
Jaraguá do Sul, QUINTA-FEIRA, 30 de outubro de 2003
----;,_�

�". .

p�---�.�- --

Diretor: EUGÊNIO
VICTOR SCHMiicKEl

___�1IIII'l �_._.. _

.��...,.

Mariso� Professoras·utilizam jornalWMY.marisotcom.b{ '.

'

no processo de aprendizagem

Lo d e s i 9 n dos a b o r

www.duasrodas:com

.Cassuli A,dvogados Associados SIC
OAB I se 397/99

(47) 37h7511
Direito Trabalhista Empresarial

. ."
J, •

,..

"71�'.'.
:t7....

lu" Oulnfino Bocuiúva. 64 • (enllO

futuroe @ 01 com.br

Uder de mercado em ediftcios com 7 andares

Apae de Guaramirim prioriza
inserçãonomercadode trabalho

César Junkes

Os portadores de deficiência que freqüentam a Apae de Guaramirim recebem atendimento integral e também aprendem
atividades que possam garantir o ingresso no mercado de trabalho. São 75 pessoas das mais variadas idades. Página 5

Professoras de Corupá desenvolvem com os alunos do pré-escolar e quarta-série trabalhos
relacionando a utilização do jornal- impresso nas atividades do cotidiano. . Páginas 6 e 7

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

Cesar Junkes

A presidente do Clube de
Radioemissão de Jaraguá do Sul,
Marlete Rosa, anuncia para os

dias 8 e 9 de novembro a reali
zação do 9° Encara ( Encontro Es
tadual de Radiomadores), que
acontece pela primeira vez em

Jaraguá do Sul, no Parque Mu
nicipal de Eventos. Página 8

Piloto está mais

próximo do título
o piloto guaramirense Beto

Alchini deu mais um grande passo
à conquista do quarto título do

@ampeonato Norte Catarinense

de Velocross ao yencer a prova
realizada este final de semana.

PÁGINA 12

Decoração natalina'

será inaugurada
dia 28 de novembro

PÁGINA 4

Unerj aposta na

Internacionalização.
da instituição

PÁGINA 9
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Corrupção - Um grande
I

problema!
JACKSON KALFELS � 15 anos. estudante

Este é,um �ssunto muito polemizado pela' sociedade, o
ato de aliciar esti!iem toda .e qualquer parte onde houver

ganância, falta-de ética e respeito, mas se você pensa que a

corrupção só existe no Boasil, acaba de se enganar, poisela
é praticada tanto, nos :paí�es' subdesenvol�idos quanto nos

países desenvolvidos-..
"

.

A corrupção não é praticada somente por políticos, mas
sim por empresários qu� sLlbornam fiscais, estelionatários,
motoristas que-subornam os policiais com a "cervejinha",
o leiteiro que põe água no leite para render mais, e é claro

pelos políticos, a única diferença entre estas pessoas é o

poder e a oportunidade que elas tem.

Mas é bom ressaltar que a corruPrão não ocorre somen

te por culpa dessas pessoas, ele existe devido a um impor
tante fator atribuído a sociedade que é a questão da falta

de consciência, respeito, ética, honestidade, valores que as

pessoas estão esquecendo, um bom exemplo é a corrupção
praticada pelos políticos, esta por sua vez existe por dois

motivos, o primeiro é a falta de ética, respeito e honestida

de que os políticos apresentam diante do povo, o segundo
é a' falta de consciência e responsabilidade por parte do

mesmo, pois este não sabe optar.'por um líder honesto, de
caráter, ética e que tenha propostas e ações que satisfaçam
as necessidades do povo. f}

Perante este assunto, eu não poderia deS'xar de apresen
tar ao leitor que a corrupção não ocorre somente nos paí
ses pobres, como já citei, e sim nos ricos também, porém o

que destoa da corrupção praticada "aqui" daquela pratica
da "lá", é a forma com que as autoridades e a população
reagem aos fatos, "lá" as leis são exercidas e respeitadas -

independentemente da posição social ou econômica - a

população pressiona para que o aliciador sofra as conseqü
ências, porém "aqui" as leis raramente são exercidas - le

vando - se em conta a posição social e econômica. � a po
pulação muitas vezes não percebe e quando percebe rara-

mente faz algo para mudar a situação. ', \

Finalizando, gostaria de dar ênfase a alguns pontos do

texto, são eles: a corrupção só di�inuírâ quando' a popula
ção e os governantes adquirirem consciência, honestidade,
ética, re�peito; caráter, quando o povo deixar de ser igno
rante e começar a pensar antes de optár por qualquer can- .

'

didato e quando os 'governantes realizarem seus projetos e

promessas ,� que no p:pel são muito bonitas', mas suas
, '

.' �

concretizaçôes nem início têm ou ficam abandonadas pela
metade; as autoridades devem ser respeitadas, e suas leis,
exercidas na sociedade. Resumindo posso concluir que to

dos devem trabalhar muita com honestidade e dignidade
para formar novas bases culturais, sociais e econômicas
para um novo Brasil com prosperidade e sem corrupção,
por que eu creio na minha pátria e sei que o povo brasileiro

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereçó
ou telefone f?ara contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessanas,

,
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o Sindicato dos trabalha

dores alega ter odireito de ge
rir sobre o assunto e não acei

ta a intervenção do

Legislativo, que aprovou lei

municipal dando' caráter legal
a atividade do comerciário em

dia de domingo. Em

contrapartida, a classe patro
nal (e também muitos verea

dores), alega que o trabalho

aos domingos tem evitado ou

mesmo adiado as demissões.

Apesar das dificuldades; os
comerciários deJaraguá do Sul

estão de parabéns e merecem

todo o nosso respeito. Afinal,
são eles que nós recebem com

carinho e alegria nas lojas e

supermercados onde compra
mos, nos orientando com sin

ceridade e sempre tentando

superar as dificuldades com

criatividade e originalidade.
Sem sombra de dúvida, o

comerciário está de parabéns
, não porque é um trabalhador

abnegado em dificuldades,
mas especialmente porque é

através de seu trabalho que o

comércio, de um modo, geral,
encontra o seu crescimento e

desenvolvimento.

Dia de' trabalho

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

rDe um modo geral,Hoje é o Dia do

Comerciário. A data é come

morada em todo o Brasil e foi

instituída com o objetivo de

valorizar a categoria e tam

bém de lembrar a sociedade

que existe uma classe de tra

balhadores por trás de t?do
balcão de loja, de supermer
cado ou de qualquer outro es

tabelecimento comercial. Ca

tegoria das mais numerosas,

especialmente em cidades in

dustrializadas, como Jaraguá
do Sul, os comerciários vêm

travando uma luta desigual
,

,

.

para manter e recuperar direi-
tos considerados vitais para a

categoria, como o fim do tra

balho aos domingos.
De um modo geral, os

comerciários tiveram poucos
motivos para celebração.
Aqui em Jaraguá do Sul; a si

tuação tem se agravado com

o fechamento de diversos

pontos de trabalho e o conse

qüente aumento do número
de desempregados, piorando
ainda mais a já complicada
crise social. '

Outro gravépr�blema e�_"
frentando pela 'categoria' é o

os comerciários
tiveram poucos
motivos para

celebração. Aqui
em Jaraguá do

Sul, a situação tem

se agravado com o

fechamento de
diversos pontos de

trabalho

enfraquecimento econômico

do sindicato, que não tem

recebido os valores da Con

tribuição ao Sindicato dos

Empregados, uma contribui
ção que não é obrigatória le

galmente, mas que sempre
havia sido repassada.

Sabe-se da luta da catego
ria para'por fim ao trabalho

aos domingos. Diante da pO:
lêrnica em torno do assunto, ,

dirigentes sindicais de várias

cidades de Santa Catarina
têm comprado a briga e o

enfrent,amento dura já algum
tempo; ��m que nenhuma

das' partes abra mão de seus

argumentos.
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I CONTINUIDADE: PEEMEDEBISTAS DE CORUPÂ CONFIRMAM PERMAN�NCIA Di PRESIDENTE DO DIRETÓRIO
•

PMDB de Corupá reelege
Herrmann Suesenbach

o presidente da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Carione Pavanello, (PFL) afirma

que até a metade de novembro estarão instalados

dois redutores de velocidade na Avenida Prefeito

Waldemar Grubba" um na altura do Colégio
Heleodoro Borges e outro nas proximidades da

Metalúrgica Trapp. O vereador ressalta que 10%

dos acidentes de trânsito ocorridos em Jaraguá
do Sul acontecem nesta avenida, nutria média de

200 acidentes por ano. De acordo com ele, os

� redutores serão pagos pela Prefeitura de Jaraguá
do Sul, já que o governo federal não tem dinheiro.

Cada redutor, informa o presidente da Câmara,
deverá custar aproximadamente R$ 25 mil.

Cacá, que esteve em Brasília semana passada em

busca de recursos para a instalação dos redutores

de velocidade, se diz estarrecido com o que viu

na capital federal. Segundo ele, muitas das

promessas, ( ou praticamente todas) feitas pelos
petistas da região não serão concretizadas por
absoluta falta de recursos e usa como exemplo
recuperação da BR-28G que, segundo ele, só vai

acontecer nos pontos mais críticos. A duplicação
da BR-I0l, ainda segundo Cacá, não existe nem

em projeto. Na avaliação do vereador do PFL,
"a realidade lá é bem outra".

�; DEBATE
i

O deputado estadual do PT Dionei Walter da

Silva promove amanhã, às 19 horas, no auditório

do Sindicato do Vestuário de Jaraguá do Sul

debate sobre as alterações propostas à Lei

11.398/2000 - SIMPLES -, que dispõe sobre o

tratamento diferenciado e simplificado para

microempresas e empresas de pequeno porte no

campo do ICMS. O projeto, de autoria do

governo estadual, tramita na Assembléia

Legislativa, onde recebeu emendas dos

parlamentares. Entre as alterações propostas está

o reajuste das faixas de faturamento das micros

e pequenas empresas. Além da apresentação do

projeto, o deputado Dionei esclarecerá possíveis
dúvidas e recolherá sugestões que poderão ser

incorporadas à nova lei do Simples estadual,

'ENTRE ASPAS _

"A realidade lá, é bem outro". A afirmação
é do presidente da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, Carione Pavanello, ao

referir-se ao clima político de Brasília, onde
esteve recentemente em busca de recursos

para a instalação de dois redutores de
velocidade na Avenida Prefeitura Waldemar
G rubba.

CORUPÁ - O advoga
do Herrmann Suesenbach
foi reeleito na noite de ter

ça-feira presidente do

diretório municipal de

Corupá. Dos 37 votantes,
35 optaram pela
recondução do advogado à

presidência do partido, con
siderado o mais forte do

município, já que tem sete

dos 11 vereadores e- está no

governo há 11 anos.

De acordo com

Suesenbach, o próximo pas- -

so da nova diretoria execu

tiva é a formação de um

grupo de trabalho que vai

cuidar exclusivamente das

estratégias e trabalhos volta
dos para as eleições munici
pais do ano que vem, quan-
do o partido espera repetir
a performance das eleições
anteriores. O presidente do
PMDB considera dificil con

seguir superar o número atu-
al de vereadores, mas ga
rante que todos os atuais ve

readores devem tentar a re

eleição.
Suesenbach, que assumiu

a presidência do PMDB em

Suesenbach foi reeleito com 35 votos

1992 pela primeira vez afir
ma que o quadro político
de Corupá vai mudar nas

eleições do ano que" vem.

Ao contrário dos afias an

teriores, quando apenas dois
nomes "disputavam a Prefei

tura, ano que vem espera
se que a disputa pela Prefei
tura seja entre quatro candi
datos.

De acordo com o pre
sidente reeleito, até o ano_

passado o embate político
sempre ficava entre duas fac

ções partidárias, o que
-

dei

xava poucas opções ao elei

tor; Ano que vem; segundo
Suesenbach, imagina-se que
os principais partidos devam
concorrer com candidato-

- próprio, telido como novi

dade a chegado do'PT, que
tem diretório legalizado no

município. "Diante dessas

novidades, o PMDB tem

Cesar Junkes

que ficar forte e unido em

tomo de um mesmo obje
tivo", afirma,

Foram eleitos na noite de

terça-feira
_

o vice-presidente
do partido, Kurt Linzmeyer,
segundo viceBonifácio Gon
çalves Neto, secretário geral
RosanaAdlerBuschle, secre
tário adjuntoCelsoGarcia, te
soureiro Luiz Carlos Malgrin
e os vogais Haroldo Kühl e
Dolores Lunelli.

P:MDB deJaraguá do Sul poderá ter comissão provisória
]ARAGuA DO SUL - Os

peemedebistas de Jaraguá
do Sul ficaram de se reu

nir na segunda-feira à noi

te para tratarem do desti
no do partido na cidade.

O advogado e ex-secreta
rio do diretório, Antenor
Galvan, argumenta que o

diretório, em nenhum mo

mento, deixou de existir de

fato, apenas de direito. Ele
afirma que os integrantes
do diretório devem defi
nir uma nova data para a

realização da convenção,
que foi suspensa pela Jus-

Não basta Amar. .. Tem que dizer: Eu Me Amo!!!
Aqui na Vivian Vick nós selecionamos urna linha

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

tiça no domingo último.

Essa semana, o presi
dente estadual do PMDB,
Casildo Maldaner afir-,
mau na imprensa que, na

reunião da próxima segun
da-feira, é que será decidi

do pela formação da co

missão provisória ou não.

Os peemedebistas que

apóiam o ex -deputado
Ivo Konell esperam rever

ter a situação e realizar a

convenção o mais rápido
possível.

Os representantes dos

outros partidos de Jaraguá

do Sul esperam pelo fim

do impasse para retoma

rem as conversas sobte

coligações. Apesar do des

gaste sofrido, o PMDB ain-
\

da é uma das mais fortes

siglas do município e, sem

dúvida, possui um eleito

rado expressivo, capaz de
decidir uma eleição. O
maior impasse é saber se o

PMDB vai acompanhar a

tendência do governo es

tadual em'suas coligações
ou se vai buscar outros ali
ados. O secretário geral do
PSB, Émerson Alexandre

Gonçalves afirma que gos�
.

taria de ver o PMDB ali
nhado com os partidos
considerados de esquerda,
"num grande bloco con

tra a classe dominante que
sempre ocupou o poder
em Jaraguá do Sul;'.
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• CRíTICA: ANA RUED�R QUESTIONA O FATO DE COMERCIÁRIOS TEREM DE TRABALHAR AOS DOMINGOS

4 CORREIODOPOVO

@

Dia do
. �

comerciario nao sera

comemorado pela categoria

•

]ARAGUÁ DO' SUL -

Apesar de a data ser co

memorativa, os represen
tantes da classe comercia

ria não estão festejando o

dia da categoria, celebra
do hoje. Principalmente
aqueles que são funcioná
rios de supermercados,
que têm de trabalhar nos
finais de semana e feriados,
sem receber pelo empe
nho. "Esta foi uma lei im

posta aos trabalhadores,
que não tiveram oportuni
dade de discutir a respeito.
Eles têm de se submeter a
essa nova sistemáticae ain-. Comerciaria diz que precisa de mais incentivo em termos de cursos
da não ganham como de-

veriam", critica a presidente
do Sindicato dos Co

merciários, Ana Rueder..
Ela explica que a Lei Fe

deral 10101 remete aos

municípios a regulamenta
ção através da Câmara de
Vereadores e, em 1997, ela
foi aprovada.

Considero preocu-
. pante para os comerciários

porque eles que s�o os

maiores interessados no

assunto não tiveram di
reito de opinar e definir
se queriam ou não traba
lhar nos finais de sema

na. Além de serem obri-

gados, fnão têm benefíci
os -, argumenta a presi
dente. Questionada com

relação à qualificação dos

comerciários, Ana acredi
ta qqe os patrões deveri
am incentivar mais os fun

cionários em termos de

cursos de aperfgiçoamen
to para que os trabalha
dores possam desempe
nhar-se melhor, sentirem
se motivados e oferecer

atendimento de qualidade
ao público.
,"Muitas pessoas não

têm motivação para atu

ar porque estão descon-

tentes com o salário bai

xo e por não terem in

centivo dos chefes. Por

isso há tanta rotatividade
nessa área", diz Ana, in
formando Jaraguá do Sul

conta com 'uma base de

aproximadamente três

mil comerciários. ''Apesar
de não termos muito o

que comemorar, o sindi
cato parabeniza a classe,
que é uma categoria guer
reira, que faz o seu tra

balho, atendendo aos cli

entes da melhor maneira

possível", diz.
Há mais de um ano

Vicky Bar!el

trabalhando como co

merciaria, Franciane de

Oliveira, 18 anos, concor

da que deveria contar

com mais incentivo em

termos de cursos de aper
feiçoamento porque gos
ta da área que atua. ''Acre

dito que nós temos de es

tar sempre buscando me

lhorar, correndo atrás de
novas informações e téc

nicas de venda para con

quistar os clientes e con-
,

vence-los de que estamos

oferecendo o melhor pro
duto dó mercado",
enfatiza. (FABIANE RIBAS)

DecoraçãoNatalina será inaugurada dia 28 de novembro
]ARAGUÁ DO SUL - A

decoração natalina deste

ano será inaugurada no dia
28 de novembro, com a

encenação do Auto de '

Natai, organizado pela
Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul. De acor�
do com o presidente da
CDL ( Câmara de Diri-

,

gentes Lojistas de Jaraguá
do Sul) Sandro Moretti,'
setão investidos R$ 40 mil,
sendo que a Prefeitura par
ticipa com R$ 20 mil.

Quem vai coordenar o

projeto de iluminação é a

equipe técnica' do Museu

Municipal Emílio da Silva.
Mas para deixar a cida-

�\

esar Junkes

Moretti anunciou a data da inauguração durante reunião da CDL

de totalmente iluminada, a
comissão coordenadora

dos trabalhos decorativos

está convidando toda a

população do município (
moradores, lojistas e em

presários de outras ruas e

bairros da cidade) a deco-

rar suas residências, lojas e

empresas.
A assistente de Promo

ções e Divulgação da Di

visão de Turismo da Pre

feitura e integrante da co

missão coordenadora,
Rosilene Koch, acrescenta
que outra forma de con

tribuir para o clima natali

no do município é a ado
ção de praças. ''As empre-

.

sas, entidades; escolas e

demais' interessados em

adotar uma das praças da

cidade para decoração na

talina, devem entrar em

contato cpm a coordena

ção, através do número

372-8093", informa.

I
QUINTA-FEIRA, 30 de outubro de 20,03

Em cumprimento a determinação da NR13, portaria 3214
do1EM, àAcijs (AssociaçãoComercial e Industtial deJaraguá
do Sul) eApevi (Associação das Pequenas Empresas do Vale
do ltapocu) promovem, no penado de 4 a 20 de novembro,
treinamento emSegurançanaOperação deCaldeira.O evento

acontece na sede da Feusel & Associados Ltda, situada na

RuaJoãoMarcatto, número 13, sala 103, no centto da cidade.
O insttutor é o engenheiroGilbertoFeusel, que vai falar sobre
noções de grandeza física e outras unidades, operação de

caldeiras, tratamento de água e manutenção de caldeiras,
prevenção contra explosão e outtos riscos, além de legislação
e normalização.

ORIENTAÇÕES
O advogado Ricardo Luís'Meyer participou da reunião

almoço da Câmara de Dirigentes Lojistas, realizada ontem,
na AABB. Ele aproveitou a oportunidade para esclarecer

juridicamente os lojistas sobre a jornada especial de trabalho
durante o penado natalino. De acordo com o advogado, na
falta de um acordo coletivo em relação ao assunto, que é o
caso de Jaraguá do Sul, o conselho é que cada empregador
faça acordos individuais de-compensação de horário com os

seus funcionários. O advogado entregou aos lojistas presentes
uma cópia do modelo de acordo que deve ser feito.

HOMENAGENS
A Associação Comercial e Industrial deJaraguá do Sul como

\
entidade empresarial e Roberto Breithaupt como líder

empresarial estão entre os homenageados do 4° Encontro
Catarinense deJovens Empresários, que será realizado no dia
7 de novembro, em Florianópolis,A homenagem se deve ao
fato de que a primeira edição do Encontro de Jovens
Empresários ter acontecido por iniciativa daAcijs, no período
em que Breithaupt comandava a entidade.

MAIS HOMEi'JAGENS
No Encontro, a jaraguaense Márcia Alberton assume mais
um mandato com presidente da FaciscJovem para o biênio
2003-2005. Segundo ela, durante todo o dia está prevista a

realização de diversas palestras; abordando temas como

"Turismo e Desenvolvimento Nacional", com o diretor

presidentedo Cestão doSantinhoResot, FernandoMarcondes
deMattos; "Superando seusLimites", comodiretorexecutivo
da Latin Sports, Carlos GaIvão; "Inovação e Marketing para
o Desenvolvimento", com o presidente da ADVBjSC,
Gea�carlo Tomelin e "Os desafios do jovem
Empreendedor", com o presidente da Coteminas (Artex)
Jusué Christiano Gomes da Silva. A programação do 4°
Encontro Catarinense deJovens Empresários prevê também
a assinatura de convênio para o lançamento de produtos e

serviços entre aFacisJovemjCiesc-Fiesc e a Brasil Telecom.

NOVENA DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA

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

L.S,R.B.
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GERAL
redacao@jornalcorrelOdopovo.com.br

IPERSEVÉRANÇA: INCLUSÃO E PREPARAÇÃO AO MERCADO DE TRABAI4iO SÃO METAS DA APAE

TRABALHOS
O CentroMunicipal de Educação Infantil FrancianeRamos.
realiza sua 4aMostra de Trabalhos, que acontece de 5 a 7 de

novembro, nas dependências da instituição de ensino, na
Rua Irmão Geraldino, 484, Vila Lalau. Promovido em

parceria com a APP, o evento apresenta resultados das

atividades realizadas pelos alunos durante o ano, envolvendo
vários projetos, entre eles trabalhos de arte que estarão a

venda no local. Com abertura prevista para as 19h do dia 5

(encerrando às 21h ) a mostra é aberta à visitação da
comunidade também nos outros dois dias do evento, das

8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas.

CAPACITAÇÃO
Treinar profissionais da área na operação segura de caldeira,
de acordo com a determinação da NR13, da Portaria 3214

do MTE, é a proposta da ACIJS/Apevi, em parceria com
Fausel &Associados Ltda, que oferece as últimas vagas para
o Treinamento em Segurança na Operação de Caldeira. O
curso acontece nos dias 4, 5, 6,11,12,13,18,19 e 20, das 18
às 22 horas, na sede da Fausel, situada a ruaJoão Marcatto, n.
13, sala 103, no Centro. O instrutor, engenheiro Gilberto H.
Fausel, abordará, entre outros temas, noções de grandeza
física e outras unidade, operações de caldeiras, tratamento de
água e manutenção de caldeiras, prevenção contra explosão
e outros riscos e legislação e normalização. Informações
podem ser obtidas através do telefone (47) 275-7012.

MPB
O Projeto MPB ao Pôr-da-Sol terá as últimas atrações do
ano concentradas em 'quatro dias seguidos, no penado de 5
a 8 de novembro: o músico Alex, faz o primeiro shaw,
seguido de Sérgio Guimarães e Franciele. Estes espetáculos
estão agendados para as 18h30, em frente aoMuseuHistórico
Emílio da Silva, na Praça Ângelo Piazera. Já a última atração
do MP� ao Pôr-da-Sol é o Coral Ciser, de Joinville, que se

apresenta a partir das 20h30 do dia 8 de novembro, no
grande teatro do Centro Cultural de Jaraguá do Sul, com o

espetáculo "Fabricanto" - envolve interpretações de grandes
composições da música brasileira erudita e popular. Para o
acesso a este show é necessária a apresentação de ingresso,
que pode ser retirado gratuitamente na Fundação Cultural
ou na Biblioteca Pública Rui Barbosa.

INGO PENZ
O fotógrafo Ingo Penz promove do dia IDa 20 de novembro,
das 10 às 22 horas no ShoppingBreithaupt deJaraguá do Sul,
a exposição "Narureza Catarinense", com 18 painéis
fotográficos inéditos e exclusivos em formato de foto tela de
50 por 70 e de 4Opor 60 centímetros. A exposição é resultado
de um trabalho de dois anos em que Ingo buscou fotografar
anaturezacatarinense em seusdetalhes.O projeto tempatrocinio
do Governo do Estado, através da lei do Incentivo à Cultuta,
que possibilitou a captação de recursos. Estamostra é itinerante.
Começou em Blumenau, foi para Lages, Tubarão, São José,
ltajaí, Rio do Sul e vem agoraJaraguá do Sul.

Á "ij!'r�ance, fique
ttnhtJculdado

com o �cesso de

carência, Cor: Vermelho,
cinza e amarelo,
l ro - Contará com o

ap de u7a pessoa
.

infl

'�''.
as não confunda

o q nte Cor: Marrom,
laranra:,�� me,

Gêm�s i:fX/ãO tenha medo
da co�CO{,enCia no seu

trabç;lho, �omance meiodesmb/lva'&.o, Cor: Azul,
v:�a;; rosiJ:
Câncer - Terá boas novas

no seutrabalho, Na

iniJín.'1�C/i(�verá perigo de
d�fJ' ã' : Branco, preto
elf5:e
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Apae de Guaramirim busca

apoio para concluir sede própria
GUARAMIRIM - Mesmo

com a ajuda do poder públi
co e da comunidade, a direto
ria da Apae de Guaramirim

ainda não conseguiu terminar
a sede própria da entidade. A

obra teve inicio em 1999 e já
está sendo ocupada, mas ain

da falta uma verba de R$ 250
mil para a conclusão do pro
jeto. De acordo com a secre

tária da diretoria, Marlene,

Noenberg, até agora foram

investidos R$ 250 mil na

edificação, que abriga 75 pes-�
soas portadoras de deficiênci-

\

Trabalho nas oficinas prepara para mercado de trabalho
as de ordem mental com ida-

des que variam de sete meses para a entidade q a quantia de damos, por dia, aproxirnada-
a 54 anos. No domingo, a en- R$ 7.500,00. A administração mente 600 quilômetros para
cidade promoveu o Bazar da municipal também paga as buscar e levar nossos alunos.

Solidariedade com q intuito de contas de água e luz e cede o Alguns moram na divisa com

arrecadar dinheiro. Com o prédio. O restante vem de Joinville, mas temos respon-
evento, segundo Marlene, foi outros convênios, como o da sabilidade igual com todos",
possível conseguir um retor- Celesc e de eventos e promo- reforça a secretária da direção,
no de R$ 1.500,00, que será ções. ''Estamos sempre con- KellyGraciane Mendes.
usado para as despesas da en- tando com a ajuda de um ou INCLUSÃO NO MERCADO

tidade. ''Nosso déficit mensal de outro.Também, ocasional- DETRABALHO - Atualmen-
é de R$ 5 mil", informa a se- mente, recebemos verbas de te aApae tem oito alunos qu�
cretária. políticos", assinala Marlene,

o
trabalham em indústrias e no

Atualmente aApae sobre- que administra a folha de pa- comércio local. Um deÍes -

vive com a ajuda da Prefeitu- gamento de 28 funcionários JuarezGermano-, fez concur-
ra, que repassa mensalmente e das demais despesas, "Ro- so público e trabalha no

Schroeder promove terceiro curso de gestante deste ano
SCHROEDER - Aproxi

madamente 10 mulheres grá
vidas estão participando do
curso para gestantes ofereci

do pela Prefeitura através da
Secretaria de Saúde e Assis
tênciaSocial domunicípio.De
acordo com a secretária Ali

ne Mainardi, este é o terceiro

curso deste ano. O projeto foi
instituído no inicio deste ano

com a finalidade de fornecer

orientações úteis e atualizadas

sobre a maternidade, o par
to e o bebê.

Na avaliação da secretária,
o curso é essencial para as ma

mães de primeira viagem rnas

também bastante útil a todas

asmulheres grávidas. ''Agravi
dez é um momento especial e
quantomais informações sen
satas e corretas sobre os mais

variados ternas que envolvem
a maternidade, melhor será o
parto e também a gravidez",

cons

finfÍlin'e ê cio da Sua família.
Cor: Cre,.;�, vinho e branco.

Virgem - O seu deseio
d� a vai qumentar. A
s rosa pedirá

ot: Marrom, azul

oderá interferir
n'êf;�u Ixób: fique
a:t'e:ntoU::�or:.Pink, preto e

amarelo.
Esc r ião - O ramo da

oderá ser

numa boa. Dê
a Jt sua família. Cor:
\I t; �V(3r e, CI, z;;r- rosa.

ressaltaAline,grávidadeseisme
ses.A secretária salienta que os

encontros acontecem todas as

terças-feiras, apartirdas 14h30,
noCentro deMúltiploUso, lo
calizado nos fundos do prédio
central da Prefeitura. O encer
ramento está previsto para o

dia 16 C� dezembro, quando
todas asgestantesvisitamama

ternidade onde pretendem dar

à luz

A curso é ministrado por

•
•

Fórum de Guaramirirn. Ou

tros dois trabalham na Weg,
dois no Supermercado
Breithaupt e outro aluno

trabalh na própria Apae, auxi
liando no transporte dos alu

nos.

Mas quem não trabalha
fora também produz nasOfi
cinas de estopa e produção de
material de limpeza. De acor

do com a professora de Edu
cação para o Trabalho,Jandira
Vrés Freitag, eles também re

cebem aulas de capoeira e ori

entações sobre comportamen
to que se deve ter no ambien

te de trabalho, como a disci

plina, horários e outras regras.
A produção de estopas e

de material de limpeza é

comercializada na região. O
material de limpeza ( desinfe
tante, amaciente, detergente,
limpa-vidros, sabão de cocá

e shampoo para carros tem

boa saída. Segundo Jandira, a
qualidade é muito boa e os

preços baixos, sendo que qual
quer pessoa pode adquirir os
produtos, direto na Apae.
(MARIA HELENA DE MORAES)

uma equipemultidisciplinar in
tegrada por uma psicóloga,
fonoaudióloga e' enfermeira.

Entre os assuntos abordados,
Aline destaca a amamentação,
fato fundamental para a saúde

do bebê.A sexualidade da�
tante, métodos contraceptivos
para depois do parto, cuidados
com a dentição, tanto da mãe

quanto do bebê, também são

assuntos abordados durante o

.curso. (MHM)

Sagitári.Q,::::- Tudo bem em

._�fan;í,lia,,�' ue atenta a

me�l;Jpr� � . gredos no seu

ro,m.,fYo'ánc�. Cor: Vermelho,.' "''!):
11'l".<v' orrre creme.

Capricórnio -Não perca a

e vioíor. Astral um
uro na relação a

,

to, bege e

�t;�;}�! �����as. No
ca���.v" será a hora
de co.r na rea"1. Cor:
Branco, azul e rosa.

Peixes -Parcerias
f id. Na paixão; a

erá atrapalhar
or: Pink,
oieio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919 Corupá - As acadêmicas do curso de pedagogia da Univille, Mônica

Gessner e Vivian Soares Pereira estão desenvolvendo na Escola

Municipal de Educação Fundamental Aluísio Carvalho de Oliveira, em
Corupá, um interessante trabalho de conclusão de curso, intitulado \\A

riqueza do jornal como instrumento de leitura, comunicação, informação
e conhecimento no processo de ensino e aprendizagem". O projeto está
sendo desenvolvido com as crianças da educação infantil, do pré-escolar e

com os alunos do ensino fundamental, da quarta-série.
Como uma das primeiras atividades as professoras trouxeram os

estudantes para conhecer os departamentos do jornal
\\A idéia foi que eles tivessem contato com uma redação, com o setor

comercial, com a gráfica para que assim pudessem realizar as atividades
baseadas nessa visitação", diz Vivian Pereira. Francisco Alves, do

foi à escola esta semana e contou para os alunos como é
o processo de produção de um jornal. "Interaçir com as crianças é muito

gratificante, porque trabalhamos com a espontaneidade, com a

curiosidade e a criatividade delas. Com isso, estamos fazendo nosso papel
de informar e contribui r na formação das crianças, e a cada dia se

aproximando do nosso objetivo que é o de criar um espaço para um

memorial da comunicação, para que possamos melhorar essa integração
ainda mais através de um espaço apropriado", revela Alves que

. parabeniza a iniciativa das professoras e da escola em realizar um
trabalho de educação através do jornal. Francisco Alves contou com o

apoio da filha Larissa Aline Schmõckel Alves, que com apenas la anos

participou da explanação mostrando, através de desenho para as crianças
do pré-escolar, como é a confecção do Jornal. \\A Larissa conseguiu
através da linguagem infantil explicar para os mais pequenos como é o

dia a dia de um jornal. E quem sabe dessa forma não se concretiza a

idéia de criar o repórter mirim", adianta Alves.
No projeto das professoras as crianças da educação infantil tiveram a

oportunidade de realizar trabalhos envolvendo o lúdico, desenvolvendo a

criatividade através das cores, da pintura, dos recortes e das formas

geométricas. \\Até a sétima série da escola, se envolveu fazendo a

dramatização teatral das editorias de um jornal. As crianças adoraram",
lembra Mônica Gessner.
Com os alunos da quarta-série as professoras trabalharam as editorias,

"Gostei de saber sobre as páginas, achei interessante
o processo após ofim da diagramação o jornal
impresso em papel vegetal transforma-se, na gráfica,
em pape/jornal. Conheci também como uma foto é

passada, para o computador, não conhecia o processo
e achei muito legal".

'

Nilise Hamann, 9 anos.

"Nunca tinha visto um jornal. Achei interessante
como são diagramadas as fotos e como são feitas as

matérias. Gosto de ler quando aparecem as matérias

de Corupâ". Victor Magar 10 anos

"Esta foi a primeira vez que visitei um jornal. É
interessante ver como as matérias são feitas e como se

consegue as informações:'. Taciane Voigt 10 anos.

':4cho ql,1
Gostei 11

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

Tratar: '9117,3464.

som automotivo e película.
Entrada R$6,000,00 + 18x

R$292,00 ou R$10.00Q,00 à'

vista, Tratar: 376-2206 cl
Alex.

98/98, todo revisado, cl ar

quente, tr. elétrica, llrnp. e des.,
de particular. R$10.800,00.
Tratar: 370-6069.

Tratar: 370-8811 cl Jean.

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, s ed an,

branco, 01, 1.0, único dono.

Aceita-se troca por astra, 001
01, 2p. Tratar: 372-2907.

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

financiado. Tratar: 370-3574

ou 9123-7355.

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

KAO,ETT - vende-se, 92, SL,
vermo R$7.800,00. Aceita-se

troca por carro de maior vaiar.
Tràtar: 9905-3900 cl Marcos.

CORSA - vende-se, bordá,i.O,
95, des. tras. €i diant., ar

quente e frio, alarme, tr. elétr.,

Você fica bem no Scêníc,

(§{!!J::v AUTHENTIQUE 1.0 - 8V 2 Portas

Ar quente, barras de Proteção Lateral, Faróis com duplo refletor
Óptico, Vidros Verdes, Desembaçador do vidro traseiro.

ScêniC AUTHENTIQUE 1.0 -16V

VIA INTERNET

AR • CONDICIONADO, Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Travas e Vidros
Elétricos, Sistema CAR (Travamento automático das Portas a partir de
6 km.! H ). Controle Remoto por Rádiofrequência, Mesa reclinável tipo
avião e 'Mesa de centro entre Bancos.

À vista

18.590(3)
+ FRETE + PINTURA METÁLICA "

ENTRADA + 24 X (2) ENTRADA + 12 X (1)

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

rr A J Aí
346·7400

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

'\(ale do Itajal e Litoral Norte - SC

li
�

Financeira RenauU
---.---
groupe HeI Banque

(1) Condição válida para financiamento com 0% de juros + TAC (Taxa de Abertura de Crédito) + IOF + R$ 2,15 par lâmina do Boleto Bancário. Financlamento coe ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do veiculo + saldo financiado em 12 vezes para a linha Scénic 03103 e 03/04 _ O km. (2) Condição valida para
finanCI�mento'com 0% de juros +TAC + IOF + RS 2.15 por lâmina do Boleto Bancário. Financiamento COCo com entrada de 60% do velcuto+ salda ünanclado em 24 veles para a Unha Clio Autnenuque 1.0 - 03f04 - Okm. Financiamento Renaull através da Cta. de Crédito: Financiamento e Investimento Renautt do Brasil. Crédito
sujei lO a anãllse a aprovação de Cadastro. As Taxas poderão ser alteradas, se houver mudanças significativas nomercado financeiro, sem prévio avisa. (3) Preço à vista e/ou com o financiamento aqui proposto do Clio Autnentque 2 Portas 1.0 av 03/04, sem Aír Bag Dupla, (."O( sólida á sem opcionais. Preço válido semente para
aqulelçãc do veiculo. pela Internet com frete Incluso para todo o Brasil. A pinturametálica será. acrescida ao valor do veiculo. (4) Preço à vista elou com o financiamento aqui proposto do Scéolc Aulhentique 1.6 - 16V 03/04 cor sólida, com Ar-condicionado. A pintura metálica e-o f�ele serão acrescidos 80: preço do velculo.(5) A
promoção com Emplacamento Grátis é vállda para a Unha CIIo e Scénic, exceto para veiculas adquiridos pela Internet. Para mais informações, inclusive sobre o estoque dos veiculas, consulte a sua Concessionária Renault. Fotos para fins publicitários. A Renault reserva-se ao dlrelto de anerar as especificações desses veículos
sem prévio evlso. Cintos de segurança em conjunto comAir Bags salvam vidas.
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370-311
a o t o m o v e is

Av.WaldemarGrubba - Jaraguá doSul- se

11-���!
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

Au•• C.....r LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragu� do Sul- SC

CAMINHONn..

VOLKSWAGEM Fiesta Verde G 1996
Brasília Branca G 1981 Stratus LX Preto G 1998
Go11.6 Branco G 1993 Corcel Ii Branco A 1981
Gol1.6 CL Branco G. 1990 Verona LX Prata G 1992
Gol CL 1.6 MI comp. Branco G 1998 PICK·UP
Gol1.6 CL Azul G 1991 Silverado Conquest Verde D 2000
Gol CL 1.6 Marrom A 1992 F·1000 motor MWM Amarela 9 1979.
Gol! Azul G 1995 Courier Prata G 1998
Parati CL 1.6 Branca G 1997 F-1000 S Prata D 1990
Parati 1.6 MI Verde G 1997

D·20 Custon S Branco D 1992
AAT

D·20 Custon Azul D 1994
Uno 1.6 R Branco G 1990

1).20 cabinada Branco D 1994
GM

Celta 1.0 Branco G 2001
, Pampa 1 ..6 Branca A 1985

Celta 1.0 4p Prata G 2003 S-10 Vermelha D 1996

Vectra GLS Cinza G 1997 Saveiro 1.6 Branca G 1998

Corsa Wind 4p Branco G 2001 Pampa 1.6 Branca G 1991

Cursa Wind Azul G 1994 F-1000 turbo Preta D 1992

CheveUe SL/E Prata G 1989 MOTOS

FORD CB 500 Azul 1998

Escort L 1.6 Vermelho G Vermelha 2002

Bernardo DOrnbusch,
Av. Waldemar Grubba,

prox. Clube Atlético
4170 - próx.

Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille
Escort 1.6
Kadett 1.8
Monza 4p
Versailles 2p
Escort XR3
Golf GTI
Uno Mille 4p
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza 2p
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel
Monza 4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escort 1.6

Fone: (47)
370-8622

CO Corsa 2p 97
ss Cors·a 2p 99
91 Vectra CD 97
93 Vectra GLS ss
94 Ford Ka ss
ss Ford Ka CO
92 S-10 caboDupla ss
a3 Godge Dakota 99
94 CG125 92
93

CG125 01
gr

Kawasaki ZX-9 93
ss
es

Blazer DLX ss

es
Palio 4p 97

ss Clio 1.04p 01

92 Besta GS 01

gr Santana 4p 93

er Vectra CD 94

ss ss

ss 97

Baependi
trevo de Schroeder
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rtten. KS Azul G 01 R$ 3.600,00
Tipo IE 1.6 4P Branco G 95 R$ 9.000,00
Tipo SLX 2.0 4p Verde G 95 R$ 10.000,00
Opala diplomata Bordô GNV 91 R$ 11.500,00
Uno' 5 Verde G 89 R$ 5.000,00
Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00
X,L 250, motor 350, pi trilha Preta G 86 R$ 1.000,00
Brasilia Branca G 79 R$ 1.700,00
Belina Dourada A 84 R$ 3.200,00
Brasilia Verde G 77 R$ 1.600,00
Gol BX Verde G 81 R$ 2.200,00
Fusca 1300 L, original Bege' G 78 R$ 2.500,00
Scooter Vermelha G 98 R$ 1.400,00

1300 L R$

marítima, + rodas.

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

ÔMEGA - vende-se, 93, GLS,
teto solar. R$12.500,00 ou

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

TEMPRA - vende-se, 92,
compl., 8v. R$7.700,00.
Tratar: 371-7542 ou 9965-
7547.

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

VECTRA - vende-se, 94/94,
GLS, 2.0. R$12.800,00.
Tratar: 9962-3664.

PALIO - vende-se.tDêx, 97, c/
trio elétr., prata. Aceita-se troca"
por' carro 02/03, semi-novo,
compl. Tratar: 370-4230 ou

371-1922.

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

R$18.800,00. Aceita-se carro

dê menor valor. Tratar: 372-
0068 c/ Ademar.

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

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

R$11.400,00. Tratar: 9997-
5557.

l
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.

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

FIORINO - vende-se, pick-up,
warking, 97, c/ capota

UNO - vende-se, CSL, 93, 4p,
alarme, vidro/trava elétr.,

CORREIO DO POVO 3

XT225 Azul

........, ..- ..
CBX 200 Vermelha

�
�OTOS Tornado 25Q Azul

DT 1.80 Preta

Verde

Verde

Prata

Verde

Cinza

Azul
}&

'

Branca

Vermelha

Titan ES

Titan KS

Titan KS

(li 1,.1970) Titan KS

Titan

Compra Vende
Troca - Financia

Titan

Temos todos modelos de

carretinhas par� motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
[araguá do Sul- se

• • ••• •

60 meses

Crypton C 100----R$ 88,25
C 100 Riz ES------R$ 90,28

,

YBR 125 K�---·----R$ 95,70
CO 125 K----------R$ 95,70
C 100 Riz +_·----"R$ 100,30
Xl'Z 125 K---------R$ 123,25
NXK 125 KS----·--R$ 119,01
XI' 225--------------R$ 169,74
Twister 250-------R$ 164,33
Tornado 250------R$ 179,45

79 meses

R$ 10.126,OO-----R$ 152,53
R$ 1l.082,OO-----R$ 166,93
R$ 12.717,OO-----R$ 191,55
R$14.000,OO-----R$ 210,88
R$ 15.337,OO-----R$ 231,02
R$ 16.144,OO-·---R$ 243,18

•

•

•
67 meses

R$ 18.470,OO-----R$ 328,04
R$ 21.853,OO-;----R$ 388,13
R$ 24.020,OO-----R$ 426,62
R$ 26.907,OO-----R$ 477,90
'R$ 28.597,00-----R$ 507,91
R$ 30.581,00-----R$ 543,15
R$ 36.870,OO-----R$ 654,85

56 meses

R$ 14.000,OO---·-K$ 290,00
R$ 14.412,OO--··-K$ 298,53

, R$15.808,OO---··K$ 327,45
K$ 16.876,OO·----K$ 349,57
R417.961;OO-··_·K$ 372,04

•
Dispomos de créditos de

•R$ 4.565,00 à R$ 85.898,00
ti

&371-8153 •

•

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

UNIÃO www.uniaocat.com.br

uniaosilver@ibest.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
CLASSI

Motorola .•'V120T
e Nolda.1.220

No Pronto T

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

Menu 100*

1·+4de R$19,80
A vista R$

PNçÃo
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no o

;
E
"
..
'O

.s

i
E
8
�
'o

R$:99 00 f., c

!.'!
..
C

o
:E
'iii
?'

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

47-213-0888

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 4:1. 334-5729

QUINTA-FEIRA, 30 de outubro de 2003

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.
Tratar: 9962-0135.

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

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

VENDE-SE - pick-up, 91, verde,
manaus, cf capota de lona,
'protetor de caçamba.
R$6.800"OO. Tratar: 376-3386

BELlNA - vende-se, 84,
impecável, álcool. Aceita-se
troca. Tratar: 276-6242 ou

9133-9510.

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

COURIER - vende-se, pick-up,

SON
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Cei: 9963-7641

1.6, L, 01, branca, ar quente, R$4.700,00. Tratar: 275-

impecável. R$14.700,00. 2164 .

Tratar: 371-�910.

.

/

Escolha o seumodelo, nova ou usada com entrada e saldo em "té 36X fixas•

ESCORT - vende-se, GL, 84.

ESCORT - vende-se, gas., 86. Valor à combinar. Tratar: 273-

R$3.500,00. Tratar: 275- 0074.

2164.
---------

ESCORT - vende-se, 1.6, 86. R$
ESCORT - vende-se, GL, 87. 2.800,00. Tratar: 9953-9966

RONDA

TODOS OS
MODELOS
Dhm

Ciclo
Maroto aro 16

1+3 de
R$

36,00

C 100 Biz
C 100 Dream
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS

Crypton T 105 E

vermelha
vermelha
cinza
vermelha
vermelha

. azul

99/99
97/98
96/97.

!

2001/02
2001/02
98/98

Crypton T 105 E
NX 350 Sahara
NX 4 Falcon

.

Pálio 50CC
Pálio Sundown

Virago V 250S
.

YBR 125 E
Suzuki GSXR
CG 125
CG 125

vermelha
azul
prata'
vermelha
vermelha
preta
roxa

roxa/preta
Cinza
Azul

2001/01
98/98
2001/01
99/00
OKm
97/98
2002/02
96/96
97/97
2003/03

Dia J5 de Novembro, vamos todos
pedalarpor uma grande causa!

Dia 15 de Novembro, Sábado à partir das 8h, leve
sua bicicleta e 1 kg de alimento não pareclvet até
a Praça Ângelo Piazera. Vai ter sorteio de brindes.
atividades física, brincadeiras e muito mais!
Chegada: Parque da Malwee.

REALIZAÇAo

ROTARYCLUB
JARAGuA DO SUL

PÉROLA mOUSTRIAL

Todos os modelos Sundown e Citlo em até 4X sem juros.
Sundown Leader
aro26

1+3 de

R$134/0
à vista 538,00

à vista '40,00

Ciclo Belinha aro 16

1+3 de

R$3S/0
à vista '45/11 LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUARIO AYROSÔ 65 FONE 370-9995

LOJA 1: AV.WALÍlE,MAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUARIO AYROSO 65 FONE 370-999'5

- Ciclo F'ree Style
aro 20

1+3 de
R$

63/5
à vista 255,00

O'ANO
TODO
SEMPRE
PRESENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA. 30 de outubro de 2003
CLASSI

CORREIO DO POVO 5

ERVI os'

IAnuncie aquillll
I 371.1919Jl� ", _

. .

i
Anuncie aqui!!! .

371-1919

l •...�.�.... . .

GUIA DE

1-
--�-

--�-----
- _.�--- -

I .

I.Anuncie aqui!!! I

'I 371·1919 .

rEle-trô-tilca'1 �;�a:������e';�:;�t;:.:;;:n�; i

IJulinhol i.�:!!:1
L

F(JTOCOPlADORAS -IMPRESSORAS I
I DISK CONSERTO!

1
. MATERIAIS OE CONSUMO I

1371-1152 ::;::'�i'J:�:�:ddoIL�i I
• ASSISTÊNCIA TteNICA I, . . . . - �

llli:!!!!1

371-1063

I

. G
Tele Entrega

U(irúrín',Atendimento:, �ãb, 4as shs às 1"h.íO,

Sego a Sexo das 8hl> ás Uns Co das 13hs illS 18!.n,

Rua Jorge Czerniewicz, 400

Hospedagem, canis para reprodução.
Em ch:iW:I ecoi6giC/, com solJrio tp/Jy·gmuddog.
Filp' tcsavss, l:'JgilS limírndíJj. CuidJIltos com

C/rinho t dediC/çJo do Seu Jnin",bÍlJIO de

cstimJçJo, ;rc(jmpJnhamel1to. com pCUOdS
csJU'Ci4líud.u, busatnos c h:ramos em sua

residencia.
Dispomo, d,' lindos filllOÍfs de: YorkSct\i1l', Dsld:
(CaffJp), Po<xi/e ]i,,, Schn"u5<r, Ikog/e, Boxer.
Go/den Recrie"" l.l:budor, Pir Buli ",ri'J COrrJ,
mm contmo deGJfJJJli. c pedigr«. Compn: ii ou
[.1ÇI reférVI de sell "únM/zúlim. Ate"demos de
SI.'gUUd3 a domÍngo com hora mflfC3.dJ. C�JltrrgJ1110S
em slIamidênâ., em tod. (egíliononte }ÍlomVSC.

. � ,

(47) 570-8563/9957-2521! 9973-0064
c-mail, barulhodagua@ibcst.com.br

Anuncie aqui!!!
371-1919

IART-&i-fillQÜINTE]
Convites e Cartões

Casamento· Bati:L'ddo • 15 anos
la ConUl.IlIl:lío -JYast:;irnL'l1io (/e lw.bés

Aniversario e todas as ccaeoes

f
" "" .

I

I Anuncie aqui!!!
· I 371.1919 I

.................................. : .J

IlCONMIQ
CO"�q:c�.1 Udt

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras
Compressores

Roçadeiras
Máquinas em Geral

Motoserras
lavaJato

t..IIIJ:J:- -J:r::r

TcI.:

I Fax: 273-6
CeI.: 9902-59

Rua José Narloch, 2647- S
e-mail: jp�,�����,!:,,,,,

R: João Januário Ayroso, 2609

Assistência Técnica' TV, Som, Vidao,
Venda de Som Autornouvc, Cabos,
Acessórtos c Som Proflsaional

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975..5659

. ,

I.Anuncie' aqui!!! I
371·1919

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
,

- Centro· Jaraguá do. Sul - se

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

371-1919

I: 1
.1 Anuncie aqui!!�

371·1919
,

............................................................................................... ;,

(47)
9991-8567

�ua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - SC

1\ ; i

.,1 Anuncie aquiU.
I 371..1919 I
I .1

A
• -"Inuncle aquI •••

371·1919

-: '!las,594
entro - Jara!Juá áo Su{

Tei: 370-3612

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

�

: i

! Anuncie aqui!!�
371·1919

1···················
_ .

: Produto:

I���
I j

I Venha Conhecer a !
jModa que é um Doce!1

I
Preços especiais I

I
de inaugUraçãOI

'

I ta��\n�a'6 Moda Adulto I r ���-;i� ���i!i.
I Fone: 371 ..5810 r 371·1919
L��"��_:I.�,��:���_���:s.��263 j J

Anuncie aqui!!!
371-1919

i '

! Anuncie aquin�
371·1919

Mudanças,
tretes e

viagens com
F-4000Baú.

Tratar: 274-8456
9902-7575

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pick-up Corsa 1.6 01 branco G

�':,'t�aC'l�\��T��ii �.� 01 branco G
01 vermelha G

Moto CG 125 Titan KS 01 prata G
Corsa Wagon .

. 00 cinza G
MB 710 turbinado 00 branco O
5·10 compl. 00 prata G
Ka 99 prata G
Courier Clx 9B vermelho G
Gol 1.0 compl. 97 branco G
Corsa Sedan, Gl, 1.6 97 branco G
Blazer 2.2 97 branco G
Mondeo compl. 97 cinza G
Palio EX 96 laranja G
Escort Hobby 96 azul G
5-10 96 verde G
Chevette Dl 91 branco G
Saveiro 1.6 90 azul G
F·400 90 cinza O
Moto Tenere 600 89 azul G
MB60a carroceria 82 vermelho O
MB 1513 caçamba 79 amarelo O
F-lOOO carroceria 78 prata O
MB 1113 truck 75 azul O
Fusca relíquia 73 azul • G

�

$!J$E!f!J! 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CG 125 KS
UNO 1.0
CELTA A.C., GNV
ESCORT GLX, COMPLETO
KA Gl 1.0
GOL SPECIAl
CORSAWINO
GOL MI 1.0, 4P
PALIO EO
SAVEIRO MI C/AR + TRIO
GOL MI 1.8 C/ O.H.
CORSA SUPER 4P . TRAVAS E ALARME
ASTRA GlS
SAVEIRO ct 1.8
ESCOR·T HOBBY
GOlF Gl COMPL (·AR)
UNO ElX
UNO ELX, 4P COMPL
ESCORT HOBBY 1.6
GOL 1.0
FIORINO FURGÃO
OMEGA GlS 2.0 COMPL + TETO
KAOETI Sl/E
SANTANA ci

PRATA
BRANCO
VERMELHO
PRETO
PRETO
CINZA
VERDE
BRANCO
CINZA
VERMELHO
BRANCO
VERDE
VERMELHO
CINZA
CINZA
AZUL
VERMELHO
CINZA
CINZA

<'BRANCO
BRANCO
CINZA
BRANCO
BRANCO

VE f C ULOS

OMEGA CD 3.0 completo 93 YBR 125 gasolina 02 preta
VECTRA GlS completo 97 Gol GIII 16v, cl a.c., 2p 00 branco

:2 S-10 2.2 standard personalizada 97(9 porsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99 branco
CORSA wind c/opcionais 01

Vectra GL, cornpl., 2.0, gasolina 98 cinza
CORSA wind c/o cs + trio eletrico 95

Vectra CD 2.0, compl., cl teto, gasolina 96 branco
GOL mi 16v 4p c/opcs 98

s: GOL Cl 1000 95 Kadett 1.8, álcool 93 verde musgo
:;>

GOL CLI 1.6 c/o cionais Elba Weekend 1.5 IE 4p, cl a.c., gasolina 93 verde musgo

TEMPRA HlX COMPLETO Gol CL 1.6, gasolina 92 prata meto

� PALIO ED 4p c/opcionais _ Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina 87 dourado

iI: PALIO ED 4P c/opcs + trio eletrico Chevette SL, 1.6, gasolina 87 prata
UNO mille elx c/o cs + trio eletrico

Brasilia toda original 80 verde
KA c/opcionais + trio eletrico

Fusca 1300 78 branco
ESCORT Gl c/opcionais
ESCORT hobyy Fusca 1300 73

GM
Celta Vermelho 03 G
Astra Milenium Sedan Prata 01 G
Corsa 1.6 c/ a.c. 4p Branco 01 G
Astra Gl 2p Verde 01 G
5·10 c. Dupla c/ kit GNV Prata 01 G
Astra Gl 2p Vermelho 99 G
Vectra GlS compl. C/ air bag Branco 98 G
Corsa Wind 4p Cinza 98 G
Corsa Wind MPFI Cinza 97 G
Chevette Dl Prata 93 G
Chevette Dl Cinza 91 A

VW
GolSpecial Cinza 02 G
GolSpecial Branco 02 G
Gol Special Branco 99 G
Gol Plus Branco 95 G
Gol Rolling Stones Branco 95 G

FORD
Escort Gl Cinza .90 G
Fiesta 4p Verde 98 G

FIAT
Uno Mille Fire Cinza 02 G
BMW 328i automática Preta 96 G

275-371 1
372-1919

2003
2003
2002
2000
2000
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1997
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1994
1993
1990
1986

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

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

VW
Gal MI 1.0, 2p, compl. 99 branco

�gl �I\�é �����esemb. 85 bege
97 branco

GM
Corsa Sedan, LO; a.q .. d.t., v.e .. t.e. 99 branco
Corsa Sedan LO, alarme, t.e .. a.o., d.t, 00 cinza
Corsa Sedan t.e .. d.t. 99 prata
5·10 Oeluxe, compL 98

�:g���ts�� álcool, Lt .. d.t., a.q, 92 vermelho
s97 cinza.

Corsa wind, 4p, u., c.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
Fcinza

azul meto
bordô

·'Av;·'Prf!'elto\Vald"mar:::GrulJ'a; �747'.. 'ja,ªu
FIAT PalioED.2p 97 Branco R$ 9.700,00 Parati 99 branca 4p, 1.0, 16v, c/ opc. VW Gol8v4p Branco G 2000

F·250 03 prata
Fiorino alongada 97 Vennelha R$ 8.800,00 Twister 02 vermelha c/ partida, 2' dono Gol 16v4p Verde G 1998

Titan ES 01 verde Go11.02p Cinza G 1998

KadeH 89 Cinza R$ 5.500,00 KaGl 00 dourado motor zetec, cl opc. Go11.0M12p Branco G 1997
CorsaWind 99 branco 2p Golf2.04p Cinza G 1995

VW PassaiAlemão, compl.+'AuL 95 Cinza R$ 1 5.900,00 Astra 99 branco 2.0 completo Logus 1.8 Gl 2p Cinza G 1993
Kadett 97 cinza c/opc. FIAT Pick up Fiorino 2p Cinza A· 1988

GolMI 98 Branco R$ 9.800,00 Palio Cl, 97 branco
GoI1.6CLI 96 branco c/ opc. Tempra 16v4p Azul G 1996

Go11.0 93 Branco R$ 6.600,00 S·10deluxe 96 branca cabo est., GNV, cornpt. Uno1.0SX4p Cinza G 1997

lempra 93 preto compl. Uno1.6turbo2p Prelo G 1994
Kombi envidraçada 93 Bege R$ 6.700,00 Omega 93 grafite GNV FORD Verona 2.0, 4p Vermelha G 1994

Gol 02 Preto R$ 11.800,00
MonzaGlS 92 cinza compl. Escort l 1 .6, 2p Azul G 1994
0·20 gabinada 89 bordô compl. Escort Hobby 1.6 2p Azul A 1993 ...

GM Omega 93 Grafite R$ 12.500,00
BelinaGLX 89 bordô álc., d.h .. 1.6 Ranger 1.0 2p Branca G 1995
F·1000 89 branco carroceriamadeira
Escort GLX euro 96 azul 1.8. d.h .. a.q .. l.t.: d.t. Blaser 2.2 4p Cinza G 1996

Corsa píck-up 96 Bordõ R$ 10.500,00 GolG11I 01 preto c/ opcionais, 4p Del Rey 1.6. 2p Marrom A 1987

FORD VersaUes 4p compl. 94 Branco R$ 7.800,00 GolGTS 94 bordô cornpl. HONOA XlR125 Preta G 2001
Blazer 97 cinza 4p, cornpl .• Gasolina Titan 125 KSE Vermelha G 2003
Unomille 91 branco 1.0 Titan 125 KSE Vermelha G 2001
Palio 01 grafite 4p c/ opc., único dono Titan 125 Azul G 1994

Besta GS compl. 99 Prata R$ 34.000,00 6:'�gs 94 Glcompl.
Barraca para camping completa 199495 cornpl. Cabinada

Clio RN Sedam 1.6 Prata 2001 R$ 23.500,00
Fiesta Gl Prata 2001 R$ 12.500,00
Palio Elx 1.3 Amarelo 2001 R$ 21.000,00
Ford Ka GL Branco 2000 R$ 11.800,00
Corsa Sedan Bordô 1999 R$ 14.500,00
Parati cornpl, Prata 1998 R$ 16.500,00
Parati 16v Cinza 1998 R$ 12.800,00
Kadett GLS cornpí. Branco 1998 R$ 13.000,00
Vectra GLS Verde 1997 R$ 17.800,00
Corsa Gl 1.4 Cinza 1996 R$ 11.500,00
Gol 1000L Vermelho 1996 R$ 9.800,00
Corsa Wind Azul 1996 R$ 9.600,00
Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Vectra GLS Azul 1995 R$ 12.500,00
Escort L 1.6 Vermelho 1993 R$ 7.800,00'
Gol CL 'Azul 1989 R$ 6.000,00
Fusca Branco 1983 R$ 3.300,00

{ �

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

FIAT Uno Eletronic2p Bordô 96 R$ 7.900,00
/ TipoIE2p(·a.c.) Prelo 94 R$ 7.800.00

Tipo IE 4p. compl. Azul 95 R$ 9.400,00
Uno álcool Prata 86 R$ 3.S00.00
Tipo IE 2p, compl. Prata 94 R$ 8.200,00

FORD EscortGL Preto 94 R$ 8.900,00 ,

EscortGL2p Prata 95 R$ 9,600,00
Escort Conv. 2p compl. Bordô 94 R$11.900.00
Escort Hobby 2p Prata 94 R$ 7.300.00

GM S·10 turbo diesel4p Bordô 98 R$39.700,00
Monza Classsic compl. Cinza 89 R$ 6.400.00
KadetlSlE Branco 81 R$ 6.300.00
Kadetl Sl, cI ar, álcool Preto 92 R$ 6.800.00

VW Gol8vMI4p Vermelho 99 R$ 13.500,00
Vanfurgão 1 .6, gas. Branco 99 R$ 13.500,00
ParaliCl1.6 Branco 85 R$ 3.500,00
GolSpecial Cinza 03 R$ 13.600,00
Voyage CL 1.6 álc. Prata 88 R$ 5.300,00
Fusca 1.6 Branco 86 R$ 3.500,00

MOTO Kagiva Ducate 750 Branco 95 R$ 10.500.00
TOYOTA Hilux c.Dupla2.8die. Cinza 00. R$45.S00,00

Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul

Palio EX 4p 99 cinza

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

Gol CU 2p 96 branco

Uno ELX 4p 94 azul

Monza, SLE rodas 93 bordô

Apolo CL 2p 92 verde

Santana GLS 2p 90 azul

Chevette + rodas 87 branco

Gol LS 2p 86 bege
Fusca 1.500 73 cinza

Fusca 68, amarelo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IlIMotos(i/ffR: 28 de Agosto - ��Guaramirim -#-

(em frente a Rodo- BONDA
ferroviária)

BIZ ES 1999/2000 PRETA
CG 125 1987/1987 PRETA

Corsa Sedam 4p
TlTAN . 1995/1995 VERMELHA

00 branco R� 14.900,00 TITAN \ 1997/1997 VERDE
S-10 GNV 96 cinza R 17.500,00 TITAN' 1997/1998 VERMELHA0-20 custom S 91 branca R$-19.000,OO
Monza SLE 89 prata R$ 5.500,00 TITAN 1998/1998 VERMELHA

Uno 2p 96 verde R$ 8.600,00 TITAN 1998/1998 AZUL
Fiat eletr. 2p 94 verde R$ 6.500,00 NX 350 SAHARA 1995/1996 VERMELHA
Kadet c/ trio, a.c. 96 bordô R� 10.500,00 TlTAN KS 2000/2001 PRATA
Corsa Sedan 02 Êrafite R 16.500,00 TITAN KS 2001/2001 VERMELHA
Tornado 02 ranco R$ 7.000,00 TITAN KS 2001/2001 PRATAXT 225 00 prata R� 4.600,00
CBX 200 95 roxa R 3.500,00 TITAN KS 2001/2002 VERDE
CBX 200 98 vermelha R� 4.200,00 TITAN KS 2001/2002 VERMELHA
Biz 98 verde R 2.900,00 TITAN ES 2000/2000 VERMELHA
Biz 01 preto R$ 3.700,00 TITAN ES 2001/2001 AZUL
Today 91 vermelha R$ 2.000,00 BROS ESD 2003/2003 AZULML c/ freio. a disco 88 vermelha R$ 1.800,00
Kadett lite 94 preto R$ 8.500,00 NXR 150 EGO 2003/2003 AZUL

Kadett 92 cinza R$ 7.500,00 1WISTER 2001/2002 AZUL
Fusca 76 branco R$ 1.900,00
Iulster 02 vermelha R$ 6.900,00

� �

I ZECA ,AUTOMOVEIIS
275-3507

Honda Civic LX automát. 00100
Gol16vPluicom�b4p cinza 01 G

G branco R$ 32.500,00 Gol 1.0MI 2p branco 01 ' G
Saveiro CL 1.8, d.h. 00101 G branco R$ 19.500,00
Gol2p MI1.6 97/97 G branco R$ :L2.500,OO

Courier 1.6L branco 01 G

Escort Hobby . 96/96 G prata R$ 8.500,00
Ducato Furgão 2.8'diesel branco 99 D

5010 4x4 cabo Simples 99/99 D prata R$ 32.500,00 Gol MI1.0 preto 99 G
Uno EX • trio 95/95 G cinza R$ 9.500,00 GOl 16v4p cinza 00 G

Fusca L 1300 77/77 G branco R$ 2.700,00 Corsa 1.0 4p prata 99 G
Gol Plus 16v 4p. a.c., trio 98/98 G prata R"$ 15.300,00 Pampa 1.6L branco 97 G
Gol MI 16v 00100 G branco R$ 16.800,00 Ranger CS 4cc compl. prata 97 G
Gol Plus MI 8v compl. 97/98 G vermelho R$ 14.800,00 Corsa 1.0 cl a.c. cinza 96 G'
Gol 2p CU 1.6, a.c., d.h. 96/96 G branco R$ 11.800,00 Corsa 1.0 oco/preto 96 G
Gol MI 8v 98198 G branco R$ 11.500,00
Monza Classic 86/86 G prata R$ 5.500,00 Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G

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

Vectra CD ABS, air bag 98/99 G prata R$ 27.500,00 Uno ES 1.04p vermelho 97 G

Escort Hobby 1.6 93/93
'

G prata R$ 7.500,00 Gol CL 1.6 prata 94 G
Clio Sedan, compl. (d.h.) 01/01 G branco R$ 21.500,00 Gol CL 1.8 branco 93 A
Voyage CL 1.6 92/92 G verde R$ 7.800,00 Gol CL 1.6 branco 92 G
501 Deluxe CS - trio 98/98 O azul R$ 28.500,00 Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G
Parati GL, a.c. 93/93 G bordá R$ 9'.800,00 Ipanema SL 1.8 dourada 91 G
Chevette SL 2p 88/88 G branco R$ 4.500,00 Saveiro CL 1.6 preto 88 G
Corsa Sedan GLS 1.6 16v 97/97 G cinza R$ 17.500,00 Belina Ghia 1.6 compl. Azul 88 AFord F·250 CD. tropical 00100 O branca R$ 75.000,00

Saveiro CO diesel branco 91 O

Compra Financia
\:"ij'.W�ltç�;M�riíij.r,�ti,'t,a�g,*,8,��r�:aQ"8iQ;.Mcil�jI,:�':�jlfaiiijª;;�ci".�ij!··Si�Çl;.
Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01

S-10 eab. Estendida, 6eil., GNV Azul 98

Eseort GL 1,8 Azul 96

Fiorino Furgão Branco 96
l
'!fi F-1ÓOO dupla tropical, 4p Branco 95

Fiorino furgão 1.0 Branca 94

Santana d.h. 4p Bordô 92

Uno CS 1.3, gas. Amarelo 91

Monza SL Cinza 90

.F-l000 Amarela 86

372-0676
� - - - - - --- -- - - - - - -- -

WILLIAM UeículOS
Rua lVIarechal Castelo Br.;'nco (47) 374-1117
3549 - Centro - SChroeder' 9975-0117

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900.00
Uno 1.0 Branco 97 R$ 8.900,00
Del Rey Azul 91 R$ 6.500,00
Opala Diplomata 4p Bordá 91 R$ 7.900.00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 21.000,00
Uno 1.0 2p Bordo 96 R$ 7.500,00
Gol1.6 Branco 96 R$ 9.900,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Fusca Branco 83 R$ 3.200,00
Yamaha YZ 125 Azul 97 R$ 6.500,00
Gol1.0 Branco 94 R$ 7.500,00

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

R$ 35.000,00
R$ 12.900,00
R$ 11.900,00

i.IIlllaIU·
\11

.VVotorantilu I finanças

. Dakota cabo Simples, completa, ,equipada
UnoEX,4p verde G

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Vectra GLS compl. branco 98 GNV

Logus CLll.8 bordô 95 G

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

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

0-20 cabo Simples 'bordô 85/94 D

VoyageCLll.8 prata 95 A

Unol.0 verde 94 G

GoICL1.6 preto 94 G

Escort Hoboy dourado 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1,0 branco 98 G

Vectra GLS, compl. Cinza 98 G

311-0802
311-8281

Corsa Sedan - rnod. novo Prata 03
Gol Power ej trio +ar Cinza 02

Celta ej ope. Branco 01

Seenie RT 1.6 cornpl. Cinza 01

Golf 1.6 cornpl, Air bag Vermelho 01

Palio ELX cornpl. Branco 01

Clio Sean RT, top de linha Vermelho 01

Clio 4p ej ar Azul 00

Astra GLS 2p cornpl. Azul 00

Honda Civie LX Prata 98
Uno SX 4p ej trio Vermelho 98

Ka ej ar, trio, som Azul 98

Fiesta ej ar + d.h., 4p Vermelho 96

Exp.Antônio Carlos Ferreira. 130 � Centro - Jguá do Sul

Bege
Branco,
Vermelho
Preta
Branca
Branca
Branca
Branca
Vermelho
Prata
Verde
Azul
Azul
Preto
Vermelha
Azul
Bege
Prata
Verde
Branca
Branca
Branca
Verde
Azul

G 78/78 R$ 2.000,00
A 94/94 R$ 6.500,00
A 86/86. R$2.000.00.+ 18x214,OO
A 83/83 R$ 3.500,00
G 74/74 R$ 2.500.00
G 78/78 R$ 2.500,00
A 83/83 R$ 3.500,00
G 87/87 R$ 3.800,00
G 99/99 R$ 27.000,00
G 98/98 R$ 20.500,00
G 92/93 R$ 8.800.00
G 91/91 R$ 4.600,00
G 01/02 R$ 13.000,00
A 88/88 R$ 4.300,00
G 95/95 R$ 8.500,00
G 94/95 R$ 9.500,00
G 91/91 R$ 5.000,00
O 88/89 R$ 18.000,00
G 76/76 R$ 1.500,00
A 87/87 R$ 5.500,00
G 01/01 R$ 15.500,00
A 88/89 R$ 5.500,00
G 01/01 R$1.300,OO + 15x159,16

69/84 R$ 23.000,00

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0164
Brasília
Goll.0
Gol 1.6
Parati LS
Fusca 1300
Fusca 1300
Voyage LS

.

Kombi Furgão
Astra GLS Sedan
Vectra GLS
Monza SLE EFI
Chevette DL
Uno Mille Fire 4p
Uno CS
Tipo 1.6 IE
Tempra IE 4p
Pick-up fiat
F-l000 C. Dupla
Corcel I
Xr3 conversível
Courier 1.6L
Pampa 1.6
Biz 100cc
Mercedes Benz 1113 -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSIMajs
RD 350 - vende-se ou troca-se"
90, branca e azul, 2 faróis.
Tratar: 9905-3644.

QUINTA-FEIRA, 30 de outubro de 2003

10.6 ; , :,

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,OO.
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,OO. Tratar: 371-3095.

CB - vende-se, 500, 98.

R$6.500,OO + consórcio. Aceita-
se troca. Tratar: 376-1772.

CG - vende-se, 125, KS, 01,
cinza, bem conservadà. Tratar:
370-2542

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.

11

ESCORT - vende-se, hobby, 95,
ótimo estado, limp. e des.
traseiro. R$6.500,OO ou

, financ. Tratar: 9123-7355 ou

370-3574.

ESCORT - vende-se, 90,' 1.6, l.
R$6.000,QO. Aceita-se troca

por maior ou menor valor.
Tratar: 376-1772.

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

R$8.500,OO. Aceita-se troca.
Tratar: 273-1001.

F-1000 - vende-se, 90,
impecável, prata. R$21.000,OO.
Tratar: 273-1001 cl Odir.

KA vende-se, 98.

R$10.900,OO. Tratar: 9962-
3664.

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

9955-2930.

FUSCA - vende-se, 88.

R$1.800,OO. Tratar: 372-1274.

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

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

FUSCA - vende-se, 78, ,orig.
R$2.500,OO. Aceita-se troca.
Tratar: 276-6242 ou 9133-9510.

GOL - vende-se ou troca-se, 1.6,
CU, 96, todo revisado, cl manual,
2º dono. Tratar: 276-0397.

GOL - vende-se, 81, todo refor

mado, motor novo, dcto em dia:

R$2.000,OO. Tratar: 370-2217.

PAMPA _ vende-se, ghla, cinza
GOL - vende-se, 89, Cl.,

, R$5.300,OO. Tratar: 9997-5557.met., 87. R$4.500,OO
negociáveis. Tratar: 48-2733.

VERONA - vende-se ou troca-se,
92, 1.6, gas., em ótimo estado,
cl ro das esp. R$6.200,OO.
Tratar: 276-0397.

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,OO. 273-

, 1001.

GOL - vende-se, 97, 1.8, bola.
R$i1.400,OO. Tratar: 375-
1984 ou 375-0561.

GOL - vende-se, Ct., 1.6, 93, cl
rodas esp. Entrada

R$1.500,OO 'e assumir

parcelas. Tratar: 376-1772.

GOL - vende-se, 1000, 93,
branco. R$6,500,OO ou

financio. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

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

KOMBI - vende-se, 93,
excelente estado. R$6.700,OO
ou financiada. Tratar: 9123-

�._------------�

iCom. de Peças Antonio

: Fone: 370-2764
iCei.: 9104-2070/9957-6099
,

���:.��.��_��.�t.�.��,,��E.��_��.�!,,��.����.

7355 ou 370-3574.

PASSAT - vende-se, pointer,
87, ótimo estado. R$3.700,OO.
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,OO. Aceita-se troca

por moto. Negociável. Tratar:
276-1007.

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

COMPRO
CONSÓRCIO

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

dinheiro.
Fone OXX 47 522 256 ou

99680588,
cf José Carlos.

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

proposta ou troca-se pi menor
valor. Tratar: 371-9375.

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

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

SUNDOWN - vende-se, Palio,
50cc, preta, 97, cl capacete e

pneus novos. R$1.600,OO.
Tratar: 372-1274.

TITAN - vende-se, 01, prata, 01,
18km. R$3.650,OO. Tratar: y.
370-3574 ou 9123-7355.

JOGO DE RODAS - vende-se, da
Audi S3, 17 polegadas, cl pneu.
R$2.800,OO. Tratar: 372-1274
ou 9997-0048 cl Roberto.

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.,
{) @

JOGOpE RODAS.,.. vende-se, aro 15
cf pneus 195/60/15, roda multi
furo. R$ 600,00. Tratar: 370-9489 ..

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos velculos. Rua João

Planischeck. 293, s/6. ;j
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada '

Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxilíares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pj telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Asststéncie Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado .

.19D
Patch Panei 20 portas 24 portas 1.9"
Patch Cable CAT 5e

.

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

'..,

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instá/àção eAssistência Técnica)
Portão eletrônico e iriterfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros '

Monitores (P/B e' Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS,
DE APARTAMENTOS

, (Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrõnlco coletivo
Portâo eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Instalações de sistemas telefônicos coletivo
Monitoramento de imagens (coletivo e individual)

VENDAS E SERViÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se I email: makefel@terra.com.br· Fone/Fax.: (47) 371·7007
�Qi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI CORREIO DO POVO 9QUINTA-FEIRA, 30 de outubro de 2003

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

.A..
.

.

MES DO ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

MESA - vende-se, de tênis de

mesa, cl rede oficial, ótimo

estado, semi-nova. R$250,00.
Tratar: 370-8069.

diversos MESA - vende-se, de sinuca.

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

MESA - vende-se, de corte de

3,66xl,80, cl estrutura met. e

regulável, semi-nova. Tratar:
370-7693 cl Emanuel.

-

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

BICICLÉTA - vende-se, sundown,
cl amortecedor, semi-nova.

R$230,00. Tratar: 9128-6602.

fiscal. R$150,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9510.

ÓCULOS - vende-se, Raiban.

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

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

� CACHORRO - vende-se, lindos
'j) filhotes de Boxer, York Shire,

Poodle Toy, Golden, Labrador, Pit
Buli e outros, cl pedigree e Ou

contrato de garantia. 3'70-8563.
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

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.

CACHORRO - vende-se, dois

poodle, filhote, puro. R$50,00.
Tratar: 273-0779.

Troca-se por moto(consorciada) ou
computador. Tratar: 372-4275
comI. ou 370-5419 res. cl Luiz.

PLANET GA.ME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERALGALPÃO - vende-se, pI retirar do

local cl estrutura metálica,
cobertura em alumínio cl tamanho
de llx 08m2 e altura de 3,5m.
Acompanha calha de 11m de

comp.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

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

PROCESSADOR - compra-se, de

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

VENDE-SE - freezer de 8

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

Tratar: 371-3132.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VJOEO GAMES .COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

• PLAYSTATlON 2
.

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME aoy COI.OR
• GAME aoy ADVANCE
• NINTENOO GAME cuae hÓi'ario dnrendlrnetlG: Slgimd! á Slgood! das 10:lil) ás12:00

Rua: Berlha Wee ue ,1087· Barra· Jara uá do Sul· e-mail planetagame@ibe�

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

8291 hor. comI.

PROCURA-SE baixista,
bateirista guitarrista e

vocalista. Tratar: 370-5219 ou

9902-2825 cl Oélcio.

VENDE-SE - módulo c/ duas
caixas seladas, um sub de 500

cl toca fita. R$120,00. Tratar:
370-2505 cl Oina ou Jorge.CALCULADORA - compra-se,

HP12C. Tratar: 9987-1004 Tratar: 376,2206.276-0476.SAUNA - vende-se, vaporizada,
residencial. R$400,00 em loja.
Vende-se por R$200,00, Tratar:
9131-5564.

VIDEOGAME vende-se,
Oreamcast, cl 2 contr. e 3jogos.
R$350;00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

VIDEOGAME - vende-se, one, cl
2 controles, memory card, 1

transformador, 2 jogos, cl 6
meses de garantia. R$320,00.

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.

IMPRESSORA - vende-se,
matricial,' Epson, modelo 810L.

R$460,00. Tratar: 9962-0135. SUB - vende-se, de 12

polegadàs, semi-novo.

R$100,00. Tratar: 9128-6602.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, novo, novo, na caixa,
desbloqueado para tudo, cl
memory card e 30 cds, 9 em OVO.

R$1.000,00. Tratar: 371-0528.

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

CELULAR - vende-se, pronto,
Gradiente, semi-novo. R$100,00.
Tratar: 9128-6602.

TAPETES - vende-se, dois, cl
2x2,5m. R$160,00. Tratar:
371-7060.

MÁQUINA - vende-se, de xerox,
Mita 1255. R$1.800,00. Tratar:
376-0653.

' VIDEOGAME - vende-se, Play
statíon, cl contr., memory card
e 3 jogos. R$300,00. Tratar:TíTULO vende-se, do

candeias. Tratar: 376-1595.

CELULAR - vende-se, Nokia,
ótimo estado, c,! manual e nota MÁQUINA · , .

nnovets
vende-se,

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

sanfonada, tamanho 40.

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

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

-]JtJ'6UlHtS
LJHlp"J'la�"S

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini

fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.
Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais 250

produtos, dependendo da quantia que você pode investir, variando
de R$60,00 a R$3.000,00 de investimento.

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 Sul/SC,
aue lhe enviaremos todas as instruções aratultarnente.

5643 cl Dulce ou Vanessa.

VENDE-SE - todos os eqptos pi
.restaurante. Ótimo preço. Aceita
se troca. Tratar: 370-3279.

ALUGA-SE - na praia de

Enseada, pI temporada. Tratar:
276:1101.

ALUGA-SE - quarto pI moças
no centro, próx. ao Kohlbach. ALUGA-SE - qtas mobiliados.
Tratar: 371-4577 ou 9975-· Tratar: 370-3561 cl proprietária.

Tratar: 370-2059
com Vancle

VENDE-SE - carta de crédito

imobiliário(Cons. Báttistella).

íFilifij-ô(j--Piazer--l
I Jaraguá do Sul
I H/cê queprocura prazer e sensualiúade
I venha conhecer as Belos Garotas, que irão
IsulLljazeliJells úesejos e súas[amasias II/ili.l' íntimas.

BELAS f
SAPECASAnuncie aqui!

371-1919
PREVINA·SE
Use Camisinha

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

Precisa-seSó paraMULHERES
J....ogu" do Sul PR EV I NA -S E I malo�: :ei:sanos.

Use Camisinha I Tratar:

-_._-�----�--_._----�----_. __,J jJ�!)_����:��º�

fLui" só p/ mulher�s
1 de 48 a 68 anos.

1-�1�1:ZS_2.�
[" , .•......

iARTHUR
!

A�tle.t
EÜWe-C�
��de
�O'e-
��

Anuncie aqui!
371-1919

71,do ti qlle voei

procllra em prazer.
(47) 9991-8668
J(NY'�do-S�

� I
jC
I .

[9129-3443
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apartamento - 2 Qprmitórios - Garagem - Sacada - Mobiliado - situado no

Centro R$60.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) - Garagem - 2 Sacadas - Novo R$
75.000,00 _

Apartamento - 3 Dormitórios (Suite) + Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado noCentro R$180.000,00
,

ZELlO BURATTO -'tÁ} Rua 500 t: n° 400" CRECI 296 •

www.melim.com.brl�b·uraHo·. 47 9983·5920 � 47 367·1993

AMIZADE - vende-se, alv., c/
70m2, sendo 1 suíte + 2 dorm.
e demais dependências.
Terreno. c/330m2•
R$33.0DO,00. 'Aceita-se
parcelamento sem a

necessidade de financiamento
habitacional. Tratar: 275-0051.
Creci 1989-J

BARRA - vende-se, próx.
Malwee, de alv., c/ 4 qtos, sala,
copa, COZ., lav., 2 banho c/ box,
garagem, toda murada, c/
escritura. R$35.000,00. Aceita
se proposta. Tratar: 370-6069.

ESTRADA NOVA - vende-se,
alv., c/92m2, c/ 3 qtos.
R$20.000,00. Tratar: 371-
5512. Creci 8054.ANA PAULA II - vende-se, c/

72m2, terreno com 420m2. R$
45.000,00 aceita-se

proposta.Tratar: 273-0530.
NEREU RAMOS - vende-se, alv.,
c/130m2, 1 suíte, 2 qtos.
R$59.000,00. Aceita-se
caminhão mercedes em conta
até R$40.000,00. Tratar: 371-
5512. Creci 8054.

BARRA - vende-se, excelente,
alv.,· mais área p/ feta e duas

garagens. c/ "'260m2, em

terreno de 2.0DOm2, próx.
Malwee. R$150.000,00.

. Tratar: 376-0586. (proprietário)
RAU - vende-se, alv., c/110m2,
3 qtos, terreno c/330m2, próx.
Brasão. R$38.000,00. Tratar:
371-5512 -, Creci 8054.CASA PRÓPRIA - REALIZE SEU SONHO

FUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!

Compre( construa, reforme e amplie sue imóvel •. SCHROEDER - vende-se, c/ 3

qtos grandes, 3 qtos peq., 2

salas, COZo e demais dep., ter.
c/562m2, bairro Rio Hem, Rua
Dom Pedro, 829.

R$45.000,00. Tratar: 372-
3922 ou 9122-4198 c/ Walter.
Creci 9238

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

$ 30.850,87 ---.-R$ 271,05
$ 42.261,47. R$ 371.30

R$ 6Ll80,83 R$ 537,53
$ 88.923,07 . R$ 776,43
$ l03.923,07 R$ 913,06

TIFA 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-
0126. (proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, c/100m2, c/ terreno de
700m2• R$25.000,00. Tratar:
275-6343.

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

VENDE-SE - de alv., na Rua João

Planinsheck, . c/ 3 qtos e demais

dependências. R$55.000,OO. Tratar:
3708097 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$65.000,00. 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/210m2,
1 suíte + 2 dorrn., sala c/ 2

ambientes, lavabo, bwc, COZ.,
área serviço, área festa, garagem
p/ 2 carros, ter. c/ aprox. 400m2.
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

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

c/ proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Resiâencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

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

Loteamento Ouro Verde.

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

BAEPENDI - aluga-se, c/ 1 suíte,
1 dorm. e demais dependências,
local izado na Rua Fritz Bartel. Valor
do aluguel 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. Creci 9839

PRECISA-SE - de moça ou rapa?
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/ 3qtos, novo, c/banh.,

REF 111 - Tr�s Rios do Norte - Coso em alvenaria
contendo 03 dorm., solo, copo, cOZ., bwc, garagem.
R$48.000,00

REF 196 - Borra do Rio Malba - Coso cl 90m2 e

terreno cl 323m2, contendo 2 dorm., e demais dep.
RS55.000,00

REF 193 - Juventus - Coso contendo 01 suite + 02
dorm, solo, garagem p/ 03 autmóveis, 205m2 órea
construído. R$90.000,00

REF 188 - Ana Paula 111- Sobrado constendo 230m2.
Sendop 01 suite + 02 dorm. R$95.000,00

ED JARDIM DAS MERCEDES - Vila Novo - Apto
com 02 dorm. Entrado 23.500 + 48 parcelas.

REF 161 - FRANCISCO DE PAULA - coso em alvenaria
c/3 dorm., solo, copo, cOZ., bwc, garagem, salão de festas
e piscina, terreno cl 843m2• R$ 75.000,00

ED MORADA DO SOL - Vila Novo - Apto com 01 suite
+ 02 dorm. Socado com churrasqueira.R$95.000,00

QUINTA-FEIRA, 30 de outubro de 2003

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA'MELHOR lOCAlIZAÇÃO

DE JARIlGUÁ;

�oY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciàis

(Com diversos metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.'

LOcALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (41)275-3070
d

"Inovando Conceitos de Vida' (3
CONSTRuStL

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.

BARRA DO SUL - vende-se, c/
13,80x25,00, 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.
(proprietário)

CHICO DE PAULA - compra-se,
c/ mais de 8.000m2, em Rodeio
ou próximo Cerâmica Krutzch.
Tratar: 372-3063 c/ Egon.

CORUPÃ - vende-se, terreno/
chácara, c/ 52.500m2, área

plana, beira-rio, próx. do
Seminário. R$130.000,00.
Tratar: 372-3063 c/ Egon.

BARRA DO SUL - vende-se, c/
meia água medindo 12x24.·· NOVA BRASíLIA' - vende-se, c/
R$10.000,00 + 25x salário 412m2, lateral Rua Feo. Tomaz

mínimo. Tratar: 275-3227 c/ Luiz. de Goes. R$25.000,00. Tratar:

REF 110 -= Lot. Satler -Barra do Rio Cerro -

Lotes com entrado + parcelamento ou RS21.000,00 o

visto

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

REF 17 - Czerniewcz - Coso contendo 01 suite + 02
dorm. RS55.000,00

REF 168 - Centro - Coso com 214m2. Contendo 01
suite + 02 dorm. RS170.000,00

REFl87 - São Luis - Lotes com RS10.000,00 entrado
+ parcelamento.ou RS24.000,00 o visto. Próximo colégio
Caíque

..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Aceita-se carro. Tratar: 370-8097
ou 9104-5468. Creci 9839

371-5512. Creci 8054
VENDE-SE - próx. da praia do

Ervino; cj 450m2, + 1 casa de
4 qtos, 2 banh., sala, copa, coz.,
lav., garagem p/ 4 qtos.
R$18.700,00

.

negociáveis.
Tratar: 371-6069.

RAU - vende-se, cj 348m2,
edificado ej 2 casas de mad.,
loteamento João Go albe rto

Rocha. R$26.500,00. Tratar:
371-5512. Creei 8054 VENDE-SE - ao lado da Soe.

Amizade, ej 400m2, bem
localizado. R$15.500,00.
Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 9137-5573.

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

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar:

9112-5501. (proprietário) VENDE-SE - ej 600m2, bairro

Champagnat, ótima localização,
ej muro em um dos lados, rua

asfaltada. Tratar: 371-9993 ou

9111-1996.

TlFA MARTINS - vende-se, área
de 14.000m, ótima localização.
R$100.000,00 negociáveis.
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 - 15x38, 1º ej 2

casas de alv., ej 115m2, laje, 3
qtos demais dependências, 2º
ej 65m2, 2 qtos e demais

dependênc.ias. Entradas.
individuais, a menos de 3km do
centro. R$79.000,00. Aceita-se
carro até R$20.000,00. Tratar:
370-1416 ej Leonardo.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, ej 3.900m2,
totalmente aprovejtáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

VILA LALAU -vende-se, c/980m2,
na Rua Major Júlio Ferreira.

R$65.000,00 megociáveis.
Tratar: 371-5512. Creei 8054.

VENDE-5E - área de 30.000m2,
próx. Malwee. R$35.000,OO.

_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$ 55'tOO__
_R$ 60.000,00 R$ 775,00__
_R$100.000,OO R$1130,0a.__

. .. � ..

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
opartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

empregosjPianõ-J;-------·I···-
--- .. ------�--------

�®t�·-n�..i.al �sDII
I RS 20.0!llQ00�mOO...ll.��� �••1

Consórcio Baftistella
QUEM CONHECE, CONFIA-

Representante
..

autorizado:

ESTÂNCIA RIBEIRÃO GRANDE
está recrutando recepcionista,
sexo masculino. Tratar: 275-
7995 cj Juarez.Mandarino: 275·3731 / 275-0051

_.consorciobatistella.com.br

BAR - vende-se, ej jogos,
inclusive cancha de bocha e

clientela formada, no bairro Vila
Nova. Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 370-0548 ej Amauri. �,

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

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

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cj
mercadorias e mobil.iário.
Defronte pj Marechal. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

VENDE-SE - todo equipamento
p/ restaurabte. Obs.: completo,
super barato. Tratar: 370-3279.

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 15h· #
Horário: 19h às 22hs #

Período: 02, 04, 09, 11 e 15/12/03
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 mínímo de participantes

IMPERDíVEL!!!

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

GANHOS DIÁRIOS

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

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

consórcio, ej telefone em casa

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

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

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como diarista, cj experiência e

referência. Tratar: 9903-9383

cj Selma ..

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
experiência como

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

SENHORA - que perdeu o

marido recentemente necessita
de colchão de solteiro. Tratar:
371-1919 cj Bruna.

SENHORA - se oferece pj
trabalhar cj idosos ou crianças
(enfermeira). Tratar: 376-4020

cj Ivonete.

-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.

.. . prl)grél�él: .

1� .
Etapas do processo construtivo e usonagollstruçãocivil. � "' , � �,

�-',.��2.'··'Dura'bffiaãde,.êiemate;:iãlseêo'mponentesdas-edifTcaçÕe's".'
...............

3: bdgenSdáPatologià.····································................................................
. .

4.
...

PróblemaS patólogicósem:·············
..................

� Fúndações·······································
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. ManifestaçÕes: o o
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unelj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS

Fissuras e trincas
.......

6. Prócédiméritódé·
..

·r,,, .... ,,.. ,,
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1\v. Mar. Deodoro ,la Fonseca, 491
sala. 01 - Ü"üro - )aü,gl'.á ,lo Sul

-: GINECOLOGIA -

fJ�lri
CRMlSC 1242 - TEGO 030179
ão SOllRAC1L �.Q19

:····�·�····II'I
Saúde e Beleza I e

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

lO
,

RACCOcosm;icoi
* CICLOS d'RACCO !
DMAE· age M! fibras l11ullulnrc!
(·ELASTASE· oliva síntese de elastinn e mlágeno
PENTACARE • efeito leOlor sobre Dl morem de expressoo
AHA - elimino manchas e ladUta penetro!ão de ativ

.

fUCOG!l- do lo hidralo no

__'1111

�J
\. . [fhwe C(]orp(j

• Distribuidora de Cosmético,.:

"*'nia"df!; r·;"I{,>soso. ,.Sal/wn".

Fone: 371-6110
9905-2653

RMA
"w

PROTEÇAOSOLAR

DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição ceíular- Bem-estar
Energia - Controle de peso

CU,ldados pessoais,

@HE�ALlf[w

:�
,-
c

Comércio de Produtos

[,1) .,'� /hF.,-1 ,l /

.'"/ ."

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/faX: (47) 372-0481
II: laril do III 8l'ance,353· su-CtB1II'Jgá de SUl
em.lI: mallcbl@lerrulm.br - C.I.: 9919·1941

_, Cabine Acustica

Centro Auditivo
Audio ((� t�») Zoom
..... Aparelhos Auditivos

.... Micro-canalcl Volume Automático
.... Audiómetros e Impedanciômetro

.... Moldes e Pilhas

_, Próteses e Drenos

Fone: (47) 372-2364
Rua Mal. Deodoro da Fonseca. 889 - Centro

}l1)ia-Pdhn9.,farmácia de manipulação, trabalha com uma ampla variedade deprotetores solares,
esfoliantes e hidratantes, além de cremes anti-radicais livres e anti-enoelhecimento. 'Veniui nos

fazeruma 'visita e conhecernossosprodutos.
.

387'
,28� - SI. 01
á do Sul- se

L'MOS DO BRÂSIL ® .�RAN-YU
Menos: Stress

Colesterol Dr. Luciano Maiochi .

y

Diabetes Pereira BELA VIDA
NaltlNJI c:.:om(} \..>QC�

Hipertensão Oftalrnoloçista
Centro de apoio aos distribuidores

Hemorróidas 371-5176 "

275-1496/99.52-3578 371-7801/370-0409 Rua: Av. Getúlio Vargas. nO 49 - Sala 105 1
Relnoldo Rau, 340· SI 03 - Centro Ed. Herter I defronte a Igreja Evanqéllca

Jara uá do Sul - SC Rua Guilherme Weegé, 327 (Em círna do Unlbanco)

. �
Medlcamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmuf.s médlCJS

.

FisloterJpicos e

Cosméticos mauipulados

Fone: 371-8298
110 - Centro
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Mônica e Vivian mostram os trabalhos realizados pelos alunos da educação infantil

do onde eles podem encontrar determinadas notícias. Segundo as

icas de pedagogia, o objetivo é despertar no educando a sua capacidade de

,
se e informar, acrescentando conhecimentos através da pesquisa, análise
'ação de um jornal, para que eles se percebam como agentes ativos,
ativos e transformadores de uma sociedade. \\ Para fazer este projeto
5 da idéia de que os jornaisnão estavam sendo aproveitados como se

Então resolvemos utiliza-los dentro da sala de aula para despertar nas
o interesse pela leitura dos jornais, pela sua factualidade e assim podem
no uso dos livros didáticos", declara Vivian.
ão das professoras é continuar este trabalho de utilização do jornal na
aula para os próximos anos. \\0 projeto está finalizando, mas plantamos
ente, e quem sabe os professores continuem com este trabalho nos outros

que podemos dizer é que existe uma infinidade de assuntos que podem ser

dos em sala de aula utilizando-se do jornal", conclui Mônica.
IRARDI)

,�te podia ir conhecer outros jornais.a máquina grande que imprime o

le Ramthum, 6 anos, pré-escola

"Eu gostei de fazer trabalhos com jornal, fizemos
várias coisas, como desenho com barquinho,
importância da boa alimentação e gostei também de

ter conhecido o jornal",
Jéssica dos Santos Bário, 6 anos, pré-escola.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
INOVIDADE: PELA PRl\MEIRA VEZ DESDE QUE FOI CRIADO, O ENCONTRO ACONTECE EM JARAGUÁ 0.0 SUL

e

(j)

JaraguádoSulvai sediarEncontro
Estadual de Radioamadores

Cesar J unkes

Marlete tem equipamento no carro, em casa e no escritório

principal atividades volun
tárias junto à comunidade.

"Somos chamados para
auxiliar em campanhas de

vacinação, eleições e outros

eventos de grande públi-

co", exemplifica Marlete,
uma apaixonada pela ativi

dade, praticada há vários

junto com o marido. De

acordo com ela, o Encon
.

tro.vai servir para divulgar

Ceij s realizou �2a Feit:�Científico-Cultural

Cesar Junkes

Trabalhos desenvolvidos pelos estudantes do Ceijs

determinàdo assunto

como resgate folclórico,
estudos sobre Q região sul,
sobre literatura, biologia,
química, nutrição, entre
outros num total de 32 tra
balhos. "O objetivo é

oportunizar aos educandos
uma bagagem intelectual e

cultural, que os tornem

aptos, através da utilização
do conhecimento adquiri
do, pesquisa e a apreciação
dos fatos, a compreender

()�ualquer meio e empreen-

der uma ação criadora", .

destaca Salete.

A Associação de Poe

tas e Escritores de ]araguá
do Sul (Apeijas) fez a apre
sentação oficial do quinto
livro "Poetando e Cantan

do" com a presença dos

poetas jaraguaenses. Os alu
nos da sétima série fizeram

um estudo sobre a litera

tura jaraguaense e aApeijas,
e expuseram suas próprias
poesias para o público
apreciar. (CG)

o trabalho e as atividades

desenvolvidas pelos radio

amadores. Ela argumenta
que qualquer pessoa pode
ser um radiomador, basta
insealar o equipamento no

carro ou em casa. Os pre
ços são os mais variados,
mas o mais barato custa em

torno de R$ 1 mil.

Paralelamente ao En
.

contro haverá Feira de Ar

tesanato, presença de cole

cionadores de cartões tele

fônicos e também está pre
vista uma visita ao Museu

Municipal Emílio da Silva.

No dia da abertura aconte

ce a prova e promoção de
classe de radioamadorismo.

O evento encerra às 15 ho

ras do dia 9 ( domingo)
com a definição para o pró
ximo encontro. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

QUINTA-FEIRA, 30 de outubro de 2003
-----

3a. série do Marista viaja através

da História da Colonização
Os alunos da 3' série do

Colégio Marista São Luís -

tiveram a oportunidade
de conhecer urn pouco
mais sobre a história da

colonização da nossa re

gião. No dia 22 de outu
bro visitaram oHotel Fa
zenda Mundo Antigo em

Pomerode. Lá, vivenciaram
momentos típicos de urna

outra época, quando os pri
meiros imigrantes alemães

chegaram e se fixaram em

localidades próximas a

]araguá do Sul. Andaram de

charrete, a cavalo, conhece
ram alguns instrumentos rús
ticos utilizados pelos imi

grantes para a sua sobrevi

vência, interagiram com cri

anças damesma idade e que,
desde pequenas, comuni
cam-se em alemão e sabo
rearam um almoço com

pratos típicos da culinária ale
mã. O objetivo da viagem,
além de promover urn mo

mento de lazer e integração,
foi conhecer elementos da

cultura alemã, fundamental
na formação do povo

jaraguaense. Durante o traje
to, as crianças também pu
deram observar in loco as

pectos da arquitetura com

influência européia, do rele

vo, vegetação e hidrografia
de nossa região, anterior
mente trabalhados em sala
de aula. Na viagem de retor

no, além de ouvir histórias do

tempo dos colonos, percor
remos a Rota da Coloniza

ção alemã e húngara,
visualizando as primeiras
igrejas, sociedades recreativas
e casario de localidades
como Rio da Luz e

Garibaldi. Uma grande des
coberta da turma foi
visualizar a confluência dos
riosGaribaldi e]araguazinho,
na localidade de Garibaldi, e
que dá origem ao Rio

]araguá.

]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 400

pessoas estão sendo espe
radas ao 9° Encara ( En
contro Estadual de Radi

oamadores, que acontece

pela primeira vez em

]ataguá do Sul, nos dias 8

e 9 de novembro, no Pa

vilhão A do Parque Muni
cipal de Eventos.

De acordo com a pre-.
sidente do Clube de

Radioemissão de ]araguá
do Sul, Marlete Rosa, atu
almente cerca de pessoas
no município são radioa

madores, mas somente 30

são associadas ao Clube.
Marlete salienta que o Clu
be de Radioemissão de

]araguá do Sul é uma enti

dade reconhecida legal
mente e sem fins lucrativos
e 'que tem como ponto

]ARAGuA DO SUL - O

Centro Educa�ional Inte
grado]araguaense '(Ceij)
promoveu ontem a Segun
da edição da Feira Cientí
fico C'ultural nas dependên
cias da escola. Cerca de
150 alunos de sétima e oi
tava séries e ensino médio

regular, além dos estudan
tes de Educação de]ovens
e Adultos realizaram mos

tras dos trabalhos desenvol
vidos ao longo do semes

tre. Intitulado de "Século

20: A Era do Conhecimen

to", o tema foi abordado

por se tratar do período
m�is importante em ter

mos de avanços para aD

humanidade na opinião
dos professores e alunos.

Além das exposições,
aconteceram também

apresentações musicais de

alunos, peças teatrais, gru
pos de dança e contação
de história.

De acordo com a di
retora pedagógica e res

ponsávelpelo ensino regu
lar, Salete da Silva Chaves,
cada turma apresentou 'um

f)

PAULO FLORIANI
vereador Paulo Floriani, juntamente com o Vereador Roque, a

Scretária Regional Niura Demarchi dos Santos e o Diretor do

Hospital Sr. Hilário Dalmann, estiveram em Joinville a cerca de 15

dias, para participarem de importante reunião, que foi realizada no

Centra de Eventos Cal! Hansern, com a Secretária Adjunta da Secretaria de
Saúde do Estado. Onde foram tratados vários assuntos, entre eles a suspensão
do atendimento via S U S, pelo Hospital J'araguá.
No mesmo sentido, no dia 23/10, o Vereador Floriani, juntamente com os

Vereadores Lio, Rcque .e Jean, todos membros da CPI dos Hospitais,
estiveram em Blumenau. Onde estiveram às 10:0011, em reunião com o

Administrador do Hospital Santa Catarina, Sr. Franklin Lindolf Bloedorn. Já
às 14:00h estiveram reunidos no Hospital Santo Antônio, em importante
reunião com o Administrador da Fundação Hospitalar de Blumenau, Dr.
Carlos Roberto Seara Filho.
A principal finalidade destes encontros é conhecer novas formas de

Administrações Hospitalares, e com isso auxiliar na solução dos problemas
encontrados na rede hospitalar em nosso Município. Muitas novidades estão
sendo observadas por este grupo de Vereadores.

.,

Nos próximos dias os Vereadores Irão conhecer o funcionamento do Hospital
Santa HelenadeJoinville.

'

,

Falecom o Vereador, envie suas sugestões: paulofloriani@cmjs.sc.gov.br
ou pelo telefone: 371-2510 Ramal218 JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cesar Junkes

Apresentação dos alunos da escola Roland Harold Dornbusch

Centenas de alunos

participaram da T' Intejs
]ARAGuA DO SUL -

Encerrou ontem a séti

ma edição do Intejs -

Integração do Teatro

Estudantil de Jaraguá de

Sul. Cerca de 300 alu

nos se envolveram na

apresentação de peças
que aconteceram desde

Segunda-feira no pe
queno teatro da Scar.

Segundo Paulo César

da Silva, responsável
pelos projetos culturais

da Fundação Municipal
de Cultura e um dos

coordenadores do

evento, este ano o nú

mero de inscritos bateu
os recordes. Foram 21'

grupos de 14 escolas da
rede pública e privada'
a participar do evento.

"O Intejs tem o objeti
vo de mostrar os traba
lhos desenvolvidos na

área de artes pelos alu
nos. E esta é uma opor
tunidade deles fazerem
uma integração entre

alunos, professores e

diretores", avalia Slva.
A mostra não é aberta
ao público e tem não

tem caráter cornpetiti
voo Os temas foram li

vres e variam entre a

político, educativo, co

média ou mesmo

releituras de histórias

infantis.O evento encer

rou, com a apresentação
do grupo Unicórnio, de

J oinville, com a peça
"Ederegalda" .

Na avaliação do co

ordenador, as peças es

tão sendo cada vez mais

aprimoradas. "O con

tato e as experiências
dos alunos possibilitam
que eles aprendam, sen
do um incentivo para

,

criatividade", diz .A es

tudante da 6a série do

Colégio Jangada,
,Mariana "Mo s irn a n n

,

participa pela terceira

vez do Intejs. "A sensa

ção de estar no palco e

receber os aplausos é

multo gratificante. Que
ro no próximo ano en

trar para o teatro da

Scar", adianta. J á a co

lega do mesmo grupo,
que apresentou a peça
"Éramos Três", An

dressa Moretti, o desa

fio é estimulante. "É a

primeira vez que fiz te

atro, mas ultrapassar o

, medo, saber que posso'
vencer é muito bom",
diz a estudante. As ami

gas, seis ao todo, ensai
aram desde o' início do
ano para fazer a apre
sentação. "É justamente
esse envolvimento, a

possibilidade de criar e

interpretar que nos dei

xa satisfeitos com este

evento, que resulta nesta

integração entre as esco

las", finaliza Silva. (CG)

CORREIO'DO POVO 9
rêêlãCãõ@]ornalcorreiodõpo-"o.com.br

I CHILE: ACADÊMICOS E PROFESSORES TIVERAM OPORTUNIDADE DE FAZER CONTjTOS PARA NEGÓCIOS�UTUROS
•
,.

,

Unerj busca parcerias para a

internacionalização dos alunos
]ARAGuAoo SUL-Urna

viagem internacional que am

pliouasperspectivas eosanseios
de estudantes e professores da
Unerj (CentroUniversitário de
Jaraguá do Sul). Durante dez

dias, aproximadamente 40

jaraguaenses estiveramnoChile

estreitando relacionamentos e

efetuando parcerias com uni

versidades e empresas, com in

tuito de realizar intercâmbio de

conhecimento. A experiência
proporcionou aos integrantes �,

do grupo uma oportunidade
de acesso a novas informa

ções, tecnolog1as, além do am
biente social, que fomentou la

ços de amizade.

O representante doDepar
tamento de Relações Interna
cionais da Unerj, Martin
Desmaras, explica que a razão

da viagem está associada ao

objetivo de promov�r a

internacionalização da institui
ção de ensino-e, conseqüente
mente, dos estudantes. ''Nós

percebemos quemuitos traba-

Divulgação

Estudantes assistiram a palestras em instituições de ensino

lhos de nível acadêmico não
'

apresentam aplicação prática
que possa resolveralgum pro
blema socialou de ordem em

presarial. Tem-se muita teoria
apenas. E como a instituição
tem de preparar o aluno para
encarar um contextomais glo-
baI,buscamos oportunizaresse
tipo de atividade, visando evi
tar que o profissional,entre no
mercado de trabalho com

''EmltiJx:lde.ativrl?±ampiao�
de�dareak:lade,estimuIa
osestudantesabuscarscrnprerriais
e não fcarem limitada; à sala de

aula.AviagemfDiinteressanteem
váOOssentidos,poisvaibeneficiar
o estudante não apenas no lado

profissional, mas também na

questão pessoal pelos desafios
de estar num país cliferentr;mm
cultura cliferentr; língua cliferentr;
entre outros furores",MENQONA

UMA DAS ORGANIZADORAS DA ATIVIDADE, A PROFESSORA DE

AoMiNJs:rnAçÃO FINANCEIRAE ÜRÇJ\MENID,MARlENE KRAus.

"Visitamos a Duas Rodas

Chile, onde fomos muito

bem recebidos. 'Foi interes
sante para perceber como
uma empresa brasileirà deve
se portãr para conseguir
emergir nomercado estran
geiro. Eles tiveram de mu

dar mui� coisas nos pro-
dutos para que se adaptas
sem aogosto das pessoas da

quele País. Foi realmente
uma experiência muito im- ,

portante para o crescimento profissional dos participantes",
DIZ o ESI1JDANIE DE ADMINISTRAÇÃO COM HABIlITAÇÃO EM

COMÉROO EXIERIOR, MIafAEL Luís BASTOS PEREIRA.

urna visão de,mundo muito

limitada", destaca.
Desmaras acrescenta que

para incentivar a internacio

nalização, a Unerj incentiva
também o intercâmbio de

professores, para que eles

tragam novos conhecimen

tos paraJaraguádo Sul, e in
tercâmbio fie produções �-

,�
entíficas.

CHll.E-A estadano Chi-

le só foi possível devido às par
cerias que a Unerj firmou com
universidadeseempresasdaquele
país. Em Santiago, os acadêmi
cosvisitaram instituiçõesdeensi
no, vinícolas, além do porto de

Valparaiso, onde assistitam apa
lestras I'; fizeram contatos para

efetuarnegociações futuras. ''Nós
visitamos a unidade da Duas

Rodas Chile, onde fomos mui
to bem recebidos e pudemos
perceber como empresas bra

sileiras fazem negócios fora do

país. Assistimos a uma palestra
sobre as ameaças do mercado,
asquestães legais,culturais,corno
os produtos têm de ser adapta
dos -para aquele determinado

público, entre outros assuntos re
levantes", salientao estudante de
Administração com habilitação
emComércioExterior,:Michael
Luís Bastos Pereira.

Para o próximo ano, o'

Departamento de Relações In
ternacionais prevê mais uma

viagem ao Chile e outra. para o
Peru. (FABIANE RIBAS)

''Foi uma experiência inu
sitada que me

oportunizou conhecimen
tos, de outras áreas, além,
da questão das diferenças
culturais, fizemos novas

amizades. A viagem foi

muito bem organizada,
fomos bem recebidos

naquele país, fiquei admi
rada com a estrutura de

les, foi realmente bastan-
te proveitoso", DESTACAAACADÊMICADE ENGENHARIAELÉ

TRICA, MICHElE TATIANE ArnROVANDI.

"Corno no meu curso tem

uma cadeira de relações in
ternacionais, essa viagem
foi basij-ntit válida, pois
pude vivenciar na prática
muito das teorias repassa
das em sala de aula, princi
palmente em termos de

economia. As diferenças,
culturais são fantásticas.
Muitos dos costumes de

les são estranhos para nós,

Foi uma experiência que
me agregou bastante, que vou levar para o resto da vida",
CONSIDERA A ESTUDANFE DE SECRETARlADO EXECUTIVO,
TÂNIA MARIA TRAFCA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CRIME: JAlRO CORREIAy 20 ANOS, ESTÁ PRESO TEMPORARIAMENTE NO PRESíDIO DE JARAGUA DO SUL
ê

/

Acusado confessa assassinato e

atribui o homicídio à rejeiçãoA

I

]ARAGuA DO SUL -:- A

rejeição e o ciúme foram
os sentimentos que mo

tivaram o acusado Jairo
Correia, 20 anos, natural

de Renascença, no

Paraná, a matar brutal
mente Fátima Belé, 23

anos, natural de Palma

Sola, em Santa Catarina.
O crime aconteceu. na

madrugada de domingo,
quando Correia entrou

no quarto da vítima, que
residia na Pensão "do

Zico, localizada na Rua

Walter Marquardt. Inici
almente, ele tentou vio
lenta-la sexualmente e, ao

reagir, tiveram luta cor

poral. A faca utilizada no
assassinato estava em

cima de um móvel do

quarto. Ele desferiu 12

facadas na vítima, acer
tando a garganta e o pei
to de Fátima.

Por não ter havido ar

rombamento no local, a

Cesar Junkes
Acusado confessou o crime e alegou te-Ia matado por ciúmes

polícia começou a inves

tigação pegando o de

poimento das pessoas
que residiam na pensão,
chegando então ao acu

sado, que confessou a

au tocia do homicídio,
alegando que era apaixo
nodo pela vítima. "Fazia

tempo que ele e';ltcva ten-

tando algo com Fátima

e, segundo ele, nunca

conseguiu nada. Indigna
do com a recusa da

moça e pelo fato de ela

fazer ciúme para ele com

outros homens, Correia
então resolveu mata-la",
relata o delegado da De

legacia de Polícia Civil,

Uriel Ribeiro. Ele desta
ca que pela crueldade do

assassinato, não se trata

va de algo momentâneo,
mas de um ressentimen
to antigo. "Matar por
matar, bastava uma faca

da", diz.
Depois de ouvir a

confissão, Ribeiro solici
tou a prisão temporária
do acusado, com dura

ção de cinco dias. "Não

houve flagrante, então

não tínhamos como fa

zer diferente. Neste pe
ríodo da temporária va

mos tentar conseguir a

prisão preventiva, de for
ma que Correia aguarde
por julgamento no pre
sídio", explica.

Informações da dele

gacia apontam que o acu

sado apresentava antece

dente criminal, Ele já res

pondeu termo circuns
tanciado por agressão.
(FABIANE RIBAS)

Cerimonial cheio de novidades para começar o Jasc
. ,

BLUMENAU - A sole-

nidade de abertura, pro
gramada para hoje, às

20hOO no Sesi, será o pri
meiro evento oficial da 43"

edição dos Jogos Abertos
de Santa Catarina, que se

rão realizados até o dia 8

de novembro em

Blumenau. Na oportuni
dade estarão presentes o

Ministro do Esporte,

Agnelo Queiroz, o Gover
nador do Estado, Luiz

-

Henrique da Silveira, o pre
feito de Blumenau, Décio
Lima, Secretário da Orga
nização do Lazer, Giln:ar
Knaesel o Diretor Geral

da Fesporte João Ghizoni,
além de outras autoridades

locais.

Uma comissão com

posta por seis integrantes

trabalhou nos últimos me

ses para criar o cerimonial

de abertura, cujo tema

será "O tempo construiu,
do antigo ficou a raiz, o
começo do sonho, a lição
do aprendiz que p�rmane
ceu, nesta história que faz

parte Da alma e força de

Santa Catarina", trecho de

um poema de Lindolf

Bell, poeta blumenauense.

Cerca de 1500 atletas par
ticiparão do desfile e 500

das coreografias de aber

tura, que terá algumas no
vidades, como o desfile de
veteranos dos Jogos Aber
tos, ex-atletas que compe
tiram nas décadas de 66,
70 e 80 e que ajudaram a

construir a história da mai
or competição poli-espor
tiva de Santa Catarina.

FALECIMENTOS
Faleceu às 05:00 horas de 28/10 a Senhora Isolde Tesche com idade de
40 anos, deixando enlutados o esposo, 3 filhos, seus pais, irmãos, cunha
dos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 29/10
às 9:00 horas, saindo o féretro do Salão da Igreja São Luiz Gonzaga do
Bairro São Luiz seguindo para o Cemitério da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 22:50 horas de 27/io a Senhora Sedalia Maria Correia com
idade de 77 anos, deixando enlutados esposo, 5 filhos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 28/10 às 17:00 saindo o

féretro da Igreja São Francisco de Assis seguindo para o Cemitério do
Centro.

'.

Faleceu às 22:50 horas de 27/10 a Senhora Sedalina Maria Correia com

idade de 77 anos, deixando enlutados o esposo, 5 filhos, genros, noras,
netos, bisnetos e demais amigos e parentes. O sepultamento foi realizado
em 27/10 às 17:00 horas, saindo o féretro da Igreja Francisco de Assis
seguindo para o Cemitério do Centro. i
Faleceu às 14:30 horas de 26/10 o Senhor Norberto I<reutzfeld com

idade de 58 anos, deixando enlutados a esposa, 1 filho, 4 filhas, 'irmãos,
cunhados e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

27/10 às 15:00 horas, saindo o féretro da sua residência na Estrada
Jaraguasinho seguindo para o Cemitério Martin Lutero.

c

c

t
Faleceu às 13:15 horas de 26/10 a Senhora Maria Zapelini Zanotti com
idade de 94 anos, deixando enlutados 6 filhos, 3 noras, 17 netos, bisnetos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 27/10 às
16:00 horas, saindo o féretro da sua residência na Estrada Bananal do
Sul seguindo para o Cemitério de Guaramirim.

f
a

Faleceu às 02:30 horas de 26/10 a Senhora Josefina Weinfurter com

idade de 80 anos, deixando enlutados o esposo, filho, filha, genro, nora,
netos e demais parentes e amiqos. O sepultamento foi realizado em 27/
10 às 09:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária de Nereu
Ramos seguindo para o Cemitério Nereu Ramos.

Faleceu às 16:30 horas de 24/10 a Senhora Ilda Rodrigues de Campos
com idade de 80 anos, deixando enlutados 1 filho, 1 nora, 2 netos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 25/10 às
16:00, saindo o .féretro da Comunidade Santa Ana no Bairro Ana Paula
seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 05:00 horas de 24/10 o Senhor Emilio Eurico Ernesto Siewer
com idade de 85 anos, deixando enlutados 2 filhos, nora, genro, netos,
bisnetos, irmãos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realiza
do em 25/10 às,9:00 horas, saindo o féretro do Centro Comunitário da
Paz seguindo para o Cemitério da Paz.

Faleceu às 03:15 horas de 24/10 o Senhor Aroldo Hansen com idade de
65 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros, noras,' netos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 25/10 às
9:30 horas, saindo o féretro as sua residência na Estrada Jaraguasinho
seguindo para o Cemitério Martin Lutero.

Faleceu às 14:45 horas de 23/10 o Senhor Jorge Fossile com idade de 91

anos, deixando enlutados 5 filhos, 6 filhas, 4 noras, 6 genros, netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

23/10 às 16:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da Vila
Lenzi seguindo para o Cemitério Santo Antônio de Nereu Ramos.

LOTERIAS
Quina

concurso: 1217
07 - 12 - 19 - 58 - 72

Megaseno
concurso: 509

28 - 32 - 33 - 34 - 35 - 55
f
[<

Loteria Federal
concurso 03781

10 - Prêmio: 36.959
20 - Prêmio: 50.367
30 - Prêmio: 47.597
40 - Prêmio: 65.217
50 - Prêmio: 34.551

Lotomania
concu�so: 363
04 - 05 - 11 - 1 8 -

26 - 28 - 33 - 40 -

49 - 53 - 54 - 70 -

79 - 80 - 82 - 83 -

89 - 92 . 99 - 00

p
p

d

k
I

REALIZAÇÃO

Pegue já suas raspádinhas nas empresas
participantes e concorra a prêmios!!!

APOIO

......
WvJIl

GUARAMIRlM
.. O .•"H'll.......0 ..01.1I...

Thl1:lllIholl'Ii'llllSpllronr.ia
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ra em relação ao nível da

poluição emenos devastação
da mata ciliar em relação de
2002. Durante o trajeto, os
canoístas fizeram cinco para
das para tomar água e des

cansar um pouco. A princi
pal parada foi o almoço na

fazenda de Élio Emmen

dorfer, no Guamiranga,.em
Guaramirim.

O passeio encerrou em

Barra Velha, onde o grupo
foi recepcionado com aplau
sos de populares que com

pareceram no local. A Fecesc

(Federação de Canoagem
do Estado de Santa

Catarina) vai se reunir nos

próximos dias para prepa
rar um relatório sobre a po
luição do Rio Itapocú, que
deve ficar pronto em 30'

dias, .e entregará à secretaria

de Meio Ambiente de

Jaraguá do Sul. (FR)

ESPORTE CORREIODOpovoll
espo rte@lornaicorrelodopovo.com.J5r

IENCONTRO: APROXIMADAMENTE 50 ATLETAS PARTICIPARAM DO EVENTCi DO FINAL DE SEMÂNA
I

Canoístas entregarão relatório
sobre a situação doRio Itapocu

Ajab e FME promovem
torneio interpólos debasquete

}ARAGUÁ DO SUL - A

Ajab (Associação Jara
guaense de Basquete) e a

FME (FundaçãoMunicipal
de Esportes) uniram-se

para realizar neste final de

semana o último torneio

inrerpólos do ano, nas de

endências do Colégio
) arista São Luís. Os
J '

Grganizadores têm previsão
de reunir aproximadamen
te 400 crianças, que vão dis

putar nas categorias Mirim,
até 11 anos, e Infantil, até
4 anos. A intenção do

evento é oportunizar a

nião entre os atletas que
raticam a mesma modali

dade, com intuito de inte- .

'a-Ios e incentiva-los a dar

continuidade ao esporte.
Ao todo, serão realiza

CIos 65 jogos, começando
o sábado pela manhã,
om previsão de encerrar

o domingo ao meio-dia.

,<\s disputas vão contar'

com 43 equipes, sendo

nove femininas e 13 mas

culinas no Mirim, e nove

femininas e 12 masculinas

no Infantil. "A vantagem é

poder contar com a estru

tura do colégio São Luís,
que tem duas quadras.
Também faremos os jogos
com períodos mais cur

tos", diz um dos

organizadores, Airton

Schiochet. Ele enfatiza que
outro ponto positivo é'

contar com o engajamento
dos professores, que estão

colaborando bastante para
a realização da atividade.

"Como muitas crianças
não poderão participar pOl;
jogarem em pólos muito

distantes ou por serem

muito novas, cada profes
sor se responsabilizou em

organizar um torneio inter

no em seus respectivos
pólos para garantir a moti
vação dos atletas", diz. (FR)

�BERTAS INSCRiÇÕES AO ESCOLAR DE VÔLEI
Fundação Municipal de Esportes está com

nscrições abertas ao Festival Escolar de Voleibol até
dia 10 de novembro, de segunda a sexta-feira, das
h30 às 13h30. O evento é destinado a alunos com

Idade até 11 anos (nascidos a partir de 1992) e

atriculados em escolas das redes municipal, estadual
e particular de ensino em J araguá do Sul. Cada
unidade educacional pode inscrever até três equipes
po masculino e feminino, 'sendo cada time composto
por 12 atletas. O congresso técnico está agendad,o
ara o dia 12 de novembro, às 15 horas, no auditório
a EscolaWizard Idiomas, enquanto que a realização

fO,s jogos acontece no período de 17 a 19 do mesmo
t1les. I

\

JARAGUÁ DO SUL - O

17° Encontro Canoa Ecoló

gica ''Verde e Vida Itapocú
reuniu no final de semana

canoístas de São Paulo,
Paraná, Rio Grande do Sul e

diversas cidades do Estado.

Aproximadamente 50 parti
cipantes saíram da barragem
de Guaramirim,pois o nível

do Rio Itapocú no centro da

cidade deJaraguá do Sul não

apresentou um volume de

água suficiente para que fos

se permitida a largada na

sede do Clube Kentucky.
Apesar' disso, os atletas per
correram os 85 quilômetros
restantes para chegar emBar

ra velha até às 19 horas da

quele dia.

Segundo os organizadoc

res do evento, o encontro foi

um sucesso, analisando que
não se trata de uma forma

de competição, mas de um

Divulgação

.,Atletas que contribuíram na avaliação do Rio Itapocu

passeio ecológico. ''Mais urna
vez trouxemos canoístas de

várias partes doBrasil cá, tam
bém como forma de pro
var a nossa preocupação com
o Meio Ambiente. Um dos

,grandes objetivos é chamar

a atenção das pessoas para a

preservação do rio, já que é

agredido com poluição e

desmatamento damata ciliar,
fatores que destroem os ma

nanciais", menciona um dos

integrantes do Kentucky,
Adilson Pommerening.

Depois de percorrer o

rio, Pommerening destaca

que as primeiras informações
, são positivas, avaliando que
houve uma peguena melho-

Segunda fase do Aberto.de Futsal t�ye início esta semana

JARAGUÁ DO SUL - A se

gunda fase do Campeonato
Aberto de Futsal/2003 iniciou
na tarde doúltimo sábado com

dois jogos. Pela chave ''D'', o
Posto Cidade goleou a

Galvanização Batisti pelo pla
car de 9 x 3. A outra partida,
válida pelo grupo "E", tam
bém terminou com goleada:
Bawnann 7 x 1 Indumak

A competição já registrou
270 gols em 32 jogos, o que

representa amédia de 8,4 por
partida. Weuton José da Silva

(Roger Rent a Carl
Pontopiso), Rafael Diego
Caetano (Kiferro'Juvenil),
Jéferson MajolJo (lcro Bor

dados), Luís Henrique
Rodrigues (Baumann),
Marinaldo Ademir Batista

(Galvanização Batisti) e Igor
Tarnawski (Franca Calçados)
estão empatados, com sete

gols, na liderança da artilharia.
o. Kiferro EC, que sofreu

quatro gols em quatro jogos,
se mantém como a equipe
com a defesa menos vazada,

OAberto de Futsal/2003
iniciou com 15 equipes divi
didas em três chaves de cinco

integrantes naprimeira fase, de
onde saíram os seis times que
estão disputando a segunda
etapa, organizada em dois

grupos de três componentes.
Nesta fase saem os semifina

listas para o cruzamento olím

pico e a decisão do título. Pro
movido pela Fundação Mu
nicipal de Esportes de

Jaraguá do Sul e destinado a

adetas com idade a partir de

17 anos- residentes, trabalha-
'

dores e estudantes em muni

cípios do Vale do Itapocu-,
o evento premiará os quatro
primeiros colocados com 100,
80, 60 e 50 quilos de suíno, '

respectivamente. Além disso,
as equipes classificadas até o

terceiro lugar receberão tro
féu e medalhas. Também ha
verá troféu ao time que ficar

na quarta posição, à equipe
mais disciplinada, à defesa
menos vazada e ao artilheiro

do 'campeonato.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• D�FINIÇÃO: PRÓXIMA ETAPA DA COMPETiÇÃO ESTÁ AGENDADA PARA OS DIAS 8 E 9 DE NOVEMBRO
Cj

Beto Alchini está
final do Norte

retana

Catarinense
GUARAMIRIM - o pi

loto guaramirense Beta

Alchini deu mais um gran
de passo à conquista do

quarto título do Campeo
nato Norte Catarinense de
Velocross ao vencer a pro
va realizada este final de

semana, em Massaran

duba. A chuva forte regis
.trada no domingo deixou

a pista do motódromo

bastante pesada, com mui

ta lama, exigindo mais da
habilidade dos pilotos. Os
organizadores da prova
informaram que aproxi
madamente 2,5 mil pes
soas prestigiaram o even-

to, acompanhando os pe- gens, chegando à segunda
gas ?os 90 pilotos vindos colocação, quando partir
de cidades do Paraná e para cima de Denis. Após
Santa Catarina) que cor- aumentar a pressão, conse-
reram em sete categorias guiu superar o piloto de

disputadas, Brusque, assumindo a lide-

Na categoria Nacional rança. Denis tentou por
e Força Livre, o piloto varias vezes reassumir a

Denis, de Brusque, assumiu ponta, mas não obteve êxi
a liderança da prova, segui- o to. "Eu estava mais rápida
do por Boca, de Jaraguá na parte mi�(a da pista,
do Sul, e Beta ocupava a aonde tentei tirar vantagem
quinta colocação. Após sobre Denis. Com este re-

disputa acirrada, Beta con- sultado, estou mais próxi-
seguiu efetuar ultrapassa- mo da conquista do quar-

Beto Alchini abriu 39 pontos de vantagem sobre o segundo colocado
Arquivo

to título consecutivo do

Norte Catarinense", diz o

piloto. Ao fim da prova,
Denis ficou com a segun
da colocação e Boca; com
a terceira. Alchini abriu 39

pontos sobre o segundo
colocado, que é o brus

quense.
Na categoria Cidade,

dois pilotos de Guarami

rim também subiram ao

pódio, Jean Maiochi ficou
com a segunda colocação
e Eduardo Zonta, com a

quarta posição.
A próxima etapa será

em Papanduva, nos dias

8 e 9 de novembro. Teo

ricamente seria a última,
mas os organizadores do

evento prevêem a realiza

ção de mais uma etapa no
final do mês de novem

bro ou em dezembro,
podendo ser nos mo

tódromos de Pirabeiraba

ou São João do Itaperiu.
A definição deve sair ain

da hoje. {FABIANE RIBAS}

Categoria Sênior decide a final este final de semana
]ARAGuA DO SUL -

Depois da vitória do Cruz
de Malta sobre o Kiferro

por 1 x O e do Vitória so

bre o Bazar do Rau por 1

x O no sábado passado,
/Vitória e Cruz de Malta se

enfrentam neste sábado na,

grande final da categoria
veteranos do 16° Campe
onato sênior às 16 horas no

Estádio João Pessoa. Esta

é a primeira vez, nesta L�

tegoria, que estes dois times
se enfrentam. Bazar do
Rau ficou com o quarto
lugar e Kiferro com a ter

ceira colocação. "Convida
mos todos a prestigiar a

grande final deste evento

que promete ser muito

emocionante", garante
Rogério Tomaselli, presi
dente da Liga Jaraguaense
de Futebol.

Na 11" Rodada do

campeonato jaraguaense
de futebol amad<;>r da pri
meira divisão que aconte-'

ceu no último domingo, o
resultado foi o seguinte na

categoria aspirante: Tupy
venceu o Flamengo por 5

x 2. Vítória e Caxias em

pataram em 4 x 4. Cruz de
Malta venceu o Ra�cho
Bom por 1 x O. Na cate

goria titular o resultado foi
o seguinte: Fian'(engo ven
ceu o Tupy por 1 x O, Vi
tória fez dois gols contra

um do Caxias. E o Cruz

de Malta empatou com

Rancho Bom em 1 x 1.

Neste domingo, dia 2,
acontece a 12" rodada com

as seguintes partidas: Ran
cho Bom enfrenta o

Flamengo no Estádio Rio

Camarada em Schroeder.

Cruz de Malta e Botafogó
jogam no Estádio Erich'

Duwe em Rio da Luz e

Tupy e Caxias jogam no

EstádioMunicipal Cláudio
Tomaselli em Schroeder.

Nesta rodada o Vitória

folga.
A classificação até o

momento na categoria as

pirante é a seguinte: Cruz
de Malta 17, Vitória 16,
Tupy 15; Flamengo 13,
Botafogo 12, Rancho Bom
nove, Caxias oito.

Na categoria titular o

Flamengo segue na frente

com 24 pontos, seguido
do Vitória com 23, Tupy
15, Caxias 11, Rancho
Bom sete, Botafogo seis e,
Cruz de Malta também

seis.

Amanhã, a parti das 19

horas, conforme edital, de

I

convocaçãd, acontece o

julgamento dos processos
na sede da liga jaraguaense
de futebol. Serão julgados
os processos, 30/03 do

Caxias, 31/03 AERancho
Bo'm, 32/03 Maicon

Junkes, atleta da equipe do
Vitória, 33/03 Eder Ra

mos Ribeiro, atleta do Vi

tória, 34/03 Fernando

Kath também atleta do

Vitória, 35/03 Edilson M.

da Silva do Vitória, 36/03 )
Raimar Hasse técnico do I

'"

Vitória e 37/03 Carlos !'Ricardo da Silva também

do Vitória que entrou com l'
efeito suspensivo da expul-.r
são recebida pelo árbitfo

"i

no último jogo cpJ2rtra o

Bazar do)&�ll.l.O 'jclgamen
to será feito pela junta de

jus ti�J desportiva de

Jar�á do Sul, {CG}
:/

NOTAS---------------,
QUATRO TITULARES VOLTAM CONTRA O FIGUEIREN�
Depois da vitória por 1 a O sobre o Atlético-MG, nesi
último domingo, o treinador Ivo Wortmann tem moi

vos para continuar comemorando. Além de a equipe te

se afastado ainda mais da zona de rebaixamento, o tél,
nico poderá contar com o retorno de quatro titulare;

para o jogo contra o Figueirense, na próxima rodada,
O lateral Lecheva, o zagueiro Jorginho, o atacanteJóbson(
o meio-campo Magnum voltam depois de cumpriren
suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Os três primeirol
retornam nos lugares de Rodrigo, Lima e AlbertinhJ
respectivamente. Em compensação, o treinador não pode!
contar com os meias Vélber e Sandro. Os dois receberas
o terceiro cartão amarelo na partida contra o Galo.

Com o retorno de um e a suspensão de dois jqgadores,
meio campo ainda está indefinido. O �ais provável é

entrada de Magnum ao' lado de Vanderson, Albertinho
Souza.A escalação definitiva, no entanto, só deve sairmesm
na sexta-feira.

- I

1

I , Classificação Brasileiro

Cal. Time PG T V E D

1 Cruzeiro 79 39 24 7 8

2 Santos 73 39 21 10 8

'1 Coritiba 61) '19 te) R 12

4 São Paulo 65 39 18 11 10
I

5 Atlético-MG 62 39 16 14 9 ii!
li
L, () ';:;n r"pj-"nn ()? '19 11) 14- 10 .�

#

7 Internacional 61 39 17 8 14 I

8 Criciúma ' 56 39 16 ,8 15

9 Goiás 56 39 15 11 13

10 Flamen2:o' 55 39 15 1C 14

11 Paraná 54 39 15 9 15

12 Guarani 54 39 15 9 15

13 Vitória 52 39 14 1C 15

14 Corinthians 52 39 13 11 15
•

ii

15 Fizueirense 49 39 12 13 14

1() o]: :. --PR 47 19 11 R 1R

17 V""ro 4() '1c) 11 11 11) �'

18 Pavsandu 45 39 14 11 14
li

ii. 19 Ponte Preta 44 39 10 15 14 I

" 20 [uventude 43' 39 9 13 17
,'-

21 Fluminense 42 39 10 10 19

22 Fortaleza 41 39 10 11 18

i,23 Bahia 39 10 10 19 51

124 Grêmio 37 39 9 10 20 J
I

PREPARE·SE
A água da

Academia Impulsr lo

,vai ferver...

POIIfIERPOOL

Amaior novidade

da HidNJg;nást;ca '

LANÇAMENTO
31 oe OU1U81l�
ÀS 18:30 MOIlA
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