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900/0
de preferência

Moedas somem de circulação
causando problemas ao comércio

311-1846/www.uroSÍIrV.tnlbr

PR.SfRV
César Junkes

Comerciantes de Jaraguá do Sul estão enfrentarido sérias dificuldades para fornecer o troco aos seus clientes

devido a escassez de moedas; especialmente as de R$ 0,05 e 0,25. A solidariedade tem sido a solução. Página 4

Casa de isopor é alternativa de
construção criada na Unerj

Cesar J unkes

Estudantes de Arquitetura e Urbanismo da Unerj elaboraram um projeto de residência de isopor.A
primeira experiência foi construída na instituição.'A idéia já é utilizada em outros estados. Página 6

Cesar 'Junkes

O atleta jaraguaense Samuel
Lopes ganhou este final de
semana a quinta medalha de
ouro na prova de carabina
deitado dos Jogos Abertos de
Santa' Catarina, somando 582

pontos. Página 12

Banco do Brasil

tem novo gerente
Com um almoço de boas

vindas ocorrido ontem na AABB

assumiu o novo gerente da agência
central do Banco do Brasil,
Valcírio Rocha Uliano, que veio

para substituir Fernando Pelissário,
que ficou em Jaraguá do Sul por
dois ano e quatro meses.

PÁGINA 4

Grupo deApoioMãos
Amigas faz doação às

crianças da Angola
PÁGINA 6

Basquete reuniu

400 crianças no

torneio interpolos
PAGINA 11
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Um alerta à sociedade!

Agradecimento
GILBERTO RAMos

"

" l�L'\�;.�::; {r.,'
Meu espti'éial'agratle'Cimento pela atenção da equipe da área

éÇ)ooercial e atendimento do Jornal Correio do Povo.

�;�\ condição de leitor '�stou cada vez mais convicto de que

0$:; classificado sjenfocam e atinge diretamente as

ri'bcessidà9�S do a�,Jticiante e do leitor, por esta e outras

razões é que sempr� insisto na solicitação dos anúncios em

classificados.

O Jornal Correio do Povo esta sem dúvidas trazendo as

respostas dentro das expectativas de seus anunciantes e

sendo de grande utilidade pública na região. Parabéns mesmo
e muito sucesso.

;1�'

TÂNIA

o que é o jogo compulsivo?
Existem muitas e variadas interpretações a respeito do jogo
compulsivo.
Um jogador compulsivo é descrito como uma pessoa cujo
jogo tinha causado contínuos e crescentes problemas em

quaisquer aspectos de sua vida.

Como determinar se você é um jogador compulsivo?
Só você pode tomar essa decisão. Deve existir o

reconhecimento que sua vida é ingovernável devido ao jogo.

Alguns sinais perigosos:
Incapacidade para parar de jogar, constantes

juramentos de abster-se;
Fantasias como: "Esta semana eu ganho", para

sobrepor a perda da semana passada e sonhos de maiores

ganâncias;
O descuido das responsabilidades ao concentrar-se

)

nas atividades do jogo;
Enormes variações de humor;
Faltas e atrasos no trabalho;
Antipatia com a idéia de parar de jogar e crença de

que a vida sem jogo é impossível.

Uma doença progressiva

O jogo compulsivo é uma doença progressiva. Existe muito
mais a perder do que o dinheiro. Lamentavelmente o

indivíduo desconhece que a maior parte de tempo está
sendo gasta com o jogo. O jogador é a última pessoa a dar
se conta do trabalho.
Se você possui algum conhecido com problemas de jogo,
escreva para: Jogadores Anônimos.

e-mail:jogadoresanonimos@yahoo.com.br
Os fundadores deste grupo são jogadores compulsivos em

abstinência.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246
Centro, ou pelo e-mail: r�dacao@jornalcorr�iodopov�.co.!..br. As cartas devem conter o ender.éço o�
telefone para contato. O Jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortoqráffcas e
gramaticais necessanas.

A banalização da violência
A cada dia que passa a soci

edade é testemunha de ações vi
olentas cometidas por pessoas

, aparentemente normais que,
movidas não se sabe por quais
motivos, apelam para atitudes

extremas. Somente no final de
semana que passou, duas pes
soas foram esfaqueadas em con

frontos gerados a partir de mo
tivos fúteis, o que demonstra a

fragilidade emocional dos infra
tores.

A violência assume hoje,
diversas formas e nem todas
são produzidas por uma mes

ma causa já que os atos de vi

olência têm distintas origens.
Observamos, no entanto, que,
ao contrário de três décadas

atrás, a maioria delas não tem

conotação política. Algumas
dessas formas podem ser con

troladas de imediato pelos
meios legais, enquanto outras

necessitam de amplo debate
e de um custo que, a curto pra
zo, a sociedade, sentindo-se
totalmente impotente, não

está disposta a pagar.
O psicanalista Jurandir

Freire Costa alerta a sociedade
sobre as armadilhas do pânico
ao assinalar que a palavra vio-

r Oquenemaa
sociedade civil
nem o Estado

podemfazeré
unificar todos os

atos de violência
numproblema

. insolúvel

assassinos de índios, assassinos
comuns, massacres de trabalha

dores sem-terra, infrações de

trânsito, corrupção, sonegação
fiscal, entre tantos outros atos,
têm diferentes naturezas.

A criminalidade comum, os
vandalismos urbanos, entre tan

tos outros atos, podem sermui

to bem solucionados pelo po
der normativo do Est.ado a cur

to prazo. Outros, que a priori'
parecem insolúveis, requerem
uma ampla discussão e consen

so da sociedade para serem re

solvidos.

Atualmente nos deparamos
com uma certa desilusão em re

lação a to'das as apostas feitas

no projeto humanista. Esse de
sencanto é a medida certa para
o nosso testemunhar da falên

cia desse projeto e da impossi
bilidade de sua realização quan
do as variáveis são muitas e as

interferências de tal monta que
não podemos mais permanecer
na suposição da previsão e nos

controles dos efeitos, Diante

gessa onde de violência que se

agiganta a cada dia, se faz ur

gente a união da sociedade

para, no mínimo, minimizar as

conseqüências.

lência - usada para denominar
a série de atos intencionais que
se caracterizam pelo uso da for

ça, em situações de conflito,
transgressão às leis que visam

ao bem comum e predomínio
da crueldade sobre a solidarie
dade no convívio humano -

hoje virou uma entidade oni

potente e onipresente, e que
o termo violência não desig
na uma essência moral ou ma

terial co forma e conteúdo

singularizados.
O que nem aa sociedade ci

vil nem o Estado podem fazer é

unificar todos os atos de violên
cia numproblema insolúvel. Ve
rificamos, por exemplo, que pi
chações, torcidas.organizadas,
quadrilhas organizadas,máfias
de droga, assassinos políticos,
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A formação de uma Frente Parlamentar para a

futura implantação do Conselho Municipal das
Cidades é a proposta do vereador Marcos

Scarpato, do PT, que participou recentemente, em

Brasília, da Conferência Nacional das Cidades,
evento que reuniu aproximadamente 3 mil

participantes de todo o Brasil. De acordo com o

vereador, durante a Conferência foram eleitos os

integrantes do Conselho Nacional das Cidades,
integrado por 70 titulares e 70 suplentes, sendo
40 dos movimentos populares, e os outros 30

representam o governo ( 14 são do governo
federal, 6 do governo estadual e lOdos governos
municipais). A intenção, de acordo como

Scarpato, é iniciar o debate no final deste ano e já
no início do ano que vem colocar em prática a

Frente Parlamentar, que vai encabeçar as

discussões sobre as diretrizes do Conselho, que
são habitação e moradia, meio ambiente,
saneamento básico e transporte e trânsito em

zonas metropolitanas e cidades de médio e grande
porte.

SEGURANÇA
Vereadores de Jaraguá do Sul estão preocupados
com a segurança nas rodovias da região.
Recentemente, as moções de apoio e de apelo dos

petistas José Pendiuk dos Santos e Marcos

Scarpato destacaram a necessidade de construção
de acostamento, ciclovias e instalação de redutores

de velocidade na rodovia SC 416 para oferecer
mais segurança aos moradores dos Bairros Rio

Cerro 1 e Rio Cerro 2. Da mesma opinião
partilham os vereadores Lia Tironi (PSDB) e

Maristela Menel (PFL) que destacam a necessidade

de mais cobrança junto ao governo estadual e

federal em relação, especialmente, aos problemas
crônicos da BR 280.

INDEFINiÇÃO
O secretário geral do diretório estadual do PMDB,
Adélcio Machado dos Santos informou ontem

que a situação do PMDB de J araguá do Sul

continua indefinida. Na reunião de executiva

estadual, realizada ontem em Florianópolis, quando
estava prevista uma solução para o caso, o assunto

foi discutido mas ;nada foi determinado. Machados
dos Santos afirmou que, o diretório estadual está

analisando a situação mas nenhuma decisão foi
tomada. Segundo ele, a equipe jurídica está

fazendo uma análise do problema e o que mais

provável é que seja formada uma comissão

provisória, que, por sua vez, terá o prazo de até
90 dias para marcar a data de uma nova

convenção. A convenção do PMDB de Jaraguá
do Sul não aconteceu porque foi cancelada pela
Justiça diante das irregularidades constatas.

ENTRE ASPA�
"Não se ganha mais eleição sozinho". A

afirmação é do presidente do PMDB de

Massaranduba, Ademir Sprung, ao referir-se a

necessidade de coligações para se chegar a

vitória nas eleições municipais.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
.NECESSIDADE: EVENTO VAI REUNIR ESPECIALISTAS EM INFORMÁTICA DE VÁRIAS PARTES DO BRASIL

Jaraguá do, Sul vai sediar 1 o

Seminário de Software livre
}ARAGuA DO SUL - o

deputado estadual Dionei

Walter da Silva (P1), em par
ceria com o Núcleo de

Informática da Acijs (Asso
ciação Comercial e Industri
al de Jaraguá do Sul) e com
o Gulux (Grupo de Usuári

os Linux da Unerj); promo
ve, no próximo sábado, das
8h30 às 17h30, no auditório li

da Acijs, o ''Primeiro Semi

nário de Software livre do

Vale do Itapocu". Com o

slogan "A liberdade é uma

opção que podemos esco

lher", o evento reunirá espe
cialistas em informática de

várias partes do Brasil. Dionei
abre o seminário apresentan-
do o projeto, de sua autoria

e dos deputados do PTWil

son Vieira e Volnei

Morastoni, que institui o

software livre na administra

ção pública de Santa Catarina.
O secretário de Cooperação
Internacional daprefeitura de
Campinas (SP), Djalma

Deputado abre o seminário apresentando o projeto

Cesar J unkes

Valais Filho, vai falar sobre
"A liberdade com o

Software livre; o coordena
dor de Informática da As

sembléia Legislativa, Jean
Carlos Sestrem, aborda o

tema "O software livre na

Administração Pública", e

CleberPisato, da Patimus, de

Florianópolis, fala sobre "A

experiência da Rede

Pavanello confirma

}ARAGuA DO SUL -

Cumprindo com um acor

do feito com outros parti
dos que dão sustentação à

administração municipal, o
presidente da Câmara de

Vereadores, Carione

Pavanello (PFL) deve largar
a presidência da casa duran

te a última sessão ordinária

deste ano, que deve aconte

cer no dia 15 de dezembro.

"Sou um homem de pala
vra e cumpro com o que
foi combinado", afirma
Pavanello, que deve ser subs
tituído por um vereador do

PSDB. Um dos nomes mais

.cotados para substituir

Pavanello é do vereador lia

Tironi, que já ocupou esse

cargo em oportunidades
anteriores. Além de Tironi,
também representam o

PSDB na Câmara os vereá
dores Roque Bachmarin,
Eugênio Garcia, Afonso
Piazera Neto e Adernar

Winter.

Angeloni com o Software

livre". O seminário segue
com palestra do coordena

dor do Openoffice Brasil,
Cláudio Ferreira Filho, com
o tema "openoffice.org pro
jeto Brasil"; do representante
do Instituto de Tecnologia da
Informação, que fala sobre"

Política de Software livre no
I

governo federal", e de Júlio

César Neves, da Previdência
Social do Rio deJaneiro, que
aborda a '''Evangelização
sobre o Software livre na

Previdência Social".
.

PROJETO � O projeto
Software livre foi apresen
tado na Assembléia

Legislativa emmaio passado.
Recentemente, foi aprovado
pela Comissão de Constitui

ção e Justiça da Casa e rece

beu parecer favorável do

Centro de Informática e

Automação do Estado de

Santa Catarina. A proposta
está na Comissão de Econo

mia, Ciência e Tecnologia
para apreciação.Dionei infor
ma que o projeto,'que possi
bilita o uso de programas
abertos pelo poder público
estadual, além da economia

aos usuários - já que dispen
sa o pagamento do

licenciamento - possibilita a

readequação do software à

realidade do usuário e evita a

dependência tecnológica ao .

fabricante.

residência da Câmara
acrescente o vereador.

Pavanello destaca ainda que
foi durante o seu mandato

que houve melhorias no

atendimento à imprensa
com a contratação de uma

jornalista, que também assi

na a publicação de um jor
nal com todas as realizações
da Câmara. Também salien

ta que é contra a perpetua
ção de políticos no poder e
aproveita a oportunidade
para criticar o deputado es

tadual do PT, Dionei Walter

da Silva, que, na opinião do

vereador, ainda não mos

trou trabalho em prol da
região. (MARIA HELENA DE

MORAES)

370-1414

I . mr·igs@'erra.(om.br '

L�II.!I B�rn.��!fct.l).c)fnb,!5�h, ��O;·

Cesar Junkes

Pavanello diz que está cumprindo com o que foi combinado

O atual presidente da
Câmara afirma que largo o

cargo· com a certeza do de

ver cumprido, Pavanello cita
como exemplo de suas re

alizações a total

reformulação no atendi

mento, estrutura TIsica e pos
sibilidade de atualização dos
vereadores através de cur

sos e palestras.· ''Agora, o
munícipe pode aparecer na

Câmara das 8 às 18 horas

com a certeza de que será

atendido", exemplifica
Pavanello. Ele também cita

a informatização da Câma

ra e o uso de celulares por
parte dos vereadores como

exemplos do seu trabalho

enquanto presidente. "Sou
presidente da Câmara de

Vereadores e não apenas de
uma parcela do Legislativo",

.
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IESCASSES: DIFICULDADE EM CONSEGUIR MOEDAS CAUSA PROBLEMAS AO COMÉRCIO LOCAL

Moedas somem de circulação
e comerciantes reclamam

]ARAGUÁ DO SUL - As

moeclinhas estão sumindo

de circulação. A constatação
é dos comerciantes e cobra

dores de ônibus de Jaraguá
do Sul, que são obrigados
a fazer verdadeiros malaba

rismos para dar o troco a

seus clientes. O gerente fi

nanceiro da empresa de

ônibus Canarinho, Edvar
Vítor Soprano confirma a

dificuldade atual. Segundo
ele, as moedas mais difíceis
de encontrar são as de R$
0,05 e 0,25, cada vez mais

escassas. Soprano revela que
nem as agências bancárias
estão em condições de aju
dar o comércio e a solução
tem sido a solidariedade
entre os comerciantes e ca

sas lotéricas.

Na avaliação de Sopra
no, a ausência de moedas
é resultado do hábito das

pessoas de guardar as mo
edas com cofres. O geren
te financeiro estima que o

Banco Central colocou.em

Cesar Junkes

Principal dificuldade é encontrar moedas de R$ 0,25
r

circulação algo em torno

de R$ 48,00 em moedas

para cada brasileiro. "A

moeda existe, o que está

acontecendo é que as pes
soas guardam

.

em'

cofrinhos e somente usam

<em caso de muita necessi

dade. É hábito das pesso-
o as guardarem as moedas

,em casa", acrescenta.

O gerente da agência
central da Caixa Econômi

ca Federal Je Jaraguá do

Sul, Adriano Preisler tam

bém confirma a escassez

de moedas. Ele também

destaca que o problema se

deve ao hábito das pesso
as em deixar as moedas
em casa, guardadas em

cofrinhos. "A população

pode trocar as moedas por
cédulas de papel e assim

minimizar o problema",
avalia o gerente.

O comerciante Pedro

da Silva Bonifácio revela

que a dificuldade é maior

nos primeiros 15 dias do

mês, época em que a mai

oria das pessoas ainda dis

põe de notas de papel. A
moeda que mais falta, se

gundo Bonifácio, é a de R$
0,25.Ele comenta que bus

ca ajuda nos caça-níqueis �
casa de jogos. "Nos ban

cos nem adianta procurar
porque eles também estão

com o mesmo problema",
destaca.

A comerciante Leisi

Hoerlle afirma que a soli

dariedade dos colegas tem

sido a salvação. Ela éomen
ta que está cada vez mais

difícil termoedas em quan
tidade suficiente para aten

der as necessidades d� co-
I

rnércio. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Banco do Brasil tem novo gerente em Jaraguá do Sul

]ARAGUÁ DO SUL - A

agência central do Banco

do Brasil está com gerente
novo. Trata-se de Valcírio

Rocha Uliano, que foi

apresentado ontem a

correntistas e empresários
de Jaraguá do Sul durante

almoço realizado I
na

AABB, que também con

tou com a presença de se

cretários municipais, presi
dente da Câmara de Vere
adores e prefeito Irineu

Pasold.

Uliano vem da agência
central de Criciúma, no sul'

do Estado, e vai substituir
Fernando Pelissário. De
acordo com o novo ge
rente, Jaraguá do Sul é co

nhecida em toda a Santa
Catarina pelo
empreendedorismo de

seus empresários' e por sua
significativa expressão eco
nômica em todo o Sul do
Brasil. Na avaliação do

Cesar Junkes

Valcírio Uliano assumiu ontem a função de g�rente do BC de JS

novo gerente, a meta é au

mentar ainda mais os con

vênios com empresários
da região, especialmente
ampliar os negócios com

as micros e pequenas em

presas. "Sabemos da pu
jança da região, em especi
al do potencial dos novos

empresários, que sabem.

sobreviver em períodos de
crise, sempre pensando no
crescimento econômico e

na manutenção da qualida
de de vida", ressalta o ge
rente, que também assina

la a preocupação em tam

bém expandir os negócios
com pessoas físicas.

O gerente Fernando

Pelissário; que permaneceu
em Jaraguá do Sul por dois

anos e quatro meses vai

para a agência central do

Banco do Brasil de Joinville.
Na avaliação de Pelissário,
sua estada emJaraguá do Sul

foi muito significativa. Ele
agradeceu G bom convívio

com a comunidade e ressal

tou o bom entrosamento

com os clientes.

Entre os bons negóci
os feitos durante a sua ex

periência profissional eml
Jaraguá do Sul, Pelissário
aporita a realização de con

vênios importantes, como
o firmado entre o Banco e

Acijs/Apevi, Prefeitura de

Jaraguá do Sul e Previdên
cia para os 2.200 funcioná

rios públicos municipais.
Também cita a inst�lação
de um posto de atendi

mento no Centro Univer

sitário de Jaraguá do Sul.
(MHM)

INFOR
LEVANTAMENTO
De 1985 a 2001, o segmento dasmicros e pequenas

empresas passou de R$ 3,4 milhões ( 50,7% do total

do setor de comércio e serviços, em 1985) para 7,3%
milhões de pessoas em 2001 ( 60,8% do total). A
receita, que era de R$ 149 bilhões em 85 atingiu 168

bilhões em 2001 (22,3% do total), enquanto as médias

e grandes empresas de comércio e serviços reduziram
a participação nesses 16 anos. Os dados são do IBGE,
do dia 11 de setembro deste ano, e traça um perfil
dos 2 milhões de microempresas e empresas de

pequeno porte de comércio e serviços em operação
no país no ano de 2001. Fornece informações sobre

estrutura de produção, participação no mercado,
-produtividade, fa,turamento, remuneração da mão-de

obra, entre outras. O levantamento informa ainda que
o número de micro e pequenas empresas do setor de

comércio e serviços, que correspondia a 95,5% do

total de empresas deste setor em 1985 chegou em 2001

com 97,6%

ORIENTAÇÃO
Com o objetivo de possibilitar aos participantes a

identificação de problemas decorrentes da má

qualidade, aplicação e utilização de materiais,
destacando formas de evitar erros em projetos e

execuções, o Centro Universitário de Jaraguá do Sul,
através do setor de Extensão e Relações Comunitárias,
promove o curso "Patologia das Construções", que
acontece em fevereiro do ano que vem. As inscrições
já estão abertas. O curso é destinado a arquitetos,
engenheiros civis, acadêmicos e professores ligados á

construção civil. As aulas acontecerão no período
noturno, durante cinco dias, sempre nas segundas e

quintas-feiras, das 19 às 22 horas. Com carga de 20

horas, o conteúdo enfocará a prevenção de falhas e

aprendizados de técnicos de reparo nas construções.
As aulas serão ministradas pela professora AnaRegina
Luebke, mestre em Engenharia Civil e pós-graduada
em Patologia da Construção Civil. Dentre as

abordagens, o curso vài orientar os participantes sobre
etapas do processo construtivo e uso na construção
civil, durabilidade de materiais e componentes das

edificações, origens da patologia, além de fornecer

informações sobre umidade, corrosão nos

empreendimentos, entre outros temas.

PALESTRA
O presidente da Assoéiaçãp Brasileira de Educação
Profissional, ,Paulo de Tarso Costa Henriques estará

em Jaraguá do Sul hoje à noite para proferir palestra
sobre "O Profissional da Tecnologia". Dirigida a

professores e alunos do curso de tecnologia do Senai,
a palestra acontece a partir das 19 horas, na Acijs (
Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IOBRAS: CONTUR SOLICITARÁ REUNIÃO PARA DISCUTIR PAVIMENTAÇÃO NO MORRO DA ANTENAGovernoEstadualcontempla
o município de Corupá

1 CORupA - A prefeitu
ra Municipal de Corupá,
através de convênio com

govérno do Estado assi

nou contrato para constru

ção de um ginásio de es

portes na Escola de Edu-

'cação Teresa Ramos no

valor de R$ 480 mil. O gi
násio terá 1009 metros

quadrados e atenderá amai

or escola estadual do muni

cípio, gue atende a cerca de

mil alunos, da educação in
fantil ao ensino médio. O

contrato está em processo
de licitação e a fiscalização
ficará por conta do Deinfra

(Departamento Estadual de
Infraestrutura). O pagamen
to será feito pelo governo
do Estado através da Secre
taria de Educação, e o pra
zo de conclusão da obra é

de 270 dias a partir da pu
blicação do edital. ''Atual
mente temos uma quadra
esportiva, aberta gue não

atende às necessidades em

dias de chuva. A constru

ção deste ginásio é na mi

nha opinião, uma demons-

tração, de gue o governo
estadual está descentralizan

do e atendendo a comuni

dade", destaca o prefeito
municipal Luiz Carlos

Tamanini.

Outra reivindicação
atendida pelo governo es

tadual, é a construção da

ponte gue liga os municípi
os de Corupá a Jaraguá do

Sul, na estrada Itapocu/
Hansa sobre o Ribeirão
Grande do Norte, A pon
te terá 10 metros de lar

gura por 35 metros de

comprimento, e terá um

investimento de R$ 351

mil, gue serão pagos 80%

pelo governo do estado
e o restante rateado entre

prefeitura de Jaraguá do
! Sul e Corupá .. O prazo
para construção é de 120

dias' após a licitação.
"Esta ponte irá facilitar o

tráfego entre os dois mu

nicípios e atenderá uma

grande empresa da região
e em especial os morado

res e turistas", finaliza o

Tamanini. (CG)

Cesar Junkes
A Escola Municipal de Educação Fundamental Guilherme
Hanemann esteve no Jornal Correio do Povo com seus

alunos da pré-escola da professora lsabela Faria co

nhecendo o dia a dia de um jornal. Sob a orientação de
Leni Bauer a visitação fez parte do projeto escolar "Es
tudando os meios de comunicação", onde através da
visitação os alunos desenvolvem trabalhos. Além dos
meios de comunicação os alunos já abordaram os as

Suntos animais, direitos e deveres da crianças, dias
dos pais e do estudante entre outros.

Comtur quer a pavimentação
'do Morro da Antena em JS

}ARAGuA DO SUL - O

Conselho Municipal de Tu

rismo deve encaminhar, ain
da este mês, convite a opera
doras de telefonia celular e

emissoras de televisão e de

rádio gue têm antenas

retransmissoras instaladas no

Morro daBoaVista para uma
reunião no mês de novem

bro. De acordo com o presi-
\

dente do Comtur, Dieter

Janssen, o objetivo desde en

éontro é propor um projeto
de calçamento demaisum tre

cho de acesso ao cume do

também conhecido Morro

da Antena, envolvendo uma

parceria de entre estas empre
sas e a prefeitura de Jaraguá
do Sul, gue já concordou em
ceder a mão-de-obra.

Dieter informa gue atu-

Cesar Junkes

Acesso ao Morro das Antenas necessita de pavimentação

alrnente o acesso conta com

1034 metros pavimentados
e 1545metros sempavimen
tação. Ele explica gue, como
há retas em algurrias partes

do caminho, é preciso fazer

o calçamento, gue seria de

concreto e tela, em 1.112

metros de extensão, com seis

metros de largura. Esta obra

deverá absorver um investi
mento de aproximadamen
te R$ 211 mil. Por ser o

Morro da Boa Vista um dos

principaispontos turisticos de
Jaraguá do Sul, inclusive para
o turismo deaventura e prá
tica de esportes alternativos,
pois conta com rampa de vôo
livre. Os integrantes do
Comtur defendem a constan

te melhoria desta estrada.

"Mas também entendemos
ser injusto o poder público
arcar sozinho com os custos,

já gue estas empresas não pa
gam nada para explorar o
nosso morro e ainda se be

neficiam do acesso para reali
zarem manutenção de suas

antenas", explicaJanssen, jus
tificando a proposta de par
cena.

GpoEx apresenta Palavras ...Palavras ...Palavras na Scar
}ARAGUA DO SUL - O

GpoEx - Grupo de Expe
rimentação Cênica, apresenta
hoje apeçaPalavras, Palavras,
Palavras, Na trama um ilusó

rio Dr. David Rosembaum,
é o pesguisador da universi

dade de Columbia, gue está

determinado aprovargue três

macacos, Milton, Kafka e

Swift trancafiados numa jaula
com máguinas de escrever,
são capazes de produzir
Hamlet Commuita imagina
ção, o autor alia a comédia 6-
sica ao humor inteligente para
representarpormeios nã� re

alistas os tormentos extremos

da criação literária. Omaism
teressante é gue no formato

anterior as três macacas divi
diam o palco num espaço de.
oito metros guadrados e o'

"palco", no caso, era um.an

daime. Asmáguinas de escre-.
ver, invisíveis. O diretor da

Cesar Junkes

Na peça, três macacos discutem dificuldades da criação

peça Gilmar Moretti, vem
modificando a estrutura e ofe
recendo um espaço menor,
de três metros com compu
tadores onde as "escritoras",
Leila Müller, Célia Volpato e

Margareth Klein, literalmente
fazemmacaguices diante das
máquinas, A proposta do

GpoEx é estudar através das
diversas modalidades cênicas
as suas diferentes manifesta

ções através do trabalho de

eguipe. O experimento cêni
co esteve em cartaz no Cen

tro Cultural, de abril a setem
. bro, sendo realizado um total

de 32 experimentos para um

público convidado. É \

a pri
meita atuaç�o das três atrizes
- uma comerciante, uma quí
mica e uma estudante de ar

guitetura - gue em 2002 se dis

puseram a ser voluntárias em

um "experimento". Passaram
por uma seleção e se prepa
raram durante oito meses 'an

tes da estréia. "Trocamos a

formação a cada duas sema

nas, o gue é um desafio bem

grande, já gue nem dá tempo
de ensaiar", conta a coreógra
fa carioca Lisa Jaworski, en
carregada da preparação cor
poral.A peça tem duração de
30minutos, e o mesmo tem

po para debate. Hoje a apre
sentação acontece para con

vidados e para agueles gue já
assistiram a peça. Para o pú
blico em geral a peça será exi
bida nos dias lO, 18 e 25 de
novembro a partir das 20h30
no pegueno teatro da Scar.

s,

A verdadeira alegria é estar de bem consigo mesmo!
Então que tal deixar a loja Vivian Vick

dar umjeitinho no seu visual?
Temos a mais modema linha em moda feminina
e acessórios pi que você se sinta ainda mais linda.

Confira nossos produtos
ISrAltaSISPlRANDIISUAII/SITA

RUBRa/DoldoRaa, 244-SI01-CaDUII-Ja/Blltládo$uJ
10811:316-1238-IJ-mall: IIIl11allVlck@bolnlalLcom

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMORADIA: CASA COM PADRÃO DIFERENCIADO DE CONSTRUÇÃO É APROVADO PELO PROINPES

Unerj
civil com

jARAGuA DO SUL -

Imaginar urna pessoa mo

rando em uma casa

construída somente de

isopor, malha de aço e ar

gamassa deixou de ser um

exercício de futurologia
para se tornar realidade. A

possibilidade de habitar um
imóvel que utiliza material
tão frágil ,e delicado como

o isopor já nã� é novidade,
pois a técnica vem se difun
dindo a passos cada vez

mais largos em várias regi
ões. A aplicação em um

ambiente educacional, no
entanto, é novidade que
Jaraguá do Sul apresenta de
maneira inovadora.

Através de um projeto
de pesquisa de iniciação ci
entífica de dois acadêmicos

do Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerj) hoje
formados, e com a coor

denação da professoraAna
Regina Luebke, foi possí
vel desenvolver a monta

gem da casa de dois anda

res, com aproximadamen
te 105 metros quadrados
que não possui vigas e pila
res de concreto, "Este es

paço é muito resistente e

tem qualidade e segurança.
Se comparada a outros ti

pos de técnicas construti

vas, não há diferença algu
ma", explica Ana Regina
Luebke. Ela acrescenta que,
no início do projeto apro
vado peloPrograma de In-

·1
I

I

•

Inova construção
de isopor

na

a casa

Cesar Junkes

Casa de isopor foi construída no bloco G da Unerj

centivo à Pesquisa
(proinpes), os três integran
tes começaram a estudar a

utilização e resistência da fi
bra de vidro e do isopor,
nome comercial do

poliestireno expandido
(EPS), o projeto inicial deu
tão certo que o grupo de

cidiu, através do Pró-reito
ria de pesquisa e extensão,
colocar em prática os estu

dos realizados com os ma

teriais. "O custo ainda não

foi calculado, mas sabemos
que é mais barato por cau
sa da economia na quanti
dade de madeira, já que não
se utiliza de vigas e pilares,
além de gerar pouco lixo

?a obra, que também acar

reta menor custo e tempo
na limpeza", avalia a pro
fessora.

Ana Luebke revela que

para manter a estrutura as

,paredes da casa receberam,
além de isopor, duas pla
cas de aço e ainda três cen

tímetros de argamassa es

trutural em suas laterais.

"Estes materiais são os que
dão estrutura para o imó

vel, sendo que o alumínio
também está presente nas

portas interna e externa",
frisa. Utilizado freqüen-te
mente nos países europeus,
a casa feita de isopor, se

gundo ela, quebra as bar
reiras da construção, pois
não utiliza os materiais usu

almente utilizados como os

tijolos", argumenta. Segun
do ela, pesquisas realizadas

por importantes laborató

rios brasileiros comprovam
que a técnica construtiva

possui resistência, além de
ser um excelente isolante
térmico e acústico. Já as ja
nelas são fabricadas em

PVC, garantindo aindamais
durabilidade e conforto
termoacústico ao projeto.
O material utilizado foi do
ado por empresas da re

gião, como também de São

Paulo, Paraná e Minas Ge

rais.

Localizada próximo ao

bloco G do campus da

UNERJ, a casa construída
com isopor vem chaman
do a atenção de acadêmi

cos, professores e da co

munidade pelos detalhes
sobre o processo utilizado.
A técnica alternativa já está

sendo aplicada em residên
cias em São Paulo, Amazo
nas e Rio de Janeiro, mas
a confecção em Jaraguá
do Sul depende de acer

tos, melhorias em alguns
detalhes e principalmente
mão de obra especializa
da. Cerca de 80% dos
materiais empregados na

elaboração do projeto fo

ram doados. Em breve, a

casa estará aberta a

visitação do público, pois
ainda faltam alguns deta
lhes para finalizar a obra.
No último trimestre, a

construção da casa de

isopor também contou
com a colaboração do ar

quiteto Renato Escobar,
que assessorou o projeto.

,

Seminário de curso superior de tecnologia do Senai

jOINVILLE/jARAGuA
DO SUL -- O SenaijSC
promove o Seminário
"Cursos Superiores de'

Tecnologia: o profissio
nal da Indústria" nas ci

dades de J araguá do
Sul e ]oinville, amanhã
e dia 5, respectivamente.
O objetivo dos encon

tros é debater com os alu

nos e empresários esta

nova modalidade da

educação profissional,
cujos cursos são de nível

superior, realizados em

três anos, com ênfase

nas aulas em laboratório e

foco nas competências
exigidas pelo mercado

de trabalho. O SENAI!
SC possui 16 cursos pró
prios e 16 em parce
ria, totalizando 3 mil ma

trículas nesta modalida
de.

O evento em ]a
raguá do Sul será realiza
do na ACI]S - Asso

ciação Comercial e In-

dustrial e o de]oinville
no Teatro Juarez Macha

do, no Centreventos

Cau Hansen. Nos dois

casos, a programação se

inicia às 19 horas, ambos
com a participação do

presidente da Associação
- Brasileira de Educação
Profissional-Asbepro, Sr.
Paulo de Tarso Costa

Henriques que falará

sobre a importância
do profissional de

tecnologia para a indús-

tria. Também preferem
palestra nos eventos o

diretor de Educação
e Tecnologia do Senaij
SC, Antônio Jo-
sé Carradore (em
Jaraguá do Sul), e o di
retor regional do Senaij
SC, Sérgio Roberto

Arruda (em Joinville).
Mais Informações po
dem ser obtidas no

Senai/Sc Jaragqá do Sul

(Oxx47) 3729500 ou no

site www.sc.senai.br.

Cesar Junkes

Doações da comunidade serão entregues-as crianças da Angola

'GrupodeApoioMãosAmigas
/

faz doação para Africa

jARAGUA DO SUL -- O

Grupo de Apoio Mãos

Amigas (Gama) realizou

um mutirão durante ape
nas duas semanas no mês

passado onde foram an

gariados diversos materi

ais para as crianças ango
lanas. Na campanha pro-

,

movida em parceria com

o COAMI (Conselho
Amigos da Missão), DCI
(Departamento do Culto

Infantil) da Igreja Evan

gélica de Confissão
Luterana do Brasil, e com
a importante participação
da comunidade e colabo

ração de empresas locais

foram arrecadados 785

brinquedos, 1015 peças
de roupas, 576 livros in

fantis, três calçados, sete
máquinas de escrever,
dois liquidificadores no

vos, 17 peças diversás

(cinto, jogos, pasta) e R$
630,00- reais. Segundo o

Gama os brinquedos se

rão encaminhados às cri

anças angolanas. ] á as

. máquinas de escrever,

liquidificadores e o di
nheiro serão encaminha

das a ONG África Espe
rança objetivando mobi

liar o centro comunitário
fundado pelo pastor
Weyi e sua esposa Kuzulu
Maleza Izabelle. O pastor
Weyi é educador nacional
da Cruz Azul de Angola,

entidade fundada na Suí

ça há 126 anos, presente
em 51 países e que tem

como objetivo alertar I
para os perigos das dro- j
gas, e pela reabilitação
dos adictos.

O Gama existe desde
novembro de 2002. "Co
nheci o pastor Weyi em
uma palestra realizada no

Brasil e ao conhecer os

trabalhos no qual a enti

dade se propõe a fazer,
resolvemos nos unir para
contribuir com as crian

ças angolanas, além de

trabalhar através de ações
voluntárias ajudando pes
soas e seus familiares a

vencerem problemas com
álcool e drogas, através

de aconselhamentos e vi

sitas domiciliares e enca

minhamento para trata

mento especializado",
explica Arsanjo Paul

Colaço, coordenador do
Gama.

Grupo, de Apoio
Mãos Amigas Reuniões

todas as quartas-feiras às

20 horas na Igreja
Luterana Apóstolo Pedro

(Centro)- sala 203A, 2°

andar, (em cima loja Ba

rato Maria). Mais infor

mações podem ser obti
das nos telefones 9962-
8154 j 275-0877 ou 9102-
3124 ou ainda no mail

maosamigas@netuno.com.br
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Landirenzo
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CARAGUA VEICULOS
firma parceria com a

empresa líder mundial
em sistemas de GNV

LANDIAENZDt

A Landirenzo desde 1945 projeta e cria sistemas de
conversão de gás natural para automóveis em vários

países do mundo, tornando-sé líder de mercado no ramo. A

empresa opera em mais de 50 países com subsidiárias,
escritórios de representação, auto-rizadas e centros de

atendimento ao cl lente.
Convencida de que a eficiência e a segurança podem ser

melhoradas constantemente e com o objetivo de reduzir

ainda mais a emissão de poluentes nos sistemas de

alimentação de gás natural, a empresa criou um centro de

pesquisa e desenvolvimento com investimentos na casa dos
milhões de dólares, sendo o mais moderno da Itália e um

dos mais atuais do mundo.
A qualidade é o. resultado final da tecnologia avançada, do
compromisso e da atenção às necessidades do cliente. A

qualidade de vida e reconhecida por organizações
internacionais fez com que a Landirenzo fosse certificada
com o ISSOrrS 16949, que 'permite desenvolver projetos
especiais de O E M junto às montadoras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

RS 60.000/00 RS 321/24

Consórcio Batfisfella
QUEM CONHECE, CONFIA.

Representante�.
autorizado: �,,;'.Wl,��

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

ALUGA-5E-c/ 9 peças, alv. R$200,00,
Tratar: 276-0605.

ALUGA-SE - alv, c/ 8 peças, na R,
José Mech, Bairro Souza, R$180,00,
Tratar: 276·0605,

ALUGA-SE - qtos mobiliados. Tratar:
370-3561 c/ proprietária.

AMIZADE - vende-se, c/115m2, 2

qtos e 1 suíte, toda murada, na Rua
João Plrman. Tratar: 275-0585 ou 9903-
1864, .

ANA PAULA II - vende-se, c/72m2,
terreno com 420m2, R$ 45,000,00
aceita-se proposta.Tratar: '273-0530.
(proprietário)

BARRA - vende-se, excelente, alv.

mais área p/ feta e duas garagens,
c/260m2, em terreno de 2.000m2,
próx, Malwee. R$150,000,00, Tratar:
376-0586. (proprietário)

BARRA - vende-se" próx. Malwee, de
alv, c/ 4 qtos, sala, copa, coz. lav. 2

banh. c/ box, garagem, toda murada,
c/ escritura, R$35,000,00, Aceita-se
proposta, Tratar: 370-6069,

(proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, c/ dorrn.,
sala, coz, e banheiro, R$14,000,00,
Tratar: 376-0035, (proprietário)

ESTRADA NOVA - vende-se, alv. c/
92m2, c/ 3 qtos. R$20.000,00. Tratar:
371·5512, Creci 8054. (proprietário)

NEREU RAMOS - vende-se, alv, c/

• Oar�gem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar.
• Lavabo:
• Churrasqueira:
• Cozinha e cbpa;
• Despensa
• !..i;lvi;lodena;
• Dep, De empregada;
• owc Sel\;ÇO;
• Sala intima;
• 1 Surte Srr'riple,s;
• 1 Su'te cf Closet;
• 1 Sutte Mester cl Glcset e
8anheiro:

• Acabamento de arto
padrão (granito, gesso,
MassacorrWM

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,

PROCURA-5E - p/ alugar na praia de

Enseada, p/ temporada. Tratar: 276-
1101,

'

RAU - aluga-se, de rnad. c/ 6 peças,
R$200,OO. Tratar: 9101·3688 c/ Joseni.

RAU - vende-se, alv., c/110m2, 3

qtos, terreno c/330m2, próx. Brasão.
R$38,000,00. Tratar: 371-5512. Creci
8054,

SÃO LUíS-vende-se, alv., c/200m2,
1 suíte, 3 qtos, gar. p/ 2 carros, ter.

c/ 1.080m2. Tratar: 9145-6570 c/
Charles.

VENDE-SE - de alv., na Rua João

Planinsheck, c/ 3 qtos e demais

dependências, R$55.000",00, Tratar:
370·8097 c/ Tina, Creci 9839,

VENDE-SE - alv., próximo do DG da

WEG, c/ 4 dorm., sendo 1 suíte, gar.
p/ 2 carros, coz, mobiliada, ampla área
de lazer. R$130.000,OO à combinar.
Tratar: 275-3070. Creci 8950

VI.LA NOVA - vende-se, sobrado,

R$120,000,00. Tratar: 370-4508.

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

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais de

Piratuba. Tratar: 372-3192.

Residê.ncia em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro .Amizade

Projetos / Execução /
Administração

e Gerenciamento da obra

Av. Mal.· DeockHQ da FOfIS8CSt 97,
Ed. Dlenert sobr'o'QJ. � Jar.,... do Sui

_R$ 15,000100 __
-R$ 30.000/00 __
_R$ 50.000/00 __
_ R$ 70.000100 __
_ R$100.000,00__

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlUÇÃ,O

DE JARAGUA?

Roy�

TERÇA-FEIRA, 4 de novembro de 2003

Temos outros valores - Com autorização do Banco Central

CENTRO - vende-se, c/ 2 dorm.

R$50,00. Tratar: 372-1395.

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 (47) 326-6654 cf Paulo - Qualquer horâno

CENTRO - vende-se, c/ 1 dorrn.

R$26.000,00, Tratar: 372·1395,

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

CURITIBA - vende-se, no Jardim

Botânico, c/100m2, alto padrão,
R$83.000,OO. Tratar: 9902-0348.

PRECISA-SE - demoça p/ dividir apto
no centro. Tratar: 275-2650 hor. comI.

c/ Luciana.

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

combinar. Tratar: 9133-3476. Creci
3476

VENDE-SE - c/ 2 qtos. R$18.000,00
entro e assumir presto Tratar: 9122·

7399.

VENDE-5E - novo, c/ 1 suíte + 2 dorm.,
sala, coz., lav., churrasqueira na

sacada, Área central. Ótimas
condições. Tratar: 9977-5408.

VENDE-5E - no Ed. Royal Barg, c/ 3
dorm. sendo 1 suíte, sacada c/ chur.,
cozo rnob, Entrada + pare, em 50 meses

direto c/ proprietário. Tratar: 275·

3070. Creci 8950.

VENDE-5E - na área central, c/ 1 dorm.
Ótimo preço. Tratar: 372-1395.

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

BAEPENDI - vende-se, c/ casa, semi
terminada. Tratar: 372-3192.

CHICO DE PAULA - compra-se, c/ mais
de 8,000m2, em Rodeio ou próximo
Cerâmica Krutzch. Tratar: 372-3063 c/
Egon.

CORUPÁ - vende-se, terreno/chácara,
c/ 52.500m2, área plana, beira-rio, próx.
do Seminário, R$130,000,00. Tratar:

,

372·3063 c/ Egon.

NOVA BRASíLIA-vende-se, c/412m2,
lateral Rua Fco. Tomaz de Goes.

R$25,000,00. Tratar: 371-5512, Creci
8054

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

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

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

, (proprietário)

TIFA MARTINS - vende-se, no Lot.

Pacucheq, 17x18,5, R$8.000,00.
Tratar: 273-0862,

TIFA MARTINS - vende-se, área de

14.000m, ótima localização.
R$100.000,OO negociáveis. Tratar: 370-
8097 ou 9104-5468, Creci 9839

TROCA-5E - terreno de 240m2 por carro
em bom estado. Tratar: 276-0605,

VENDE-SE - área de 30.000m2, próx.
Malwee. R$35,000,00. Aceita-se carro,
Tratar: 370-8097 ou 9104-5468. Creci
9839

VENDE-SE - na Rua José Mech ,

R$8,000,00 sendo R$4.000,00 entr. +
R$4,000,OO parco Tratar: 276-0605.

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

VENDE-SE - ao lado da Soco Amizade,
c/400m2, bem localizado,

.R$15.500,00, Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 9137·5573,

VENDE-SE - comercial, condomínio

centro, c/ 3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275·3070. Creci
8950.

VILA LALAU - vende-se, c/980m2, na
Rua Major Júlio Ferreira. R$65.000,00
megociáveis. Tratar: 371-5512. Creci
8054.

VILA. LENZI - vende-se, c/ casa em

alv, de 70m2, ter. c/468m2 na Rua

João André dos Reis, 338,

R$27.000,OO. Aceita-se carro até

R$12.000,00. Tratar: 371-2656.

PANIFICADORA - vende-se, padaria
c/ ótimo ponto, maquinário novo e

completo, Tratar: 371-4300.

VENDE-SE - loja de confecções, c/
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Sa Ias Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

LOCALlZACÃO:
Ruo Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- CentroFONE: (41')275-3070

CONSTRuSI. �
"Inovando Conceitos de Vida" \3

acessível. Tratar: 371-5512. CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO

FUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!

Compre, construa, reforme e amplie sue imóvel.VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto já
formado, c/ mercadorias e mobiliário.

Defronte p/ Marechal. Tratar: 275-

3070. Creci 8950.
11.245,00 R$98,BO
21.130,73 R$ 185/65

$ 30,8S0,87 R$ 271,OS
$ 42.26.l,�7 R$ 371,30

R$ G1.180,83 R$ 537,53
$ 88.923,07 R$ 776,43
!03,923,07 '_R$ 913,06

POSSUIMQS OUTROS VALORES E OUTROS PRAZOS
SPONCHIAOO

Trabalhamos UHn Au!.Orir�o (lo BACE�J
Disponibmzamos crédito para A'..t"móvelS e Motos, Confira!

Informa ões: 47 3360506 - 9124-1409

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

VENDE-5E-loja no centro c/ instalações
e estoque. Ramo de roupas íntimas.

Valor à combinar. Tratar: 9123-7355.

Apartamento· Frente ao Mar - 3 Dormitórios + Dep, Suíte - Garagem
R$ 220.000,00

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo

R$ 75.000100
Apartamento· 3 Dormitórios (Suite) + Dep, Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado no Centro - R$ 90.000,00

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO

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

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

Lances podem ser também embutidos ou com
FGTS (de acordo com norma do SFH)

Consulte-nos!

311-8814
S'·'&""OU·''-L":'lJiS'"; �

"

.;" +:" .

'''.
i',,, ,,' ,.

'\:. .:

�,,'.;:;l-;

"' ..•
" /

�
..

" ',,;

Empreendimentos
Imobiliários Ltda

Rua Epitácio Pessoa, 4 15 - ]araguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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REF II - Czerniewcz - Casa contendo 01 suite + 02
dorm. RS55.000,00

REF 168 - Centro - Casa com 274m2. Contendo 01
suite + 02 dorm. RS170.000,00

ALUGA- Casa comercial no centro de Jaraguá do Sul. Rua

Domingos da Nova. Atual SPl

REF 111 - Três Rios do Norte - Casa em alvenaria
contendo 03 dorm., sala, copa, COI., bwc, garagem.
RS48.000,00

REF 193 - Juventus - Casa contendo 01 suite + 02

dorm, sala, garagem p/ 03 autmóveis, 205m2 área
construída. R$90.000,00

REF 161 - FRANCISCO DE PAULA - casa em alvenaría
c/3 dorm., sala, copa, COI., bwc, garagem, salõo de festas
e píscina, terreno c/843m2• R$ 15.000,00

Lazer:

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna cf ambiente de descanso,
Salão de festas cfchurrasq. e bar, Home Theater,

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

REF 180 - São Luís -Icsn em alvenaría contendo 02

dorm, sala, COI., bwc, lavanderia. RS43.000,00

ED JARDIM DAS MERCEDES - Vila Nova - Apto
com 02 dorm. Entrada 23.500 + 48 parcelas.

REF 196 - Barra do Rio Molha - Casa c/90m2 e

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

REF 188 - Ana Paula III - Sobrado constendo 230m2.

Sendop 01 suite + 02 dor�. RS95.000,00

Prédio:

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

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

lotes com entrada + parcelamento ou RS21.000,00 a

vista

Mude seu conceito de viver
br;

(jarien�J_ÚJ&eis
R E S I D E N C 'E

3Dorms.,
(s�fuiol 5uite)

Lacalizaçâo rio Prédio: Rua Leopoldo lvuthnke,
Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 enrrada

saldo direto c/ tl Coue tru tora

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

R. Marechnl Deodoro da FOILsem, 972
ROylll Barg Ceuier � JI1I-nguIÍ do 51(1- se

CONSTRUS«
"[novando Conceitos de Vida"

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

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

empregos
VENDEDORES(AS) EXTERNO
Exigimos:
=Boa Apresentação;
*Dinamismo;

=Ambíção
=Prefcrencíatmcntc com condução próprta
Interessados comparecer com curriculum hoje 3' feira (tM ll/O3
nu horário das 9hs às ·12hs.e das I�l:30hs às 17hs.

Rua Max Willen 786 - Baenendi

Oferecemos:
=Comlssôes Atraentes;
*Bom ambiente de Trabalho

ADMITE-SE
AUX. ADMINISTRATIVO

Interessados comparecer com Ilurriculum hoje 3a feira 04/11/05
no horário das 9hs às 12h5 e das 13:30hs às nhs.
Rua MaxWillen. 786 - Baependf

NCOLÉGIO Eova ra
Ideal de Educação

Estamos selecionando professores de ensino superior
para as seguintes áreas:

- administração de empresas
- administração de vendas
- marketing
- administração de rh
-finanças
- contabilidade
- sistemas de informação gerencial
- contabilidade I

-economia
- legislação tributária
- matemática

Os interessados deverão:
a) ser pós-graduados (especialista, mestre ou doutor)
b) ter experiência profissional relevante na área
para qual esteja candidatando-se (no mínimo 4 anos)
c) ter experiência proflsslonal docente (ensino médio,
técnico ou superior)'

.

Os itens A e B são quesitos obrigatórios.

Interessados deverão encaminhar curttculum vttee, até
o dia 30/10/2003 para: rh@novaeracolegio.com.br ou
Av. Mal. Deodoro da Fonseca - galeria Dom Francisco
CEP 89250-000

'

TERÇA-FEIRA, 4 de novembro de 2003

Excelente

Oportunidade!
Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

ESTÂNCIA RIBEIRÂO GRANDE - está OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

recrutando recepcionista. sexo entregador ou motoboy. Tratar: 9975-
masculino. Tratar: 275-7995 cl Juarez. 9925.

CONSÓRCIO UNIÂO - precisa-se de

vendedores externos com experiência
na área de consórcios, salário fixo +

comissão. Tratar: 371-8153.

GANHOS DIÁRIOS

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

diarista, meio período. Tratar: 275-
2452 recado pi Mira.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
vendedora. Cursando técnico em

enfermagem. Tratar: 370-6224 cl
Sônia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como

diarista, cl experiência e referência.
Tratar: 9903-9383 cl Selma.

OFEREÇO-ME. - pI trabalhar,
experiência como colorimetrista, aux.
laboratório. laboratorista, aux.

tecelagem, possuo curso de Desenho

Técnico e Auto Cad R14. Tratar: 275-

6292 cl Anderson.

SENHORA - que perdeu o marido

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

TELE-MARKETING - precisa-se cl
experiência na área de consórcio, cl
telefone em casa (trabalho domiciliar),
salário fixo + comissão. Tratar: 371-
8153 - Consórcio União.

(/16
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-,ESCOLA

372-2032

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

NíVEL SUPER�IOR
Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

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

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
. \

Cursando: Ensino Médio

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

veículos
CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,

/ 60.000km, azul, ir. elétr., rodas. alarme,
. película e som. Tratar: 9117.-3464.

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

CORSA - vende-se, 4p, 01. Aceita-se
troca menor valor. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774.

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGASABERTAS-03/11/2003

0VENDEDOR EXTERNO (5903 A) com experiência em telefonia e celular.

0VENDEDOR (5897 A) com experiência em vendas de materiais de

construção ,

0VENDEDOR (5893 A) com experiência em vendas de automóveis.
oVENDEDORTÉCNICO (5875 A) curso superior em engenharia química
ou de alimentos, habilidade em marketing de relacionamento, técnicas de
atendimento ao cliente e vendas, possuir experiência em indústria

alimentícia.
0ASSISTENTE DE MARKETING (5889 EL) curso superior em Marketing
cursando ou completo, conhecimento em informática, possuirexperiência
na função.
oVENDEDOR INTERNO (5900 EL) segundo grau completo. experiência
em vendas.
°ELETRICISTA p/VEíCULOS AUTOMOTORES-(5885 EL) experiência
com veículos automotores (carros de passeio. caminhonetes, caminhões)
e conhecimento em instalações de travas e alarmes de veículos.
oENGENHEIRO MECÂNICO (5884 EL) curso superior completo em

EngenhariaMecânica, conhecimento em informática, experiência na função
e ter facilidade de comunicação na escrita e fala nos seguintes idiomas:
Italiano/Inglês e Espanhol.
0AUXILlAR DE PESSOAL (5867 A) segundo grau completo, conhecimento
em informática e área trabalhista. ter experiência na funçâo
0GERENTE ADMINISTRATIVO (5841 EL) terceiro grau, experiência na

função. conhecimento escrita fiscal, setor pessoal e financeiro.
0AUXILlAR PESSOAL (5842 EL) segundo grau completo. conhecimento
em informática, experiência na função.
o'COMPRADOR/VENDEDOR (5851 A) segundo grau completo.
conhecimento em infomnática, falar fluente língua alemã, experiência na
área de compras e vendas.
0VENDEDORA (5854 A) segundo grau completo, possir conhecimento
em informática. falar fluente a língua alemã, experiência em vendas.

oAÇOUGUEIRO (5850 A) segundo grau completo, experiência em vendas

e açougue. falar língua alemã.
0ENCANADOR INDUSTRIAL (5818 EL) primeiro grau completo.
c�nhecimento em interpretação de desenho, solda e montagem.
0SERRALHEIRO (5819 EL) primeiro grau completo, conhecimento em

interpretação de desenho, solda e montagem.
0FERRAMENTEIRO (5860 A) segundo grau, experiência de mais de 3

anos na função.
oMECÂNICO MONTADOR (5820 EL) - primeiro grau completo,
conhecimento em interpretação de desenho, solda e montagem.
0CALDEIREIRO (5821 EL) primeiro grau completo. conhecimento em

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

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

função.
0REPRESENTANTE COMERCIAL (5775 EL) segundo grau completo,
conhecimento em informática. possuir veículo próprio e celular. com

experiência na área gráfica.
oREPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo grau completo.
atuar no seguimento de gráfica, papelaria e embalagem, possuir registro
no COREe nota fiscal, se possível tercateira de clientes fomnada. atuar
nas regiões de Blumenau, Rorianópolis e Rio do Sul.
° INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (5843 A) segundo grau completo. ter
conhecimento em informática: hardwere,Webdesigner, Corei Draw e Photo

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

cursando.
0AUXILlAR DE CAIXA (5844/5847 EL) primeiro grau completo. acima
de 16anos.

oCOSTUREIRA (5783 EL) experiência de 1 ano na função em máquina
overloc, cobertura e reta, residir na cidade de Guaramirim.
°MARCENEIRO/MONTADOR DE MÓVEIS - primeiro grau completo,
experiência na função.
oMOTORISTA DE VAN (5868 EL) segundo grau. possuir Curso de

Segurança Defensiva, ter disponibilidade para viajar, conheceros estados
de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.

00PERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do

ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo. sexo
masculino.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CIP89255-000

Fone(47}371-4311 Fax(47}275-1091
recrutamento@bumana.com.br www.bumana.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Período: 02, 04, 09, 11 e 15/12/03
lnvest.: 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 mlnlmo de participantes

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

Operador de Computador
INFO

Primeiros Passos
da Informática

Operador de telemarketing
Telefonista e Recepcionista
Inglês - New Generation

Barman

Capaçitaçãjl Prll�ssiOllal em
, Rotinas Admlms1ratíVas

Capacitaçijo Profissional
em Vendas

Webdesigner

Mollta2em e Manutenção
de'Computadores Turismo e Hotelaria

.

1(((/
Microlins
Centro de formação I'rofi..ional

Rua Exp. Cb. Harry Hadlich, 35 - Centro Telefones: 372-3575/372-1299
.......

IWIW.microfins.oom.br Mais de 500 lranquías em todo o Brasil.

CORREIO DO POVO 5

IMPERDíVEL!!!

5.

..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.

...,�()g�í.lI11í.l: _

_ �_....�....!.:_..��!��..�Ç!..P!q��.�.�qE�nS!�':'!�Ç!_�_���D�9gD,§tr,:,ç�.9)xi.I:��. .... _ .. _. ,._,

2. Durabilidade de materiais e.componentes das edificações.
....

..

3: "efrigensda'pátoTõgIa:
.. � ,-- , .. - .. - . ,. . .

'4'�""'-""'F"róbfém'a's"'patof6gIc'6s"Eún':--'-'"
o ••••• o •••••••••••••••• , •••• ,.

......

FUndaçõeS
Estruturas'
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos
Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

Manifestações:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

6. procedimeútódé repárós"

Informações: 275�8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br
\

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

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

CORSA-vende-se, sedan, branco, 01,
1.0, único dono. Aceita-se troca por
astra, 00/01, 2p. Tratar: 372-2907.

D-20 - vende-se, 93, compl., c/ couro,
super impecável. R$24.500,00. Tratar:
371-7778 c/ Cleber.

KADETT - vende-se, 92, SL, 1.8.

R$4.500,00 + 15x R$218,00. Tratar:
370-8043 ou 9975-3056 c/ OdineL

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

KADETT - vende-se, GL, 1.8, 94,
álcool. R$8.000,00. Tratar: 370-8592.

KADETT - vende-se, 92, SL, vermo

R$7.800,00. Aceita-se troca por carro'
de maior, valor. Tratar: 9905-3900 c/
Marcos.

MARAJÓ - vende-se, 81, prata, doc.
EM DIA. R$1.900,00. Tratar: 275-2848.

ÓMEGA - vende-se, 3.0, 94, CD.

R$15.000,00. Tratar: 9953-9966.

ÓMEGA-vende-se, CD, 3.0, 94, GNV.
R$17.300,00. Tratar: 370-8043 ou

9975-3056 c/ OdineL

ÓMEGA-vende-se, CD, 95/96, cinza,
de particular. Aceita-se troca. Tratar:
9979-1437.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.

R$12.800,00. Tratar: 9962-3664.

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

FIORINO-vende-se, píck-up, warking,
97, c/ capota marítima, + rodas.
R$8.900,00. Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355.

compra _ vende ', troca
financia _ novos e usados

Tel: 371-1212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

PALIO - vende-se, EX, 99, a.c., tr. ôrnega. Tratar: 273-6242 ou 9133-
e Ié t r. e alarme, 22 dono. 9510.
R$12.700,00 ou R$6.700,00 entr. ---�------

'I- pare. de R$267,00. Aceita-se UNO-vende-se, 4p, 01, preto, cornpl.
carro de menor valor. Tratar: 9957- Tratar: 9962-9363.
0278 ou 370-2706 após 14:30 c/
Talita. COMPRO

CONSÓRCIOSPALIO - vende-se, DEX, 97, c/ trio
etétr., prata. Aceita-se troca por carro

02/03, semi-novo, cornpl. Tratar: 370-
4230 ou 371-1922. DE CARROS E

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

PARCELAS PAGAS..
'

PAGO À VISTA.
Tratar: (47) 9951-3905

TIPO - vende-se, 95, SLX, 2.0, c/
rodas esp, R$8.500,00. Tratar: 9973-
8730.

TIPO - troca-se, LE., 1.6, 95, 4p, ótimo
estado + DT 200, 92, original, por

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pick-up Corsa 1.6

�';,'t�ac4d\�·gT��;; ��
Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
5-10 compl.
Ka
Courier Clx
Gol 1.0 compl.
Corsa Sedan, Gl,.1.6
Blazer 2.2
Mondeo cornpl.
Palio EX
Escort Hobby
S-10
Chevette Dl
Saveiro 1.6
F-400
Moto Tenere 600
MB608 carroceria
MB '1513 caçamba
F-l000 carroceria
MB 1113 truck
Fusca relíquia

01
01
01
01
00
00
00
99
98
97
97
97
97
96
96'
96
91
90
90
89
82
79
78
75
73

cinza
laranja
azul
verde
branco
azul
cinza
azul
vermelho
amarelo
prata
azul
azul

G
G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
G
D
D'
·D
D
G

�
$!JJEIÇfJf! 370�3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

CG 125 KS
UNO 1.0
TWISTER
CELTA 1.0 C6 KIT MAIS

�§f:1AR�'�LX, ��MPlETO
KA Gl 1.0
CRIPTON Tl05E
Gal SPECIAl
CORSA WIND
GOL MI 1.0, 4P
PALIO ED
SAVEIRO MI C/AR + TRIO
GOL MI 1.8 C/ D.H.
GOLMI1.0 _

CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME
ASTRA GlS
SAVEIRO ci 1.8
ESCORT HOBBY
GOlF GL COMPL. (-AR)

��fu�1xd�88c�Pl.
ESCORT HOBBY 1.6
GOL 1.0 _

FIORINO FURGAO
OMEGA GlS 2.0 COMPL. + TETO
KADETT Sl/E

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

Palio ED, 2p 97

Fiorino alongada· 97

PassatAlemão, eompl.+ Aut .95

GolMI 98

Vermelha

Cinza

Branco

Branco

Bege
Preto

Grafite

Bordõ

Azul

vw

Gol i.o 93

GM

Kombi envidraçada 93

Gol 02

Omega 93

Corsa piek-up 96

Corsa 98

Corsa 4p, eompl. 99

Besta GS eompl. 99 Prata

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

R$ 8.800,00

R$15.900,00

R$ 9.800,00

R$ 6.600,00

R$, 6.700,00

R$ 11.800,00

R$12.500,00

R$10.500,00

R$ 9.800,00

R$15.500,00

R$34000,00

Clio RN Sedam 1.6
Fiesta Gl
Palio Elx 1.3
Ford Ka Gl
Corsa Sedan
Parati compl.
Parati 16v
Kadett GlS ·compl.
Vectra GlS
Corsa Gl 1.4
Gol 1000l
Corsa Wind
Astra GlS
Vectra GlS
Escort l 1.6
Gol Cl
Fusca

Prata
Prata
Amarelo
Branco
Bordô
Prata
Cinza
Branco
Verde
Cinza
Vermelho
Azul
Vermelho
Azul
Vermelho
Azul
Branco

2001
2001
2001
2000
1999
1998
1998
1998
1997
1996
1996
1996
1995
1995
1993
1989
1983

R$ 23.500,00
R$ 12.500,00
R$ 21.000,00
R$ 11.800,00
R$ 14.500,00
R$ 16.500,00
R$ 12.800,00
R$ 13.000,00
R$ 17.800,00
R$ 11.500,00
R$ 9.800,00
R$ 9.600,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 7.800,00
R$ 6.000,00
R$ 3.300,00

Celta
Astra Milenium Sedan
Corsa 1.6 c/ a.c. 4p
Astra Gl 2p
S-10 c. Dupla c/ kit GNV
Astra GL 2p
Vectra GlS compl. C/ air bag
Corsa Wind 4p
Corsa Wind MPFI
Chevette Dl
Chevette Dl

GM
Vermelho
Prata
Branco
Verde
Prata
Vermelho
Branco
Cinza
Cinza
Prata
Cinza
VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
FORD

Cinza
Verde
FIAT

Cinza
Preta

03
01
01
01
01
99
98
98
97
93
91

02
02
99
95
95

90
98

02
96

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

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

Gal MI 1.0, 2p', eompl.
Gol S 1.8, álcool

��i ��H.8'�p �I�����irava, I.t, d.t.
Voyage Cl, 1.6, álcool

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Hatch 1.0 4p a.c., 1.\" d.t.
S-10 Deluxe. compl.
Vectra GlS 2.0
Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q.
Corsa Wind
Vectra 2.0 Gl compl. GNV
Chevy 500
Monza SlE 2.0
Vectra GLS 2.0

Escort Gl 1.8'a.q.
Escort GlX 16v, 1.8

GM

99
97
91
95

99
85
97
01
88

99
00
98
97
99
99
98
89
88
98

92
97

branco
branco

cinza.
verde
branco
branco
prata
verde
prata

azul rnet,
bordô

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones

Escort Gl
Fiesta 4p

Uno Mille Fire
BMW 328i automática

branco
prata
azul
branco

vw

f
branco
bege
branco
azul meto
branco

275-3711
'Temos mais opções'

FORD

VE CULOS

GM Celta 01
Corsa Wind 01
Kadett GL 93
Monza SLE compl. 91
S-10 MPFI 97
Astra Sedam GLS compl. 00
Omega CD 4.1 GNV 96
Gol Special 02
GoIMI8v4p 99
Uno fire 02
Palio Weekend 97
Palio ED 4p 98
Uno Mille EP 4p compl. 96
Tempra HLX 16v compl. 97
Escort Hobby 95
Ford Ka 00
Versailles 1.8 4p GL 96
Ranger XL 4p diesel 01
Escort 1.6 GL 94
Biz ES 01
CG Titan KS 01

YBR 125 gasolina 02

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

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98

Vectra CD 2.0, compl., c/ teta, gasolina 96

Kadett 1.8, álcool 93

Elba Weekend 1.5 IE 4p, c/ a.c., gasolina 93

Gol CL 1.6, gasolina 92

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

Chevette SL, 1.6, gasoiina 87

Brasilia toda original 80

Fusca 1300 78

preta
branco

branco

cinza

branco

verde musgo
verde musgo

prata met.

dourado

prata
verde

branco

vw

FIAT

FORD

MOTO

Gol8v4p Branco
Gol 16v4p Verde
Go11.0 2p Cinza

Golf2.04p Cinza

logus 1.8 GL 2p Cinza
Pick up Fiorino 2p Cinza

Tempra 16v4p Azul
Uno tBturbo Zp Preto= G 1994

Verona2.0.4p Vermelha G
Escort l 1.6, 2p Azul G

Escort Hobby 1.6 2p Azul A

Ranger 1.0 2p Branca G

Blaser2.24p Cinza G
Del Rey 1.6, 2p Marrom A

XLR 125 Preta G
Titan 125 KSE Vermelha G
Titan 125 KSE Vermelha G
Titan 125

_
Azul G

Barraca para camping completa 1994

1994
1994
1993
1995
1996
1987
2001
2003
2001
1994

Parati
F-250
Twister
Titan ES
KaGl
CorsaWind
Astra
Kadett
PalioCl
Gol1.6 CLI
S-10deluxe
'[empra
Omega
MonzaGLS
D-20 gabinada
Belina GlX
F-l000
Escort GLX euro

g�ig�k
Blazer
Unomille
Palio
logus
D-20

99
03
02
01
00
99
99
97
97
96
96
93
93
92
89
89
89
96
01
94
97
91
01
94
95

cj partida, 22 dono

motor zetec, cf opc,
2p
2.0 completo
cz coc.

c/ opc,
cabo eSL, GNV, compl.
compl.
GNV
compl.
compt.
álc., d.h., 1.6
carroceria madeira
1.8, d.h., a.q., I.t., d.t.
cf opcionais, 4p
compl.
4p, compl., Gasolina
1.0
4p cf opc., único dono'
Glcompl.
compl. Cabinada

FIAT

FORD

HONOA

cinza
branco
branco
branca
preto
grafite
cinza

bordô
bordô
branco
azul
preto
bordô
cinza
branco
grafite
bege
branco

Compra Financia
Ru�)yál.�� lVIariiuarclt;185Ô:� Bilfrâ'dil'�iiflVlCi,!b� f�ªrllgují"�ô s�r;-i:'ªç::i]
Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01

S-10 cabo Estendida, ôcll., GNV Azul 98

Escort GL 1.8

Fiori n o Fu rgão
F-iOOO dupla tropical, 4p
Fiorino furgão 1.0
santana d.h. 4p
Uno CS 1.3, gas,
Monza SL

F-iOOO

Azul

Branco

Branco

Branca

Bordô

Amarelo

Cinza

Amarela

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

R$ 14.900,00
R$17.500,00
R$ 19.000,00
R$ 5.500,00
R$ 8.600,00
R$ 6.500,00
R$ 10.500,00
R$ 16.500,00
R$ ·7.0ÔO,00
R$ 4.600,00
R$ 3.500,00
R$ 4.200,00
R$ 2.900,00
R$ 3.700,00
R$ 2.000,00
R$ 1.800,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 1.900,00
,R$ 6.900,00

Vf Val:(i)rarutim l finanças

Corsa Sedam 4p
S-10 GNV
D-20 custam S .

Monza SLE
Uno 2p
Fiat eletr. 2p
Kadet c/ trio; a.c.
Corsa Sedan
Tomado
XT 225
CBX 200

" CBX 200Biz
Biz
TOday
KML c/ freio a disco
adett lite

Kadett
Fusca
Tuister

00
96
91
89
96
94
96
02
02
00
95
98
98
01
91
88
94
92
76
02

branco
cinza
branca
prata
verde
verde
bordô
grafite
Branco
prata
roxa
vermelha
verde
preto
vermelha
vermelha
preto
cinza
branco
vermelha

96

96

95

94

92

91

90

86

Mercedes conversível 450, 6cil

Vectra GLS compl.
Corsa Wind Super
Verona GLX 4p
D-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo

D-20cab. Simples

Voyage CLll.8
Gol CL1.6

Escort Hobby
Fiesta CLX, 4p, 1.0
Uno EX c/ opc,
Logus GLS compl.
Chevette Blm 1.6

amarela

branco

preto
branco

branca

bordô

prata
preto
dourado

branco

branco

azul

prata
verde

G

GNV

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

G

G

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

FIAT Uno Eletronic 2p Bordõ 96 R$ 7.900,00
Tipo IE 2p(-a.c.) Preto 94 R$ 7.800,00
Tipo IE 4p, compi. Azul 95 R$ 9400,00
Uno álcool Prata 86 R$ 3.500,00
Tipo IE 2p, compi. Prata 94 R$ 8.200,00

FORD EscortGl Preto 94 R$ B.900.00
EscortGL 2p Prata 95 R$ 9.600,00
EscortConv. 2p compl. Bordô 94 R$11.900,00
EscortHobby 2p Prata 94 R$ 7.300,00

GM S-10 lurbo diesel4p Bordô 98 R$ 39.700,00
Monza Classsic compl. Cinza 89 R$ 6400,00
KadettSLE Branco 81 R$ 6.300,00
Kadett SL riar, álcool Preto 92 R$ 6.800,00

VW Go18vM14p' Vermelho 99 R$13.500,00
. Van furgão 1.6, gas. Branco 99 R$13.500.00
Parati CL 1.6 Branco 85 R$ 3.500,00
Gol Special Cinza 03 R$13.800.00
Voyage CL 1.6 álc. Prata 88 R$ 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. Dupla 2.8'die. Cinza 00 R$45.500,00

98

95

94

86/92
85/94
95

94

94

98

99

94

93

95

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

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

Preto 91
97
91
91

98.
96
96
02
87
98
01

R$ 5.900,00
R$ 8.900,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 21.000,00
R$ 7.500,00
R$ 9.900,00
R$ 12.500,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700,00
R$ 3.400,00
R$ 4.000,00
R$ 1.700,00
R$ 3.200,00
R$ 7.000,00
R$ 7.500,00
R$ 14.000,00
R$ 18.000,00
R$ 35.000,00
R$ 12.900,00
R$ 11.900,00

Escort l 1.6
Uno 1.0
Del Rey
Saveiro Cl, 1.6
Vectra GlS 2.0 4p
Uno 1.0 2p
Gol1.6

-

Gol Special
Belina l 1.6
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
Gaiola motor AP 1.8
CG 125
Fusca
Yamaha YZ 125
Gol LO
Corsa Millenium 4p
Gol 1.6 compl.
Cherokee Laredo

Veetra GlS 2.0

Branco
Azul
Prata
Grafite
Bordo
Branco
Branco
Cinza
Vermelha
Prata
Amarela
Vermelha
Branco
Azul
Branco

85
83
97
94
01
00

.97

Prata

Vermelho
Azul
Azul

�-
BONDA IIIMotos 311-0802

311-8281
Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro· Jguá do Sul

1999/2000
1987/1987
1995/1995
1997/1997
1997/1998
1998/1998
1998/1998
1995/1996
2000/2DD1
2001/2D01
2001/2001
20D1/2002
2001/2002
2DOO/2000
2001/2001
2003/2003
2003/2003
2001/2002

PRETA
PRETA
VERMELHA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
VERMELHA
PRATA
VERMElHA
PRATA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
AZ�L
AZUL
AZUL

BIZ ES
CG 125
T1TAN
T1TAN
T1TAN
T1TAN
TITAN
NX 350 SAHARA
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
T1TAN KS
TITAN KS
T1TAN ES
TITAN ES
BROS ESD
NXR 150 EGD
TWISTER

03

02
01

01

01

01

01

00

00

98

98
98

96

Corsa Sedan - modo novo

Gol Power cf trio +ar

Celta cf opc.
Scenic RT 1.6 compl.
Golf 1.6 compl. Air bag
Palio ELX cornpl.
Clio Sean RT, top de linha

Clio 4p cf ar
Astra GLS 2p cornpl.
Honda Civic LX

Uno SX 4p cf trio
Ka cf ar, trio, som
Fiesta cf ar + d.h., 4p

Prata

Cinza

Branco

Cinza

Vermelho
Branco

Vermelho

Azul

Azul

Prata

Vermelho
Azul

Vermelho

f

'310-3021 ZÉCA AUTOMÓVEIIS
Av. Preto walde!���ubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do sur 2

__7__�__-..;3;..·_5__0_7_....
Palio EX 4p
Uno, EP 4p cornpl, (-ar)
GDI CLI 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

cinza

azul

branco

azul

bordô

verde

azul

branco

bege
cinza

amarelo

Honda Civic lX automát. 00/00Saveiro CL 1.8, d.h. 00/01Gal 2p MI 1.6 97/97Escort Hobby 96/96S'10 4x4 cabo Simples 99/99Uno EX , trio. 95/95Fusca L 1300 77/77Gol Plus 16v 4p. a.c., trio 98/98I Gal MI 16v 00/00Gal Plus MI 8v compl. 97/98
gOlI 2p CU 1.6, a.c., d.h. 96/96
° MI8v 98/98Monza Classic 86/86Kadett SLE, d.h. e trio 93/93

�ectra CD ABS, air bag 98/99
scorr Hobby 1.6 93/93Cilo Sedan, comp!. (-d.h.) 01/01Voyage ci 1.6 92/92

�.1 Deluxe CS - trio 98/98
arati ct, a.c. 93/93Chevette st, 2p 88/88

�orsa Sedan GlS 1.6 16v 97/97ord F-250 CD tropical 00/00

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

branco
branco
branco
prata
prata
cinza
branco
prata
branco
vermelho
branco
branco
prata
branco
prata
prata
branco
verde
azul
bordâ
branco
cinza
branca

R$ 32.500',00
R$ 19.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.500,00
R$ 32.500,00
R$ 9.500,00
R$ 2.700,00
R$ 15.300,00
R$ 16.800,00
R$ 14.800,00
R$ 11.800,00
R$ 11.500,00
R$ 5.500,00
R$ 8.500,00
R$ 27.500,00
R$ 7.500,00
R$ 21.500,00
R$ 7.800,00
R$ 28.500,00
R$ 9.800,00
R$ 4.500,00
R$ 17.500,00
R$ 75.000,00

Verde G

Bege G
Preta A
Branca G
Branca G
Branca A
Branca G
Vermelho G
Verde G
Azul G
Preto A
Vermelha G
Azul G

Bege G
Verde G

97/97
78/78
83/83
74/74
78/78
83/83
87/87
99/99
92/93
01/02
88/88
95/95
·94/95
91/91
76/76

R$ 14.000,00
R$ 2.000,00
R$ 3.500.00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.500,00
R$' 3.800,00
R$ 27.000.00
R$ 8.800,00
R$ 13.000,00
R$ 4.300,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 5.000,00
R$ 1.500,00

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0 164Gol16v Plus compl. 4p
Goll.0Ml2p
Courier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
Gol Mll.0
Gol 16v4p
Corsa 1.0 4p
Pampa 1.6l
Ranger CS 4cc compl.
Corsa 1.0 cf a.c.
Corsa 1.0

Omega GLS 4.1 compl.
Escort Hobby 1.0
UnoSX 1.0 4P
Gol CL 1.6
Gol Cl 1.8
Gol Cl 1.6
Kadet SlE 1.8

Ipanema Sl 1.8
Saveiro CL 1.6
Escort L 1.6 (europeu)
Saveiro CO diesel

cinza
branco
branco
branco'
preto
cinza
prata
branco

prata
cinza

oco/preto
verde
azul
vernielho
prata
branco
branco
vermelho
dourada

preto
prata
branco

01
01
00
99
99
00
99
97
97
96
96
95
95
97
94
93
92
93
91
88
93
91

G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G'
G
A
G
G
G
G
G
D

Quantum cornpl.
Brasilia
Parati lS
Fusca 1300
Fusca 1300

Voyage lS
Kombi Furgão
Astra GlS Sedan
Monza SlE EFI
Uno Mille Fire 4p
Uno CS

Tipo 1.6 IE

Tempra IE 4p
Pick-up fiat
Corcel I

Branca
Branca
Verde
Azul

G 01/01 R$ 15.500,00
A 88/89 R$ 5.500,00
G 01/01 R$1.300,00 + 15x159,16
D 69/84 R$ 23.000.00

Courier 1.6l
Pampa 1.6
Biz 100cc
Mercedes Benz 1113

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSI TERÇA-FEIRA, 4 de novembro de 2003

UNO - vende-se, 4p, fire, azul, 02.
R$13.000,00. Tratar: 9101-1310.

UNO - vende-se, turbo, 95, cf fncto,
compl. Tratar: 9133-3476.

UNO - vende-se, ELX, 95, bordô, 4p.
Tratar: 9133-3476.

UNO - vende-se, 01, cornpl. Tratar:
9962-9363.

COURIER - vende-se, 1.6, L, branca,
01. R$15.500,00. Tratar: 9101-1310.

COURIER - vende-se, pick-up, 01,1.6.
R$14. 700,00. Tratar: 371-7910.

ESCORT - vende-se, hobby, 95.

R$5.200,00 + 34x R$90,00. Tratar: 370-
8043 ou 9975-3056.

ESCORT - vende-se, GU, 1.8, gas.,
96. R$9.300,00. Tratar: 370-8043 OU
9975-3056 cf Odinei.

ESCORT - vende-se, GL, 84. Valor à
combinar. Tratar: 273-0074:

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

ESCORT - vende-se, 90, 1.6, L.

R$6.000,00. Aceita-se troca por maior
ou menor valor. Tratar: 376-1772.

ESCORT - vende-se, europeu, 93,
cinza, gas., 1.6. R$8.500,00. Aceita
se troca. Tratar: 273-1001.

F-1000 - vende-se, 92, turbinada.
R$22.000,00. Tratar: 370-8047 ou

9975-3055 cf Odinei.

F-1000 - vende-se, 95, bordô,
impecável, cf alerme e trava elétr.

R$28.500,00. Tratar: 376-2154 após
18:00.

Avista

VIA INTERNET

F-1000 - vende-se, modelo Souza

Ramos, 86, prata, compl. Tratar: 376-
0168.

F-1000 - vende-se, 90, impecável,
prata. R$21.000,00. Tratar: 273-1001
cf Odir.

.

KA - vende-se, 98. R$10.900,00.
.Tratar: 9962-3664.

KA - vende-se, 98. R$10.900,00.
Tratar: 9962-3664.

VERONA - vende-se ou troca-se, 92,
1.6, gas., em ótimo estado, cf rodas
esp. R$6.200,00. 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, cf rodas esportivas.
R$2.800,00.273-1001.

FUSCA - vende-se, 85. R$,�.500,00.
Tratar: 370-4508.

FUSCA - vende-se, em perfeito
estado. Tratar: 9145-6570 cf Charles.

FUSCA - vende-se, 88. R$1.800,00.
Tratar: 372-1274.

FUSCA - vende-se, 76, verm., ótimo
estado. R$2.500,00. Tratar: 273-6242
ou 9133-9510.

GOL - vende-se, 94, gas., 1000.

R$7.500,00. Aceita-se carro até

R$5.000,00. Tratar: 273-0687.

GOL - vende-se, 81, motor novo, dcto
em dia, cor chumbo. R$2.000,00.
Tratar: 370-2217.

GOL - vende-se, 1.0, 16v, turbo de

fábrica, d.h., 4p, prata, única dona.

R$21.800,00. Aceita-se troca. Tratar:
9961-3590 ou 275-3271.

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

GOL - vende-se, 81, todo reformado,
motor novo, dcto em dia. R$2.000,00.
Tratar: 370-2217.

GOl- vende-se, CL, 1.6, 93, cf rodas
esp. Entrada R$1.500,00 e assumir

parcelas. Tratar: 376-1772.

'�AUTHENTIQUE 1.0 - 8V 2 Portas ScéniC AUTHENTIQUE 1.0 -16V
.,./.....-�.,-_...:._-- _._-,_�---"'"

//'ÊMPLACAMENTO'''\
(S)

f'
\

para veículos 'dq","d�J! )
pela Internet ) �w

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

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

ENTRADA + 24 X (2)

Rede Renault. J 83 Concessionárias IIO Brasil.

(1) Condlçêc válida para flnencamento cem 0% de Juros "-TAC {Télxa do Abertura dó Credito }-'" IOF'" RS 2, 15 por Iámlna do Bo!et� Bancário. Finahciamentc coe (Crêdftc Dfretc.ac Ccnsumtdcr} Com entrada de 85% do veículo+ saldo fínaf)ci�ldo em 18 vezes pára a Unha Scúnic03/03 e 03/04· O km. (2) Condição válida para
ünanctamento com 0% de juros + 'fAC + IOF 't R$ 2,16 purl<1mlna do Boleto Bancário. Financlamentc coe, com entrada do 60% do valcuíc+ salde financiado em 24 vazes para a Unha Cfto AulhenUque 1.0·03104· Okrn. Flnanclamento Renault alravés da ela. da Crécüo, Flnenclatnentc e lnvestlrnentc RenauU'do BraS!1. Crédito
sujeito a an�liso G aprovação de Cadastro. As TaMS poderão sor afteradas. so houver mudanças signlfícatívas nomercado financclro. som prévlo aviso. (:�) Preço a vista erou com o financlantentc aqui proposto do C!io Authootlque 2 Portas 1.0 6V 03;04, sem Air Bag Duplo, cor sólida o sem opcionais. Preço válido somemo para
aquisição do veículo peta hitemet com frete i.nclllso para todo o Brasil. A pintura metállca soro acrescida ao valor do veiculo. (4) Proço à vista alou com o financiamento aqui proposto do Scénlc Authentloue 1.6 -16V 03104 cor sóüda, com Ar-condlclonado. A pintura meténca e o trote sorãó acrescidos ao preço do veículo.(5) A
promoção com Emplacamento creus eveuoe para e Unha Cllo e Scénic, exceto para veiculas adquiridos pela Internet. Paramais Informações, inclusive sooreoeatoque dos veículos, consulte a sue Concessionária Renauít. Fotos para fins publicitários. A Renault reserva-se ao direltc de alterar EIS especificações desses veículos
sem prévio aviso, Cintos de segurança em conjunto com Alr Baos salvam vidas.

Dicave BLUMENAU
322·8800

Você fica bem no Scénic.

ITAJAí
346·7400

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

.��
--

JOINVILLE
435·3700

Financ:eira Renault
-- -- . -----

".'oupe llCl Banque
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GOL - vende-se, 92, 11.8, CHTL. R$
6.000,00. Tratar: 9953-9966

KOMBI - vende-se, standart, 98.

R$6.000,OO + 17x R$439,OO. Tratar:
370-8043 ou 9975-3056.

QUANTUM - vende-se, cornpl., verde,
97. R$14.000,OO. Tratar: 9101-1310.

SANTANA - vende-se, quantum, 96,
ar, direção, GNV. R$13.500,OO. Tratar:
370-8043 ou 9975-3056 cl Odinei.

CLlO - vende-se, Hateh, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava pI crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928.

DAKOTA - vende-se, automática,
verm., cabo estendida, 5.2V8, 4 pneus
Toyo novos, compl., cl GNV el 2 eil.

(40m3), couro, air bag duplo, CD, lona,
prot. caçamba, impecável.
R437.000,OOO. Aceita-se troca pI
menor valor. Tratar: 9973-9433 cl
Giovano.

JEEP - vende-se, Cherokee, Laredo,
97/97, 6ee, único dono. R$35.0oo,OO.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

l-200 - vende-se, cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se carro
de menor valor no negócio. Tratar: (47)
9102-D009 cf Santiago.

PEGEOT - vende-se, 96, compl.
R$4.500,OO + 27 parco R$227,OO.
Aceita-se carro de menor valor. Tratar:
370-5722 após 18:30.

SPORTAGE - vende-se, DLX, vinho,
95, cornpl., excelente estado. Tratar:

376-D251 cl Osvaldir hor. comi.

SPRINTER - vende-se, 98, excelente
estado. Tratar: 371-9464 ou 37Hl916.

TOPIC - vende-se, 98, excelente
estado. Tratar: 371-9464ou 371-6916.

VAN - vende-se, 02, el serviço. Aceita
se carro ou casa. Tratar: 9133-5019.

AGRAlE - vende-se, baú, 87. Valor à
combinar. Tratar: 9963-5665.

CHEVROlET - vende-se, ano 1954,
relíquia, furgão. Valor à combinar.
Tratar: 9979-1437.

GM 12.000 -'vende-se, Custon, baú,
1" dono, ótima. Tratar: 9979-1437.

VOlKSWAGEN - vende-se, modelo

6.90,85, branca, carroceria de rnad.,
ótimo estado. Tratar: 9973-8783 ou

911&8304 el Mareio.

VW 13.130 - vende-se, 85, truque,
boiadero, ótimo. Tratar: 9979-1437.

1113 - compra-se, de preferência
financiado. Tratar: 372-Dl08.

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

BIZ - compra-se, acima do ano 2001.

Paga-se à vista. Tratar: 376-0114 até
às 17:00.

BIZ - vende-se, 02, cf 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, 98. R$6.500,OO +

consórcio. Aceita-se troca. Tratar: 376-'
1772.

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

CORREIO DO POVO 9

Você ainda vai ler esla marca no seu carroUI

Mudamos: R. Borõo do. Rio-Branco, 230 - Centro

Fone/Fax: 372-1 777
Site: www.usagas.com.br

telefonia e segurança

CG - vende-se, Titan, 03, 1.100km, cl
part., dcto até 04 pago. R$1.200,OO +

35x R$219,OO. Tratar: 371-5484 pela
manhã el Valdelir.

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

FAlCON - vende-se, 02, preta.
R$8.000,OO + 27x R$118,OO. Tratar:
9993-1522.

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

habilitação. Tratar: 9903-3691.

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

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

YAMAHA - vende-se, TOM 225, 01,
prata. Tratar: 9133-3476.

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

Fone: 370-2764 .1
Cei.: 9104-2070/9957-60991
��:)!�,��!_�1..�.��!_Ç!t'������

Homologada pelo

'1:.INMETRC)

• Kitl's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Mpecializada em inieção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

CADEIRINHA - vende-se, de bebê, pI
carro. R$SO,OO. Tratar: 376-3212.

SEJA UM PEQUENO FABRICA�TE!
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,OO a R$3.000,OO 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 p/
CORPO 1010-Cx P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/SC,
que lhe enviaremos todas as instruções gratuitamente.

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

JOGO DE RODAS - vende-se, da Audl

53, 17 polegadas, cl pneu.
R$2.800,OO. Tratar: 372-1274 ou 9997-
0048 cf Roberto.

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado :1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

;

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104 .. Vila Lenzi· Jaraguá do Sul- SC/ ema;': maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7007

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência têcmce)
Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de Imagens

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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diversos
ACORDEOM - vende-se, todesehini, 80
baixos, excelente estado. Tratar: 376·
0251 c/ Osvaldir hor. comI.

BICICLETA - vende-se, sundown, el
amortecedor, semi-nova. R$230,OO.
Tratar: 9128-6602.

BOTE-vende-se, infiável, 4m, c/runoo
de fibra + carreta. R$3.000,OO. Tratar:
9902-0348.

CACHORRO - vende-se, lindos filhotes
de Boxer, York Shire., Poodle Toy,
Golden, Labrador, Pit Buli e outros, c/
pedigree e ou eontr.ato de garantia.
370-8563.

'

CACHORRO - vende-se, dois po'6We,
filhote, puro. R$50,OO. Trata\:,,�73-éí.7J9.

.�

oi, ,

CACHORRO - vende-se, filhore"'de
pastor alemão, capa preta.Tratar: 372-
3569 ou 274-8291 hor. comI.

CACHORRO - vende-se, pintehe'r,
filhote. R$70,OO. Tratar: 273-0779.

CARRETINHA - procura-se, de moto,
p/ alugar na temporada. Tratar: 370-
7274 à noite c/ Luis ou 9104-6677.à

-

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

noite c/ Luis ou 9104-6677.

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

CERCADINHO - vende-se. R$100,00.
Tratar: 372-3164.

COMPUTADOR -' vende-se, Torow,
1.3whz, 192 memória Ram, monitor
LG, c/ 3 anos de garantia.
R$1.400,00. Tratar: 275-1438

CONSÓRCIO - vende-se, carta de
crédito no valor de R$11.800,00 c/ 15
parç. de R$239,00 pagas. R$2.200,00.
Tratar: 9992-6531.

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

computador. Tratar: 372-4275 com. ou

370:5419 res. c/ Luiz

DISCMAN - vende-se, Lenox Sound, p/
1 cd, c/ fone de ouvido digital, em bom

estado. R$70,00. Tratar: 371-9992.

DISCMAN-compra-se. Tratar: 9123-5357.

DVD-vende-se, LG, super slim.novo, na
caixa, c/ garantia, lê tudo. Valor na loja
R$540,OO. R$450,00. Tratar: 9102-1701.

ENCICLOPÉDIA - vende-se, Barsa,
compl., c/ dicionário e bíblia. Tratar:
;;372-0162 ou 275-0641.

ENGATE CARRETINHA - vende-se,
jogo completo, cromado, p/ Escort,
Verona, Apolo, Logus, em bom estado.

R$70,00. Tratar: 371-9992 c/ Davi.

FILMADORA - vende-se, Panasonic,
pequena, c/ bateria, semi-nova. Ótimo
preço. Tratar: 376-0168.

/\

FREEZER - vende-se por motivo de

mudança, Consul, '410L, horizontal,
branco. Tratar: 372-0162 ou 275-0641.

GAIOLA - vende-se, p/ canário belga,

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Venda *Locaçãa *Consertos *Montagens

Irmáqulnas Indus'tria
lO Comércio Ltda•• ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
- Motores Estacionários - Mofoserra
-Ieve JoIo . Rocadeira • Assistência 24 hs
. Aspirador . Mótobombas www.irmaquina$.Cib.net
- Compressor . Entre outras... irmaqulnas@uol.com.br
Rua Cei. Gomes de Oliveiro, 1651 -

275-0316 f 371·9421
9133·6136 f 9952-1838

MÊS DO ALARME
<'Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

--
PróiOfr'UJhl. R$30.00 t) IIX:�II
llr;ogr;l.n1il RS 50,00 J�tf)I(l1

S�,,,o h,tal R$ 10,O(}

Anuncie aqui!
371-1919

: I PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371�1919

PREVINA·SE
Use Camisinha

Precisa-se

71111i} i} qucwci

pri}cum CIII pmzer.

Atendemos Motéis,
a domicílio e temos local

Semi-novos, cf
Bateria Nova e

R$10,OO em'
créditos

habilitados no

plano Pronto e

3 meses de
,

garantia por:

TERÇA-FEIRA, 4 de novembro de 2003 E

Motorola ..V120T
e Nokia 1220

No ProntoT

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

Menu 100*

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

c/ 1 mês de 'uso. R$25,OO. Tratar:
371-1668 ou 275-3397 c/ Ivone.

P�çÃO

R$S:99,00

One, c/ 2 controles, memory eard, 1
transformador, z jcgos, c/ 6 meses de

garantia. R$320,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME '- vende-se, Play statton
2, totalmente destravado, c/ 3·jogos.
R$750,OO. Tratar: 376-2206.

GATO - doa-se gatinho, macho, c/50
dias. Tratar: 9137-2307

HP-12C - vende-se, excelente estado,
c/ capa em couro. R$200,00. Tratar pelo
e-mail calculadorahp12c@yahoo.com.br.

LUMINOSO -' vende-se, 4mx1m.

R$170,OO. Tratar: 9902-0348.

VIDEOGAME e- vende-se, Dreamcast,
c/ 2 contr. e 3 jogos. R$350,00. Tratar:
37Ô-2206.

• PLAV$TATION 2

'X60X
• PLAVSTATION ONE
• OREAMeA$T

'

• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

BELAS E
SAPECAS

PLANET GA,ME
* VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDeQ GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

/Filito âo Fiazer
I Jaraguá do Sul

'

i Vócê queprocura prazer e setlsualidade
i venha conhecer tiS BeJa,1 Garotas, que irão
I satisfazer seus desejos emasfalltasias mais ill/imas.

Atendimento 24 horas.
(Após as 22.00hs com hora marcado)

A�'fúw,
Ela4--etC�
iÜ4pedi:dcwdet
�et
��

(47) 9991-8668
Jar�do-SuL

I de moças

I maiores de 18 anoS.

I Tratar:

� --' �7) 9991·1805,
r

·

-,

ILittdaS
i Meninas
I

(47) 9103·5417
i . Com vídeo erótico e acessõrio«

rli í�'ilUíteLv, residências e temos local.

. 9137-3156
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Hospedagem, em canis ecológicos, área de lazer
�ra tomar sol, cavar buracos, fazer amigos c se

erercitar com personal dog, '0 li",l do di, um.
merecida noite de bom sano.

RC�CIVC já para o seu animalzinho pacotes de

hospedagem para final de ano, natal c reveillon.

Dispomos de: taxi dog, daycare/wash
Vendo lindos filhotes de div,,,,, "ç.1' e

tamanhos com pedigrce c/ou ccnrrato de

garantia. Compre agora ou I�ça encomenda de
seu animalzinho. Faça-nos uma visita,
atendemos de segunda a domingo com hora·
marcada.

(47) 370-S56:fI9957-2527! 9973-0064
c-mail, barulh(lda!lua@ibe�t.roin,br

Anuncie aqui!!!
371-1919

IMT&REQÜíNTEi
Convites e Cartões

Casamento - Balizado - 15 anos
.la Comunhao - Na'ô<:imt:nlo dt: bebés

Anltl€/"s.:irlo e todas as O('ZI.'§iôes

L 972-211-52 e 9118-0205

r-"...... .

mi

I Anuncie aqUi!!!,:l 371·1919
i

.............................................................. , j

CONMAQ
Connwlq Com.fwl LUla

Comércio e Assistência Técnica
Hldrolavadoras

. Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras
Lava-Jato

INVESIIGACÕES
,

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47)
999f-8567

�ua MaL Castelo Branco, 4893
Centro· Schroedcr - se

Tc!.: 371-009

I ��.:: 9273-644
�
· EI

". ,

, etroruca

IJulinhol
Asststéncra técmca. TV, Som, Vídeo,
Venda de Som Automotlvo, Cabos,
Acessórtos e Som ProfiSSIonal

i DISK CONSERTOI
l.ª?.�.��.��.�. �:;,=c;���;:;��'l�1

." ;

,

I Anuncie aqui!!!1
,

371·1919 I
i

..................................................... .l

E-IHai[ sansen\fi)"ctllno.com.6r
Rua Pres, E litâcio Pessoa. 723

IIICjJ[DCf'I .

TONERI FOTOCOPlAPORAS - IMPRESSORAS

li
- MATERIAIS PE CONSUMO I

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA ,
!276-34171
11�a..2.�d.eJ�'l.AI,SI�:.�la�o�.J��g�j�!s.u!:�J

\i\
W
ta
o

..lV
yP'-

ITRABALHO
! COM LAVA·JAT

Anuncie aqui!!! ; IaVD=:!':��:Pr:2:o��
371.1919

.

Umlleza li.Caix8,I'água e
ImllermealJlUlação II. P811ta!

I Trabalhamos onde você precl
.

(cidade. praia, slUe. tlt.c...I.· ,

! 14D 310·1488/310·8810 I 9602;3J

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371-1919

Im I
I Anuncie aqui!!!1
I 371·1919 I
L .. ,,,,, ,, ..1

Anuncie aqui!!!
371-1919

Anuncie aqui!!!
371-1919

úlio varqas, 594
Centl-o - Jamguá do Su{

Td: 370-3612

r·-
.... ---··------' .. --·-·-·-·.. --··-·'

I
I
;

jOPtJ6E
i

I I

! Venha Conhecer a I
IModa que é um Doce]
I
p

.. I
! reços especas I
I de inauguraçãol
I

'

I Fone: 371·5810
i
1.. I

.. _ .1

....... ·· ..

·················1

� i

,
Anuncie aqui!!�

,

371-1919 I
L__ .. __ __ _. . __ .. _ _._ _."_ .. 1

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

CORREIO DO POVO 11

I Anuncie aqui!!!
371-1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

I'
- -- -- .. , -

'I
,-Anuncie aqui!!�
,

371·1919
;

I'
..... ..J
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- GINECOLOGIA -

fJ�
CRM/SC 1242 . rllCO 030/19
-

o SQ�RAClL 1.079

-���
Saúde e Beleza

Sharnpoos, cosméticos,
.

sucos naturais de Babosa'
(Aloe vera)

IA
i'ÀRM t:JA,DRM.'\NH'OUÇÃO

fone: ,275-1450
Av. Mar. Deodoro da Fomeca, 491
sal" 01 - Centro - Jaraguá do Sul

Tr-
� [1áce (fiOl'f(}

e Distribuidora de Cosméticos:

;�;(n1a;(,.<Íe- 'lRa..ia...;-- * ",Sfl,nu:u..w,..

Fone: 371-6110
9905-2653

RACCO INTIMU,S

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

MJnipu!,1\.10 de (órmu!JS medicJs
FisioterJpicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
275-1496 I 9952·3578
Reino/do Rau, 340 - SI 03 - Centro

Jara uá do Sul - se

®HE!ijAU'fE-:r
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE "
Nutrição celular - Bem-estar I
Energia - Controle de peso IIClJidados pessoais ,

NEOVITA
Comércio de Produtos

!" 'J ,.... /"

"l�0/ -:
Ortopédicos
e Hospitalares

Fone/FaK: (4n 312-0461
8; Barãu do RiaBralco. 353 - Sl2. Calltlt!·lguá do Sil
amaI!: malochj@tma.com.br - Cei, 9919·094J

Fone: (47) 372-2364

Aparelhos Auditivos
... Micro-Canal cl Volume Automático

.... Audiómetros e Impedonciêmetro
... Moldes e Pilhes

... Cabine Acústica
.... Próleses e Drenos

Rua "'1:.-11. Deodoro da Fonseca, 889 _- Centro

387
,289 - SI. 01
á do Sul- se

BELA. VIDA.
N'-'1IW'�,1 COlHO �·.:>rê

Centro de apoio aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Vargas, nº 49 - Sala.105

.

Ed, Herter / defronte a Igreja EvangéllO
(Em cima do Unibanco)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



T��ER�Ç�A�-�F�E�IR�A�,�4�d=e�n=o�ve=m�b=r�o�d�e=20�O�3 �__�_G__E_R_A_L � �C�O�OY05
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

ICONTAS: CCO DE BANANENFEST APRESENTA À IMPRENSA E CONVIDADOS RESULTADO DA FESTA

OASE
A Congregação Evangélica das Senhoras de

Jaraguá do Sul (OASE)- Grupo Alamanda, das

quintas-feiras, realiza no próximo dia 06,
Quinta-feira, um Bingo Beneficente, a partir das
14h30 no Salão da Paróquia Apóstolo Pedro -

Centro.

ENGENHARIA CIVIL
Com o objetivo de possibilitar aos participantes
de identificar os problemas decorrentes da má

qualidade, aplicação e utilização de materiais,
destacando formas de evitar os erros em

projetos de execuções, a Unerj, através do setor

de Extensão e Relações Comunitárias, promove
o curso "Patologia das Construções", em

fevereiro de 2004. O curso é direcionado a

arquitetos, engenheiros civis, acadêmicos,
professores e profissionais ligados à construção
civil. O curso será ministrado pela professora
Ana Regina Luebke, mestre em engenharia civil
e pós-graduada em patologia da construção
civil. O curso será ministrado no período
noturno, durante cinco dias, sempre nas

segundas e quintas feiras, das 19 às 22 horas. As

inscrições já estão disponíveis através do

telefone 275-8249.

GOVERNADOR
O governador Luiz Henrique da Silveira

garantiu aos organizadores da 3" Ambiental,
feira e congresso internacional do meio

ambiente, que será realizada de 23 a 26 de março
de 2004 em São Bento do Sul, a liberação de

R$ 70 mil para a organização do evento. Metade

do valor será libérado pelo Badesc,. e a outra

parte pelo governo do Estado.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe"0 povo (Ine conhece
ao seu Deus: se
tornará forte

e fará proezas"
Dal1i�lll :32

II
REUNiÕES:
3a feira: 19:30h � oração
4° feira: 19:30h - ensino

Domingos: 19:00h - família

Rua: MaxWllhelm, 289 - Baependl
centro Jato uó cio SuL Fone: 37()'6180

Tudà que
péis e estudos será
ucesso. Não fique
o dos outros.

�!t"ál�ltf§-'i\)!.Õo marcar a

paixão. Cor:Verde.
Câncer - Se não fizer algo

rode, poderá ficar
do seu bem

oixão não

taque. Cor:

- Conseguirá
nsa e vai
s pessoas. Nãos

do Itapocu. "Todos os ex

positores realizaram negó
cios, seja na abertura de

novos mercados com ba

nanas, máquinas e equipa
mentos, automóveis, mo
tos, pneus e ainda uma

movimentação financeira

bruta nas barracas de lan

ches e artesanato num va

lor aproximado de R$ 55

mil, segundo levantamen

to realizado pela Secreta

ria de Turismo da Prefei
tura cc, destaca Schunke.

O prefeito Luiz Carlos

Tamanini ressaltou na so

lenidade a presença da co

munidade corupaense e da

região, além do empenho
das pessoas que fizeram

a festa acontecer. "Nos

alegra ver como a festa

foi realizada, organizada
e as pessoas receberam

bem o turista. Que bom

que tem gente que se jun
roa um objetivo comum

que foi .a promoção do

município de Corupá",
avalia o prefeito. (CG)

Vicky Bartel

Na solenidade foram apresentados os números da festa

cou com 10% da receita

no valor de R$ 2.790,78.
De acordo com o pre

sidente do Rotary Club de

Corupá, Luiz Alberto

Hack o crescimento da re

ceita bruta foi de 106% e

de 52% na receita líquida,
em relação a primeira edi

ção da festa. Este ano a

bananenfest foi divulgada
como um evento estadual,
mas a intenção é torná-la a

irreverente, o espetáculo
tem duração de uma hora

e narra a experiência de 7

personagens que mostram
diferentes formas de
olhar a vida. Os persona
gens representam 7 gru
pos: o jovem bobi, a bru

xa Cacá, um jovem casal

e as crianças Bobito e

Sergito. Durante toda a

apresentação acontece a

interação com 0 público.

o. Só não tente
i iniôo aos outros.

f\�wno slll diálogo para
.

�JlI'8'Fo�e� lance com o

gato. Cor: Vermelho ..

- Envolva-se em

seu interesse.
tarefas que
a sua inteligência.

a possessividade!

nível nacional em 2004. 'Já'
entramos com registro no

Instituto Nacional de Re

gistros e Patentes e no pró
ximo ano a festa será

divulgada nacionalmente",
adianta Hack. Segundo
Carlos Schunke, presiden
te da Comissão Central

Organizadora a Bananen

fest além de sucesso de

público, também agitou o

comércio local e do vale

O texto do teatro de bo

necos para adultos é da

autoria do próprio Sergio
Mercúrio que também

apresenta a história. A peça
foi criada em 1995 e des

de então, o argentino rea

liza apresentações em di

versos palcos da América
Latina. "EI Titiretero de

Banfield", a peça faz par
te de uma série que inclui
outras duas produções

Corupá apresenta lucros
da Segunda bananenfest

Jaraguá do Sul recebe espetáculo internacional
"Em Carnino" e "Banfield
ao México". Os ingressos
antecipados podem ser

adquiridos pelo valor de

R$ 10,00 e na hora ao pre
ço de R$ 15,00. Estudan
tes, mediante apresenta
ção da carteira estudantil,
pagam R$ 7,50. Mais in

formações poderão ser

obtidas pelo telefone

370-6488, com Eloá ou

Marcilei.

no

Pr

Capricórnio - As atividades
lig. vendas ou público

serão favorecidas.
om o gato,
rança. Cor:

���lflfa:��v���esso
C�G\99.!� pessoas que
q�.P�'S você para trás.

Aquorde mudanças na soo
vida oietiva. Cor: Vinho.
Peixes - Bom momento para

as controle a sua

o tire os pés do
roca r o certo pelo
paixão. Cor:

CORupA. - Foi apre
sentado na noite de Sexta
feira à imprensa, associa
ções, entidades e a comu

nidade em geral o resulta

do da segunda bananenfest
realizada entre 10 e 12 de
outubro deste ano. Segun
do demonstrativo divulga
do, a receita total da festa

ficou em R$187.916,38, as
despesas somaram R$
133.546,38. O lucro resul

tante do evento ficou em

R$ 54.370,00. O lucro foi

distribuído as entidades
beneficiadas de acordo

com o projeto inicial.

Na ocasião foram en

tregues os cheques para as

entidades. A Fundação
Pró Saúde, a Associação
dos bananicultores

(Asban) e o Rotary Club

de Corupá receberam
cada um 25% do lucro,
num total de R$ 6.976,95.
As sociedades do municí

pio receberam 15%, no
valor de R$ 4.196,17 e o

Corpo de Bombeiros fi-

}ARAGuA DO SUL -

Nos próximos dias 7, 8 e

9 de novembro, às 20h30,
o Pequeno Teatro do Cen
tro Cultural é palco da peça
"EI Titiretero deBanfield",
do bonequeiro argentino
Sérgio Mercúrio. O autor

esteve no ano passado em

Jaraguá do Sul, onde apre
sentou na SCAR a peça
"En Camino". Caracteri
zado por ser cômico e

a ez as cobranças do
gato tir ê do sério. Cor:
Tons azu a os.

Virgem - O dia sere

a9@' s contará com a

ai'J; amigos. Não
de e seus problemas

dos seus

s. Cor: Rosa.
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f

PARABÉNS
Aniversaria neste sabado,
dia 8, Antônio Carlos Pedri.
Seus pais Paulino e Julieta
mandam os oarabéns.

FELICIDADES
Lúcia Fuck aniversariou no

1 dia 1. Parabéns, felicida
des e muita saúde da amiga
Alzira.

FELICIDADES
Melani Guse está de aniver
sário neste sábado, dia 8.

Feliz aniversário de toda tur
ma aqui do Jornal Correio
do Povo.

FAUSTÃO
Jaraguá do Sul estará no

Faustão, com saída no dia
5/12 e chegada no dia 7/12.
Também terá visita a alguns
pontos turísticos do Rio de

Janeiro, como: Corcovado,
Pão-de-Açúcar, Maracanã,
entre outros. Informações
com Tânia. pelo telefone: 371-
8772 / 275-3508 / 9953-
2790.

NATUREZA
De 1 à 20 de novembro o fo

tógrafo Ingo Penz, promove
no 10 piso dó Shopping
I'Center Brethaupt, a exposi
ção "Natureza Catarinense",
com 18 painéis fotográficos
inéditos e exclusivos. A ex

posição é resultado de dois
anos de trabalho em que
buscou fotografar a nature
za catarinense em seus de
talhes. O objetivo é além de
mostrar os detalhes e a exu

berância da natureza e cha
mar a atenção para preser
va-Ia.

sa NOITE DOS
MARES DO SUL

Acontece neste sábado, dia
8, a tão esperada Noite dos
Mares do Sul, nas piscinas
do Clube Atlético Baependi,
A animação será por conta
da Banda Incandecente e

Torre de Babel. Muito colo
rido e uma tonelada de fru
tas será atração da festa. Não
percam. Ingressos antecipa
dos: comprando até hoje, dia
4 o sócio paga R$lO,OO e não
sócio R$20,00, dos dias 5 ao
dia 7 fica, sócio R$15,00 e

não sócio R$25,00 e do dia
8 e na hora muda para só
cio R$20,00 e não sócio
R$30,00.[ .

CENTERSOM

•
Cd's· ovn» ACESSÓRIOS PARA SOM

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

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

a Si va

.2L11

Composição
da mesa

solene da

inauguração
da Sede do '

Lions Clube
de Corupá

Flávio Pegoraro
Douglas David Pradi
Sandro Otacílio de Oliveira Motta
Bráulio Freiberger
Daniele Bruch
Antônio Demarchi
Günter Stortz
Camila Heck
Valquira Heidorn

3LU
Priscila BaaCle
Roland Hauck
Romilda Strelow
Alzira Luiza da Silva
Zuleica Schinke
João Demarchi
Alexander I<rüger
Sérgio Antônio Minei
Ivone Gessner Priebe
Marizete T. Reitz
Elcio Carlos Teixeira Rodrigues

Odair Fabiano Bosse

L10NS ClUUE
DE

CORUI''''.4). Homenageado da
noite durante a

inauguração do
comendador CLMJ
Alvin Seidel com o

presidente do
Lions Clube de
Corupá CL Rafael
H. Hillbrecht no
momento da placa
comemorativa

Diogo I . [essmann
Adriana G. I<lemann
Maikon Schwartz
Fernando Tubs
G rizelda Kriseskie
Rafaela Denise dos Santos
Cassiana Winter
Cristina Meuer
Alexandre Luis Nagel
Gilberto Borges Amaral
Analú Coelho Antunes
Leonice Cisz

FLASHES DO SHOW LULU SANTOS QUE ACONTECEU NO
ÚLTIMO SÁBADO DIA I!

Hortenclo Mattedi
Viviane Feldens
Charles Leandro H ornburg
Vergimari Rodrigues
Ana Paula Huinka
Rosani Meldola
Manoel da Silva
Jéferson Pereira

6L11
Carla Beatriz Perin
Gilmara G. Mohr
Flavio J. Giovanella
Bruna Boetner Gallina
Leila Elisabete Burg
N icole Schroder Soares
Maria Ilone Goulart
Osmar Rausis Junior

.

7L11
Nirce Spézia
Herta I<leinschmidt
Dirceu Püttjer Schmitz
Adelaide Ender
Vitor Ioran
Jurema Grüm
Janete Franzener
Cristofher Bauer
Daniela Fugel
Marcos Antônio Fari
In.vald Siewerdt
Ana Maria H orongoso
Vitor Volpi
Gabriela Schmauch
Maria Fátima da Silva
Eroni Barcellos
Nirce Spézia
Ora. Eliane Vieira Cardoso

8Lll

o público em grande animaçãoO cantor Lulu Santos

performance no palco

Antonio C. Peon
Amanda Grasiele Fagundes
Irma Vicenzi
Osmar Engel
Gerhard Schaffer
Catarina Zatelli Schmidt
Nelson Becker
Renaldo Leitholdt
Inelde Zanella
Edson Franzener
Jaslyn Marcelly Demarchi
Vanesa Trumselser
Tânia Nfgia Dorow
Maria Marisete Vegine

comemorou

seus 15 anos

no dia 31/10.

Olímpio e Isaura Piazetzni comemoraram
no dia 31/10, Bodas de Ouro. Felicidades!

FESTA DA TRIBOOrganização de Festi

Eventos em Gera
,�

Nesta sexta-feira, dia 7, vai
rolar a Festa da Tribo, na

Cachaçaria Sons e

Vinhetas. Com início às
21h30 com o cantor Rex

Johnson e para fechar a noi
te a Banda Tribo da Lua ini

cia a apresentação 00h30.

aniversaria
nesta quarta
feira, dia 5.
Felicidades de
todos os seus

familiares

--

Reponsabilidade
Comyetência

�,aMade
Criatividade

agpromoter@yahoo.com.br
A",liiia & Gradis

1411313·0155/9111-13340.215·3235/9102·0411
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�

nacionais e Importados
Tele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117

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

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANI'SLAU
AYROSO, 763 • NOVA BRASiuA

(47) 371.9659 .

Venha
",

conh,ecer ...I

t

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

Barão do Itapocu seu tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA

A foto mostra a antiga rodoviária(hoje,
terminal rodoviário urbano), a atual Praça
do Expedicionário e alguns ônibus estacio

nados. No primeiro! na lateral se vê escrito

\�araguá, Pomerode, Indaial". No segun

do, se lê "Transportadora Andorinha". Na

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

Catarienense. Um outro detalhe, os ônibus
tinham o bagageiro em cima. Motorista e

cobrador. tinham um trabalho medonho

para embarcar e ti rar as bagagens. A foto

da semana passada e desta semana são

uma doação ao Arquivo Histórico M unici-
"

pai de Guida Fischer e é do final da déca-

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

Há 15,anos
POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

Em 1988, o Prefeito Municipal Durval Vasel e secretário de

Administração e Bem-estar Social Ivo Konel1, baixavam o

decreto nO\ 1.621/88, reconhecendo oficialmente a via de

circulação localizada à deriva da Rua 146 - MajorJúlio Ferreira,
próxima daRua 184 - BernardoDornbuch, perímetro urbano,
abrangendo 810,00 m2 do imóvel territoriál de propriedade
do Sr. Elmo Sasse, contendo a área total de 3.172,00 m2,
matriculado nesta Circunscrição Imobiliária sob n° 1.767, e

162,00 m2 do imóvel territorial do, Sr. Fridolin Sasse, contendo
a área total de 3.258,00 m2, transcrita nesta Circunscrição
Imobiliária, sob n° 35.653, somando 972,00m2. As áreas acima

mencionadas passavam formalmente a integrar o Patrimônio

Público Municipal, na categoria de bem de uso comum do

povo, textualmente doadas que foram à 'municipalidade. A via

de circulação passava a receber o n° 667 possuindo de leito

carroçável e passeios fixados em 8,00 m e 2,00 m cada,
respectivamente de 81,00. Na forma habitual o decreto entrava
em vigência na data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em contrário.

Há 3 anos

No ano 2000, o Prefeito Irineu Pasold era eleito presidente da
Amvali (Associação dos Municípios do Vale do Itapocu),
prometendo efetivar os .consórcios entre os municípios e

implantar out�os. A escolha acontecia na sede da Amvali,
quando os prefeitos das setés cidades que=s= a entidade

se reuniram. Segundo o presidente, Luiz Carlos Tamanini,
prefeito de Corupá pelo P:MDB, a escolha saiu de consenso,

já que o prefeito de São João do Itaperiú, Alzerino Bemardes

(PMDB), também pleiteava o cargo. Na eleição anterior, a

dificuldade foi encontrar algum prefeito disposto a assumir o

cargo de presidente daAmvali. O ex-prefeito deJaraguá do Sul,
Geraldo Weriúnghaus (PFL) era indicado pelos colegas, mas
recusou, alegando que a entidade não tinha nenhuma serventia.

Pasold justificava a decisão de lançar-se candidato a presidente
afirmando que "Pretende defender a região". Diferente de

Werninghaus, Pasold garantia que a Amvali poderia se tornar

um órgão executor, desde que os municípios queiram. Tamanini
dizia que deixava o cargo com o "sentimento do dever

cumprido". Apesar das turbulências, das opiniões divergentes,
,

conseguiu-se realizar as ações propostas, lembrando a conclusão

da sede da entidade, na Vila Nova.

A composição da diretoria da Amvali era a seguinte: presidente
Irineu Pasold, 1 Vice-presidente prefeito de Massranduba,
Márcio Sasse, segundo vice, prefeito de Schroeder Gregório
Tietz (PFL), delegados junto a Fecam, prefeito de São João
do Itaperiu, Alzerino Bernardes; de Barra Velha, João Luzia

Duarte (PMDB) e de Corupá, Luiz Carlos Tamanini. Faziam

parte do Conselho Fiscal. prefeito de Gurarnirim, Antonio
Carlos Zimmermann (PMDB), além dos presidentes das

Câmaras dos sete municípios membros.A nova direção tomava
posse em assembléia, quando era inaugurada a sede da entidade

e homenageados os ex-presidentes, em especial, ao primeiro,
o ex-prefeito de Jaraguá do Sul, Victor Bauer.
O engenheiro Werner Zulauf falava sobre reciclagem de lixo

e um projeto do aterra sanitário microrregional,

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 os 18:301 o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

acessórios
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I REGISTRO: SOCORRISTAS CRITICAM A FALTA DE ATENÇÃO DOS CONDUTORES DE MOTOCICLETAS

Bombeiros atenderam
•

mais

acidentes envolvendo motos
GUARAMIRIM - o

Corpo de Bombeiros

Voluntários do Municí

pio foi acíonado este

final de semana para
atender principalmente
casos de acidentes en

volvendo motociclis

tas. Na sexta-feira pela
manhã, aconteceu uma

colisão entre a moto

CG Titan 125, placa
LZE-8222, de Guara

mirim, conduzida por
Sidnei Testone, 27

anos, e um ônibus de

transporte urbano da ci

dade. O fato foi regis
trado na BR-280, próxi
mo ao Pré Moldado
Antares. A vítima apre
sentava escoriações
pelo corpo e foi enca

minhada ao pronto
atendimento do Hospi
tal Santo Antônio.

No 'mesmo dia, às

23hl0, houve um atro

pelamento na BR-280,
próximo à Boate My

Love. O ciclista Isaias

Correia, 34 anos, tran

sitava pela rodovia

quando foi atingido por
uma moto, que se eva

diu do local. Correia

apresentava corte pro
fundo na cabeça, sus

peita de fratura de cos

tela e escoriações pelo.
Ele foi levado para o

hospital de Guarami

rirn.

No sábado ao meio

dia houve uma colisão
frontal entre uma moto

e uma caminhonete. O

acidente aconteceu na

Estrada Bruderthal. A

moto YBR, placa
MCW-5038, de

Schroeder, conduzida

por Odilei <Lemer de

Souza, 21 anos, foi

atingida pela caminho
nete placa LZN-8517,
de J araguá do Sul,
conduzida por Luis

Carlos Bertoldi. O mo

tociclista apresentava

suspeita de hemorragia
interna, suspeita de

traumatismo craniano,
um corte profundo no

joelho esquerdo e esco

riações, O caroneiro da

moto, Vagner Batista,
sofreu ferimentos no

rosto e ambos foram
encaminhados ao

Pronto-Socorro do'

Hospital São José, de

Jaraguá do Sul.

N o domingo, os

socorristas registraram
um acidente de trânsi

to na BR-474, na divi
sa com Massaranduba
e Blurnenau, por volta
das 17h35. A carreta

Scania 114 placa LZZ-
0114, de Criciúma,
conduzida por Eraldo

Nunes, 44 anos, tom

bou e um fardo que es

tava carregando caiu

em cima do veículo

Corsa, placa LZJ-
1990, de Joinville, con
duzido por Valmir Pi-

res, 51 anos. A vítima

estava presa nas ferra

gens e apresentav� cor

tes por todo o corpo.
Ontem, por volta

das llh15, os bombei
ros deslocaram-se até a

SC-413 para atender
vítimas de um atrope
lamento. Alaíde Ar

tunke, 38 anos, estava

atravessando a rodovia

quando foi atropelado
pela moto CG TItan

125, placa MCT-1578,
de J o inv i l l e , con

duzida por Sônia Re

gIna Amâncio, 39

anos. A motociclista

apresentava suspeita
de traumatismo na

face e ferimentos pelo
corpo. Alaíde tinha

suspeita de hemorra

gia interna, fratura de
costela e suspeita de

lesão cerebral. Ambas
foram levadas ao Hos

pi tal São José, de

Jaraguá do Sul. (FR)

Motociclistamorre ao colidir com veículo no Rio da Luz

]ARAGUÁ DO SUL - anos, conduzia uma de álcool por litro de gundo informações dos
Mais uma morte foi re- moto Honda 250 cc, sangue no corpo. socorristas, ele havia

gistrada no trânsito do quando bateu de fren- O Corpo de Bom- perdido massa encefá-·

Município, Desta vez, 'te com o Corcel 2, di- beiro Voluntário de lica, estava com parte
o fato foi registrado por rigido por Eduardo J araguá do Sul deslo- do corpo embaixo do
volta das 16h30 de sá- Bala, 31 anos. Na opor- cou-se até o local para carro e outra parte ain-

bado, na estrada Eurico tunidade, foi feito exa- atender à vítima. Com da na moto. O corpo da

Duwe, no Bairro Rio da me de bafômetro no a força da batida, vítima foi encaminha-

Luz, interior da cidade. conduto do veículo, Nivaldo foi arremessa- do ao IML, Instituto
Nivaldo Kopsch, 40 que indicou 0,70 mig do contra o carro. Se- Médico Legal. (FR)

LOTERIAS
Megasena
concurso: 51 O

01 - 04 - 30 - 41 - 45 - 58

01 - 10 - 22 - 23 - 27 -

Lotomania 28 - 32 - 38 - 44 - 45
concurso: 364 46 - 51 - 70 - 77 - 86 -

88 - 90 - 93 - 94 - 95

Quina
concurso: 1 21 9
09 - 1 9 - 34 - 55 - 60

Loteria
Federal
concurso

03780

1 ° - Prêmio:
2° - Prêmio:
3° - Prêmio:
4° - Prêmio:
5° - Prêmio:

14.883
62.838
63.420

,

26.659
74.040

Final de semana registro
dois casos de esfaqueament

ar

. GUGA TERMINA O ANO COMO 16° NO RANKING cl
O tenista brasileiro Gustavo Kuerten ganhou um d,

posição no Ranking de Entradas, divulgado 11 .

manhã desta segunda-feira pela ATP. O catarinens

que melhorou sua situação por ter chegado aI

oitavas-de-final do Master Series de Paris, agora Jl.
o 16° colocado, com 1470 pontos. Na Corrida do PJ

Campeões, ele encerrou a temporada em 15°:

Guga chega a S�o Paulo nesta quarta-feira par n(

encerrar a temporada 2003, com a disputa do Têni e,

Espetacular, no Ginásio do Ibirapuera. a

Na liderança uma novidade. O norte-american �
Andy Roddick superou o espanhol Juan Carla,

n,

Ferrero e lidera com 4.335 pontos, contra 4.205 dJ n
espanhol. Roddick foi semifinalista em Paris. Quem, d(
mais subiu nesta semana foi o inglês Tim Henrnan IG

Campeão em Paris, ele ganhou 16 posições e passo p(

a ocupar a 15a colocação. GAo chegar nas semifinais do Torneio de Waco,
mineiro André Sá foi o destaque entre os brasileiros 3;
Ele subiu 20 posições no ranking, passando a ocupar e

a 214a colocação. er

Dessa forma, Sá ultrapassou Fernando Meligeni r

que se aposentou na metade do ano e agora aparec1C
na 2J5a colocação na lista. O paulista Flávio Sarett��ganhou duas posições e passou a ocupar a 45 '

colocação do ranking. Abaixo os dez primeiros do �;
Ranking de Entradas: C(

,

1- Andy Roddick (EUA) - 4335 pontos te

2- Juac Carlos Ferrero (ESP) - 4205 d:

3- Roger Federer (SUl) - 3625 e

4- Guillermo Coria (ARG) - 3230 er

C(5- Andre, Agassi (EUA) - 3025

6- Rainer Schuettler (ALE) - 3005

7 - Carlos Moya (ESP) - 2180

8- David Nalbandian (ARG) - 1960

9- Mark Philippoussis (AUS) - 1615

,10- Sebastien Grosjean (FRA) - 1610

GUARAMIRIM - A

Delegacia de Polícia Ci
vil registrou dois casos de
esfaqueamento este final

de semana, sendo que os

dois casos envolveram

menores. No campo do

Seleto, em Guaramirim,
durante torneio de fute

bol realizado no domin

go, J.S.c., de 18 anos,

estava indo ao banheiro

quando encontrou com

o menor M.J.V, de 17

anos. Eles entram em

luta corporal, quando J.
desferiu uma. facada na

altura do abdomen. A

PM deteve e levou para
a Delegacia de

Guaramirim J.S.c. A
e

cima foi encaminhada a
S

Pronto-Socorro do Ho

pital São José, e

Jaraguá do Sul.

Também no domi

go, desta vez embaixo d lo

Viaduto da BR-280, e rn

Guaramirim,
novo estaqueamento.
PM socorreu a vítima

prendendo o acusad
S

fazendo os mesmo
te

procedimentos. No
SI

dois casos os ferido nl
apresentaram lesões I te

ves e' os responsávei t1!

pelas facadas vão res re

ponder a Termos Ci g(

cunstanciados. (FR)
f�

c(
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• COMPETiÇÃO: QUATRO EQUIPES DE PÓLOS DE JOINVILLE VIRÃO PARA JARAGUÁ DO SUL PARA DISPUTAS

CORREIODO POVO 11TE_I3_çA-FEIRA, 4 de novembro d�._200._3 . -----------

) Bicicross Malwee corre

.t atrás de títulos desta temporada Tomeio Interpolos de basquete
envolveu mais de 400 atletas

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee deu um pas
so muito importante para a

conquista do título de cam

e peão do Campeonato
Catarinense de Bicicross.

mi Este final de semana os pi-.
o d lotos que defendem o Mu

,e nicípio estiveram na cidade

I uv de Brusque, onde disputa-
ram as provas da quinta eta

o.

pa do Estadual � mais uma
na

vez tiverem excelente de
ad

sempenho. Apesar do mau
mo

tempo, os jaraguaenses con-
\J o seguiram garantir nove pri
ido meiros colocados, além de
s I terem trazido para casa 58

vei troféus entre os oito melho

res res colocados nas 32 cate

Ci gorias disputadas.
Com os resultados do

final de semana, a Malwee

ampliou a pontuação por
G clube, somando 1184, segui
um do do time de Rio do Sul,

com 114.8; Brusque, com
1138. Na categoria Cidade,
Jaraguá do Sul soma 259

pontos, estando à frente de
Rio do Sul, com 251. A últi
ma etapa da competição
está agendada para o dia 22

deste mês, quando o Muni

cípio vai sediar a prova, que
será realizada na pista do

Parque Malwee. "O fato de

estarmos em caso nos favo

rece porque a Malwee con

tará com apoio da torcida",
enfatiza o diretor de

bicicross, Valdir Moretri.
Antes das provas do

Estadual, os pilotos
jaraguaenses vão em busca
do título de campeões nas

disputas do campeonato
brasileiro da modalidade,
marcado para acontecer no

dia 8, próximo sábado, na
cidade de Paulinia, São Pau
lo. (FR)

]ARAGUÁ DO SUL :._

A ,:Aj�'8, ('Associação
Jaraguaense de Basque
te) e a FME (Fundação
Municipal de Esportes)
uniram-se e realizaram'

nes te final de semana

�m torneio interpólos,
nas dependências do

Colégio :Marista São

Luís. Cerca de 400 cri

anças participaram da

competição; disputan
do nas categorias Mi

rim, até 11 anos, e .In-
, '� "

'

fantil, até H anos, no

femini�o:'e rt:l\a:�culinQ.
In fo rm a ç õ e s dos

organizadores do even

to apontam que a inten

ção da promoção é fo

mentar a prática do bas

quete no Município e

oportunizar que os

adeptos desta modali

dade possam se inte

grn.
Por ter sido realiza

do nas duas quadras do

ginásio do Colégio São

Luis, as 65 partidas
transcorreram bem, se

gundo opinião do téc

nico Airton Shiochet.

"O basquete era consi

derado um esporte da

"

--:- > _

'

.

.'. !,
"o

,
./ t: .'r; ,"�,(:<,(,,:�' �

Vicky Bartel

.

Neste final de semana foi realizados um torneio interpolas envolvendo crianças de 11 até 14 anos

elite devido ao custo de

instalação das tabelas.

Mas agora, a prefeitura
está adaptando as qua
dras esportivas 'das es

colas para que os estu

dantes possam jogar",
diz.

Entre os melhores

resultados, os três pri
meiros colocados na

categoria Mirim foram:

EMEF Alberto Bauer,
seguido de EMEF

Jonas Alves e o terceiro

foi o pólo do Sesi. No

feminino, a liderança fi-

pação maciça dos

pais, que foram ao gi
násio prestigiar os jo
gos dos filhos. A pre
sença da família é im

portante para a moti

vação da criança -,
menciona Schiochet.

Ele c omu n r c a que

após os Jogos Aber

tos, dois pólos de

J oinville vir-ão para

J araguá do Sul com

quatro equipes para en

frentar os atletas do

Município, nas categori
as Mirim e Infantil. (FR)

cou com a EMEF Re

nato Pradi, seguido de

EMEF Giardini Lenzi e

Colégio Estadual Pre

feito Lauro Zimmer-.
mann, de Guaramirim.

No Infantil masculino,
primeiro lugar para o

Alberto Bauer, segun
do para Jonas Alves e

terceiro, Sesi. No fe

minino, . EMEF Rena

to Pradi ficou na fren

te, seguido de Giardini
Lenzi e Alberto Bauer.

- Um dos pontos
positivos foi a partici-

ra ABERTAS INSCRiÇÕES AO ESCOLAR DE VÔLEI
do A Fundação Municipal de Esportes está com inscrições

abertas ao Festival Escolar de Voleibol até o dia 10 de
oar novembro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. O

êni evento é destinado a alunos com idade até 11 anos (nascidos
a partir de 1992) e matriculados em escolas das redes

an municipal, estadual e particular de ensino em Jaraguá do

I
Sul. Cada unidade educacional pode inscrever até três equipes

�; no masculino e feminino, sendo cada time composto por
) o 12 atletas. O congresso técnico está agendado para o dia 12

lerryde novembro, às 15 horas, no auditório da Escola Wizard

laníIdi�mas, enquanto que a realização das jogos acontece no

so?petlodo de 17 a 19 do mesmo mês.

) o CRICIÚMA EMPATA COM O ATLÉTlco-MG FORA DE CASA
'

r�s Mesmo com três jogadoret' a menos (sendo um desde os

35min do primeiro tempo), o Criciúma se fechou na defesa
Ipal et'

. .

d de coleieve ate atacante lmproVlsa o e go eiro para segurar o

.
empàte por 1 a 1 com o Atlético-MG, no sábado, no estádio

eni Independência, em Belo Horizonte, pela 40' rodada do
:ec Campeonato Brasileiro.A equipe catarinense teve três jogadores

etttXPulSOS,
entre eles o goleiro Fabiano. Como .0 Criciúma já

45' ha�a .fdto as três substituições, o atacante Dejair, autor do
do runelto gol da partida, foi para o gol. Na primeira bola na

área, SilviaRegina de Oliveira anotou pênalti, que Lúcio Flávio
Converteu. Logo depois da saída de bola, Silvia Regina
errninou a partida, ocasionando protestos dos jogadores
das duas equipes: do Criciúma, pelas expulsões e pelo pênalti,
e do Atlético-MG, pelo pouco tempo de acréscimo, Com o

, etnpate, o Criciúma chega aos 57 pontos e começa a sonhar
COtn uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. A

equipe catarinense continua com uma série de três jogos sem
VJtória, já que vinha de derrota para o Paysandu e empate
COtn o Fortaleza na última rodada: Já o Atlético-MG chega
aos 63 pontos. Na próxima rodada, a 41 a do Brasileiro, o
riciÚtna busca um resultado positivo contra o Juventude,

amanhã, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Semifinais do Aberto de Futsal serão realizadas amanhã
tarde de sábado (1/11),
que apresentou os se

guintes resultados:

Kiferro EC 4 x 3

]ARAGUÁ DO SUL -

As semifinais do Cam

peonato Aberto de

Futsal/2003 acontecem

tida. Igor Tarnawski

(Franca Calçados) lidera
a artilharia do campeo
nato, com sete gols. O

Kiferro EC, que sofreu

dez gols em seis jogos,
permanece como a equi
pe que tem a defesa me

nos vazada. A decisão

do Aberto de Futsal/
2003 está agendada para
o próximo dia 12 (quar
ta-feira), em partida

,

marcada para as 20h30,
tendo como preliminar,
às 19h30, o jogo que de

fine o terceiro colocado

da competição.
Promovido pela

Fundação Municipal de
Esportes de J araguá do

Sul e destinado a atletas

com idade a partir de 17

anos - residentes, traba
lhadores e estudantes

em municípios do Vale

do Itapocu -, o evento

premiará os quatro pri
meiros colocados com

.1 00, 80, 60 e 50 quilos
de suíno, respectiva
mente. Além disso, as

equipes classificadas até

o terceiro lugar recebe
rão troféu e medalhas.

Também haverá troféu

ao time que ficar na

'quarta posição, à equi
pe mais disciplinada, à

defesa menos vazada e

ao artilheiro do campe
onato.

amanhã, no ginásio de Baumann, pela chave

esportes Arthur 'Müller, "E", onde todos os in-

sendo que Franca Cal- tegrantes conseguiram
çados e Kiferro dispu- três pontos, sendo a

tam uma das vagas à fi- classificação definida

nal em partida marcada através do saldo de

para as 19h30, enquan- gols; pelo grupo "D",
to que o outro finalista· Posto' Ci d a-d e 3 x 7

sai do confronto entre

Baumann e Posto Cida

de em jogo a ser reali

zado a partir das 20h30.
Estes confrontos fica

ram assim definidos de

pois da última rodada

da segunda fase da

competição ocorrida na

Franca Calçados, times
que já estavam assegu
rados na fase semifinal,
mas brigavam pela.lide
rança da chave.

A competição já re

gistrou 300 gols em 36

Jogos, o que representa
a média de 8,3 por par-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Classificação Brasileiro

Time PG J V E D

1 Cruzeiro 82 40 25 7 8

2 Santos 76 40 22 10 8

3 São Paulo 68 40 19 11 10

4 Coritiba 65 40 19 8 13

5 Internacional 64 40 18 8 14

6 Atlético-MG 63 40 16 15 9

7 São Caetano 62 40 15 14 11

8 Goiás 59 40 16 11 13

9 Paraná 57 40 16 9 15

10 Guarani 57 40 16 9 15

11 Criciúma 57 40 16 9 15

12 Flamengo 56 40 15 11 14

13 Vitória 52 40 14 10 16

14 Figueirense 52 40 13 13 14

15 Corinthians 52 40 13 11 16

16 Atlético-PR 50 40 14 8 18

17 Vasco 46 40 11 13 16

18 Paysandu 45 40 14 11 15

19 Ponte Preta 45 40 10 16 14

uventude 44 40 9 14 17

21 Fluminense 43 O 10 11 19

22 Fortaleza 41 40 10 ,11 19

23 Bahia 40 40 10 10 20

24 Grêmio 37 40 9 10 21

CONQUISTA: ATLETA JARAGUAENSE VENCEU NA CARABINA DEITADÓ, SOMANDO 582 PONTOS

Samuel Lopes garante o ouro

nas provas de tiro do Jase
]ARAGUÁ DO SUL -

o atleta jaraguaense
Samuel Lopes ganhou
este final de semana a

quinta medalha de ouro

na prova de carabina

deitado dos Jogos Aber
tos de Santa Catarina, a

primeira modalidade do
tiro armas longas. Ele

somou 582 pontos con

tra 580,de Luiz Bork, de
Florianópolis, que ficou
com a medalha de pra
ta. O bronze foi para
Aliseu Faria, de Timbó,
com a marca de 574 pon
tos. Esta foi a oitava me-

'

dalha que Samuel levou

nos Jogos Abertos. Cin
co de ouro, duas de pra
ta e uma de bronze.

Na soma de pontos
dos quatro atiradores a

equipe de Timbó, forma
da por Aliseu .Paria,
Mauro Cancado e Salles,
Paulo Muller e Marcelo

Stolf, atingiu 1720 acertos
e levou o. ouro. A equipe
de Florianópolis chegou a

1704 pontos e levou a se

gunda colocação. Em ter

ceiro lugar, também com

1704 pontos ficou a equi
pe de Pome rode. Os

florianopolitanos ocupa
ram a segunda colocação
porque, na última série de

Arquivo
Samuel Lopes garante o primeiro ouro de Jaraguá do Sul nas competições do Jasc

tiros, somaram 288 pon
tos contra 281 de

, Pomerode.
.'

Após o encerramen-

to do terceiro dia de

competições do J as c,
Florianópolis está em

primeiro lugar na pon
tuação, buscando título

geral da competição.
Com a definição de oito

troféus, soma' 55 pon
tos, à frente de Itajaí que
tem 42, Blumenau 34 e

Joinville 24.

ATLETISMO - Can
celado em função do

mau tempo em 2002, o

atletismo quase teve seu

inicio adiado neste ano

justamente por causa da

chuva. O prenúncio de

que o mau tempo pode
ria ser um obstáculo

veio com o cancelamen-
,

to da seletiva, novamen
te a chuva no caminho

dos atletas. E embora o

céu permaneça nublado

durante o início desta

semana, a competição
confirmou o início on

tem. Segundo o presi
dente da Federação,

Catarinense de Atletis

mo, Euclides Ribeiro,
apesar do clima desfa

vorável, "a modalidade

precisa realizar suas pro
vas". Ele não arrisca um

favorito, mas acredita

que a disputa dos tro

féus vai ficar entre

Joinville, bicampeã da

modalidade, e Blume

nau. Ele informa tam

bém que Jaraguá do Sul

e Criciúma possuem

equipes em condições
de disputar um dos lu

gares no pódio. (FR)

Malwee é a favorita ao título de campeão do Jasc
BLUMENAU A

competição de futsal

será uma das mais acir

radas nos Jogos Aber

tos. Todas as 16 equipes
são consideradas "pro
fissionais", tem uma car-

,ga de trabalho de no

mínimo seis horas diári

as e fazem parte da di
visão especial ou da pri
meira divisão do campe
onato estadual. Serão

quatro chaves com qua
tro equipes e todas pra
ticamente no mesmo ní

vel.

Com ligeiro favoritis

mo aparece .0 time da

Malwee de J araguá do

Sul que além do seu

elenco de estrelas está

em busca do tri campe
onato. Comandado pelo
técnico Ferréti, que tam

bém dirige a Seleção
Brasileira, J araguá do

Sul tem no seu elenco
um dos melhores joga
dores da atualidade no

futsal mundial, o ala Fal

cão, titular absoluto da

seleção. Outro destaque
é o goleiro Franklin, que
serve o selecionado bra

sileiro. Cons tam ainda
do plantel os craques
Xôxo, Marcel, Chico e

Júnior, todos com expe
riência internacional de-

fendendo o Brasil.

Segundo os entendi

dos do futsal, os quatro
grandes que estão nas

finais da divisão especi
al, J araguá do Sul/
Malwee, Criciúma/
Anjo Química, São

Miguel do Oeste e

Florianópolis /Colégio
Catarinense, devem,

também estar presentes
nas finais do J asco Ou

tra equ1pe que pode
"dar trabalho" nesta

edição dos Jogos Aber
tos é o Joinville Dal

Ponte. Apesar de estar

na primeira divisão, o

time de Joínville tem

uma equipe b as t an t e

ajustada e pode surpre
ender os quatro grandes.

A competição do

J asc tem um diferen
cial em relação ao es

tadual, a sequência di

ária de jogos. Aliado
aos cartões amarelos e

vermelhos que tem

efeito suspens1vo, o

sucesso nos Jogos
Abertos nem sempre

depende da qualidade
técnica dos atletas, e

S1m da qualidade do

plantel, aliado uma boa

dose de sorte nas par
tidas, sempre decisivas

e exaustivas.

OTAS ..

FIGUEIRENSE QUEBRA JEJUM E GOLEIA O PAYSANDU
O Figueirense não vencia havia três jogos no Campeonato
Brasileiro. A hist6ria mudou neste domingo. No estádio

Orlando Scarpelli, o time da casa marcou 6 a O no

Paysandu, que segue no grupo de equipes ameaçadas
pelo rebaixamento. Com a vitória, válida pela 40' rodada,
o' time cátarinense chega aos 52 pontos. Já o clube do

Pará permanece nos 43. O próximo compromisso do

clube de Florianópolis será amanhã, contra o Paraná, em
Curitiba. No mesmo dia, o Paysandu recebe o Vasco,

Fernandinho foi o destaque da partida ao conferir dois,

Para o encontro deste domingo, o técnico DorivalJúnior
escalou Luciano Sorriso no lugar de Sandro Gaúcho,

que foi para o banco de reservas. O time de Florianópolis
havia marcado apenas um gol nos três jogos anteriores,

O bicolor paraense estava embalado, já que vinha de,
duas vitórias consecutivas (contra Criciúma e Atlético

MG). Com o resultado, o time do técnico Ivo Wortmann

chegou ao 10° jogo fora de casa sem vitória. O último

triunfo foi contra o Vasco, em 12 de julho.
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