/dO' .'iJUl6it

mr·igs@terra.com.br ;
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IINICIATIVA: PROFESSORA DE ARTESANATO REALIZA PESQUISA INOVADORA SOBRE A FIBRA DA BANANEIRA
�

Fibra da bananeira é motivo
de pesquisa pioneira na região

]ARAGUÁ DO SUL -

A professora de artesa

nato e artes, Maria de
Fátima Faria Correa
está trabalhando há qua
tro anos em um proje
to que pode revolucio
nar o setor têxtil. Tra
ta-se da utilização da fi
bra da bananeira, alta
mente disponível na re

gião, e que pode servir

de matéria prima para o

setor do vestuário e vá

rios tipos de peças de
artesanato. De acordo
com Maria de Fátima, o
trabalho de pesquisa ini
ciou quando deu aulas
de artesanato para mu

lheres, em Corupá, na

comunidade de Rio
Paulo.

Inicialmente, a pes
quisa resultou no apro
veitamento da fibra

paql a confecção de tra

balhos mais rústicos,
como bolsas e cestas.

Com a continuidade do

trabalho, Maria de Fáti

ma conseguiu um fio

-Cesar Junkes

Maria de Fátima iniciou a pesquisa há quatro anos, em Corupá

�raticamente igual ao

desenvolvido 'ar pes
quisadores da USP, que,
ao tomarem conheci
mento do trabalho rea-

lizado por Maria de Fá

tima, passaram a lhe

oferecer a s s e s s o r ra ,

"Desenvolvi o projeto
para ser implantado no

bananal, sem agressão
ao meio ambiente, sem

a utilização de recursos

naturais nem químicos.
Nem água eu não uso",
explica Maria de Fáti

ma.

A pesquisadora faz

questão de salientar que
o trabalho realizado por
ela é pioneiro na região.

,

Maria de Fátima, afirma

que está em busca de

apoio para a implanta
ção do projeto de trans

formação da fibra em

fio. "A pesquisa realiza

da na USP utiliza um

processo diferente do

meu, portanto, continuo
sendo pioneira na técni

ca", ressalta Maria de

Fátima, que acredita na

utilização da sua pesqui
sa entre os interessados
em desenvolvimento
sustentável através do

uso de um material que

sempre existiu na região
mas nunca havia sido

aproveitado. (MARIA HE
LENA DE MORAES)

Beneficiados com o Bolsa Famíliapodem sacar o dinheiro

]ARAGUÁ DO SUL - A

Caixa Econômica Fede
ra I começou a pagar on
tem os benefícios do

programa Bolsa Família

em todo o país. Serão
beneficiadas inicialmente

1,2 milhões de famílias

integrantes do. Cadastro
único e participantes do
Bolsa Escola, Bolsa-Ali
mentação e o Cartão Ali

mentação em 3.946 mu-
I))

nicípios brasileiros, Até o

final do ano, serão 3,6
milhões de famílias aten

didas.
Em Jaraguá do Sul, o

gerente da Caixa Econô
mica Federal, Adriano
Milton Preisler afirma

que o fato não alterou a

rotina da agência, já que
os beneficiados - cerca

de 1006 famílias cadas
tradas com renda até R$

®

100,00'- usam o mesmo

cartão do Bolsa Escola,
sendo que a maioria re

tira o dinheiro nas casas

lotéricas.

O Bolsa Família foi

lançado pelo Governo
Federal no último dia 20,
dando início ao proces
so de unificação dos pro
gramas de transferência
de renda. O objetivo é

simplificar o acesso aos

benefícios, aumentando
4J1

o seu valor, para comba-
ter a fome, a pobreza e

as desigualdades sociais

no país.
A Caixa Econômica

Federal é o agente opera
dor do programa e reali

zará os pagamentos por
meio dos mesmos car

tões já utilizados atual

mente pelos beneficiários
dos programas de trans-

('\�
!,;

ferência de renda já exis

tentes. A única mudança
que poderá acontecer é

no valor recebido e mui

tas famílias receberão um

valor maior.

Quase 54% dos recur

sos do progran;a serão

pagos a fainílias da re

gião Nordeste, principal
mente do semi-árido,
num total de 656.343 be

nefícios. O Sudeste vai

receber 22,8% dos recur

sos, com o pagamento
de 278.617 benefícios.

As famílias da região Sul

ficarão com 9,2%
(1.11.962 benefícios); a

Norte com 8,8% (
107.139); e Centro -Oes
te com 5,3% (63.889).

O Bolsa Família vai

oferecer dois tipos de

benefícios: o básico (
fixo) e o variável, que

podem ser acumulados
ou não. O benefício bá

sico, no valor de R$ 50,00
mensais, será 'concedido

às famílias de extrema

pobreza, independente
mente do número de

membros do grupo fa

miliar. A este poderá se,

somar o benefício variá

vel, no valor de R$ 15,00,
dependendo do número

de filhos com faixa etária"

de O a 16 anos incomple
tos, até o teto de t�ês be
nefícios por família ( R$
45,00). A estimativa é

que as famílias beneficia

das com o Bolsa Família

devam receber em média

R$ 75,00, o que seria

mais que o triplo para
aqueles que recebem, por
exemplo, os R$ 7,50 do

auxílio -gás e mais R$
15,00 do Bolsa Escola.

TER A-FEIRA 28 de outubro de 2003

INFORME CP
, .

O Núcleo de Cab�leireiros Profissionais, em parceria
com a empresa Lafi Cosméticos, distribuidor Alfa Par f,
realiza no dia 3 de novembro, das 8 às 19 horas, no
Salão de Eventos do Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul, o seu 34° Aperfeiçoamento Técnico. Essa

edição apresenta Leandro Silva, técnico em

Cosmetologia Estética e responsável técnico no Hair
Fashion Maringá (PR) realizado em 2001 e 2002 e no

Hair Styler da Criarte Hair Fashion, em julho de 2003,
quando apresentou cores, mechas e penteados. O curso

abordará tendências de cores verão 2003/2004, \

segredos da colorimetria e mechas. Os profissionais
da beleza associados ao Núcleo não terão custo. Os (

demais interessados pagam R4 30,00 (antecipado) e

R$ 35,00 no dia do evento.

CAMPANHA
O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de

Jaraguá do sul e Região já coloco;na rua a campanha
salarial de 2004. O informativo da categoria "Barricada
Metalúrgica", já está sendo distribuído entre a categoria,
que se reúne em assembléia no dia 8 de novembro, às
9h30, na Recreativa do Sindicato. As principais
reivindicações da categoria são reposição salarial,
aumento real, redução de jornada, mais empregos,

participação nos lucros, organização no local de

trabalho e saúde e segurança. No dia 15 de novembro

'está marcada a posse festiva da nova diretoria,
presidida pelo sindicalistaVilmar Sizino Garcia. A festa

acontece a partir das 20h30, na Sociedade Amizade.

FLORES
Amanhã, a partir das 19 horas, acontece aqui em
Jaraguá do Sul o lançamento da 65° Festa das Flores,
no Parthenon. A promoção do evento, que reúne um

público de milhares de pessoas, é da Fundação Turística
de Joinville e Agremiação Joinvilense de Amadores

de Orquídeas. A Festa das Flores acontece no período
de 15 a 23 de novembro, no Expocentro Edmundo

Doubrawa. A Festa das Flores é um dos mais antigos
eventos deJoinville. É reconhecida mundialmente pela
originalidade e beleza de sua mostra.

NEGOCIAÇÃO
O Sindicato dos Servidores Públicos de Jaraguá do

Sul e Região começa a negociar com Q prefeito Luiz

Carlos Tarnanini a possibilidade de incorporar o

auxílio-alimentação de R$ 50,00 mensais, que vem

sendo pago desde maio, aos salários dos servidores.

Na pior das hipóteses, mantém-se a concessão do

auxílio. De acordo com a diretoria do Sinsep, o prefeito
solicitou que a conversação fosse feita agora e por
esse motivo a audiência deve sair em breve.

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 28 de outubro de 2003

..,

.;I
I

PRF
Saiu o edital para a Polícia Rodoviária Federal. Estão

sendo oferecidas 2200 vagas para o cargo de Policial

Rodoviário Federal distribuídas pelos 26 estados e no .

Distrito Federal com remuneração inicial de R$ 3.735,61.
Para participar, os interessados devem Ter ensino médio

completo, carteira de motorista com habilitação "B" e

idade mínima de 18 anos. As inscrições estarão abertas

entre os dias 10 'e 21 de novembro nas agências da

Caixa Econômica Federal. Quem preferir pode se

inscrever pela internet no site wwwcespe.unb.br/
prf2003 a partir das 10h dos dia 10 de novembro até

às 20h dos dia 23. A taxa de inscrições é de R$ 60,00.

CEIJ
O Centro Educacional Integrado ]araguaense - CEI]
� realiza amanhã a II Feira Científico Cultural a partir
das 8h30 às l1h30, 13h30 às llh30 e das 19h às 21h30.

O tema este ano é: "Século XX: A era do

conhecimento". Durante a feira acontece o

lançamento oficial do quinto livro "Poetando e

Contando" da APEI]AS, com a presença dos Poetas

]araguaenses. O CEI] está localizado n a Rua João
]anuário Ayroso, 115, no início do ]araguá Esquerdo.

VESTIBULAR
Foi adiado o prazo final para as inscrições do vestibular
do Sistema Acafe, para ó dia 05 de novembro, via
internetwww.udesc.br na opçãoVestibular. O pagamento
do boleto bancário impresso através da home-page, no
valor de R$ 65,00, pode ser pago em qualquer agência
bancária. O candidato pode confirmar o recebimento
da taxa de inscrição por parte da organização do con

curso através da home-page ou através de e-mail enca
minhado pelo Sistema Acafe ao candidato até três dias

após o pagamento da taxa de inscrição. O vestibular

vocacionado concorre a 914 vagas oferecidas em 27

cursos. As provas do vestibular da Udesc serão realiza

das no dia 07 de dezembro, das 9h às 12:10h e das 15h

às 18:40h; sendo diferenciado para o Curso de Bachare

lado em Música, que será nos dias 12, 13 e 14 de no

vembro. Informações através do telefone (48) 224.8860.

"Pois é pela graça
que sois salvos,

.

por meio da fé". - Participe! -
Efésios 2:8a Rua MaxWilhelm, 289

Baependi - Jaraguá do Sul
Fone: (47) 370-6180

Momenlo ideaí
ar as áreas da sua

-o lrazem

S�I"?*���Iiii�or: Azul, verde e

e conlra a sua

ssiva. No

rosa.

Câncer - Por causa da sua

profi
-

a união cotuuço!
eixoda de lado.
, prelo e

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IHISTÓRIA: TÉCNICA DA RESTAURAÇÃO PERMITE MANTER VIVA A HISTÓfilA E CULTURA DE UM POVO

.CORREID.DÜPOYO 5

•

Hist'órias
da
recuperadas

,

restau raçâoatravés
]ARAGUA DO SUL -

Existe um trabalho que

poucas pessoas conhecem

mas que através dele é pos
sível dar continuidade a his

tória e da cultura de

]araguá do Sul e região. E
a responsável por este tra
balho é a técnica em res

tauração Vera de Toffol,
supervisora do Arquivo
Histórico de ]araguá do

Sul Eugênio Victor

Schrnôckel, vinculado a

Secretaria dei Cultura Es-�'
porte e Lazer. Vera traba

lha há seis anos com a téc

nica da restauração, apren
dida em cursos pelo sul do

país.
Os materiais' que rece

be para restaurar represen
ta o resgate de histórias de

vidas de pessoas que ama

ram, marcaram uma épo
ca e deixaram saudades. "É
como se o documento res

taurado conquistasse outra
oportunidade de expressar
seu conteúdo, antesde ser

destruído totalmente pela
ação do tempo", destaca
Vera. E é justamente este

o objetivodo trabalho des
ta profissional, o de fazer

com que o tempo não des

trua por completo a lem

brança de pessoas que
marcaram sua existência,
com fotos, documentos ou

objetos.
Mas a prática exigemui

to cuidado, atenção e paci
ência. Todos tipos de do

brá, ondulação, risco, quei
madura, rasgo, corte, man
cha, gordura, oxidação ou

presença de algum tipo de

lividade lig�da
poderá melhorar o

s . No amor, ludo
c Creme, vinho e

branco.

Virgem - Esse será o

fazermudanças.
ade com o seu
r: Marrom, azul

taurei um livro de orações
polonês de mais ou menos

1890. Levei uma semana

para deixá-lo pronto",
lembra Vera. Outros tra

balhos realizados por ela

foi a restauração de passa

portes italianos de 1886.

"Foram alguns dos traba

lhos trazidos pela comuni
dade", diz Vera que está

recuperando uma enciclo

pédia alemã e outros livros

menores. "Trabalhar com

a restauração é muitogra
tificante, tanto pela possi
bilidade de resgate de uma

história como pela alegria
das pessoas que recebem

o documento recuperado.
O resultado não é 100%,
até porque muitas ações do

tempo o homem não re

cupera, mas com certeza o

material volta a ter melho

ra significativa, podendo
permanecer viva na histó

ria por um tempo bem

maior", destaca Vera de

Toffol. (CELlCE GIRARDI)
. '

Vera com um livro de 1895 a ser restaurado história valiosa

cola deve ser anotado em

uma ficha antes de iniciar o

processo de restauração. O

tempo também influencia.

"Dias muito quentes não

são indicados", explica Vera.
Outro fator analisado é o

tipo de papel.
Os materiais utilizados

são especiais e alguns' são
importados, a começar

pelo papel japonês, com fi

bras largas, que serve de

suporte para o documento
.

que é envolto em tecido

especial e mergulhado em

água deionizada e mama.

''Mas antes verifico se as tin
tas e o carimbo não bor

ram", conta a técnica. Este

processo permitirá a libe

ração de sujidades e

desoxidação do documen
to. Da água morna passa
para a fria para que as fi

bras voltem ao normal. O

documento é colo�ado
para secar por 24 horas, se
for um livro o processo de

secagem pode durar uma

pro

emie mor, aia com

fl1tJx!JliI(ilzrt'�(!rlZ Pink, prelo e

amarelo.
Escor ião - Modere o seu

s lo de posse paro
cor o homem que
: Verde, cinza e

semana. As fitas. adesivas
coladas podem ser retiradas

com Carboxi Metil Celulo

se, conhecida com CMC. A

tinta é outra questão difícil

de remover. Muitos docu

mentos são escritos com

ferrogálica, uma tinta usa

da pelos monges que é fe�
ta à base�e uma noz espe
cial, goma arábica e uma liga
(que na época podia-se usar
saliva, vinho, ou atémesmo

urina). "Este tipo de escri

ta, feita com produtos na

turais se decompunha mais
facilmente por causa dos

produtos naturais, foi utili
zada até por volta de 1950

e por causa do ferro aca

bava "enferrujando" e caía

do papel literalmente", con
ta Vera.

Até agora a técnica já
fez umas 50 restaurações e

tem pelo menos mais uns

30 na fila entre trabalhos

simples e os mais minuci

osos, como um livro de

1895. "Recentemente res-

•

- O deseio de

'ções de vida

, marrom e creme.

Capricórnio-Fique alenla,

p limidade poderá

:���c�::r�:s�a.
i geror
dois. Cor:

Branco, azule rosa,

Peixes - Clima de
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IDIREITO: QUARTA SEMANA DE ESTUDOS JURfDICOS ABORDAM DIVERSOS TEMAS DE DIREITO
�

Quarta semana de estudos

jurídicos encerra hoje na Unerj
]A.RXGuA DO SUL - A

quarta Semana de Estudos

Jurídicos, que está sendo
realizada desde ontem no

auditório da universidade
tem como base de discus

sões oito assuntos dentro da
esfera do direito público,
empresarial e do estado. A
abertura na manhã de on

terri contou com a presen�
ça da juíza de Direito

Quitéria Tamanini Vieira

Peres, que falou sobre o

tema "Conceituando Cons
tituição". Após a explana
ção de abertura o profes
sor, doutor, Orides

Mezzaroba, da UFSC, que
falou sobre "Direito do

Estado e Reforma Política".
O evento que encerra

hoje apresenta reflexões
sobre assuntos relacionados
ao direito, como Constitui

ção, Códigos e Leis. Pro
movido pelo curso de Di
reito da Instituição, tem a

participação de acadêmi

cos, advogados, juízes, em
presários e profissionais li- ,

berais ligados ao Direito.
. No pnmelro dia

Mezzaroba explanou sobre
Responsabilidade Penal da

Pessoa Jurídica em Crimes
Ambientais. O Consultor

Jurídico e coorden�dor do
curso de direito da UFSC,
Rogério Duarte da Silva

Cesar J unkes

Profissionais de renome palestram na Semana de Estudos Jurídicos na Unerj

palestrou sobre "O sistema
constitucional tributário na

constituição de 88".
.

Para o coordenador do
urso de direito da Unerj,
Cícero Dittrich, o principal
objetivo, desta semana de

estudos é a integração dos

elunos com a comunidade

jurídica de Jaragthl do Sul e
I . '_

reglao. "Trouxemos

palestrantes de renome que
podem dar mais informa

ções sobre temas atuais em

ciência jurídica, aumentan
do o leque de conhecimen

to dos acadêmicos nos

mais variadas áreas do di

reito", avalia Dittrich.

Segundo o coordena

dor, mesmo tendo apenas

quatro anos, (os primeiros
acadêmicos de direito es

tão na oitava, das dez fa

ses) o curso está amadure

cido, prova disso é o funci

onamento do núcleo de

práticas jurídicas. "O núcleo

está com uma demanda

crescente, com atendimen

to de qualidade para as fa

mílias de baixa renda que
tem todo apoio do Minis

tério Público, da OAB, Tri
bunal de Justiça e dos aca

dêmicos da Unerj que tra

balham nos casos", destaca
Dittrich.

Hoje as palestras iniciam
com o tema "O projeto d�
Nov-a Lei de Falência e Re

cuperação de Empresas",

ministrado pelo mestre em

Direito, Diego Richard

Ronconi, na seqüência o ad
vogado Tarcísio Queiroz
Cerqueira, fala sobre Direi

to, Tecnologia da Informa

ção e Propriedade Intelec

tual". A noite a palestra "Os
contratos Empresatiais rias

Relações de Shopping
Center à Luz do Novo Có

digo Civil" será ministrado

pelo advogado Nardim

Darcy Lemke. E para en

cerrar a Semana de Estudos

Jurídicos, o juiz do Tribunal
de Alçada do Paraná,
JurandyrSouzaJunior, fala

.

sobre ''A Aplicabilidade do

CDC às Cooperativas de

Crédito". (CG)

Coral conhece JS antes de se apresentar naDuas Rodas
]ARAGUA DO SUL - In

tegrantes do Coral Mascu

lino Luterano de cidade ale
mã deFrankfurt, estiveram
na sexta-feira pela manhã
na empresa Malwee Ma_ãl
lhas. Conheceram a fábrica
e ficaram surpreendidos
com o alto grau de

tecnologia usado na empre
sa. Também se mostraram

encantados com as belezas
naturais da região.

De acordo com o ma

estro do Coral, Helmut
Walter Theobald, o coral é

integrado pormúsicos. Eles
chegaram na quinta-feira e

G

• Vi<;,ky B_�rtel
Corahstas se apresentaram na Recreativa Duas xooas

permaneceram até domin

go em visitas pela região do
Itapocu. Além da Malwee,
eles foram até Blumenau e

joinville. Na noite de sába

do se apresentaram na Re

creativa da Duas Rodas In

dustrial e ainda assistiram

apresentações de um gru
po de capoeira, além de

participarem de cerimônia

de confirmação na Igreja
Evangélica da Barra do Rio
Cerro. E no domingo o

grupo visitou o Seminário

Sagrado Coração de Jesus,
em Corupá.

O repertório do Grupo
inclui 14 músicas, nos mais

diversos estilos, desde com

posições eruditas à popula
res. (MARIA HELENA DE MORAES)

Arquivo

Moretti: Campanha de Natal com sorteio de prêmios.,

\

Campanha de Natal inicia

dia 15 de novembro emJS
]ARAGUA DO SUL - A

Câmara de Dirigentes Lo
jistas (CDL) vai lançar cam
panha para época natalina

a partir do,dia 15 de no

vembro e se estenderá até

24 de dezembro. Na pro
moção deste ano a CDL

estará realizando três sor

teios onde serão distribuí

dos R$ 10 mil em vale

corripra. O objetivo, se

gundo � presidente da

CDL, Sandro Moretti, é o

de incrementar as vendas

do período. ,cc Acreditamos

que com a queda na taxa

de juros teremos um perí
odo bom em vendas para
·fim de ano", adianta

Moretti. A campanha será

válida nas lojas conveniadas
à CDL. Nos dias 13 e 20

de dezembro serão sorte-

adas um freezer, um

DVD, um televisor, uma

máquina de lavar, uma

câmera fotográfica e uma

bicicleta. No dia 24, acon
tece o sorteio de 20 vales

compras de R$ 500,00
para um único consumi

dor. De acordo córn

Moretti, a expectativa é de

um aumento de 5% a 10%
nas compras de final de ano.

"A campanha está em

tramitação junto a Compa
nhia de Desenvolvimento

do Estado de Santa Catarina

(Codesc) e a Loteria do Es

tado de Santa Catarina

(Lotesc) que regulamentarão
a autorização, a fiscalização
e a operação de lotetia. "É
só o que falta para viabilizar

a campanha dos vales com
pras", destaca. (CG)

Aciag promove curso de

telemarketingemnovembro
A Associação Comercial

- Industrial e Agrícola de

Guaramirim (Aciag) promo
ve nos dias 03 a 06 de no

vembro, das 19h às 22 horas

o curso ''Telemarketing: O
futuro da sua empresa: Rela

cionamento interativo com

seu cliente". O objetivo é aju
dar a empresa a gerar mais

vendas e se relacionarmelhor

com seu cliente. O curso é

dinâmico e interativo com

exercícios e simulações e uso

de apostilas. A palestra ('Será

feita pelo instrutor Emílio

Mufioz Moya - Administra- .

. dor especializado em Com

portamento do Conswnidor
e Administração de Vendas

pelaFGV/São Paulo. O cus

to é de R$: 65,00 para asso

ciados e R$ 75,00 para não

associados à vista ou depósi
to do valor na Conta da

Aciag - Caixa Econômica

Federal 1074, Conta 54-O,
com 7 dias de antecedência.

Mais informações podem
serobtidas no fone 373-0037.
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ALUGA-SE - quarto p/ moças
no centro, prõx. ao Kohlbach.

Tratar: 371-4577 ou 9975-

5643 c/ Dulce ou Vanessa.

ALUGA-SE - qtos mobiliados.

Tratar: 370-3561 c/
proprietária.

Malwee, de alv., c/ 4 qtos, sala,
copa, COZ., lav., 2 banho c/ box,
garagem, toda murada, c/
escritura. R$35.000,OO.
Acerta-se proposta. Tratar:

370-6069.

parcelamento sem a

necessidade de financiamento

habitacional. Tratar: 275-0051.

Creci 1989-j

ANA PAULA II - vende-se, c/
72m2, terreno com 420m2• R$
45.000,00 aceita-se

proposta.Tratar: 273-0530.

ALUGA-SE praia de

AMIZADE - vende-se, alv., c/
70m2, sendo 1 suíte + 2 dorm.

e demais dependências.
Terreno c/330m2.,
R$33.000,00. Aceita-se BARRA

ESTRADA NOVA - vende-se,
alv., c/92m2, c/ 3 qtos.
R$20.000,00. Tratar: 371-

5512. Creci 8054.

ZERO
Taxa

ZERO

Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis' com duplo
refletor Óptico, Vidros Verdes, Oesembaçador do Vidro
traseiro.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
346- 7400

JOINVILLE
435 - 3700

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

Vale do Itajaí c Litoral Norte - se

,Financeira Renanlt
----
gruupo Rei Duque

ENTRADA + 24 X(3)

Você fica bem no Scéníc,
'c" .scéniC 2.0 -16V [] Banco de Couro

Air Bag Duplo, Ar· condicionado, Direção Hidráulica,
Freios ABS, Vidros Verdes,limpador e Desembaçador
Traseiro, Faróis de milha, Vidros Elétricos nas 4 Portas,
Trava Elétrica, Regulagem de altura dos Faróis, Mesa
reclinável tipo avião e Mesa de centro entre Bancos.

Pintura Metálica + Frete

�;;4,-.;"..• "",.-.
"

[J Emp Iaca�en t�,!����t��:�:�t���f
•

Promoção válida até:
31 DE OUTUBRO

(4)

ENTRADA·+ 12 X(2)

Rede Renault. 183 Concessionár'Ias no Brasil.

(1) conotçãc válida para finaeclamontc com 0% do Juros" TAC (Taxa do Abertura �e Oràdito ) t- IOF "t R$?,15 por lamina do 801010 Bancário, Flnancíamentc CDe í Crédito neoro ao Consumidon) com entrada do 50% doveiculo+ saldo financJado em .12 vezes para a Unha scersc 03/03 e 03;04 - O km. (2) Condição válida para
.
financiamento com 0'"'/" do. juros t' TAC + IOF + R$ 2.15 por lâmina do Boleto Bancárío.Ffnaoclamentc COC, com ontreda do60% do votccro + saldo financiado em 24 vezes para a Llnha Cílc Aulhentlquo '1.0 - 03103 - uern. Financiamento Renauü através da Ola. do Crédito, Financiamento o rnvcsümento Renauü do Brasil. Crédito

r

sujeito a análise 6 aprovação de Cedastru. As Taxas poderão ser eueraces, se.hcuvér mudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. (3 Preço á vista oiou com O financiamento aqui proposto do CHo Authentíqu!l2 Portas 1,0 av 03104, sem Air Bag Duplo, cor sõüda.e sem opcícnaís. Preço l,Iãlldo somente para
aqu.isíção do.Vé.íCUlo pela Internet com frete mctuso para todo o 6ra�iI. A pintura metálica sará acrescida ao valor tio veiculo, (4) Preço � vísta do SciirllcAJllt* 2,0 03/03 cor rotlda. A pintura metálica será acrescida ao praçc do veículo.Na promoção vare poderá escoürer entre as ofertas de Banco deCouro Grátis ou PinturaMetátlca 1-

Frete Oréüs -t- a Emplacamento Grafis. exceto par? veículos sdquütdos pela tntemet.Pera mais ínrormações. inclusive sobre o,estoque dos veiculas, consulte a sua Concessionária Reneult. Fotos para fins pubücitértos. A Renault reserva-se ao direito'de alterar as especificações desses 'Veiculas sem prévio aviso. Cintos de
securença em conjunto com:Air Bsgs salvam vidas.
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Consórcio Battistella
QUEM CONHECE,. CONFIA.

o ('_'lelhor consórcio de
terrenos, (asas"
apartamentos,

salas comerciais e
reformas de imóveis

Representante �
autorIZado: �UfMAR

I MC')V(.U

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

NEREU RAMOS - vende-se, alv.
c/130m2, 1 suíte, 2 qtos.
R$59,000,00, Aceita-se
caminhão mercedes em conta
atê R$40.000,00, Tratar: 371-
5512. Creci 8054,

RAU - vende-se, alv, c/110m2,
3 qtos, terreno c/330m2, próx.
Brasão. R$38.000,00. Tratar:
371-5512. Creci 8054.

SCHROEDER - vende-se, c/ 3

qtos grandes, 3 qtos peq., 2

salas, cozo e demais dep., ter.
c/562m2, bairro Rio Hern, Rua
Dom Pedro, 829', R$45.QOO,00.
Tratar: 372-3922 ou 9122-
4198 c/ Walter. Creci 9238

TlFA MARTINS - vende-se, alv.,
c/85m2, 3 qtos, sala, coz.,
banho e lav., toda murada, c/
brita, quitada e c/ escritura.
R$,35.000,00. Tratar: 273-

0,126, (proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, c/100m2, c/ terreno' de
700m2. R$25,000,00. Tratar:
275-6343,

TROCA-SE - c/ terreno, de alv,
em Itajaí por casa em Jaraguá
do Sul. R$30.000,00. Tratar:
246-2399 c/ Carlos.

• GMage�n para 2 carros:
• Salas' de estar e jantar,
• Lavebo;
.. Churrasquetra;
• Cozinha e Copai
• Despensa
• Lavanderta;
• Dep. De empregada:
• IlWC Serviço;
• Sala fntíma;
• 1. Suite SimpleS;
• ;t Solte <>;Closet;
• 1 Suíte Master cf cíoset e
Ilanheira;

• Acabamento de alto
padrllO (!(l'àhitó. gesso.
MaS$U comde)

VENDE-SE - de alv., na Rua João

Planinsheck, c/ 3 qtos e demais

dependências. R$55.000,00.
Tratar: 370-8097 c/,Tina. Creci
9839.

VENDE-SE - c/152m2, 4 qtos,
sala, coz., 2 banh., garagem p/,
2 carros, lav., sacada c/
churrasqueira, bairro Ana Paula
III. R$65.009,00. Tratar: 276-
0687.

VENDE-SE - nova, ótima, alv.,
c/ dcto em dia, c/ 1 suíte, 2

qtos e demais dependências.
Toda murada em boa

localização. Aceita-se carro e

terreno como parte do pgto.
Tratar: 9997-2020. Creci 7402

VILA NOVA - vende-se,
excelente, alv., em fase de acab.,
c/ 210'1J2, 1 suíte + 2, dorrn.,
sala c/ 2' ambientes, lavabo,
bwc, coz., área serviço, área
�sta, garagem p/ 2 carros, ter.

c/ aprox. 4001lID2. Valor

negociável. Aceita-se como

parte do pgto , automóvel,
imóvel na cidade e parco direto
c/ o proprietário. Pagamento à
vista c/ super desconto. Tratar:
9997-9471 c/ Gledson. Creci
9147

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetu I Execuçio I
Admlnl&tração

• Gerendamento da obra
,.."'-'-"--':'-'-".�"--"""""-"_._."._"_._._--"-;-""""
,

- Escntóno de Engenhana-!

A\'. Mal.0._ d. '''''_ 87,
LI. DI.".., .......�•• ' ...."IIUi do Slil
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VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALIZAÇÃO

DE JARAGUÁ?

'R�Y�

TERÇA-FEIRA, 28 de outubro de 2003

PROMOÇÃO ESPECIAL
'

CRÉDITO PARCELA

--R$ 15,000,00 R$ 167,00__
--R$ 20.000,00 R$ 222,00__
--R$ 30.000,00 R$ 333,00__
--R$ 40.000,00 R$ 443,00__
-R$ '50.000,00 R$ 554,00__
_R$ 60.000;00 R$ 775,00__
--R$100.000,OO R$1130,OQ__

CASA, TERREN01 APARTAMENTO, CAPITAL DEGIRO

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

c/ proprietária ..

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

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

Loteamento Ouro Verde.

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

BAEPENDI- aluga-se, c/ 1 suíte,
1 dorm. e demais

dependências, localizado na Rua
Fritz Bartel. Valor do aluguel

f R$550,00/mês. Tratar: 275-
0051. Creci 1989-J

CENTRO - vende-se, de 150m2,
no calçadão, s/ garagem.
R$50.000,00. Aceita-se troca

por apto ou casa de menor

valor. Tratar: 370-9787.

(proprietário)

CENTRO - vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130.000,00. Aceita
se proposta. Tratar: 370-8097
ou 9104-5468 c/ Tina. Créci
9839

PRECISA-SE - de moça ou rapaz
p/ dividir apto. Tratar: 275-
3851 c/ Rose após 14:30.

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

combinar. Tratar: 9133-3476.
Creci 3476

VENDE-SE - c/ 3 qtos, novo, c/
banh., compl., cozo opcional.
Barbada. Tratar: 371-8279 c/
Jorge.

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

direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950:

ANA PAULA - vende-se, c/
680m2, c/ 3 quitinetes·. Tratar:
376-1701 c/ Jaime.

BARRA DO SUL - vende-se, c/
meia água medindo 12x24.

R$10.000,00 + 25x salário
mínimo. Tratar: 275-3227 c/
Luiz.

BARRA DO SUL - vende-se.r c/
13,80x25,OO, c/ meia água de

4x6, à 200m da praia.
R$7.000,00 de entro e assumir

prestações de R$240,00.
Tratar: 371-7733 c/ Sandro.

(proprietária)

NOVA BRASíLIA - vende-se, c/
412m2, lateral Rua Fco. Tomaz
de Goes. R$25.000,00. Tratar:

CONSÓRCIO 'IMOBILIÁRIO

ADEMILAR

371-5512. Creci 8054

RAU - vende-se, c/348m2,
edificado c/ 2 casas de mad.,
loteamento João Goalberto
Rocha. R$26.500,00. 'Tratar:
371-5512. Creci 8054

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

.R$150.000,00. Aceita-se casa

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

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

troca-se por carro. Tratar: 273-
1343 c/ Andreia.

TIFA MARTINS - vende-se, área
de 14.000m, ótima localização.
R$100.000,00 negociáveis.
Tratar: 370-8097 ou 9104-
5468. Creci 9839

VENDE-SE - ter. em Jaraguá do

Sul, de 15x38, 12 c/ 2 casas de

alv., c/115m2, laje, 3 qtos
demais dependências, 22 c/
65m2, 2 qtos e demais

dependências. Entradas

VENDAS/LOCAÇÕES
LoJas e Salas Comerciais

(Com diversas metrogens)

Consulte nossos

prezes de
pagamento.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- CentroFONE: (4.1)275-3070

CONSTRuStL
"Inovando Conceitos de Vida"

individuais, a menos de 3km
do centro. R$79.000,00.
Aceita-se' carro até

R$20.000,OO. Tratar: 370-
1416 c/ Leonardo.

Tratar: 9137-5573.

VENDE-SE - c/600m2, bairro

Champagnat, ótima localização,
c/ muro em um dos lados, rua

asfaltada. Tratar: 371-9993 ou

9111-1996.VENDE-SE - área de 30.000m2,
próx. Malwee. R$35.000,00.
Aceita-se carro. Tratar: 370-
8097 ou 9104-5468. Creci
9839

VENDE-SE - de esquina, 425m2,
localizado na Vila Rau.

R$22.000,00. Tratar: 9997-
2020. Creci 7402

VENDE-SE - próx. da praia do

Ervino, c/450m2, + 1 casa de
4 qtos, 2 banh., sala, copa,
coz., lav., garagem p/ 4 qtos.
R$18.700,00 negociáveis.
Tratar: 371-6069.

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

VILA LALAU - vende-se, c/
980m2, na Rua Major Júlio
Ferreira. R$65.000,00 "'""

megociáveis: Tratar: 371-5512.
Creci 8054.

VENDE-SE - ao lado da Soco

Amizade, c/400m2, bem
localizado. R$15.500,00.
Aceita-se carro no negócio.

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

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

Lances podem ser também embutidos ou com

FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 41 5.- ]araguá do Sul

311-8814
tECU�US

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Valorizando
seu ambiente!

CASA PRÓPRIA - REALIZE SEU SONHO

FUlA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!

compre; CQnstrua! reforme e amplie su� imóvel.

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

R$ 30.850,S7 R$ 271,05
42.261,47 R� 371,3Q

RS 61.180,83 R$ 537,53
$ 88.923,07 R$ 776,43

R$103.923,07 R$ 913,06

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

clientela formada, no bairro Vila
.., Nova. Aceita-se carro no negócio.
..J'

Tratar; 37.0-0548 c/ Amauri.

376

Apartamento - 2 Dormitórios • Garagem - Sacada- Mobiliada - situada na

Centra RS 60.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo R$
75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) + Dep. Empreqada- 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado no Centro R$180.000,OO

empregos
ESTÂNCIA RIBEIRÃO GRANDE
está recrutando recepcionista,
sexo masculino. Tratar: 275-

.7995 cl Juarez.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista, meio período.
Tratar: 275-2452 recado pI
Mira .

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como entregador ou motoboy.
Tratar: 9975-9925.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como aux. de enfermagem,
cuidando de pessoas
idosas ou, d o e nt es , em

c as.a ou hospital. Tratar:

275-1231.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar

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 método que inúmeros

micro-empresários dos EUA, adotaram para chegar à estabilidade

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

hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope em branco,
2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo pI CORPO 1010-

Cx P. 1145 - 89.259 - 970-Jaraguá do SuIISC, que lhe

enviaremos todas as instruções gratuitamente.

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

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

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

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

. ponto, aluguel acessível. Tratar:
371-5512. (proprietário)

VENDE-SE todo

equipamento pi restaurabte.
Obs.: completo, super barato.
Tratar: 370-3279.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

e xperi ênc i a na .áre a de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

Mude seu conceito de viver
brf

Garden.�j$
RESIDE

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

275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - loja no centro cl
instalações e estoque. Ramo

de roupas íntimas. Valor à
combinar. Tratar: 9123-'
7355.

Lazer: Prédio:

TELE-MARKETING - precisa-se
c'l experiênciá na área de

consórcio, cl telefone em casa

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

Excelente
OPbrtunidade!

Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

GANHOS DIÁRIOS

como doméstica, diarista,

posso pernoitar. Tratar: 9137-

2071.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
experiência como colorime

trista, auiliar. laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenho

Técnico e Auto Cad R14.

Tratar: 275-6.292 cl
Anderson.

SENHORA - que perdeu o

marido recentemente

necessita de colchão de

solteiro. Tratar: 371-1919 cl
Bruna.

SENHORA - se oferece pI
trabalhar de diarista e moça.

se oferece pI trabalhar de

babá, na parte da manhã. Boas

referências. Tratar: 370-

7594.

SENHORA - se oferece pI
trabalhar
crianças
Trata r:,
Ivonete.

cl idosos ou

(enfermeira).
376-4020 cl

3 D,(1Qfm$,�,*
«SC!ldpJ, !l{{fl;ÍtI!u1}

Locatizaçio da Prédio: jlll7 Leopold.o Alahnke,
Perto do Cl1lbe Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

.

ealdo direto c/a Cons tru.tora

Plantão de Vendas: 24h. Inclusive
,

Sábados e domingos
Fone: (47) 275-3070

R. Maredutl. Deodoro da FO'/lSt!CIl, 972
Royal Barg Cenier - Jllmgwí do SIlI- SC

CONSTRUS8L
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
VAGAS ABERTAS - 27/10/2003

·VENDEDOR TÉCNICO (5875 A) curso superior em engenharia química
ou de alimentos, habilidade em marketing de relacionamento, técnicas de
atendimento ao cliente e vendas, possuir experiência em indústria
alimentícia.
·ELETRICISTA p/VEíCULOS AUTOMOTORES (5885 EL) segundo grau
completo, experiência com veículos automotores (carros de passeio,
caminhonetes, carnlnhões) e conhecimento em instalações de travas e

alanmes de veículos.
.

·ENGENHEIRO MECÂNICO (5884 EL) curso superior completo em

Engenharia Mecânica, conhecimento em informática, experiência na função
e ter facilidade de comunicação na escrita e fala nos seguintes idiomas:
Italiano/Inglês e Espanhol.
·AUXILlAR DE PESSOAL (5867 A) segundo grau completo, conhecimento
em informática e área trabalhista, ter experiência na função
·GERENTE ADMINISTRATIVO (5841 EL) terceiro grau, experiência na

função, conhecimento escrita fiscatsetor pessoal e financeiro.
·AUXILlAR PESSOAL (5842 EL) segundo grau completo, conhecimento
em informática, experiência na função .

• COMPRADOR/VENDEDOR (5851 A) segundo grau completo,
conhecimento em informática, falar fluente língua alemã, experiência na

área de compras e vendas.
·VENDEDORA (5854 A) segundo grau completo, possir conhecimento
em informática, falar fluente a língua alemã, experiência em vendas.

·AÇOUGUEIRO (5850 A) segundo grau completo, experiência em vendas
e açougue, falar língua alemã. _

·MECANICO DE MANUTENÇAO (5849 A) primeiro grau completo,
experiência na função, conhecimento em hidráulica, elétrica, solda,
lubrificação e mecânica. •

·GARÇOM (5838 A) primeiro grau completo, com experiência em hotel
e restaurante.
• AUXILIAR DE COZINHA (5839 ES) primeiro grau completo, experiência
em cozinha industrial.
• ESCRITURÁRIO FISCAL (5816 EL) segundo grau completo, possuir
mais de 2 anos de experiência na função, conhecimento em informática.
·ENCANADOR INDUSTRIAL (5818 EL) primeiro grau completo,
conhecimento em interpretação de desenho, solda e montagem.
·SERRALHEIRO (5819 EL) primeiro grau completo, conhecimento em

interpretação de desenho, solda e montagem. .

• FERRAMENTEIRO (5860 A) segundo grau, exp�'riência de mais de 3
anos na função.
·MECÂNICO MONTADOR (5820 EL)_· primeiro grau completo,
conhecimento em interpretação de deserlilo, solda e montagem.
·CALDEIREIRO (5821 EL) primeiro grau completo, conhecirr®nto em

interpretação de desenho, solda e montagem.
• ENGENHEIRO ELETROELETRÔNICO (5787 EL) experiência na função
com conhecimento em projetos e montagem de equipamentos e

disponibilidade para viagens.
.

·TÉCNICO ELETROELETRÔNICO (5788 EL) experiência na função,
possuirCurso Técnico em Eletroeletrônica, com habilitação e disponibilidade
para viagem.
·ESTAMPADOR (5774) primeiro grau completo, com experiência na

função.
·REPRESENTANTE COMERCIAL (5775 EL) segundo grau completo,
conhecimento em informática, possuir veículo próprio e celular, com
experiência na área gráfica.
·REPRESENTANTE COMERCIAL (;;836 A) segundo grau completo,
atuar no seguimento de gráfica, papelaria e embalagem, possuir registro
no COREe nota fiscal, se possível ter cateira de clientes formada, atuar
nas regiões de Blumenau, Florianópolis e Rio do Sul.
·INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (5843 A).segundo grau completo, ter
conhecimento em informática: Delphi, Webdesigner, Corei Draw e Photo
Shop.
·OPERADOR DE CAIXA (5845/5846 EL) segundo grau completo ou

cursando.
-AUXILIAR DE CAIXA (5844/5847 EL) primeiro grau completo, acima
de 16 anos.
• AUXILIAR' DE DEPÓSITO (5848) primeiro grau completo, para confecção
de cestas de natal.
·AUXILlAR· ADMINISTRATIVO (5778 EL) segundo grau completo,
conhecimento em infonmática, com experiência em notas fiscais e impostos.
·PINTOR (5717 ES) com experiência ou noção em tinta pó e liquidá.
• VENDEDOR AUTÔNOMO (5671 A) com experiência em vendas, possuir
veículo e celular.
·AUXILlAR TÉCNICO (5334 ES) - asima de dezoito anos, formação em

técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
·COSTUREIRA (5783 EL) experiência de 1 ano na função em �quina
overloc, cobertura e reta, residir na cidade de Guaramirim.

·MARCENEIRO/MONTADOR DE MÓVEIS - primeiro grau completo,
experiência na função.
·MOTORISTA DE VAN (5868 EL) segundo grau, possuir Curso de
Segurança Defensiva, ter disponibilidade para viajar, conhecer os estados
de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
·OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do
ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo
masculino.

FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO
. SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Posta/200 - (EP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Qü6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA'

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
12 fase em diante

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

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

veículos

Tratar: 370-8811 cl Jean.

TERÇA-FEIRA, 28 de outubro de 2003

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

Tratar: 9117-3464.

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

automotivo e película. Entrada

R$6.000,00 + 18x R$292,00
ou R$10.000,00 à vista.
Tratar: 376-2206 c/ Alex.

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

CORSA - vende-se, super,
preto, 98/98, todo revisado, c/
ar quente, tr. elétrica, limp. e

des., de particular.
R$10.800,00, Tratar: 370-

6069.

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, 1.0, único dono .

Aceita-se troca por astra, 001
01, zc. Tratar: 372-2907.

CORSA - vende-se, 96, branca.
R$9.200,00 negociáveis.

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

Operador de Computador Primeiros Passos Operador de telemarketing
da hifonnática

INFO

Ca�itação Profissional em Telefonista e Recepcionista
Webdesigner

.

'nas Administrativas Inglês - New Generation

Mo,=e Manutenção
Capacila� Profissional Barmanem Vendas

de puladores Turismo e Hotelaria Garçom

,ri
Microlins
Centro de Formação PI'Ofissional

Rua Exp. Cb. Harry Hadlich, 35 - Centro Telefonos: 372-3575/372-1299
'IMVU1licrolills,COI11.br Mais de 500 franquias em.1OOo o Brasil

CORSA - vende-se, pick-up, 96,
vinho, rodas esp., alarme, trava
elétr. R$10.600,00 ou

financiado. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

KADETT - vende-se, 92, SL,
vermo R$7.800,00. Aceita-se
troca por carro de maior valor.
Tratar: 9905-3900 cl Marcos.

ÔMEGA - vende-se, 93, GLS,
teto solar. R$12.500,OO ou

financiado. Tratar: 9123-7355
ou 370-3574.

ÔMEGA vende-se, 95,
_ hidramático, GNV.

R$18.800,00. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 372-

0068 cl Ademar.

ÔMEGA - vende-se, CD, 95-96,
4:1, cinza escuro, ótimo,
particular. Aceita-se troca.

Tratar: 9979-1437.

OPALA vende-se, 91,
diplomata, GNV, compl.
R$11.500,00. Tratar: 276-
6242 ou 9133-9510.

TEMPRA - vende-se, 92,
cornpl., 8v. R$7.700,00. Tratar:
371-7542 ou 996.5-7547.

VECTRA - vende-se, GLS, 97,
GNV, compl., preto.
R$19.500,00. Tratar: 9123-
7355 ou 370-3574.

FIORINO - vende-se, ptck-up,
warking, 97, cl capota
marítima, + rodas.

R$8.900,00. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355.

KADETT - vende-se, 1.8, 91.
Tratar: 6.800,00. Tratar: 9953-
9966

PALIO - vende-se, 98, 4p, ED.

R$11AOO,00. Tratar: 9997-
5557.

UNO - vende-se, ELX, 95. Tratar:
9975-0287.

UNO - vende-se, CSL, 93, 4p,
alarme, vidro/trava elétr., prata.
R$7.200,00 ou financiado,

Tratar: 9123-7355 ou 370-
3574.

UNO - vende-se, 00, EX, compl.,
menos ar. R$10.200,00.

Com. de Peças Antoniol
.�.A��

II>�._AII
�tJi!S'1!'i!to'&'>wtZfi)1.i,Bi449�1Si9{{E?1B11{�!.'jt!��1$�J

Fone: 370-2764 i

CeI.: 9104-2070/9957-6099:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



• TERÇA-FEIRA, 28 de outubro de 2003 CLASSI

'(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

.

Carga Horária: 15h # Período: 02, 04, 09, 11 e 15/12/03
Horário: 19h às 22hs # Invest.: 130,00 ou 1 + 1 R$ 70,00

�
o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

r'

CORREIO DO POVO 5

IMPERDíVELll1

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unelj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

-CURSO �

. PATOLOGIA DAS CONSTRUÇOES
-

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

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

..

"--"2-:"-ÕÜ'rabTiTdade de'materialse-com-ponentes'aas ec[ítlcaçoes:----'--·
.....�....

3:"""Õrigensaa-P�itoioglã:"""
,.,.,. . - . , , .

4. Problemas patológicos em:
. .

� FUndações'
.

Estruturas
Alvenaria

Impermeabi I ização
Revestimentós
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. f\IIClllif(:}5.tél9§('ll): .

Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

Procedimento de rAn<'lrr.c::

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

telefonia e segurança
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

TELEFONIA •

_Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para tetevendas (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 p/ telefones

, ,i>
'"'

"

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia HOISf, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se I email: maketel@terra.com.br· F�eIFax: (47} 371·7007
"

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks.. Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cablé CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
.

(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas fechos

•
Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Calor)
Micro Câmeras (P/B e Coloridas)
Alarmos e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de Imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coieuvo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Instalações de sistemas telefônicos coletivo
Monitoramento de imagens (coletivo e individuar)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



99 vw Gol8v4p Branco G 200003
Fiorino alongada 97 Vermelha R$ 8.800,00 Twister 02 cl partida, 2' dono Gol 16v4p Verde G 1998

Titan ES 01 Goll.02p Cinza G 1998
Kadett 89 Cinzá R$ 5.500,00 KaGL 00 motor zetec, cl opc. Goll.0Ml2p Branco G 1997

CorsaWind 99 2p Golf2.04p Cinza G 1995
VW Passat Alemão, compl.+ Aut .95 Cinza R$ 15.900,00 Astra 99 2.0 completo Logus 1.8GL2p Cinza G 1993

KadeU 97 cinza c/ opc. FIAT Pick up Fiorino 2p Cinza A 1988GolMI 98 Branco R$ 9.800,00 PalioCL 97 branco
Gol1.6 CLI 96 branco c/opc. Tempra 16v4p Azul G 1996

Go11.0 93 Branco R$ 6:600,00 S-10deluxe 96 branca cabo est., GNV, cornpl. Uno 1.0.SX4p Cinza G 1997

R$ 6.700,00 '[ernpra 93 preto cornpl. Uno tBlurbo Zp Prelo G 1994
Kombi envidraçada 93 Bege Omega 93 grafite GNV FORD Verona 2.0,4p Vermelha G 1994

Gol 02 Preto R$11.800,00
MonzaGLS 92 cinza compi. EscortL 1.6,2p Azul G 1994
D-20 gabinada 89 bordõ compl. Escort Hobby 1.62p Azul A 1993
BelinaGLX 89 bordô álc., d.h., 1.6GM Omega 93 Grafite R$12.500,OO F-lODO 89 branco carroceriamadeira Ranger 1.0 2p Branca G 1995

Corsa pick-up R$10.500,OO Escort GLX euro 96 azul 1.8, d.h., a.q.i l.t., d.t. Blaser 2.2 4p Cinza G 1996
96 Bordê GolG1I1 01 preto cl opcionais, 4p Del Rey 1.6, 2p Marrom A 1987

FORD Versalles 4p cornpl, 94 Branco R$ 7.800,00 Gol GTS 94 bordô compL HONOA XLR 125 Preta G 2001
Blazer 97 cinza 4p, cornpl., Gasolina Tilan 125 KSE Vermelha G 2003
Unomille 91 branco 1.0 Titan 125 KSE V�rm'elha G 2001

J Palio 01 grafite 4p cl opc., único dono Titan 125 Azul G 1994
Besta GS compl. 99 Prata' R$ 34.000,00 Logus 94 GLcompL

Barraca para camping completa 1994D-20 95 cornpl, Cabinada

LD veíeulos 373-4041 310-3021
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (emfrente a FAMEG) \�ª'i

FIAT Uno Eletronic2p Bordê 96 R$ 7.900,00
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenãrio - Jaraguã do Sul

Clio RN Sedam 1.6 Prata 2001 R$ 23.500,00 Tipo IE 2p (. a.c.) Preto 94' R$ 7.800,00
Fiesta GL Prata 2001 R$ 12,500,00 Tipo IE4p, oompl. Azul 95 R$ 9.400,00 Palio EX 4p 99 cinza
Palio Elx 1.3 Amarelo 2001 R$ 21.000,00

Uno álcool Prata 86 R$ 3.500,00
Uno, EP 4p compl. (-ar) 96 azulTipo IE 2p, oompl. Prata 94 R$ 8.200,00

Ford Ka GL Branco 2000 R$ 11.800,00 FORD EsoortGL Preto 94 R$ 8.900,00 96 brancoCorsa Sedan Bordô 1999 R$ 14.500,00 EsoortGL2p Praia 95 R$ 9.600,00
Gol CLI 2p

Parati cornpl. Prata 1998 R$ 16.500,00 Esoort Conv. 2p compl. Bordô 94 R$11.900,00 Uno ELX 4p 94 azul
Parati 16v Cinza 1998 R$ 12.800,00 Escort Hobby 2p Prata 94 R$ 7.300.00
Kadett GLS cornpl. Branco 1998 R$ 13.000,00 GM s- t o turbo diesel4p Bordô 98 R$39.700,00 Monza, SlE rodas 93 bordô

Vectra GLS Verde 1997 R$ 17.800,00
Monza Classsic compl. Cinza 89 R$ 6.400,00

Apolo Cl 2p 92 verdeKadettSLE Branco 81 R$ 6.300,00
Corsa GL 1.4 Cinza 1996 R$ 11.500,00 Kadett SL cl ar, álcool Preto 92 R$ 6.800,00 azulGol 1000L Vermelho 1996 R$ 9.800,00 vw Gol8vMI4p Vermelho 99 R$13.500,00 Santana GlS 2p 90
Corsa Wind Azul 1996 R$

.

9.600,00 Van furgão 1.6, gas. Branco 99 R$13.500,OO Chevette + rodas 87 branco
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00 Parati CL 1.6 Branco 85 R$ 3.500,00
Vectra GLS Azul 1995 R$ 12.500,00 Gol Special Cinza 03 R$1.3.800,00 Gol lS 2p 86 bege
Escort L 1.6 Vermelho 1993 R$ 7.800,00 VoyageCL 1.6álc. Prata 88 R$ 5.300,00

73 cinzaFusca 1.6 Branco 86 R$ 3.500,00 Fusca 1.500
GolCL Azul 1989 R$ 6.000,00 MOTO Kagiva Ducate 750 Branco 95 R$10.500,OO amareloFusca Branco 1983 R$ 3.300,00 TOYOTA Hilux C. Dupla 2.8 díe. Cinza 00 R$45.500,00 Fusca 68'

AI

'II_IIU,
o

VI UOtOf�lltillll ! finanças

Celta Vermelho 03
Pick-up Corsa 1.6 01 G R$ 13.500,00 Vectra Milenium Sedan Prata 01
Corsa 4p, 1,6, ac., o.h 01 G R$ 16.800,00 Corsa 1.6 cl a.c. 4p Branco 01
Gol Special, a.c. 00 G R$ 12.500,00 Astra GL 2p Verde 01
Corsa Wagon 00 cinza G R$ 16.500,00 S-10 c. Dupla cl kit GiW Prata 01
Caminhão 710 00 branco D R$ 46,000,00 Astra GL 2p Vermelho 99Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Palio EL, cl ar 1,5 97 bordô G R$ 11.800,00

Vectra GLS cornpl. CI air bag Branco' 98

Gol 1.0 compL 97 branco G R$ 11.900,00 Corsa Wind 4p Cinza 98
Corsa Sedan, GL, 1,6 97 branco G R$ 13,500,00

' Corsa Wind MPFI Cinza 97

Blazer 2.2 97 branco G R$ 22.800,00 CheveUe DL Prata 93
Corsa Wagon 97 bordô G R$ 15,500,00 CheveUe DL Cinza 91
Palio EX 96 laranja G R$ 10,200,00 VW
Escort Hobby 96 azul G R$ 8.500,00 Gol Special Cinza 02 G
CheveUe DL 91 branco G R$ 5.800,00 Gol Special Branco 02 G
MB 1313 truque e baú 83 amarelo D R$ 45.000,00 Gol Special Branco 99 G
Moto CG Titan KS 01 vermelha G R$ 3.800,00 Gol Plus Branco 95 G
Uno SX 4p 97 branco G R$ 9.200,00 Gol Rolling Stones Branco 95 G
S·10 96 verde G R$ 14.500,00 FORD
MB 1513 caçamba 79 amarelo D R$ 32.000,00 Escort GL Cinza 90 G

Saveiro 1.6 90 azu,l G R$ 6.500,00 Fiesta 4p Verde 98 G
F-400 90 cinza D R$ 24.800,00 FIAT

Go11,6 92 branco G R$ 6,800,00 Uno Mille Fire ·Cinza 02 G

Courier Clx 98 vermelho G R$12,800,OO BMW 328i automática Preta 96 G

275-3711
372-1919

VE f C ULO&

CG 125 KS PRATA 2003 OMEGA CD 3,0 completo 93
UNO 1,0 BRANCO 2003
CELTA A.C.,. GNV VERMELHO 2002 VECTRA GLS completo 97
ESCORT GLX, COMPLETO PRETO 2000 � S-10 2.2 standard personalizada 97KA GL 1.0 PRETO 2000 (,9
GOL SPECIAL CINZA 1999 CORSA wind c/opcionais 01
CORSA WIND VERDE 1999

CORSA wind c/o cs + trio eletrico 95GOL MI LO, 4P BRANCO 1998.
PALIO ED CINZA 1998 GOL mi 16v 4p c/opcs 98SAVEIRO MI CIAR + TRIO VERMELHO 1998 s:GOL MI 1.8 CI D,H. BRANCO 1998 GOL Cl 1000 95
CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME VERDE 1997 >

GOL CLI 1.6 c/o cionaisASTRA GLS VERMELHO 1995
SAVEIRO CL 1.8 CINZA 1995 TEMPRA HLX COMPLETO 97
ESCORT HOBBY CINZA 1995
GOLF GL COMPL, (-AR) AZUL 1995 !< PALIO ED "l-P c/opcionais 00
UNO ELX VERMELHO 1995
UNO ELX, 4P COMPL. CINZA 1995 iI: PALIO ED 4P c/opcs + trio eletrico 97
ESCORT HOBBY 1.6 CINZA 1994 UNO mille elx c/o cs + trio eletrico 95
GOL 1.0 BJl;'INCO 1994

KA c/opcionais + trio eletrico 97FIORINO FURGÃO BRANCO 1994 O
OMEGA GLS 2.0 COMPL. + TETO CINZA 1993 o::: ESCORT GL c/opcionais 93KADETI SL/E BRANCO 1990 O
SANTANA CL - BRANCO 1986 u.. ESCORT hobyy 96

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

FIAT
Palio EX 1.0 u., c.t., a.c, 99 branco
Uno Mille SX, 2p, u., d.t., a.q. 97 prata
Uno 1.5 l.t. 91 azul
Tempra 2.0 cornpt. 95 branco

VW
Gal MI 1,0, 2p, cornpl. 99 branco
Gol S 1.8, álcool 85 bege '�Gal MI 1,6 a.q., desemb, 97 branco

GM tf.Corsa Sedan, 1.0, a.q. d.t., v.e., t.e. • 99 branco
Corsa Sedan LO, alarme, t.e., a.q., d.t. 00 cinza I't
Corsa Sedan t.e., d.t. 99 prata
5-10 Deluxe, compL 98
KadeU SL, 1.8, álcool, u., d.t., a.q. 92 vermelho
Vectra GLS 2.0 97 cinza.
Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q. 99 verde
Corsa Wind 99 branco
Vectra 2.0 GL cornpl. GNV 98 branco
Chevy 500 89 prata
Monza SLE 2,0 88 verde

FORD
Escort 1.8L 93 cinza

����� �J:.,M�:'t8 92 azul met.
97 bordô

YBR 125 gasolina 02 preta

Gol GIII 16v, c/ a.c., 2p 00 branco

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99 branco

Vectra GL, cornpl. 2.0, gasolina 98 cinza

Vectra CD 2.0, cornpl., c/ teta, gasolina 96 branco

Kadett 1,8, álcool 93 verde musgo

Elba Weekend .1,5 IE 4p, c/ a.c, gasolina 93 verde musgo

Gol CL 1,6, gasolina 92 prata rnet.

Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina 87 dourado

Chevette SL, 1,6, gasolina 87 prata
Brasilia toda original 80 verde

Fusca 1300 78 branco

Fusca 1300 73 bege

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Compra Financia
R�'�·W'J(er;l",a�ij��r���j:�85,Plm "tr:':;��;:�!�:;,..�I����,r�ij��:�.�:!�I';�lsç@
Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01

S-10cab. Estendida, ecu.. GNV Azul 98

Escort GL 1.8 Azul 96

,�'riorino Furgão
\'�! f-l000 dupla tropical, 4p
! 1,,Fiorino furgão 1.0
Santana d.h. 4p
Uno CS 1.3, gas,
Monza SL

F-l000

Branco

Branco

Branca

Bordô

Amarelo
Cinza

Amarela

96

95

94

92

91

90

86

372- 676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

'(em frente a Rodo

ferroviária)

Corsa Sedam 4p
S-10 GNV
D-20 custom S
Monza SLE
Uno 2p
Fiat eletr. 2p
Kadet c/ trio, a.c.
Corsa Sedan
Tornado
XT 225

1:'-)jCBX 200

Iv
��X200
Biz
Today .

ML c/ freio a disco
Kadett lite
Kadett
Fusca
Uister

00
96
91
89
96

§�
02
02
00
95
98
98
01
91
88
94
92
76
02

branco
cinza
branca
prata
verde
verde
bordô
grafite
5ranco
prata
roxa
vermelha
verde
preto
vermelha
vermelha
preto
cinza
branco
vermelha

R$ 14.900,00
R$17.500,00
R$ 19.000,00
R$ 5.500,00
R$ 8.600,00
R$ 6.500,00
R$ 10.500,00

RI 16 ..
500,00

R 7.000,00
R 4.600,00
R$ 3.500,00
R$ 4.200,00
R$ 2.900,00
R$ 3.700,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 1.900,00
R$ 6.900,00

ZÉCA AUTOMÓVEIIS
275-3507

- --- - ------------- --------- --- ---- �

WILLIAM UeículOS
Rua lVIarechal Castelo Brãiíco, (47) 374-1117
3549· Centro - Schroeder 9975-0117

RNAlGIIA
�

V Votorantim I Finanças

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

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV

LogusCLll.8 bordô 95 G

CorsaWind Super ' preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

0-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 O

0-20 cabo Simples bordô 85/94 D

Voyage CLll.8 prata 95 A

Uno 1.0 verde 94 G

Gol CL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Vectra GLS, compl. Cinza 98 G

Escort L 1.6 Pr'!.to 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 Tilan Vermelha 98 R$ 2.800,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
Gaiola rnotorA> 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Fusca Branco 83 R$ 3.200,00
Yamaha YZ 125 Azul 97 R$ 6.500,00
Gol1.0 94 R$ 7.500,00

R$ 18.000,00
R$ 14.000,00
R$ 18.000,00

(JIMotos
1999/2000
1987/1987
1995/1995
1997/1997
1997!l998
1998/1998
1998/1998
1995/1996
2000/2001
2001/2001
2001/2001
2001/2002
2001/2002
2000/2000
2001/2001
2003/2003
2003/2003
2001/2002

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

311-0802
311-8281 �

EXD. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Corsa Sedan - modo novo Prata .03
Gol Power c/ trio +ar Cinza 02

Celta c/ opc. Branco 01

Scenic RT 1,6 cornpl. Cinza 01

Golf 1.6 compl. Air bag Vermelho 01

Palio ELX cornpl. Branco 01

Clio Sean RT, top de linha Vermelho 01

Clio 4p c/ ar Azul 00

Astra GLS 2p compl. Azul 00

Honda Civic LX Prata 98

Uno SX 4p c/ trio Vermelho 98

Ka c/ ar, trio, som Azul 98

Fiesta c/ ar + d.h. 4p Vermelho 96

BIZ ES
CG 125
TITAN
TITAN
TlTAN
TlTAN
TITAN
NX 350 SAHARA
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TlTAN ES
TlTAN ES
BROS ESD
NXR 150 EGD
lWlSTER

Honda Civic LX automát.
Gol16v Plus compl.Ap cinza 01 G Rua JoãoPlaninchek, 293 - Nova Brasilia· Tel.:370-0 164

00/00 G ·branco R$ 32.500,00 Goll.0Ml2p branco 01 G
I'

Saveiro CL 1.8, d.h. 00/01 G branco R$ 19.500,00 Courier 1.6L branco 01 G
Brasilia Bege G 78/78 R$ 2.000,00

Gol2p MI1.6 97/97 G branco R$ 12.500,00 Gol 1.0 Branco A 94/94 R$ 6·500,00
ii Escort Hobby 96/96 G prata R$ .8.500,00 Ducato Furgão 2.8<1iesel branco 99 D Gol 1.6 Vermelho A 86186 R$2.000,00 + 18x214,00

5-10 4x4 cabo Simples 99/99 D prata R$ 32.500,00 Gol MI1.0 preto 99 G Parati LS Preta A 83/83 R$ 3.500,00
Uno EX • trio 95/95 G cinza R$ 9.500,00 Gol 16v4p cinza 00 G Fusca 1300 Branca G 74/74 R$ 2.500,00
Fusca L 1300 77/77 G branco R$ 2.700,00 Corsa 1.0 4p prata 99 G Fusca 1300 v • Branca G 78/78 R$ 2.500,00
Gol Plus 16v 4p, a.c., trio 98/98 G prata R$ 15.300,00 Pampa 1.6L branco 97 G voyage LS Branca A 83/83 R$ 3.500,00

, Gal MI 16v 00/00 G branco R$ 16.800,00 Ranger CS 4cc compl. 97 G
Kambi Furgão Branca G 87/87 R$ 3.800,00

prata Astra GLS Sedan Vermelho G 99/99 R$ 27.000,00Gal Plus MI 8v compl. 97/98 G vermelho R$ 14.800,00 Corsa 1.0 c/ a.c. cinza 96 G Vectra GLS Prata G 98/98 R$ 20.500,00
,. Gol 2p CU 1.6, a.c., d.h. 96/96 G branco R$ 11.800,00
b Gal MI 8v 98/98 G branco R$ 11.500,00

Corsa 1.0 bco/preto 96 G Monza SLE EFI Verde G 92/93 R$ 8.800,00

Mqnza Classic 86/86 G R$ 5.500,00 Omega GLS 4.1 cornpl, verde 95 G Chevette DL Azul G 91/91 R$ 4.600,00
prata Uno EP 1.0 4p compl. preto 96 G Uno Mille Fire 4p Azul G 01/02 R$ 13.000,00

Kadett SLE, d.h. e trio 93/93 G branco R$ 8.500,00 Uno CS Preto A 88/88 R$ 4.300,00
Vectra CD ABS, air bag 98/99 G prata R$ 27.500,00 Uno ES 1.04p vermelho 97 G Tipo 1.6 IE Vermelha G 95/95 R$ 8.500,00
Escor! Hobby 1.6 93/93 G prata R$ 7.500,00 �ol CL 1.6 prata 94 G Tempra IE 4p Azul G 94/95 R$ 9.500,00
Clio Sedan, compl. (c.h.) 01/01 G branco R$ 21.500,00 Gol CL 1.8 branco 93 A Pick-up fiat Bege G 91/91 R$ 5.000,00
Voyage CL 1.6 92/92 G verde R$ 7.800,00 Gol CL1.6 branco 92 G F·l000 C. Dupla Prata D 88/89 R$ 18.000,00

). S-l Deluxe CS . trio 98/98 D azul R$ 28.500,00 Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G Corcel I Verde G 76/76 R$ 1.500,00
<, Parati GL, a.c. 93/93 G bordô R$ 9.800,00 Ipanema SL 1.8 dourada 91 G Xr3 conversível Branca A 87/87 R$ 5.500,00
I Chevette SL 2p .88/88 G branco H$ 4.500,00 Saveiro CL 1.6 preto 88 G

Courier 1.6L Branca G 01/01 R$ 15.500,00
Corsa Sedan GLS 1.6 16v 97/97 G cinza R$ 17.500,00 Pampa 1.6 Branca A 88/89 R$ 5,500,00
Ford F-250 CD tropical 00/00 D branca R$ 75.000,00

Belina Ghia 1.6 compl. Azul 88 A Biz 100cc Verde G 01/01 R$1.300,00. + 15x159,16
Saveiro CO diesel branco 91 D Mercedes Beni 1113 Azul

� 69/84 R$ 23.000,00
"
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compra - vende - troca
financía - novos e usados

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Tratar: 9962-0135.

UNO - vende-sem, 01, compl.
Tratar: 9962-9363.

VENDE-SE - pick-up, 91, verde,
manaus, cl capota de lona,
protetor de caçamba.
R$6.800,00. Tratar: 376-3386

BELINA - vende-se, 84,
impecável, álcool. Aceita-se

troça. Tratar: 276-6242 ou

9133-9510.

BEllNA - vende-se, 81, bom
estado. R$1.600,00. Tratar:
276-6242 ou 9133-9510.

COURIER - vende-se, plck-up,
1.6, t. 01, branca, ar quente,
impecável. .R$14.700,00.
Tratar: 371-7910.

ESCORT - vende-se, gas.; 86.
R$3.500,00. Tratar: 275-
2164.

ESCORT - vende-se, Gl, 87.

R$4.700,00. Tratar: 275-
2164.

ESCORT - vende-se, Gl, 84.

Valor à combinar. Tratar: 273-

0074.

ESCORT - vende-se, 1.6, 86. R$

2.800,00. Tratar: 9953-9966

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
ótimo estado, limp. e des.
traseiro. R$6.500,00 ou financ.
Tratar: 9123-7355 ou 370-
3574.

ESCORT - vende-se, 90, 1.6, l.
R$6.000,00. Aceita-se troca pior
maior ou menor valor. Tratar:
376-1772.

ESCORT - vende-se, europeu,
93, cinza, gas., 1.6.

R$8.500,50. Aceita-se troca.

Tratar: 273-1001.

F-\WOO vende-se, 90,
impecável, prata. R$aJ..OOO,OO.
Tratar: 273-1001 cl Odir.

KA - vende-se, 99, ótimo
estado. R$10.800,00. Aceita
se troca. Tratar: 372-3655 ou

9955-2930.

PAMPA - vende-se, gnla, cinza

met., 87. R$4.500,00
negociáveis. Tratar: 48-2733.

VERONA-vende-se, 92, LX, 1.6,
prata. R$6.800,00. Aceita-se
troca por menor ou maior valor.
Tratar: 273-1001.

BRASíLIA - vende-se, em

perfeito estado, 80, cl rodas
esportivas. R$2.800,00. 273-

1001.

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: (47) 9951-3905

FUSCA - vende-se, 76, verrn.,
ótimo estado. R$2.500,00.
Tratar: 276-6242 ou 9133-
9510.

FUSCA - vende-se, 79, ótimo
estado. R$2.800,00. Tratar:
9955-2930.

FUSCA - vende-se, 78, orig ..

R$2.500,00. Aceita-se troca.
Tratar: 276-6242 ou 9133-
9510.

GOL - vende-se, 81, todo

reformado, motor novo, dcto em

dia. R$2.000,00. Tratar: 370-
2217.

GOL - vende-se, 89, Cl.

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

GOL - vende-se, 97, 1.8, bola.

R$11.400,00. Tratar: 375-
1984 ou 375-0561.

GOL - vende-se, Cl, 1.6, 93, cl
rodas esp. Entrada R$1.500,00
e assumir parcelas. Tratar: 376-
1772.

GOL - vende-se, 1000, 93,
branco. R$6.500,00. ou

financio. Tratar: 370-3574 OI)
9123-7355.

GOL - vende-se, 92, 1.8, CHTL.
R$ 6.000,00. Tratar: 9953-
9966

KOMBJ vende-se, 93,'
excelente estado. R$6.700,00
ou financiada. Tratar: 9123-
7355 ou 370-3574.

PASSAT - vende-se, pointer,
87, ótimo estado, R$3.700,00.
Tratar: 9955-2930.

SANTANA - vende-se, quantum,
97, compl., menos vidro elétr.,
verde escuro metálico, lindo
carro. Tratar: 371-3022 ou

9992-1554:

VOYAGE - vende-se, 85,
R$3.200,00. Aceita-se troca por
moto. Negociável. Tratar: .276-
1007.

VOYAGE - vende-se, 82, verrn.
álcool. Valor à combinar.' Aceita
se Titan no negócio, Tratar:
9909-0545.

COMPRA-SE - automóvel até

R$7.000,00. Tratar: 273-0366
à tarde.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públ icos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha 51 consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

TERÇA-FEIRA, 28 de outubro de 2003

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

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30,000,00.
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tratar: (47) 9102-
0009 cl Santiago,

PEGEOT - vende-se, 96, compl.
R$4.500,OO + 27 pare.
R$227,00. Aceita-se carro de
menor valor, Tratar: 370-5722

após 18:30,

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

AGRAlE - vende-se, 27.5, de

trilha ou troca-se por Scooter.
Tratar: 371-7562.

BIZ - vende-se, 02, cl partida
elétrica, 7.000km,

R$3,600,00. Tratar: 9979-
0605.

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

CB -'vende-se, 500, prata, cl
23.000km, ótimo estado,

R$10,200,00, Tratar: 371-

3095.

CB - vende-se, 500, 98.

R$6.500,00 + consórcio.
Aceita-se troca, Tratar: 376-

. 1772.

CG .. vende-se, 125, KS, 01,
cinza, bem conservada. Tratar:
370-2542 pela manhã ou ir!
noite.

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

DT 180 - vende-se, 90, na cor

branca, cios documentos em

dia. R$1. 700,00. Tratar: 375-
2235 cl Pablo.

RD 350 - vende-se ou troca-se,
90,' branca e azul, 2 faróis.
Tratar: 9905-3644.

SAARA - vende-se, NX 350, 96.
R$5.500,00, Aceita-se

proposta ou troca-se pI menor

valor. Tratar: 371-9375.

SCOOTER - vende-se, preta, 97,
ótimo estado. R$500,00 +

multa de cart. de habilitação.
Tratar: 9903-3691.

TlTAN - vende-se, 01, prata, 01,
18km. R$3.650,00. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355.

JOGO DE RODAS - vende-se, da
Audi S3, 17 polegadas, cl pneu.
R$2.800,00. Tratar: 9997-
0048 cl Roberto.

JOGA DE RODAS - vende-se, aro
15 cl pneus 195/60/15, roda

rnulti furo, R$ 600,00. Tratar:

370-9489 cf Adilar

diversos

.

..---.-.---- ... -.--.-.. -.-

--�'''l

wlR �:!���a�=���!�!E*!��=::!!
Irmáqulnas Indústria i
• Comérolo Ltda.• ME

!

Trabalhamos com vendas e consertos: I· Motores Estacionários .. Motoserra .

· Lavo Jato . Rocadeira • Assistência 24 hs I
· Aspirador - Mótobombas www.lrmaquinas.,jb.net I·
- Compressor - Entre outros., irmaqulnas@uoLcom.br I
�.�.� .. �f!I: .. �r���Jli� .. <:':�I114!s .. �f! .. <?li"4!irCJ, ... I.��.I ... �.. �f!�tr�.: ....�CJr�!J��... �o .. �.�I.J

VENDE-SE CHOPERIA E

RESTAURANTE, NO CENTRO,
COM ESTACIONAMENTO

PRIVATIVO.

TRATAR: 9135-8412.

CACHORRO - vende-se, lindos

filt:lotes de Boxer, York Shire,
Poodle Toy, Golden, labrador,
Pit Buli e outros, cl pedigree e

ou contrato de garantia. 370-
8563.

CACHORRO - vende-se, dois
poodle, filhote, puro. R$50,00.
Tratar: 273-0779.

CACHORRO vende-se,
pintcher, filhote. R$70,00.
Tratar: 273-0779.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de pastor alemão, capa preta,
puros. R$300,00. Tratar: 274-
8291 hor. comI.

CALCULADORA - compra-se,
HP12C. Tratar: 9987-1004

CARRINHO - de cachorro

quente, vende-se' por

R$500,00 ou aluga-se por

R$100,00. Aceita-se troca por

patinete motorizado. Tratar:
9117-2447 cl Marcos.

CELULAR - vende-se, Nokia,
ótimo estado, cl manual e nota

fiscal. R$150,00. Tratar: 273-

6242 ou 9133-9510.

CELULAR vende-se,
Gradiente, semi-novo, pronto.
R$140,00. Tratar: 9128-6602.

CONSÓRCIO - vende-se, carta
de crédito imobiliário (Cons.
Battistella). ou troco por moto

(consorciada) ou computador.
Tratar: 372-4275 com. ou 370-

5419 res. cl Luiz

GALPÃO - vende-se, c/ retirar
do local cl estrutura metálica,
cobertura em alumínio cl
tamanho de 11x 08m2 e altura
de 3,5m. Acompanha calha de
11m de cornp.to, 2 portas de

ferro, 1 porta de madeira, um

jogo de banheiro novo, 5

fluorescentes duplas grande,
uma janela basculante grande
e toda fiação e tomadas, todas
novas. R$4.800,000. Tratar:

429-7591 após 19:00hs

IMPRESSORA - vende-se,
matricial, Epson, modelo 810l.

R$460,00. Tratar: 9962-0135.

MALHA - vende-se, ponta.
Tratar: 370-7693 cl Emanuel.

.. MÁQUINA - vende-se, de xerox,
Mita 1255. R$1,800,00. Tratar:
376-0653.

MÁQUINA vende-se,
fotográfica digital, Olympus,
2mp, 2.5zoom, flash. Tratar:'
372-1231 cl Júnior.

MESA - vende-se, de sinuca.

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

MESA - vende-se, de corte de

3,66x1,80, cl estrutura meto e

regulável, semi-nova. Tratar:

370-7693 cl Emanuel.

ÓCULOS - vende-se, Raiban.

R$400,00. Aceita-se troca por
discman. Tratar: 370-7863.

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

0605.

PROCESSADOR - compra-se, de..

alimentos, industrial. Tratar:

371:2268 ou 275-3473,

PROCESSADOR - compra-se, de

alimentos, Walita. Tratar: 371-
2268 ou 275-3473.

PROCURA-SE baixista,
bateirista gultarrlsta e

vocalista. Tratar: 370-5219 ou

9902-2-825 cl Dêlcio.

SAUNA - vende-se, vaporizada,
residencial. R$400,00 em loja.
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RSnas:gg 00, .

Motorola V120T
e Nokiél 1220

No ProntoT

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

Menu 100*

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

'ftIIMOçÃo
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

99,00o
c:
lO
-
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restaurante, Ótimo preço,
Aceita-se troca. Tratar: 370-
3279,

Vende-se por R$200,OO, Tratar:
9131-5564.

caixas seladas, um sub de 500

cf toca fita, R$120,00. Tratar:

370-2505 cf Dina ou Jorge.
TAPETES - vende-se, dois, cf
2x2,5m. R$160,00. Tratar:
371-7060,

VENDE-SE - carta de crédito

imobiliário(Cons, Battistella).
Troca-se por moto(consorciada)
ou computador. Tratar: 372-

4275 comi. ou 370-5419 res.

cf Luiz.

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

TíTULO - vende-se, do candeias,
Tratar: 376-1595, VIDEOGAME - vende-se, Play

Station 2, novo, novo, na caixa,
desbloqueado para tudo, cf
memory card e 30 cds, 9 em

DVD. R$1,000,00. Tratar: 371-
0528.

VENDE-SE - traje gauchesco,
bombacha, camisa e colete, cor
vinho, tamanho 40 + bota

,sanfonada, tamanho 40,

R$130,00, Tratar: 370-7863.

VENDE-SE - freezer de 8

gavetas, uma máquina de lavar,
Müller e uma centrífuga Arno,

Tratar: 371-3132.
VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cf contr. memory cardVENDE-SE - todos os eqptos pf VENDE-SE - módulo cf duas

""'--"1 •.•-.---- - •••---•• ,

oraguá do Sul I
! PREVINA-SE
: Use CamisinhalE·.i!��.,·.·.'1 . .j'f:1];;l

i

i - Venha passar hous momentos ei urna

! morena de cabelos longos, Ninfetu .. Só

! para homens dr bom gosto!

iBI§.
Precisa-se

de moça$ .

maior8$ de 18 anOJo

Tratar:

(47) 9991·1805
seio; grandes.! ii,iJás

.

·Meninas!
7l1do O que ooa

procura emr=:

e 3 jogos. R$300,00. Tratar:
276-0476.

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

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

* PLA't$TATION 2
• XBOX

'

• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
·'NllttEND064
• GAME Bar COLaR
• GAME Bar ADVANCE
* NINTENDO GAME CUBe

PLANETGAME
* VENDAS" 'LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

•

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.
VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

1.

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica

Instalação de Alarme
comerciais e residenciais

SUPER PROMOÇÃO
Portão eletrônico
+ interfone

13ELAS E
SAPECAS

I

··ffUlo······ao··Prazer·
Jaraguá do Sul

Você que procura prazer e se/lsllalidaáe
venna conhecer as Belas Garo/as, que irão

salisfaurrjeus desejo.\· e SUtIS[amasio:mais jlltilllas.

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

A��
�e-C�
defp�M
�e
��

(47) 9991-8668
JCU"�do-Sul;

.I1tendemos Motéis,
a domicílio e temos local.

9991-18051 (47) 9103·5417õaiillololliíliOí , ..!
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GUIA DE SERVI.

G
Tele Entrega

Horário Atendimento: Sab. dus 9h_� l!% l Sns.

S()t:'. n Scx. <tas Xhs tu 12bs e dus Uhx às lShs.

Rua Jprge Czerniewicz, 400

Hospedagem, canis pan reprodução.
Em ciliem «o/ógied,mm solnio«p/;r-8"urIrIo/[.
,P:JÇ'J reserves; Y:Jgas limiC'.ddás. Cuidil1110S com

carinho é dedíCdÇJO do ,StU ê1nimdlúnllO di:

t.'.�timaçio. 3compJnh.1menro com pcsso;u
espeáa/il.:JtÚs} buscamos e lCVJm05 em sua

roidrncia.
Dispomos de lilldo.; filhotes de: York Schirr, D;dch
(Gàl/àp), Plxx1/e 1,,;; SdllJáuser, &.g"� Bom,
Go/d'/J Reuieva, Llb[Jdor, Fil Buli I'áIÍ" cO"'S,
com coutliJOO de garJ1JtÍ,1 e ptdigrtt'. Compre jJ ou
ÍaçJ rt'servil. dt' seu JJJÍmJlzÍnho. Atendemos de

segunda.1 domjn�o com horJ 1113.((,1(].1 e.rJJtre..�Jmos
em sua r(.'Sídrúâa, em iodJ região norrc t: lírOfJVSC,
{

.

..(

(47) 370·8563/9957-2527 ! 9973-<1064
c-maíb barulhcdaguatâíbcst.com.br

Anuncie aqui!!!
371·1919

IARt &REQÜíNTE'
i Convites e Cartões
�

Casamento M Batizado"· 15 .11105' .i,! .
. l" C..omunhão • Na')éunl'.nto de /)(�bês

Anluers.irlo C todas as ocasiões

, 372-2452 e 9118-0205 ,.

I..
m m........

,

I • •
I

i AnunCie aq�II!!�
i

.

371·1919 I
. I Il....... . .

371-1063

I EletrÔnIca]

,]ulinho' !ReIA DO

nTONER

Tc!.:
Fax:
CeI.: 9902-5979

FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS i
. MATERIAIS DE CONSUMO

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

276·3417'

r�---··_---------
__

·�

II Produto: I .

I I ,.............................. mm.·.· .. ··.·.· .• ······.·····•·················· ,

I
.

IA
IcPt76r:

Anuncie aqui!!!
371·1919

'Vem a Getúno Va.:qas, 594
Cmh'o - Jam!Jllá áo Su[

TeL 370-3612

. I Venha Conhecer a IIIModa que é um Doce!

I
Preços especiais I
de inauguraçãol

!
Modinha Itam. 01 a 16.

Moda Adulto

, Fone: 371-5810 II Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 I :.1I . ._ ... II" _J
"-,, y ••••••••��. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••,

� i

i Anuncie aqui!!!
371·1919

; :

:.__ . __ _. __ .. _ _ .. _ _ _ ,_ .. .. _ J

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-40OD8aú.

IlCONMAO
Conmaq CCHTHIrdcl L.tlá

Comercio e Assistência récntca
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

l14áquinas em Geral
Motoserras
Lava-Jato

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659

Assrstêncra Têcmca: TV, Som, Vídeo,
Venda de Som Automouvo. Cabos,
Acessórcos e Som Proflssional.

I DISK CONSERTO'
. Iª?I�I��� �;;I:.:":i�;;�:q��IJ"!:

............................................... -- ...

j.
i

! Anuncie aqui!!!i
371·1919

\S\
W
'o
{h

.J.v
'vi>"

I TRABALHO
I •

I COM LAVA-JAT
j

I

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

I
L ....

(47) 374�.J4Jfl
999f-8567

tua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - se

Anuncie aqui!!!
,

371·1919

! Anuncie aqui!!�
.

371·1919
'

Anuncie aqui!!!
371-1919'.

........

�
,

,
mm·..

1
I Anuncie aqui!!!1
I

371.1919 I
..................................................................................................... ..J

Anuncie aqui!!!
371·1919

, I

I Anuncie aqui!!�
371·1919 I

_j

Anuncie aqui!!!
371-1919

rAnuncie aqui!!�
i 371.1919 1

!
....................... ..J

Anuncie aqui!!!
371·1919

I Anuncie aqui!!!
371·1919

r---···
__··························_···.. ············__ ._-_....� .. � ....

,

I Anuncie aqUi!!�
(l! 371.1919 I

I I .

Frl VIDRAÇARIALUa Arte Vidros
Vidros, Espelhos. Bisotê, lapidaçâo e Polimento,

[ateamento, Plotter de Recorte. Acessórios
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SAUDE "INFORMA AO

�:���cosllI' DMAE· age
nas fibras musculares

.

.

(·ElASTASE· ativa sintese de elestina e (olégeno .

PENTACARE· efeílo tensor IIlbre 11I1110r(05 ria exp
AHA • elimina man<has e facilita penetroçõoae otil
fU(OGEl· du lo hidratarão

1�,���lOS fl�
&!la:> • CRM/se 1242· TIlGO 030/79

Habit!t.1çâo SOBRAaL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose

Rua: Guilherme Weeg", 50 • 51. 406

Fone: 370-1705
somatafllnetuM.C<l1n.br· Jam uh doSo!

r-iF�� -l
.

Saúde e Beleza i @

Shampoos, cosméticos, ;

sucos naturais de Babosal
(Aloe vera)

fone: 275-t450
Av. M.a.r..Dcocloro ,Ia Fouseco, 491
sala 01 . Centro - JaraglliÍ do Sul

S up lemento ai imentar
.

que
contribui para a diminuição do

nível do colesterol no sangue,
regula as funções intestinais,'
auxilia na eliminação de toxinas
do organismo, p rop lc!a o

emagrecimento ou a manutenção
do peso, diminui a sensação de

fome, auxilia na prevenção de

artrite, artrose e osteoporose,
auxilia no enrijecimento
muscular tecidual, além de ser

rido em vitamina C� um aqnete
antioxidante que combate os

radicais livres e auxilia no

tratamento da celulite.

Flbralife nos sabores morango, frutas tropicais e chocolate

podem ser preparados com leite desnatado, suco de frutas ou

água. E ainda os sabores neutros baunilha e fibracálcio que
também podem ser adicionados à sopas. Veja modo de preparo
na embalagem.

Fibra Life Fresh Fibra Líquida

Fone: 371-6110
9905-2653

�J
\. Hláce '@orpo

e Distribuidora de Cosméticos:

'''7nt""de< G�;ça", '" Jar>u/J'UI.'

L'MOS DO BRASIL ® $.RAN-YU
Menos: Stress

Colesterol Dr. Luciano Maiochi 'f(

Diabetes Pereira BEL"'" VIDA
"V,',ta,','t! nlnlt") vü<.é

Hipertensão Ofta Imolog ista
Centro de apoio aos distribuidores

Hemorrõídas 371-5176
275-1496/9952-3578 371-7801/ 370-0409 Rua: Av, Getúlio Vargas, n" 49 • Sala 105

Reinoldo Rau, 340 - SI 03 � Centro Ed. Herter / defronte a Igreja Evangélica
Jara uá do Sul - se Rua Guilherme Weege, 327 (Em cima do Unibanco)

�J:I4_
Medicamentos em geral
Manlpulaçdo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
RI/a loiJo Picofli I 10 - Centro

III'�J

�

@H[�AlIFE,�l
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE I
Nutrição celular- Bem-estar
Energia· Controle de peso

Cuidados pessoais
(47) 275-3122. �955-9782

. "cã.Jak@uol.co
ww.!tom.çom

1$fNEOVITA
Comércio de Produtos

n'l \/!'i:::': ,/ ,/ " �;

Ortopédicos
e Hospitalares

Fone/F8K: (47) 372-0461
R: 8MÕ do RIO Irlsco, 353· SU - Cel!ll8 -Iguá do SUl
l.maU: mllochl@lerra,com.bf • Cei" 9989'0941

.. Cabine Acústico

Centro Auditivo
Audio «�i, ,�;9) Zoom

Aparelhos Auditivos
.. Micro-Canal c/ Volume AI/fomático

.... Audiômetros e Impedonciômetro
... Moldes e Pilhas

... Prétases e Drenas

fone: (47) 372�2364
Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 889 - Centro
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.ESPETÁCULO: GRUPO ARRAIAL DO PAVULAGEM APRESENTA MÚSICAS NO�ISTAS EM JARAGUÁ DO SUL

t

T E� ÇA- F E I RA.L28 de_o_u_t_ub_·r_o_d_e_2_O_O_3 _

Vicky Bartell

Sub-sede atenderá comunidades adjacentes de Nereu Ramos

Nereu Ramos recebe uma

sub-sede dos Bombeiros

]ARAGuA DO SUL - o

Corpo de BombeirosVolun
tários deJaraguádo Sulinau
gurou no Domingo a sub
sede do Bairro Nereu Ra-

I mos com culto ecumênico e

simulação de resgate veicu

lar e de altura. A instalação
da sub-sede era uma neces

sidade antiga e uma reivin

dicação do corpo de bom
beiros voluntários para que

pudesse atender a todos os.

bairros deJaraguá do Sul. A

abrangência se dá no centro,

João Pessoa, Barra do Rio
Cerro e agora Nereu Ra

mos, localizado nas proxi
midades do trevo de acesso

ao bairro.
De acordo com o sub

comandante da central Neri
Beno Graunke, o terreno,
doado pela prefeitura, pos
sui 3,5 mil metros quadra
dos. A obra foi iniciada em
fevereiro deste ano e o in

vestimento foi de R$ 150
mil. A sub-sede foi denomi
nada de George Alexandre

Orsa, homenagem ao cida
dão jaraguaense que prestou
diversos serviços ao Corpo
de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul.

Dos R$ 450 mil investi
dos em equipamentos o gru
po Weg doou R$ 300 mil,

o restante foi doado por
outras empresas, além de

contribuições da própria
comunidade. A unidade vai
funcionar com cinco efeti

vos e 25 bombeiros volun
tários e atenderá além de
Nereu Ramos, as comuni

dades deTrês Rios doNorte,
Santo Antônio e Ribeirão
Cavalo. A sub-sede trabalha
rá em plantão de 24 horas,
dispondo um caminhão
USB (Unidade de Suporte
Básico), um caminhão ABT

(Auto Bomba Tanque) e

uma picape ACR (Auto
Combate Rápido) e uma

ambulância,

Segundo Graunke com

a instalação desta sub-sede

deve-se reduzir muito o

tempo de resposta a uma

chamado. "Se antes leváva

mos de 10 a 15 minutos

para chegar lá; conforme o

trânsito e o local, agora a res

posta ao chamado será bem

menor', avalia. O sub-coman
dante explica ainda que com

esta unidade fecha-se o cerco

na BR 280. "Com a unidade
de João Pessoa podemos
atender a rodovia na região de
Schroeder e Guaramirim, e
em Nereu Ramos no tre

cho que vai a Corupá", fi
naliza Graunke. (CG)

Sonora
•,/

musica
]ARAGuA DO SUL -

Quem tem curiosidade e

conhece pouco sobre a

culturamusical da tradição
oral do norte do Brasil vai

ter a grande oportunida
de a partir de amanhã no

Projeto Sonora Brasil. O

projeto é desenvolvido

pelo SESC - Serviço So
cial do Comércio, que traz
a Santa Catarina a

musicalidade do grupo
''Arraial do Pavulagem",
um grupo dedicado à-.

música do norte do Bra

sil, em especial a desenvol
vida no Pará.

O objetivo do grupo
''Arraial do Pavulagem" é

retratar o dia a dia da re

gião norte e a cultura de
seu povo através da tra

dição oral, transmitida de

geração em geração pelas
palavras e cantorias. A re

gião norte abriga os mais

variados formatos musi

cais, informações históri
cas, símbolos, traços étni
cos e religiosos, sínteses

resultantes de nossa for

mação cultural que, à luz

de olhares atentos e pro
fundos, contribuem de

forma significativa para o

fortalecimento de um pa
drão. cultural ligado ao

Brasil apresenta
do Norte do 'País

Grupo "Arraial do Pavulagem" apresenta músicas nortistas neste sábado

contexto mágico e sagra
do da Floresta Amazôni

ca e de toda a região
Norte. O trabalho desen
volvido pelo grupo
oportuniza uma reflexão

sobre a qualidade do tra

balho humano na flores

ta e da cultura musical, que
nesse caso, compõe e

contextualiza essas ativida
des.

O "Arraial doPavulagem"
é formado por Ronaldo
Silva (compositor, percus
sionista e cantador), Júnior
Soares (violinista, banjista,
percussionista, cantador,

compositor e arranjador),
Antônio de Pádua (violi
nista, violista; rabequeiro
e flautista), Nazareno Sil

va (percussionista e pro
dutor musical), Marcelo
Fernandes (violinista e gui
tarrista) e Edgar Mon�

teiro (pe?cussionista).
O Sonora Brasil pro

move apresentações ao

vivo por todo o país,
abordando o desenvolvi

mento histórico da músi

ca brasileira, desde 1998.

O principal objetivo do'

Projeto é a produção mu

sical brasileira no que tem

de mais característica, ali
ada às formas mais con

temporâneas de execução.
Os 500 anos do Brasil, a

virada do século e a for

mação da música nacional

já foram temas do proje-
.

to.

Em Jaraguá do Sul a

apresentação acontece dia

01 de novembro às 20h30

no auditório MarIo Sousa,
Edifício Market Place,
Reinoldo Rau, centro. Os

ingressos custam R$5,OO in
teira e R$2,50 para estudan- .

te (com carteira), comer
ciários e dependentes.

Campanha contra dengue começa a "ser intensificada
]ARAGuA DO SUL - O

ministério da: saúde inicia
rá uma campanha forte de

prevenção a dengue para
este ano. Mesmo com a

redução de 61,2% dos ca

sos de dengue no período
de janeiro a setembro des

te ano com relação ao

mesmo período em 2002

'o Ministério promete in-

tensificar a prevenção. Este
ano o Ministério da Saúde

divulgará o tema "Não dê
chance para a Dengue"
envolverá a distribuição de
10 milhões de folderes,
dois milhões de cartazes,

exibição de três filmes de

30 segundos e 10 vinhetas
de televisão e ainda

veiculação de spots em rá-

dios e publicidade em jor
nais e veículos de transpor
te coletivo. O investimen

to do governo federal é de

R$ 12 milhões. Apesar da
diminuição do número de
casos no Brasil, na região
sul ho�ve aumento de

29,2% no número de ca

sos de dengue de janeiro a

setembro. Dos 9534 casos,

9.054 foram registrados no
Paraná, 79,3% a mais que
em 2002. No Rio Grande

do SUl foram 270 casos e

em Santa Catarina 210, to
dos trazidos de outros es

tados. Em Jaraguá do Sul
()
foram registrados sete ca-

sos de focos de larvas do

mosquito, amaioria encon-,
trados em transportadoras.

Não basta Amar. .. Tem que dizer: Eu Me Amo!f!
Aqui na Vivian Vick nós selecionarnos uma linha

toda especial. em moda feminina com todo
carinho para que você se arne ainda mais.

ISTAMoSISPIRANDoSUAVISITA
RuaRllinoldoRao, 244-1101-CllnHo-la/8guádoSul

IOR8:316-1238 - 8-R/ail:ViVlaRVick@hotmailcom
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SHOW
Acontece neste sábado, dia
l/ll, Show nacional com
Lulu Santos, no Parque
Municipal de Eventos, Pa
vilhão A. Ingressos ante

cipados na U nerj e na

Center Som, no valor de R$
15,00.

BAILE
No dia 8/ll, acontece o

l° Baile Branco, com

efeito especial de luzes,
somente com músicas dos

anos 60 e 70, no Parque
. Municipal de Eventos,
Pavi I hão B, a parti r das
22 horas. Animação com

a Banda Quinta Estação
de Porto Alegre. Ingres
sos antecipados a R$
25,00. Promoção do Cor

po de Bombeiros Volun

tários de Jaraguá do Sul.

Apoio: STAR Promoções
& Eventos. Informações:
371-0414.

HOMENAGEM'
o Hospital Municipal
Santo Antônio, de

Guaramirim, realiza nes

ta quinta-feira, dia 30,
Homenagens Cívicas, a

partir das 17 horas, em

comemoração aos 50

anos do H osoital.

CIA DOS COLCHÕES
Até o dia 31, visite a

exposição da Cia dos

colchões, no 2° Piso do

Shopping Center

Breithaupt. Ela quer
mostrar a combinação
perfeita entre conforto,
praticidade e beleza.

EXPOSI ÃO
Óleo sobre tela, está expos
to no 1 ° Piso do Shopping
Center Brethaupt, até g
dia 2/11. As telas são dos

alunos da Artista Plástica

Magda Stahke.

CENTER

II
Cd',· DVD',· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av. Mal. Deodoro, 406 - Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

("\
\

Renato e Heidi, proprietários da Academia

Impulso, receberam o troféu casal do ano,
em Joinville

o

Adilson Kath, proprietário do Pepperone
Disk Pizza. Parabéns pelo seu aniversário,
dia 25, é o que desejam sua esposa
Luciana e seu filho Lucas

•

agpromoter@yahoo.com.br
AII/réia & Gradis

1 (471373·0755/9111·7334 e 215-3235/9102·0417
çr r

Fabiana Bener colou grau em

Administração na última sexta-feira, dia
24. Os familiares e toda a equipe da Kikar
Auto Center lhe desejam felicidades e

muito sucesso

Colou grau no dia 18, Fabiana da Silva

Bartnikowski, em Pedagogia, pela Univali

(Itajaí). Parabéns por mais uma etapa
vencida em sua vida. Desejando sucesso,
Joanir, Tiamara e os sobrinhos Leonardo,
Kamila e Karolain

26/10
Alire Jose Tissi
Rafael Alexandre I<rüger
Marlize Correia
Susamar Blanch
Luíz Carlos Borges
Jerson Marquardt
Walter Mayer
Roberto Carlos I<õhn
Maria Braier
Clovis Benner
Amilton Teixeira
Lucas Leal

logo a uz

José Cisz
André Jordi Volkmann

Ignácio Muller
Viviane A. Lipinsky
Luiz Raimondi

Juarez Novaski
Renato Régis

28 O

Bruno Luis Rosa
Vilson Titz
Juliane G. Barbosa
Jackson Rodrigo Borchardt
Carlos Schmitz
Gilberto Menslin
Veronica Marquardt

Jarlei Lucio Tisse
Ivaniria Tecilla Guimarães Souza
André L. Medeiros
Teno Griep Kleln
Militino Barth
Jean Cario Wolf
Jurandir I<neulcihler
Luiz Costa dos Santos
Alvin Seidel
Ermelinda Ripplinger
Jorlei Tissi

30110
Uno A. Demathe
J ucel i Borchardt
Elaine Adriane Bier
Janio Kalfers
Isolde Horwath

Jorge da Silva
Almir Carlos Santos
Elí Paulino Riegel
Angélica Correa Radünz
João B. Pelens
Maria Aurora da Silva
Lucas David Kath

31/10
Camila [emKe
Arlindo Norilles
Patrícia Volpi
Thekla Deretti
João Bernardino Pelens
Adriana Berger

1
Bertoldo Engicnt Neto
Adriano de Ávila
Jorge Besenski
Mário Donini
Florentina Fiedler
Sandro Alberto Moretti
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.;4 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

Barão do ltapocu seu tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA

. TERÇA-FEIRA, 28 de outubro de 2003 HISTÓRIA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

POR EGON JAGNOW

�[[§i:Jlil!lltmoo
�

nacionais e importados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-61:1.7

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

CORREIODOPOVO9

Vista da Av. Marechal
Deodoro da Fonseca,

provavelmente da dácada de
,

, .

1940. E uma imagem tiplca
de uma cidadezinha calma,
serena e bucól ica, onde as

carroças rodavam pela
avenida, ainda sem

calçamento, enquanto outro
desfilava calmamente com

seu carinho de mão,
observado por dois

rapazotes, um de calça
cu rta e suspensóri o.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

Há 15 anos Há 3 anos

Em 1988, o jornal Correio do Povo mantinha uma coluna

Flashes da Cidade que já estava na 13' edição, com o título

Haroldo Ristow: Uma vida de surpresas, levando % de uma

página, brusquense de nascimento.

Perguntado se era fácil freqüentar escola, ele respondeu,
que não era fácil, freqüentando até o 4' ano a EscolaEvangélica
Alemã. No Grupo Feliciano Pires fazia o complementar e,

entre 1936/38 fazia o contador no Instituto Belo Vista, em
Curitiba. Contou e então lembrava que seu pai tinha uma

padaria, de sorte que �tes de ir para a escola, tinha que levar

o pão de bicicleta, às 5 horas, porque às 7 horas tinha que
estar na sala de aula, até os 14 anos. Depois foi trabalhar no

negócio de Wenceslau Nasquewitz, como balconista, durante
um ano e meio. Reinoldo Rau era de Brusque e sua �mã era

vizinha de papai. Simpatizou com o menino, dizendo: "Den
Stift nehme ich mir mit (este aprendiz levo comigo) 3 anos

como aprendiz, da maior casa comercial da cidade, que se

situava na esquina da Marechal com Domingos da Nova.

Perguntávamos sobre sua atividade política em nossa cidade

e ele dizia: ''Aceitei concorrer para Câmara Municipal de
Jaraguá do Sul, pela goiabeira e pela figueira, no tempo da

administração Nutzi e Schmõckel, pela ARENA, em 70/
73 do Preso Schünke, na Câmara as indicações da Escola

Borges, da Ponte pênsil da Rua 75 e da ponte perto do

Salão Vitória na Figueira. E projetos de nomes das ruas:

Wilhelm_?onnenhohl, Carlos Eggert e Bernardo Dornbusch
Ristow, fiscalizava tudo, mas achava que era meu dever.

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO, 763 • NOVA BRASiuA

(47) 371.9659

e esporte diversos, entre eles o basquete.

Em 2000, o vice-govemador Paulo Bauer (PFL) reunia-se
com as lideranças do PSDB, PFL e PPB para discutir aliança às

eleições. Na. oportunidade, "negava que o governo estadual

estivesse�rticulando a coligação entre o PPB e o PSDB

vereadores Alcides Pavanello e Célio Bayer acreditavam que
entre as três legendas teriam 90% de chance de ser concretizadas.

A Banda do Sesi lançava CD. Um concerto com a

participação do Coral da Scar, seguido de coquetel no Clube

Atlético Baependi , marcava o lançamento do CD da Banda

Musical do Sesi. A banda era composta por 30 músicos e.

estava completando 30 anos de atividades tendo no currículo·
a apresentação do Coral da Scar executando o Hino deJaraguá
do Sul. Os CDs eram comercializados por R$10,00 nas lojas
de discos ou diretamente com os músicos.

O velho e hoje não mais existente Salão Buhr, que tantas

vezes era lembrado pelaintelectualidade de nossos dias, tentando
resgatar a memória histórica de Jaraguá do Sul, especialmente
agora aqueles quarteirões se modernizaram totalmente,
acompanhando os novos tempos. O Salão Buhr, do lado direito
do Rio Itapocu com o Salão Lorenzen, do lado esquerdo, não
poucas vezes servia para concorridos bailes, conferências,
teatro, cinema, casamentos, comemorações cívicas, encontros

políticos, sessões especiais para assistir as apresentações de

rádio quando do seu surgimentb, o que era uma novidade

para gre�s e troianos, todos querendo ver o aparelho que
falava. O salão Buhr também servia para a prática de ginástica

•

Venha
",

conhecer ...
horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

. acessórios.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I BARBARIE: VíTIMA E&,�CONTRADA SEMINUA NO CHÃO DE UMA PENSÃO MORREU COM 12 FACADAS
-

o

PolíciaCivil investiga caso

de homicídio ocorrido ontem
]ARAGUÁ DO SUL

A Delegacia de Polí
cia Civil do Município
abriu inquérito poli
cial para investigar
um caso de assassina

to o c o rr idp na ma

drugada de domingo.
Segundo informações
da Polícia MiE tar, o

fato foi registrado na

Pensão do Zico, loca
lizada na Rua Walter

Marquardt, próximo à

Prefeitura, no Bairro

Vila Nova. A denún

cia foi efetuada por
uma pessoa que pas
sou em frente a um

dos quartos e avistou
o corpo de uma mu

lher caído no chão,
todo ensangüentado,
que acionou a polícia
por volta das 10h30.

A guarnição da PM

Vítima levou 12 facadas, sendo cinco na região do peito e sete no pescoço
Vicky Sartel

e o Corpo de Bombei-'

ros Voluntários de

J araguá do Sul deslo

caram-se até o local,
onde encontraram e

iden'bficaram Fátima

Belé, 23 anos, natural
G
d e Palma Sola, em

4i\l

Santa Catarina. A ví-

rima foi encaminhada

ao IML (Instituto
Médico Legal). Ela

estava seminua, apre
sentava 12 facadas

pelo corpo, sendo cin

co na região do peito
e sete no pescoço, e

faca (12 centímetros

de lâmina, tipo
serrilha) estava cra

vada em seu peito. O
caso está sendo in

vestigado pelo dele

gado Uriel Ribeiro,
que ainda não apre
senta informações
sobre o caso. (FR)

Homem leva quatro facadas e está internado na UTI

]ARAGUÁ DO SUL -

O Corpo de Bombei
ros Voluntários do Mu

nicípio foi acionado na

madrugada de ontem

para atender a outra

vítima de esfaquea
mento. Desta vez, o

fato foi registrado na

Rua Bernardo Dorn

busch, no Bairro

Baependi, m in u t o s

após a meia-noite. Al

guns moradores da-
(jj)

quela localidade avis

taram um homem caí

do na ciclovia, nos

fundos do Líder Clu
be. Ao chegar no local,
os socorristas encon

traram Edgar Alves da

Costa, 27 anos. Ele

apresentava quatro
cortes profundos pelo
corpo; sendo um no

rosto, na região do

olho esquerdo, e ou

tros três no fêmur. A

vítima foi encaminha

da ao Pronto-socorro

do Hospital São José.
Segundo boletim da

Polícia Milita, guarni
ções efetuaram rondas

pela região e abordaram
um táxi na cidade de

Guaramirim. Os dois

integrantes do veículo

foram submetidos à re

vista e os policiais aca

baram localizando 16

pedras de crak. Ambos

foram encaminhados à

Delegacia de Polícia

Civil de Guaramirim,
onde vão responder in
quérito policial por trá
fico de entorpecentes e

por tentativa de homi

cídio.
Até o fechamento

desta edição, Costa

ainda estava na UTI

(Unidade de Tratamen

to Intensivo), em esta

do estável. (FR)

• LOTERIAS
Megasena
concurso: 508

05 - 10 - 15 - 45 - 46 - 56

Quina'
concurso: 1216

38 - 43 - 44 - 48 - 77
o 1 - 03 - 09 - 11

Lotomania 18 - 20 - 24 - 26 -

concurso: 362 31 - 32 - 33 - 35 -

4 r - 48 - 50 - 62 -

66 - 86 - 93 - 98

Loteria
Federal
concurso

03780

1° � Prêmio: 56.442
37.187
09.043
39.831
37.080

2° - Prêmio:
3° - Prêmio:
4° - Prêmio:
5°,_ Prêmio:

FI
McLAREN CONFIRMA INTERESSE EM JACQUES
Um porta-voz da McLaren confirmou ,ao site "Fl

Racing" que a equipe está, sim, interessada em Jacques
Villeneuve para a próxima temporada do Mundial de

F-l. Na semana passada, Craig Pollock, amigo e em

presário do canadense, afirmou que já é certo que o
\

campeão de 1997 não se aposentará. "Nós temos nos

aproximado de Jacques Villeneuve na intenção de que
ele realize alguns testes em 2004", afirmou o porta
voz. "Mas nada mais significativo foi conversado até o f"
momento", completou. Pollock disse ainda que, de- �:)
pois de testar pela McLaren na próxima temporada,
Jacques já teria uma vaga garantida para voltar a ser

piloto titular no campeonato de 2005. O time inglês
tem hoje Alexander Wurz e Pedro de La Rosa como

pilotos de testes.

GIL NA JORDAN? MONTOVA NÃO ACONSELHA

O conselho foi dado de maneira discreta por Juan
Pablo Móntoya. O colombiano esteve em São Paulo

neste domingo (26), participando de evento que
comemorou os 50 anos da Petrobras. O piloto da

Williams se surpreendeu ao ser questionado sobre a

possibilidade de Gil de Ferran, com quem correu na

Cart por dois anos, disputar o Mundial de F-l da

próxima temporada pela Jordan, caso o time inglês
seja comprado pela Penske. "Você não deve estar na

F-l apenas por estar", falou Montoya. Sempre com r�
respostas. curtas, o colombiano conversou durante

cerca de meia hora com a imprensa brasileira. Se fez

de desentendido quando perguntado sobre sua ida

para a McLaren em 2005 e disse que não é possível
comparar Michael Schumacher e Ayrton Senna.

FRENTZEN ADMITE QUE PODE CORRER NA IRL
Em entrevista ao jornal alemão "Auto Bild", Heinz
Harald Frentzen admitiu que seu caminho em 2004

pode ser a IRL. O alemão de 36 anos correu pela
Sauber este ano, mas a equipe suíça terá o italiano

Giancarlo Fisichella e o brasileiro Felipe Massa na

próxima temporada. "Eu posso facilmente imagi
nar uma mudança para os EUA", disse Frentzen.

"Como um piloto apaixonado por corridas outras

categorias me interessam, igualmente as provas em

ovais", falou Heinz-Harald. Segundo o jornal,
Frentzen estaria negociando com a equipe de Eddie

Cheever, que tem um patrocinador em comum com

a-Sauber, a Red BulI.

s<
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CopaJangada/Posto Cidade
prossegue na sexta-feira

SCHROEDER - Este

final de semana foi roda

da da sétima edição da

Copa Jangada/Posto Ci

dade de Futsal Menor,
no Ginásio de Esportes
de Penha. Na oportuni
dade, a FME/Corupá
entrou em quadra contra

, o Colégio Paiva, na ca

� tegoria Infanto, perden
do por 7 a 5, e a CME

Massaranduba foi gole
ada pelo Jangada/Adesc,
pela Infantil, por 13 a O.

A competição conta com

a participação de oito

equipes no Mirim, divi
didos em duas chaves;
cinco no Infantil, e seis no
Infanto.

Os próximos con

frontos estão agendados
para o dia 31, sexta-fei
ra, no Complexo Espor-

tivo Contra-Chama, em

Joinville, com os seguin
tes jogos: às 14h30, en
frentam-se Alternativa x

CME Schroeder, do Mi

rim; às 15h30 será a vez

do Contra-chama rece

ber o Jangada/Adesc, na
Infanto e, às 16h30, a

equipe Infantil do Con

tra-chama enfrenta a

CME Luis Alves.

Os organizaddres da

competição informam

que as partidas semifinais
serão realizadas na casa

da equipe que fizer a me

lhor campanha dentro
de sua respectiva chave.

As finais serão no sába

do, dia 22 de novem

bro, na preliminar das
finais do Campeonato
Municipal de Futsal de
Schroeder. (FR)

l Resultado da rodada do
�
.

campeonato, de futsalAdulto
I

SCHROEDER - A pri
meira rodada do 180

, Campeonato Municipal
de Futsal Adulto foi rea

lizada este final de sema

na, com os seguintes con
frontes: a Julecler Modas
venceu a Banana Brasil,
por 3 a 2; o time da

Malvinas perdeu para o

Atlético/Assemap, por 7
a 5; a Loja Jacy goleou o

Laticínios Kienen, por 6
a T, e a Coremaco ga
rantiu a vitória sobre a

Grameyer, por 3 a O. Até
o momento, a artilharia
da competição está com

o jogador Luizinho, da

Julecler Modas, que soma

13 gols, e a defesa me

nos vazada é dos golei
ros Bene, da Coremaco,
e Eleano, da Loja Jacy,
ambos com sete gols 'so
fridos.

A próxima rodada

será no sábado, dia 1,
com os seguintes jogos:
às 15 horas, o Atlético/
Assemap vai entrar em

quadra para enfrentar a

AD Grameyer; às 16 ho

ras será a vez da Banana

Brasil pegar o time Lati

cínios K..ienen; às 17 ho

ras, Malvinas joga com a

Coremaca e, às 18 horas,
Julecler Modas joga com

Loja Jacy. (FR)

NOTA _

CRICIÚMA ANUNCIA NOVO PREPARADOR rísico
A diretoria do Criciúma anunciou a contratação de um
novo preparador físico. Beta Ferreira, campeão com o

Criciúma, pela Copa do Brasil,' em 1991, está de volta
ao clube, em que ocupa' a vaga do fisiologista Zé Afon
so. Beto esteve no Internacional com Celso Roth e esta

va estudando algumas propostas, inclusive do Avaí, que
disputa a Segundona. Depois do empate com o Fortale

za, no estádio Heriberto Hulse, o clima esquentou. Al
guns jogadores se desentenderam e o zagueiro Léo
Oliveria foi dispensado.

CORREIO DO POVO 11
espo rte@jornalcorreIodopovo.com.br

I RESULTADO: TÉCNICO ATRIBUI AO PROJETO VÔLEI O RECONHECIMENTO DO POTENCIAL DOS JARÃGUAENSES
•

Jaraguaenses representam se
em jogos nacionais de vôlei

JARAGuA DO SUL - O
técnico de vôlei da equipe
do Município, Benhur

Sperotto, foi o chefe de
delegação da 'seleção
catarinense durante as dis

putas do. Câmpeonato
Brasileiro .Infanto-juv�nil
Divisão Especial: A com

petição aconteceu em For

taleza, entre os dias 20 e 25

deste mês. O meia José
Jorge Souza SantosJunior,
o Negão, foi o único con

vocado da equipe ja-_.
raguaense, sendo os de

mais integrantes da seleção,
jogadores vindos de Rio

do Sul, Blumenau, Join
ville, São José e Chapecó.
Os catarinenses ficam em

quarto lugar geral, ficando
atrás de São Paulo, Rio
Grande do Sul e Minas

Gerais.
Com esses resultados,

Pernambuco e Mato

Grosso subiram à Divisão

Especial, Ceará e Alagoas
foram rebaixados à pri
meira. "Os jogos foram

Cesar Junkes

Técnico Benhur Sperotto e o atleta Negão integraram a equipe de SC em jogos nacinais

excelentes. O Negão atuou
muito bem, mostrou téc

nica e bom desempenho
em quadra. O técnico da

seleção brasileira, Perci
Onkey, gostou da atuação
de muitos atletas do Esta

do, principalmente do

Negão", diz. Sperotto
menciona o reconhecimen
to do Projeto Vôlei, sali
entando a conquista de es-

paço adquirida nos últimos
dois anos. "Estamos sen

do chamados para integrar
a seleção catarinense e re

presentar Q 'estado em

competições por todo o

País, sinal que nosso traba
lho está sendo bem feito.

Esse intercâmbio também"
, . ®
e Importante para trocar-

mos informações e agre

gar novos valores ao gru-

po", ressalta.
O técnico informa que

o Negão e o atleta Leomar

dos Santos foram convo

cados a fazer parte da se

leção da juventude
catarinense, 'que vai defen
der o Estado nos Jogos da

Juventude, que serão dis

putados em Brasília, nos
dias 14, 15 e 16 de novem

bro. (FR)

Divulgação
Atletas que garantiram o título para a equipe jaraguaense

O grupo sagrou-se

campeão, somando 1708

pontos, seguido da

Metalciclo, com 1592 e,

em terceiro lugar ficou a

Tocha Racing, com 678.

Na classificação geral por
clubes, a equipe Malwee

também ficou na lideran-

ça, com 1708 pontos, fi
cando à frente de Rio do

Sul, com 1592, e do Grê

mio Atiradores do Rio

Grande do Sul, com 1496.

Os pilotos jaraguaenses
ainda ajudaram Santa

Catarina a ser campeã sul

brasileira por Estado

Bicicross da Malwee sagra-s� campeão do sul-brasileiro

JARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee sagrou-se

campeã do Campeonato
Sul-brasileiro de Bicicross,
competição realizada nes

te final de semana, na pis
ta do Parque Malwee. O

grupo conquistou 16 títu

los, nove vice-campeões e

seis terceiros colocados,
além de assegurarem 58

troféus entre os oito me

lhores lugares nas 33 cate

gorias disputadas. Apesar
da chuva registrada no fi

nal de semana, o evento

contou com a participa
ção de aproximadamente
200 pilotos, sendo uma

das melhores etapas da

competição. O diretor da

modalidade em J araguá
do Sul, Valdir Moretti,
menciona o nível técnico

dos pilotos, considerando
excelente o desempenho
dos atletas da Malwee.

com 1736 pontos, segui
do do Rio Grande do Sul,
que somou 1620 pontos,
e Paraná, com 1486.

O próximo desafio

dos atletas será a penúlti
ma etapa do campeonato
estadual, marcado para
acontecer no dia 1 de no

vembro, na cidade 'de

Brusque.."Vamos brigar
por vitórias com intuito

de conquistar este título

(intecipadamente e' assegu
rar a hegemonia desta

competição", enfatiza

Moretti, que diz estar pre
ocupado com a não defi

nição de um patrocinador
para apoiar a modalidade

no próximo ano.

"Estamos na expecta�va
de ajuda financeira da ini

ciativa privada", diz, já
que o contrato com a

Malwee Malhas encerra no

fim dessa temporada. (FR)
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I NATAÇÃO: 30 ALUNOS. DA ACADEMIA JARAGUAENSE PARTICIPARAM DA PROVA NA LAGOA DO PERI

Nadadores da Impulso superam
limites no circuito de travessias

]ARAGuA DO SUL -

Apesar domau tempo
registrado no final de se

mana, uma média de 30

nadadores da Academia

Impulso estiveram em

Florianópolis, especifica
mente na Lagoa do Peri,
onde participaram da

primeira etapa do quin-'
to Circuito Mercosul de

Travessia. A chuva e o

vento fortes desmancha
ram �s bóias que demar
cavam a rota, que tive

ram de ser recolocados,
além de terem provoca
do marolas. Mas poucas
pessoas inscritas faltaram
ao evento, tendo sido

realizado com sucesso. A

coordenadora de nata

ção da Impulso, Marlise
Klemann, diz que todos
os atletas completaram
aprova.

- Eles nadaram um

percurso de 1,5 mil

metros e todos foram até

o final. De todos, oito
eram iniciantes e estavam

receosos antes de come

çar a prova. Depois,
quando encerraram a tra-

Divu gação
Nadadores da Academia Impulso que representaram Jaraguá do Sul na travessia

vessia, estavam se sentin

do vitoriosos, pois per
ceberam o quanto po
dem se superar. Alguns
nadadores ficaram im

pressionados com o

z,'utocontrole que tive

ram dentro da água -,
destaca. Além de os pro
fessores terem acompa
nhado os nadadores, .os
organizadores seguiram

o percurso de caiaque.
Depois da prova des

te final de semana,

Marlise menciona que a

maioria dos part-icipantes
mostrara-se motivados

para inscreverem-se nas

próximas etapas. "Quan
do mais eles superam li

mites, mais se interessam

por essa atividade", diz.
A segunda travessia

do circuito está

agendada para o dia 23

de novembro, na praia
de Zimbros. Seria em

São Francisco do Sul,
mas como em março do

próximo ano a cidade
comemora 500 anos, a

prova fará parte do ca

lendário de festividade

do Município. (FABIANE
RIBAS)

Equipe Malwee venceu a Anjo Química por 4 a 2

]ARAGuA DO SUL - A

noite era de festa para
Falcão e ele resolveu dis

tribuir sua alegria pesso
al pelo aniversário de
um ano do filho Enzo
fazendo os quatro gols
da vitória da Malwee so

bre a Anjo Química, de

Criciúma, por 4 a 2, .na

noite de sábado no giná
sio Wolfgang Weege, em
Jaraguá do Sul. Com aO

vitória a equipe jara
guaense chegou aos nove

pontos ganhos e se apro
ximou bastante de con

quistar urna das vagas
para as finais da Divisão

Especial do Campeona
to Catarinense de Futsal.

O show do ala da se

leção brasileira começou
cedo. Aos 2'03" ele deu
um drible desconcertante

em cima de Alex e chu

tou forte, sem defesa

para o goleiro Ninho.

Com um toque de bola

mais envolvente e procu
rando iludir o adversário
com sua habitual al

ternância de jogadores, o
técnico Fernando Ferreti

começou a forçar os er

ros do adversário que
tentava sair à base de

contra-ataques.
Aos 10'38" Ja9nes co

brou um lateral e Falcão,
de sem pulo, acabou

vencendo o goleiro
crrcrurnense mais uma

vez: 2 a O. Embora pres
sionasse o adversário, a

Malwee se expôs em bus
ca do terceiro gol e aos

11'46" Valência roubou

uma bola em sua defesa
.

e tocou para Alex dimi-

�

nuir a diferença tocando

a bola para o fundo do

gol de Franklin.

O segundo tempo.
mostrou que a Malwee

continuaria seu esquema
de pressão na quadra do

adversário, mas o técni

co da Anjo Química,
Marcos Moraes, reposi
cionou seus alas e a par
tida começou a se arras

tar sem grandes emo

ções. Aos 11 '03" Xoxo
arriscou um chute do
meio da quadra, Ninho
fez boa defesa mas o

rebate acabou nos pés de

Falcão. Ele deslocou um

adversário e tocou de

leve para marcar 3 a 1.

O quarto gol da

Malwee saiu aos 16'

numa cobrança de tiro

livre direto executado

por Falcão. Aos 18'15"
Valência descontou para
o time do sul do Estado

também em cobrança de
tiro livre.

Após o jogo o técni

co da Malwee comentou

que achou seu time fraco
no primeiro tempo na

defesa e que a tática de

revezar as formações
.

com um curinga não foj
bem assimilada. "Vamos

precisar treinar mais para
aperfeiçoar", indicou

Ferreti. O ala Falcão de

dicou a vitória ao filho

que, segundo ele, dá mui
ta sorte a sua carreira.

"Antes do jogo veio um

'filme' de um ano atrás

quando eu torcida pela
sua chegada. Hoje ele'é o

meu símbolo de felicida

de", disse emocionado.

NOTAS _

FORTALEZA EMPATA COM CRICIÚMA
O Fortaleza arrancou urn empate por 2 a 2 do Criciúma na

tarde de domingo, em Criciúma, e chegou aos 43 pontos,
ficando urn pouco mais longe da zona de rebaixamento. Já
a equipe da casa foi a 56 pontos e perdeu a oportunidade de
entrar de vez na briga por urna vaga para Copa Libertadores.
Os gols do time da casa foram marcados por Paulo César e

Djair. Chiquinho e Clodoaldo marcaram para os cearenses.

Inconformada, a torcida presente no Heriberto Hülse vaiou
o Criciúmapela primeiravez desde que GilsonKleina assumiu
a equipe, há 17 rodadas.

Kleina, aliás, também não escapou dos tradicionais gritos de f
''burro''. O Criciúma fez de longe sua pior partida dentro ..

de casa rio Brasileirão, onde conquistou até agora 70% dos

seus �6 pontos.

BRASILEIRÃo-2004 VAI REBAIXAR QUATRO TIMES

ACBF anuncia hoje, na sede da entidade, no Rio deJaneiro, o
calendário oficial da temporada de 2004.0 Brasileiro da Série

A teráquatro semanas amenosdo queo atual,mas permanecerá
com 46 rodadas, com pontos corridos, em turno e returno.

A principal mudança será quanto ao número de clubes que
serão rebaixados. Desta vez, quatro clubes cairão para a Série

B, que continuará promovendo apenas dois clubes' para a

divisãoprincipalOmesmo acontecerá em relação ao descenso
e ao acesso na Segundona. Esta fórmula se repetirá em 2005

I .

para que no ano seguinte, em 2006, as duas principais divisões
do futebol brasileiro tenham apenas 20 clubes cada.

"Sou favorável àmudança.O campeonato vai ficarmais enxuto,

competitivo e interessante", disse o presidente do Cruzeiro,
�Perrella, que crê na implementação donovo calendário
apesar de não saber as posições dos outros clubes.

PRESIDENTE DO JOINVILLE PROMETE DOIS REFORÇOS
Segundo o presidente doJoinville,Mauro Bartholi, o técnico

-

Ademir Fonseca recebeu ontem dois reforços para a disputa
da próxima temporada. O dirigente não quis revelar o nome
dos atletas, mas afirmou que se tratam de dois atacantes.

De concreto por enquanto, apenas a renovação do contrato
do atacante Paulinho, considerado um dos principais
jogadores do clube na Série B deste ano. A diretoria ainda

negocia também com outros dois atletas considerados

importantes: o meia Dauri e o atacante Marlon, artillÍ.eiro
do time com 9 gols na Segundona,
O elenco doJoinville ainda está de férias e a reapresentação
está marcada para o dia 3 de novembro. Ademir Fonseca

irá comandar os treinamentos visando o Campeonato
Catarinense até o dia 12 de dezembro, quando os jogadores
ganharão novo recesso até janeiro.

---·------------1
I

A água da

Academia Impulso I

vai ferver...

POWERPOOL
A maior novidade

da Hidroginástica ;

Você não perde
por esperar!
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