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Produtor ecologicamente correto
é finalista em concurso estadual

Cesar Junkes

o produtor de banana de Schroeder, Valfrido Pedro dos Santos participa amanhã, em FlorianóPOlis, como finalista do
Prêmio Empre�ndedor 2003, promovido pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de SC. Página 7

Polícia vai apreender carros
com ruído a cima do permitido

esar un es

A Polícia Militar está aguardando a aferição do órgão credenciado da Inmetro para colocar em

operação o decibelímetro, aparelho que faz medição do som� adquirido no 'mês passado. Página 10

o reservatório da Casan de Schroeder
está abandonado e apresenta um

buraco de cerca de 1 metro de
diâmetro em sua cobertura. A
denúncia foi feita pela Associação de
Moradores do Centro Sul. Página 9

Adoção volta a ser

discutida amanhã
o grupo Bendito Fruto realiza

amanhã o terceiro'encontro sobre

Adoção de J araguá do Sul e

região. A psicóloga Gabriela

Schreiner será a palestrante do

evento e discutirá entre outros

assuntos as novas leis de adoção.
PÁGINA 9

Primeiro Seminário

de software livre
acontece neste sábado

PÁGINA 4

Piloto lveis Junior
prepara-se para a

etapa de Ascurra
PÁGINA 12

CPL vai promover

atividades para
confraternização

PÁGINA 11
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Posso bater em meu

filho!?
PROFESSORA RITA DE CACIA R. S. DE QUADRA - Centro
Educacional Dente de Leite

. :, Bem que você avisou. Mas a criança parecia não lhe dar

. o��jdos. Teimou até você perder a cabeça e lá se foi uma bela

palmada.f'Resultado:. filho chorando magoado e, pais cheios de

culpa.
Mas há motivos para isso? Uma palmada, cumpre o papel

de mostrar limites à criança ou representa somente uma violência
contra ela?

-o .'
.

O tema é polêmico, envolve pontos de vista e enfoques
diversos e na prática é vivenciado das mais diferentes formas.

Não estamos falando de abuso físico, de maltrato infantil. -

E,,�t�f�:qpt,rp:I?t�)Vlema - O bater a que me refiro é simplesmente
o safanão ou a palmada, dessas a que muitos de nós já levamos
de nossos pais ou já demos em nossos filhos.

De um lado, temos toda uma ideologia condenada pura e

simplesmente qualquer agressão física aos pequenos. De um

outro lado, estes mesmos pais liberais, com medo de não serem

"bons pais", e que se não forem assim seus filhos não os amarão,
tem sentido na prática que estão cometendo inúmeraos

equívocos com relação à desciplina, e ao colocar limites em sua

criança.
Isto é fáci,l de se observar hoje em dia. Vemos por todos os

lados crianças com um comportamento extremamente

incoveniente, sem respeito pelos outros. Pequenos que chegam
a agredir física e verbalmente os paj�, que ofendem os

professores, as babás, parentes, batem em coleguinhas, etc.
Criança que não tem suas "fronteiras" nitidamente demarcadas,
que não sabe até onde pode ir, e que depende do humor dos

pais (às vezes pode, às vezes não - mas meu pai deixou -

...)
fica extrernenre CONFUSA e INFELIZ, apelando para
comportamentos cada vez mais inadequados e anti-sociais.

Como os pais não impõe claramente as regras de convivência

para sua criança, ela passa a ser de fato e de direito a dona da

situação; ela age'assim porque escontra espaço para tanto. Porque
percebe que a medida que vai abusando e os pais agüentando,
ela ganha tempo, e como não foi estabelecido nem uma

penalidade para o caso de Ter violado um limite, - pois se não

há imposição de regras, não há penalidades para o

descumprimento delas - os pais vão se irritando, ameaçando,
até que explodem e, então, batem.

.

É mais fácil e mais eficiente educar seu filho quando os limites
são claros e apresentados de uam formanão ameaçadora, mas
firme, as crianças costumam acatar. E as que não acatam? Nesse

caso, os pais precisam ser mais rigorosos do que estão sendo,
sem ceder nem perder a calma. Não se envolva em bate-bocas

intermináveis com seu filho, não faça ameaças, sobretudo se os

castigos prometidos são impossíveis de serem cumpridos, não
entrem em chantagem com a criança. As crianças precisam saber

que são os pais que detêm o poder e a autoridade dentro de

casa, isto dá SEGURANÇA, FIRMEZA e EQUILÍBRIO a

elas. Agindo assim, quem sabe você evita uma palmada; pois o

fato é que a criança não aprende com punições e sim com

exemplos. Nuncause a palmada como ameaça e se sentir que
não tem jeito de escapar dela, avise: "Você não quer mesmo
me ouvir." Depois que' tudo passar, CONVERSE francamente

comseu filho sobre o que aconteceu, à medida que as crianças
desenvolvem sua capacidade de compreender as coisas e de

respeitar os pais, fica mais fácil argumentar com elas. Boa sorte!

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

_

.

OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

A Unerj, ou Centro Univer
sitário de Jaraguá do Sul, mais
uma vez referendou o nome da

professora Carla Schreiner para
mais um mandato como

reitora.'A reeleição-de Carla não
chegou a ser surpresa, porque
toda a comunidade de Jaraguá
do Sul sabe do trabalho que
tem sido feito pela reitoria em

prol do ensino universitário de

qualidade em nossa cidade.

Quem é natural de Jaraguá
do Sul e mesmo quem é de fora

mas está aqui já há alguns tem

acompanhado o crescimento da
Unerj, entidade que hoje repre
senta a mola propulsora do de
senvolvimento cultural, educa
cional e também econômico da

região. O Centro Universitário

de Jaraguá do Sul atualmente

oferece cursos com a eficiên

cia das grandes universidades

e os profissionais graduados na
Unerj encontram mercado de

trabalho e oportunidades de

exercício profissional.
Sabe-se que nem sempre

tudo foi também como hoje se

apresenta. Houve épocas em

_ que a Unerj era simplesmente
-'Ferj: �� seja, Fundação Educa-

QUINTA-FEIRA, 6 de novembro de 200 G

t:'Através demuito
empenho e esforço,
a Unerj, hoje, é
uma entidade
educacionalque
sabesuperaros
obstáculos e

transforma os

desafios emmetas
..J

cional Regional Jaraguaense,
que, mesmo sendo eficiente

em suas propostas, deixava a

desejar, especialmente no que
se refere a área de pesquisa.

Através de muito empenho
e esforço, a Unerj, hoje, é uma

entidade educacional que sabe

superar os obstáculos e transfor

ma os desafios em metas, que,

gradativamente, são alcançadas.
Atualmente, a comunidade

jaraguaense pode afirmar com '

orguil1,o e sem sombra cl�;dllvi�'
da.('que possui uma educação
superior de qualidade, que aten
de a demanda através de 'cursos
afins com a vocação econ6mi�
ca de toda a região.
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Além da preocupação co

a formação acadêmica, a Une
também está integrada com

sociedade, apresentando pr
postas e projetos que envolve

toda a comunidade, de todas

idades. Um bom exemplo d

desempenho da Unerj junto
comunidade local é a oferta d

cursos de educação permanen (

te, voltados a pessoas de mai

idade que buscam atualizaçã I

pessoal e profissional. Na ár

tecnológica, um dos grande
destaques é a construção d (

casa de isopor, uma iniciatiVJque demonstra claramente o alt]nível do ensino da Unerj e o de

sempenho dos estudantes.

A Biblioteca também mereo I

nossa atenção, pois oferece ao,

acadêmicos e também à comuri

dade em geral oportunidades di
conhecer o mundo maravilhos'
dos livros, dos mais diversos te

mas. É também naBiblioteca qu
se pode apreciar o trabalho de

a1j'
v

tistas de renome nacional, que s�
-

nas artes plásticas como em OU

,

tras expressões. Por tudo isso

muito mais a Unen, juntament ,
"

.corn sua reitora, estão, mais urn

vez, de parabéns.
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o secretário da Câmara de Vereadores de

Massaranduba, Jair Micheluzzi, informou esta semana

que não deve acontecer nenhuma sessão extraordinária

neste final de ano. r» acordo com ele, estão

programadas sessões ordinárias até o dia 27 de

novembro. As sessões na Câmara de Vereadores de

Massaranduba acontecem sempre nas segundas e

quintas-feiras. Caso haja necessidade da realização de

sessões extraordinárias, as mesmas serão convocadas

pelo presidente da Câmara, Armindo César Tassi, do
PMDB.

SESSÃO
Na sessão ordinária realizada ontem à noite na Câmara

de Vereadores de Massaranduba foram votados dois

projetos de lei do Legislativo, em primeira votação. Trata
se da prestação de contas do Executivo referente ao

exercício de 2001 e também do projeto da mesa

diretora da Câmara que prevê a transformação em

entidade de utilidade pública da Associação dos
Produtores de Banana de Massaranduba.

PMOB
O presidente do diretório do PMDB de Massaranduba,

I I
Ademir Sprung disse ontem que o partido está aberto

I a coligações, mas as conversas nesse sentido ainda não

�I aconteceram, Sprung, que foi reeleito presidente do

rl PMDB nas convenções realizadas recentemente, afirma

, que o sigla já tem definido 11 homens e duas mulheres
8

que serão candidatos a candidatos ao Legislativo nas

n eleições municipais. do. ano que vem. Atualmente o

PMDB tem apenas um nome na Câmara de Vereadores,
que é-presidente da casa. A convenção que vai definir
os nomes dos candidatos acontece em junho.
Atualmente o PMDB de Massaranduba tem 350 filiados

8 e a intenção da executiva é aumentar esse número em

vI mais 200 adeptos até maio do ano que vem.

� PT
O diretório do PT de Schroeder promove neste sábado,
a partir das 20 horas, reunião para a formação do GTE

c (Grupo de Trabalho Eleitoral). O encontro acontece

o na comunidade de Schroerder 1, na casa do Zeca da

Laje. De acordo com o presidente do diretório

municipal, João dos Reis Filho, na oportunidade serão

definidos os nomes dos pré -candidatos ao. cargo de

:e vice-prefeito. Reis Filho garante que o PT está aberto a

coligações, mas admite que, diante do atual quadro
político do município, as alianças estão ficando cada
vez mais difíceis.

U

ENTRE ASPAS _

�� ,"Quanto mais cedo se começa, �enos se

gasta". A afi rmação é do presidente do PS O B
de Jaraguá do Sul, Célio Bayer, ao referir-se ao

iníCio da campanha para as eleições municipais
do ano que vem.

POLÍTICA CORREIODOPOVO 3
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• SEGURANÇA: TUCANOS DE JARAGUA DO SUL SE DIZEM UNIDOS EM PROL DOS MESMOS OBJETIVOS

]ARAGuA DO SUL - A

Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul está reali

zando sessões extraordiná

rias para apreciar mais 10

projetos encaminhados

pelo Executivo, em regime
de urgência, e poder
viabilizar o debate e vota

ção dos demais projetos
do Legislativo. Semana

passada, foram realizadas_
duas sessões extraordiná

rias e devem acontecer

pelo menos mais duas para

ção da sociedade devido
ao trabalho já reconheci

do. Entre os nomes for
tes do PSDB, Bayer cita
o do ex-deputado fede

ral Vicente Caropreso,
considerado o preferido,
Afonso Piazera Neto, que
tem vasta experiência po
lítica e administrativa,
Niura Demarchi dos San-

tos, que já foi presidente
do partido em J araguá.do
Sul e atualmente ocupa o

cargo de secretária da Se-

ordinárias até o final do

ano, sendo que duas estão

destinadas para a eleição
do novo presidente da
Câmara e votação do Or

çamento Municipal de
2004.

Os projetos em regime
de urgência são aqueles que
tratam de compromissos
assumidos pela Prefeitura

com os governos do Es

tado e União, com prazo
para serem assinados. As
comissões permanentes da

PSDB de Jaraguá do Sul quer
ser omaior partido domunicípio

campanha, menos se gas
ta, porque os nomes das

pré-candidatos já estão'

na mídia e o próprio can

didato tem mais tempo
de trabalhar o seu nome

junto da comunidade.

Ainda de acordo com

Bayer, o PSDB deve de
finir o nome do candida-

to a prefeito no início do

ano que vem. Ele afirma

que o partido tem, em

suas fileiras, nomes for-
tes e que têm a aprova-

desobstruir a pauta de vo

tações.
As sessões extraordi

nárias são necessárias para
que, até 15 de dezembro,
o prazo que encerra o pe
ríodo legislativo, todos os

projetos sejam votados. Os

vereadores têm cerca de
50 projetos encaminhados
pelo Executivo e mais 20

dos próprios vereadores

para serem apreciados.
Ca?a projeto precisa

passar por duas sessões

cretaria de Desenvolvi

mento Regional e tam

bém cita o nome do ve

reador Lio Tironi, consi
derado um líder comuni
tário no Bairro Ilha da

Figueira. "E tem também
o meu nome", conclui.

Daqui para a frente,
.acrescenta Bayer, o PSDB
vai trabalhar no planeja
mento para as eleições e

cuidar para a manutenção
da unidade do partido.
(MARIA HELENA. DE MORAES)

Câmara Municipal têm
prazo de 30 dias para aná

lise e 10 dias para emitir

parecer e posteriormente
encaminhar para votação.

mr·lgs@terra.com.br :

_!,Ia ... '.'"II,�o .. Q.o.,"b!,lsc", .. $4Q .. i

'!A verdadeira alegria é estar de bem consigo mesmo!

]ARAGuA DO SUL -

''As desavenças e proble
mas do passado estão su

peradas". A afirmação é

do presidente do PSDB de

J araguá do Sul, Célio

Bayer, que assumiu a pre
sidência do partido com o

firme propósito de unir os
tucanos no mesmo ninho

com o objetivo de forta

lecer a sigla para as eleições '

municipais do ano que
vem. De acordo com o

Bayer, a intenção é fazer do

PSDB o maior partido
político de Jaraguá do Sul.

''Até o final do ano, a meta

é ter 1.500 filiados", Bayer quer chegar ao final do ano com 1.500 filiados
exemplifica o presidente.

No que se refere às

alianças, Bayer afirma
que pretende dar conti

nuidade às coligações
'que atualmente dão sus

tentação para a adminis

tração municipal. Ontem
à noite, o partido reuniu

o diretório para apresen
tar sugestões de estraté

gias para as eleições do
ano que vem. No pare
cer do presidente do

diretório, quando mais

cedo se começa uma

Câmara de JS realiza sessões extraordinárias

Então que tal deixar a loja Vivian Vick
dar um jeitinho no seu visual?

Temos a mais moderna linha em moda feminina
e acessórios pi que você se sinta ainda mais linda.

Confira nossos produtos
ISTAMOSlSPlRANDOSUAII/S/TA

81188./oa/tlII8a/l, 241-SI81·C'OIlO -/811161111h1SIII
/00':370-1238-IJ-malI:vtvIaoVlcl@haU1lallCllm
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I PROPOSTA: SEBRAE PROPÕE CONTINUIDADE DO TRABALHO DE PESQUISA SOBRE O PERFIL DA REGIÃO

Instalação de agência regional
analisada pela Amvali

,/

sera

JARAGuA DO SUL -

Os prefeitos dos muni

cípios que integram a

Amvali ( Associação
dos Municípios do Vale

do Itapocu) estão ana

lisando a proposta do

Sebrae para a instalação
de uma AgêVlcia de De

senvolvimento Regio
nal, que teria a por meta

dar prosseguimento às

pesquisas do Proder

Comcenso e, a partir de
resultados conclusivos,
servir para direcionar o

crescimento da região a

partir do incentivo aos

segmentos já identifica
dos. "Aqui na Amvali os
setores que movem a

economia é' o metal

mecânico, têxtil e ali-
I

'" "

mentaçao , argumenta
o consultor estadual do
Sebrae, Wilson Sanches

Rodrigues.
A proposta de insta

lação da ADR foi feita

na reunião extraordiná

ria da Amvali, realizada
na manhã da segunda
feira desta semana, em

J áraguá do Sul. De

Cesar Junkes

EcOnomista Jorge Brognoli aposta nos benefícios da instalação da agência

acordo com o consultor

do Instituto Euvaldo

Lodi de Santa Catarina,
responsável pela meto

dologia da A'DR, a ins

talação de s tas agências
faz parte do Programa
Catarinense de Desen

volvimento Regional e

Setorial e já está implan
tada em 12 regiões de

Santa Catarina. "As van

tagens são inúmeras.

Entre elas podemos sa

lientar o desenvolvi-

men to tecnológico re

gional e a conseqüente
agregação de valor,
além do aumento da

. produtividade aliado a

aumento da qualida
de", exemplifica o con

sultor.

O economista e pro
fessor da Unerj ,Jorge
Brognoli, que também

defende a proposta,
apresentou dados não

conclusivos sobre o

quadro atual da econo-

mia regional. Ele ressal

tou que as informações
são do Cadastro de

Contribuintes do Esta

do, do ,período de 1996

a 2001 e refletem o per
fil da economia regio
nal. "Com a instalação
da agência os prefeitos
terão acesso a números

reais e terão dados para
investir com segurança
nesse ou naquele setor",
afirma o professor.

, (MARIA HELENA DE MORAES)

"Natal sem Fome" mobiliza empres'a de Jaraguá do Sul

JARAGuA Q__O SUL - A

Rede Micro lin s lançou
esta semana a campanha
Natal sem Fome, de

flagrada em toda as lo

jas da rede. De acordo

com o gerente comerci

al da franquia de Jaraguá
do Sul, Gilvan César

Frankowiac, a campanha
é nacional e está sendo

realizada em todas as 550

unidades da Rede Mi'

crolins, espalhadas por
todos os Estados brasi
leiros. Em cada cidade é

escolhida uma instituição
social legalmente consti
tuída para receber as do

ações e que poderá emi

tir recibos das doações
para que sejam descon-

1 '

tados no imposto de ren

da. Em Jaraguá do Sul, a
entidade escolhida para
receber os donativos é o

Hospital e Maternidade

São José.
A campanha Natal

sem Fome, segundo o

gerente, faz parte da

proposta de trabalho da

empresa, "conhecida

por suas iniciativas soci

almente corretas. Esta

foi a forma que a

Microlins encontrou

para retribuir à socieda

de um pouco da confi

ança que a mesma vem

depositando na Rede há

,quase 13 anos", enfatiza
Frankowiak. A campa
nha prossegue até o dia

20 de dezembro, sendo

que a meta é arrecadar

aproximadamente mil

quilos de alimentos não

perecíveis, que serão en-

. tregues oficialmente ao

Hospital.
Ainda de acordo com

Frankowiak, para se che

gar a esse volume de ali

mentos a Microlins está

contando com doações
de empresários e comu

nidade. Todas as em

presas participantes ou

parceiras receberão um

certificado como for

ma de agradecimento.
Para motivar a comuni

dade, a Microlins pro
move uma carreata pe
las principais ruas da ci-

dade, no dia 7 de de

zembro e a Gincana
-,

Microlins no Natal sem

Fome, mascada para os

dias 21 e 22 de dezem

bro. N o período de 8 a

13 acontece a Semana

Maluca, que consiste em

um verdadeiro mutirão

de arrecadação por toda

a cidade.

Além disso, o aluno

que se matricular duran

te o período em que du

rar a campanha e doar

dois quilos de alimentos

não perecíveis estará

isento da taxa de matrí

cula, taxa de material e

também receberá des

contos de 5% a 50% na

primeira parcela.

COMITÊ
Entidades sindicais de trabalhadores e patrões do setor

da Construção Civil, representante do Conselho

Regional de Engenharia e Arquitetura, do Centro de

Profissionais Liberais, da Prefeitura reuniram-se semana

passada com o objetivo de criar o Comitê Permanente

Microrregional, que deve orientar sua ação para a

segurança e a organização nos locais de trabalho. A

redução do alto índice de acidentes de trabalho é o

maior desafio do Comitê, que deverá ser tripartite e

priorizar a aplicação da NR-18, a norma

regulamentadora na área da Construção Civil.

METALÚRGICOS
O sindicalistaVilmar Garcia foi empossado essa semana

como presidente do Sindicato dos Trabalhadores

Metalúrgicos deJaraguá do Sul. Na avaliação de Garcia,
o compromisso de toda a diretoria é trabalhar pela
melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, sendo
que os maiores desafios ficam por conta da

implementação da redução de jornada de trabalho,
recuperação salada] e pelo fim das contratações
temporárias e/ou terceirizadas. No próximo sábado

acontece assembléia geral, a partir das 9 h30, na recreativa
do Sindicato para análise e discussão da campanha
salarial de 2004.

DESENVOLVIMENTO
OJaraguá Tec - Núcleo de Desenvolvimento Integrado
de Incubação - comemora o sucesso de seus projetos,
dese�volvidos em parceria com a Apevi/Acijs/Unerj/
Sebrae/Senai e Prefeitura. De acordo com os

coordenadores do empreendimento, o Jaraguá Tec

nasceu para contribuir com a geração de novos

negócios, em apoio ao perfil econômico da região,
privilegiando os setores onde Jaraguá do Sul desponta,
como a indústria têxtil, alimentação e eletroeletrônica e

também tem como meta o incentivo a novas

tecnologias. Entre os projetos de destaque promovidos
pelo Núcleo de Desenvolvimento Integrado de

Incubação, destaque para o Apevi nos Bairros, que tem
possibilitado aos empreendedores dos bairros o acesso

a informações que ajudam a melhorâr seus processos
de gestão. Em junho do ano que vem a Apevi promove
a EXPO 2004, evento regional com características de

alavancar oportunidades de negócios. A entidade

também tem atuado de maneira integrada com a Acijs,
na capacitação e profissionalização dos associados

através de programas de treinamento, cursos, palestras
e realização de missões empresariais e eventos internos.

. NOVENA DA SANTÍSSIMA VIRGEM MARIA

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

\
L.S.R.B.

Cotação de ontem
Compra
2,8588
2,8800
2,7900

Venda

2,8596
2,9400
2,9100

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO
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EXCURSÃO
Um grupo de jaraguaenses está organizando uma

viagem ao Rio de Janeiro para participar da gravação
do Programa do Faustão, no dia 07 de dezembro. A
saída está prevista para 05/12. Além da gravação haverá
passeios pelos pontos turísticos como Corcovado, Pão
de Açúcar, Maracanã, entre outros. Contato�' podem
ser feitos com Tânia nos telefones 371-8772/275-3508/
9953-2790.

RADIOAMADORES
Acontece neste Sábado e Domingo o 9° Encara -

Encontro Estadual de Radioamadores, no Pavilhão A

do Parque Municipal de Eventos. Segundo os

organizadores o encontro, realizado pela primeira vez

em Jaraguá do Sul, servirá para divulgar o trabalho e

as atividades desenvolvidas pelos radioamadores.

Paralelo ao evento haverá feira de artesanato, presença
de colecionadores de cartões telefônicos e está prevista
uma visita ao Museu Emílio Silva. Na abertura

acontecerá a prova e promoção de classe de

radioamadorismo. O encerramento está programado
para às 15 horas, com definição para o próximo
encontro.

APAE
A Apae de Guaramirim promove neste Sábado, a partir
das 12 horas a tradicional feijoada, no salão da Igreja
Senhor Bom Jesus. A feijoada custará R$ 5,00 por
pessoa e será realizada pelos Membros da "Boca

Maldita". A Apae está com a venda de rifas, de um

quadro de natal. O valor da Rifa é de R$ 1,00.,

EXPOSiçÃO
"Do barro à vida". A frase é a essência das obras do

ceramista Rogério Hreczuck, que realiza a exposição
"Terra Viva", até o próximo dia 17 de novembro no

Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj).
Formado por 15 peças, o acervo contém obras em

cerâmica com formas da figura humana. Entre as peças,
estão formas de nus masculinos e femininos e mulheres

girafas que representam integrantes de tribos antigas.
Para dar a textura e forma desejadas em cada uma das

composições, as peças têm acabamentos diferenciados
em verniz e esmalte. "Nas obras, o artista quermostrar
que o barro é algo vivo e ele inspira o artista a forma

que deve ter", revela o curador do trabalho de Rogério,
Loreno Hagedorn. A exposição pode ser visita das 8
às 22 horas, no hall da Biblioteca Padre Elemar Sheid,
na Unerj, bairro Vila Rau. Para outras informações,
entre em cantata com Loreno Hagedorn, através dos
telefones (47) 372-0723 ou 9975-1422.

dos seus �rijjpst'���estiver esperando
ue 'emprestou para
isará de um pouca
iência.As uniões

e étidas. Aproveite!
Cor: Azul.

Iv as coisas não
o espera pela

à tarde, tudo se

strol não
melhor na

orçar mais

para ficar
gatinho. Cor:

GERAL CORREIODOPOVO 5
redacao@jornaicorrelodopovo.com.br

IDESAFIOS: Novos GESTORES DA UNERJ APOSTAM NA CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE EM se

Reitora Carla Schreiner quer
ampliar recursos para Unerj

]ARAGUÁ DO SUL - Há

25 anos comandando os des
tinos do Centro Universitá
rio de Jaraguá do Sul, a pro
fessora Carla Schreiner foi

reconduzida ao cargo de rei

toria em eleição ( chapa úni
ca) realizada no final do mês

passado.A posse acontece no

dia 10 de março e o manda

to é de quatro anos. Nesses

próximos anos, os novos

gestores anunciam a amplia
ção de trabalhos que envol

vem a comunidade, investi
mentos nos cursos de pós
graduação em especial na
queles que encontram de

manda entre os empresários
locais e finalização dos labo
ratórios de Engenharia e do

Núcleo de Práticas Jurídicas.
A concretização desses pro-

esarJun es

Carla e Montibello enfatizam trabalho com a comunidade
-,

jetos estágarantida através dé
empréstimo doBNDES, no
valor de R$ 4 milhões.

Ao lado do vice-reitor,
Fábio Cezar Montibello, a

reitora pretende ainda conso
lidar ainda mais o relaciona

mento da Instituição com a

comunidade e consolidar as

graduações existentes. Atual

mente a Unerj oferece 17 cur

sos, num total de quase 4 mil

acadêmicos, incluindo os alu

nos do pós-graduação. ''A re

eleição é um motivo de satis

fação para todos nós, porque
percebemos que a comunida
de acadêmica e os represen-

tantes da sociedade nos con

selhos que regem aUnerj apro
varam a proposta de trabalho

que está sendo realizado, sem'
deixar de cobrar novos desa

fios", acrescenta a reitora.
Na avaliação do vice-rei

tor, a Unerj antecipou-se a

uma exigência que cada vez

mais se acentua como desa

fio para a Unerj. ''As institui
ções de ensino superior pre
cisam cada vez mais estar

identificadas com as necessi

dades de suas comunidades
e a Unerj cumpre essa mis

são desde que surgiu", assi
nala Montibello, ao lembrar

as parcerias das áreas de Di

reito, Administração, Arqui
tetura eUrbanismo, Pedago
gia eModa, entre outras. (MA
RIA HELENA DE MORAES)

AgricultordoRio Cerro produz repolho tamanho gigante
]ARAGUÁ DO SUL - O

agricultor do Rio Cerro 2,
Waldo Hornburg, 56 anos,

está espantado com o tama

nho dos repolhos colhidos
em sua propriedade. De
acordo com Hornburg, o
peso médio de uma unida

de da hortaliça é de 2 a 3

quilos. "Não sei o que acon
teceu com essa safra que este

ano surpreendeu pelo desen
volvimento acima do nor

mal", acrescenta o agricultor,
que não colheu apenas um,
mas vários repolhos tama

nho gigante.
Ainda de acordo com o

agricultor, esta é a primeira
vez que a sua produção de

repolhos ultrapassa o tama

nho considerado normal.

c

a

precisar encarar
o difícil, a sua fé e

âo lhe ajudar. Os
rão as melhores
o romance. Cor:

- Esteja
para um dia
de pressões e

ocê vai se

IS extrovertida a

Repolhos foram colhidos na propriedade deWaldo Hornburg

Produtor agrícola desde a

adolescência ( sempre viveu
da agricultura, assim como

seus pais,Honrburg comen
ta que não usou nenhum

tipo diferente de adubo.
N a avaliação de

á contornar a

s����o. ela discreto na

pblxéíd�"d*ttais sucesso.

Cor: Vinho.
E

ra trás e invista em

s. Sá não entre em

m pessoas
s. Novo pique nas

amor. Cor: Azul.

Hamburg, um dos motivos

para essa super- safra pode
ser a qualidade da terra, o

adubo e os cuidados com a

lavoura. "Este ano, até as

, beterrabas nasceram com

tamanho acima do normal,

mas, sinceramente, ainda não

cheguei a nenhuma conclu
são sobre as causas desse de

senvolvimento.

Hornburg trabalha na

roça e também na escola da
comunidade do Rio Cerro.

Possui uma propriedade de

20 mil metros quadrados,
onde planta um pouco de

tudo.Como pequeno agri
cultor, lamenta a falta de es

coamento da safra deste ano.

''Ano passado plantei mil
pés de repolho e vendi tudo

porque o preço estava bom.
Este ano plantei 4 mil pés,
que nasceram desse tama

nho, e não consigo vender

porque o preço está muito

ruim, de R$ 0,25 a 0,30 a

unidade, não interessa o

peso", lamenta. (MHM)

ração para
bem legal. Cor:

a.

Capricórnio - As tarefas que
ncentração irão

r.Não discuta com

odor. Tudo em

do coração.

.

e se estressar no

sua energia
par9.Q*Ei�ssuntos
p��ixão deverá

ganhar um novo tempero.
Aproveite! Cor: Vermelho.
Peixes -Saiba se valorizar! Se

pi ce de mudar de
c de emprego,

hance. Alguém de
anhar o seu

: Branco ..c
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I CULTURA: SCAR APRESENTA PROJETO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE JARAGUÁ DO SUL

Centro Cultural apresenta
"Projeto Amigos da Scar"

]ARAGUÁ DO SUL -

"Com a mesma vontade e

entusiasmo que demonstra

mos para concretizar o so

nho da construção do Cen

tro Cultural de ]araguá do

Sul, nosso próximo desafio

agora serámanter o empre
endimento". A afirmação
foi feita pela presidente da
Sociedade Cultura Artística
de ]araguá do Sul (Scar),
Mônica Hufenüssler

Conrads, durante a apresen
tação do Projeto ''Amigos
da Scar", na reunião, da As
sociação Comercial e Indus
trial de]araguá do Sul (Acijs)
e Associação das Pequenas
e Micro Empresas do Vale

do Itapocu (Apevi), na se

gunda-feira, dia 3-
-

Através da demonstra

ção dos gastos mensais da

instituição, Monika fez um

balanço das atividades, pro
jetos desenvolvidos e dos
eventos realizados desde a

inauguração, em maio, e a

programação para os me-
,

ses seguintes. Na oportuni
dade, ela comentou que "a

manutenção do local é tam
bém de responsabilidade da
sociedade, que foi respon
sável por esta conquista. A
Scar ainda não é auto-sus

tentável e, por isso, precisa
da colaboração dos empre
sários e da comunidade",
argumenta. Para suprir este

Cesar Junkes

Desde maio Scar sediou 127 eventos para 77,S mil expectadores

déficit de recursos parama

nutenção do prédio e das
atividades que giram em

torno de R$ 32 mil, com
energia elétrica, água e tele

fone, além de fqncionários
e outros encargos, a Scar,
entidade mantenedora do
Centro Cultural, está lan

çando o projeto ('Amigos
da Scar", que visa buscar

apoio, através de doações,
de pessoas físicas e jurídi
cas, num período de um

ano. As doações de empre
sas podem ser feitas nos

valores de R$ 100, R$ 200,
R$ 500 ou acima deste va

lor. As pessoas físicas inte

ressadas em contribuir po
dem doar R$ 25, R$ 50, R$
100 ou acima deste valor,
dedutíveis do imposto de

renda em até 2% do im

posto devido.

Com 56 anos de his

tória, o Centro Cultural

sediou, de janeiro a setem

bro, 127 eventos que mo

vimentaram 77.558 espec
tadores, ou seja, numero
equivalente a mais da me

tade da população de

]araguá do Sul. Inaugura
do em maio, o Centro

Cultural é considerado um

dos maiores empreendi
mentos do gênero do Bra
sil, com 9.444 metros qua
drados de área construída.

"A partir do Centro Cul

tural, a cidade conta com

condições técnicas e

logísticas para o turismo

cultural, de negócios e

eventos. A cultura é mui-

to importante para uma

comunidade. Esse empre
endimento orgulha a to

dos os jaraguaenses e

catarinenses", expõe.
Dentro dos projetos da

Scar, a entidade mantém

departamentos e projetos
focados nas artes plásticas,
artes cênicas, dança, folclo
re, coral, orquestra filar

mônica, orquestra de e

cordas, camerata, festival
de fo�mas animadas e,

em parceria com a Pre

feitura, o projeto Cultura

Artística ao Cidadão.

Além destes, a presidente
destacou o' projeto "A

Escola vai ao Teatro",
"Música para Todos" e,

até dezembro, a entidade

tem muitas atividades,
como espetáculos teatrais,
de danças e o auto de

natal. Atores como Selton

Mello, Chico Anysio, elo
giaram as instalações do

espaço cultural.

O presidente da Acijs,
PauloMattos, elogiou o tra
balho e fez um apelo aos

associados do Centro Em

presarial de]araguá do Sul,
para que respaldem 7- auxi
liem na manutenção do
Centro Cultural. "É da nos

sa responsabilidade social

participar e apoiar esse

grandemonumento da cul
tura", frisou.

Mostra de Dança movimenta Jaraguá do Sul
]ARAGUÁ DO SUL -- No

dia 13 de novembro, às

19h30, no Grande Teatro
do Centro Cultural, acon
tece a Mostra de Dança da

Sociedade CulturaArtística

(Scar). Serão apresentados
os trabalhos desenvolvidos,
em 2003, pelos grupos de

dança da Scar. Entre os

participantes, estarão os

grupos de ballet clássico,
jazz, dança oriental, dança
contemporânea, ballet
acrobático e folclore, além
dos grupos de dança gaú
cha e de dança de salão.

Também haverá participa
ção de grupos convidados,
destaques do 9° ]araguá em
Dança. Entre eles, o Gru

po Dahua - da Academia

Impulso - Grupo Duarte

II, da Escola]osé Duarte

Magalhães e o Grupo
Incórporys, do Colégio
Evangélico de ]araguá do
Sul. A dança de Joinville
também estará presente no
evento com apresentação
do grupo de dança con

temporânea, da Casa da
Cultura e da Academia
"Dois pra lá, dois pra cá",

que encerra a mostra com

a apresentação do grupo de

dança de, Salão.
A proposta, segundo a

coordenadora de Dança
da Scar, Lisa]aworski, é
estimular a dança como

meio de expressão cultu

ral no município e valori

zar as iniciativas de investi

gação. Além de divulgar os
trabalhos dos grupos con

vidados, o mostra visa va-
, lorizar o intercâmbio en

tre os bailarinos. ''A dança
dentro do contexto artísti

co, se firma cada vez mais

como manifestação cênica,
com uma variedade de lin

guagem aumentando seu

vocabulário expressivo",
comenta Lisa]aworski re
ferindo-se a meta de divul

gar a dança, através de

apresentações dos grupos
da Scar.

Os ingressos para a

Mostra de Dança 2003

podem ser adquiridos ao

preço de R$ 5,00. Estu
dantes com carteira estu

dantil e idosos com mais

de 60 anos pagam a meta

de do valor do ingresso.

!
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Vicky Bartel

Circo Áurea inicia apresentações <! partir de amanhã

,
,

Circo Aurea faz sua estréia

amanhã emJaraguá do Sul

]ARAGUÁ DO SUL -- A

alegria e magia do circo

estão de volta em espetá
culo amanhã, em Jaraguá
do Sul. O Circo Áurea tra

dicional no picadeiro, ini
cia uma curta temporada
na, cidade. O Circo traz

várias atrações entre elas,
uma acrobata aérea oriun
da do circo de Soleil que
faz apresentações nas al

turas, além de malabaris

tas, trapezistas, dançari
nos, animais de vaias ra

ças como hipopótamo,
elefante de cinco tonela

das, macacos, lhamas, ca
valos, ursos e como não

poderia faltar, globo da

morte com dois

motoqueiros. Segundo
Dani Stevens, relações pú
blicas do circo, este espe
táculo é um dos mais com

pletos da América Latina '

e que já se apresentou em

oito países da América do
Sul nos últimos dois anos.

O espetáculo tem aproxi
madamente 1 h45min. O

'

circo está instalado em

]araguá do Sul ao lado da

rodoviária, com espaço

para 1800 pessoas. "Há al

guns anos estivemos em

]araguá do Sul, e agora
voltamos com novo espe
táculo", diz Stevens.

O Circo Áurea é tra

dicional, já com 70 anos

de estrada e apresenta
ções, e tem passado de

pai para filho. A estréia do

circo Áurea é amanhã com

apresentação às 21 horas,
mesmo horário para os

dias da semana. Para o

fim de semana as apresen
tações acontecem em mais

horários. No sábado se

rão duas apresentações às

19h e 21 haras. No domin

go acontecem apresenta
ções às 17h, 19h e 21 ho

ras. Os ingressos custam

R$ 5,00 para crianças e R$
7,00 para adultos. (CG)

\

Rua Campo Alegre será

inaugurada amanhã

]ARAGUÁ DO SUL -- A

Prefeitura de]araguá do Sul,
através da Secretaria de De

senvolvimento Municipal,
realiza a partir das

19h30min amanhã (07/11)
a cerimônia inaugural do
calçamento da Rua Campo
Alegre, no Bairro Ilha da

Figueira. Os 495,35 rn de

extensão do logradouro
receberam pavimentação

em lajotas, absorvendo um

investimento de R$ 66 mil.

Executada através do Pro

grama Pavimentação Co

munitária, a obra tem os cus-,
tos divididos em três partes,
sendo que o poder público
municipal arca com 33% e

a comunidade paga os ou

,tros dois terços, que serão

divididos entre os morado
res de cada lado-da rua.
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Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

BLUMENAU
322·8800

veículos ·diversos

des. tros. e diant., ar quente e frio,
alarme, tr. elétr.. som automotivo e

película. Entrada R$6.000,00 + 18x
R$292,00 ou R$10.oo0,00 à vista.
Tratar: 376-2206 c/ Alex.

98, todo revisado, c/ ar quente, tr.
elétrica, ürnp. e des.. de particular.
R$10.8oo,00. Tratar: 370-6069.

CORSA - vende-se, super, 98, 4p,
praia elesquente, deserrtxJraçador,
lirnp.. vidros e tr. elétr .. alarme,
53.CXXJkm, único dono. R$11.490,00.
Tratar: 372-3732.

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

ASTRA - vende-se, CD, 02, hatch.
R$26.000,00. Tratar: 9975-0133. CORSA - vende-se, wagon, 16v, 01,

23.CXXJkm cornp. + o.c. R$ 18.300,00.
Tratar: 9953-5541 (12:00 ou após
17:30) CORSA - vende-se, 4p, 1.6, 97.

R$8.000,00 + 15x R$360,00. Tratar:
9975-0133.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000kr:n, azul, tr. elétr.. rodas,
alarme, película e som. Tratar: 9117-
3464.

D-20-vende-se, 93, compl., c/couro,
super impecável. R$24.500,00.
Tratar: 371-7778 c/ Cleber.CORSA - vende-se, 4p, 01. Aceita-se

troca menor valor. Tratar: 371-7542
ou 9965-5774. CORSA - vende-se, super, preto, 98/ KADETT - vende-se, 92, SL, 1.8.CORSA - vende-se, bordá, 1.0,95,
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�crnoçào com Emplacamento Grátía fi válida para a Linha. Cllo e Scénlc, exceto para veículos adquiridos pela Internet. Para mets informações, inclusive sobre o estoque dos veiculas, COf"l5uItC <1 sua Concesalonária Renault. Fotos para fins publlcltérios. A Renault reserva-se ao direito de alterar <15 especmcações desses veículosm préVIO aviso CrO!oS de segurança em conjunto comAir Baqs salvam vidas.

,
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CLASSI
QUINTA-FEIRA, 6 de novembro de 20032 CORREIO DO POVO

S..!$J a o t o m
á

v e i s

31.3� 13
Av.Waldemar Grubba - Jaraguá do Sul- se

AI "'.. II'/"",A.I
1I���(.W�·

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

A••• C..._.r LTDA
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

CAM.NHON......

vw FORD

Gol CL 1.6 marrom G 1992 Verona LX cinza G 1992

Gol CL 1.6 branco G 1990 Corcel li branco A 1981

Goll.0 16v cinza G 2001 Resta 1.0 verde G 1996

Goll.6 CL branco G 1993 Escort L 1.6 cinza G 1993

Goll.6 branco G 1997 Stratus LX preto G 1998

Parati 1.6 MI verde G 1997 PICK UP

Parati 1.8 MI branco G 1997 S·10 Deluxe vermelha D 1992

GolfGL preto G 1995 0-20 Custon S branco D 1992

Brasilia branco G 1980 F-l000 S prata D 1990

AAT 0-20 gabinada branco D 1994
Uno Mille verde G 1996 Silverado Conquest verde D 2000

Uno 1.6R branco G 1990 0-20 Custon azul D 1994

Palio 1.0 ELX vermelho G 1999 Courier cinza G 1996

GM Pampa 1.6 branca G 1991
Kadetl.8 SL vermelho G 1992 Pampa 1.6 branca G 1985
Vectra GLS 2.0 cinza G 1997 MOTOS

Celta 1.0 branco G ,., 2001 CG 125 Titan vermelha G 2003

Chevette 1.6 cinza G 1989 vermelha

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

prox. Baependi
4170 - próx. trevo de Schroeder'

Fone: (47)
370-8622

Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille

Escort 1.6
Kadett 1.8
Monza 4p
Versailles 2p
EscortXR3
GolfGTI
Uno Mille 4p
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza 2p
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel
Monza 4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escortl.6
Corsa 2p

CD Corsa 2p 97

ss Corsa 2p g:)
91 Vectra CD 97
93 Vectra GLS ss
94 Ford Ka ss
ss Ford Ka CD
92 S-10 cabo Dupla ss
89 Godge Dakota g:)
94 CG125 92
ss

CG125 01
87
88

Kawasaki ZX-9 ss

as
Blazer DLX ss

as
Palio 4p 97

ss Clio 1.04p 01

92 Besta GS 01

87 Santana 4p se

87 Vectra CD 94

ss Courier 1.3 ss

ss Escori.l.8 97
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CLASSI.QUINTA-FEIRA, 6 de novembro de 2003

Titan KS Azul G 01 R$ 3.600,00
Tipo IE 1.6 4P Branco G 95 R$ 9.000,00
Tipo SLX 2.0 4p Verde G 95 R$ 10.000,00
Opala diplomata Bordô GNV 91 R$ 11.500,00
Uno 5 Verde G 89 R$ 5.000,00
Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00
XL 250, motor 350, pi trilha Preta G 86 R$ 1.000,00
Brasilia Branca G 79 R$ 1.700,00
Belina Dourada A 84 R$ 3.200,00
Brasilia Verde G 77 R$ 1.600,00
Gol BX Verde G 81 R$ 2.200,00
Fusca 1300 L, original Bege G 78 R$ 2.500,00
Scooter Vermelha G 98 R$ 1.400,00
Fusca 1300 L Bege G 77 R$ . 1.800,00

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

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

9975-3056 c/ Odinei.

PALIO - vende-se, EX, 99, a.c., tr.

elétr. e alarme, 2" dono. R$12.700,00
ou R$6.700,00 entro + pare. de

R$267,00. Aceita-se carro de menor
valor. Tratar: 9957-0278 ou 370-2706

após 14:30 c/ Talita.

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

PALIO - vende-se, DEX, 97, c/ trio
elétr., prata, Aceita-se troca por carro

02/03, semi-novo, compl. Tratar: 370-
4230 ou 371-1922.

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.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.

R$12.800,00. Tratar: 9962-3664. TIPO - vende-se, 95, SLX, 2.0, c/
rodas esp. R$8.500,00. Tratar: 9973-
8730.KADETT - vende-se, 92, SL, vermo

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

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

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

ômega. Tratar: 273-6242 ou 9133-

9510.MARAJÓ - vende-se, 81, prata, doc.
EM DIA. R$1.900,00. Tratar: 275-
2848. UNO - vende-se, 4p, 01, preto, compl.

Tratar: 9962-9363.FIORINO - vende-se, pick-up ,

warking, 97, c/ capota marítima, +

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

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

R$13.000,00. Tratar: 9101-1310.

ÓMEGA - vende-se, CD, 94, câmbio
automático, teto solar, compl., bordô.
R$12.800,00. Tratar: 376-1903 .

CORREIO DO POVO 3

•
Vulcan 750

Sahara

Virago 250cc Preta

XT225 Vermelha

ilh

CBX 200 Strada Roxa

_BOTOS

YBR 125 E Bege

Titan ES Azul

Titan ES Prata
J1!

Titan KS Azul

r

(371 1 970J Titan Vermelha

-

Titan Azul

·Uf

Compra Vende CG 125 Vermelha
'"
�"'

Troca -. Fi nancia ML 1.25 Prata

:l\lM

Temos todos modelos de Biz ES Azul

carretinhas para motos e jet ski
'i:) €a

OmegaGLS Preto

);!
Fusca 1300 Branco

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

• • • •

60 meses

Crypton C 100----R$ 88,25
C 100 Biz ES------R$ 90,28
YBR 125 K-�--�----K$ 95,70
CU 125 K----------R$ 95,70
C 100 Biz +-�----�K$ 100,30
XTZ 125 K---------R$ 123,25
NXR 125 1\8-------K$ 119,07
XT 225--------------R$ 169,74
Twister 250-------R$ 164,33
Tornado 250------K$ 179,45

79 meses

R$ 10.126,00----_:«$ 152,53
R$ 11.082,00----_:«$ 166,93
R$ 12.717,00�---_:«$ 191,55
R$ 14.000,00----_:«$ 210,88
R$15.337,00----_:«$ 231,02
R$ 16.144,00----_:«$ 243,18

•

•
67 meses

R$ 18.470,00-----8.$ 328,04
R$ 21.853,00----_:«$ 388,13
R$ 24.020,00----_:«$ 426,62
R$ 26.907,OO-----R$ 477,90
R$ 28.597,OO-----R$ 507,91
R$ 30.581,00-----8.$ 543,15
R$ 36.870,OO-----R$ 654,85

•
56 meses

R$ 14.000,oo-----R$ 290,00
RS 14.412,OO--·--R$ 298,53
R$ 15.808,oo-----R$ 327,45
R$16.876,00-----R$ 349,57
R417.961,OO-----R$ 372,04 Dispom.os de créditos eLe

R$ 4.565,00 à R$ 85.898,00

2371-8153 •

•

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

UNIAO. www.uniaocat.co:m.br
uniaosilver@ibest.com.br
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Motorola V120T·.
e Nokia 1220·

No Pronto T

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

Menu 100*

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

PNçÃo
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de

garantia por:

R$S:99,00

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 41 334-5729

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

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

UNO - vende-se, 01, compl. 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:
37(}8043 ou 9975-3056.

ESCORT - vende-se, GLI, 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.

SDN

QUINTA-FEIRA, 61de novembro de 2003

compra - vende - troca
financiá - novos e usados

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalau

RONDA

R$6.000,00. Aceita-se troca por maior

ou menor valor. Tratar: 376-1772.

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

R$28.500,00. Tratar: 376-2154 após
18:00.ESCORT � vende-se, europeu, 93,

cinza, gas., 1.6. R$8.500,00. Aceita
se troca. Tratar: 273-1001. F-1000 - vende-se, modelo Souza

Ramos, 86, prata, compl. Tratar: 376-
0168.F-1000 - vende-se, 92, turbinada.

R$22.000,00. Tratar: 370-8047 ou

9975-3055 cf Odinei.

TODOS OS
MODELOS
Ohm

Ciclo
Maroto aro 16

1+3 de

R$36,OO

f;-1000 - vende-se, 90, impecável,

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

C 100 Bii
C 100 Dream
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS
Crypton T 105 E

vermelha
vermelha
cinza
vermelha
vermelha
azul

'99/99
97/98
96/97.
2001/02
2001/02
98/98

Crypton T 105 E
NX 350 Sahara
NX 4 Falcon
Pálio 50CC

. Pálio Sundown
Virago V 250S
YBR 125 E
Suzuki GSXR
CG 125
CG 125

vermelha
azul
prata
vermelha
vermelha
preta
roxa

roxa/preta
Cinza
Azul

2001/01
98/98
2001/01

'

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

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999 �
LOJA 2: RUA JOÃO JANUÀRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

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

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

REAl.IZAÇÃO

APOIO

ROTARYCLUB
JARAGuA DO SUL

PÉROLA INDUSTRIAL

Todos os modelos Sundown e Ciclo em afé 4X sem juros.
Sundown Leader
aro 26

1+3 de

RS134/0
,

à vista 538,00

à vista '40,00

Ciclo Belinha aro 16

1+3 de

R$3SfO
à vista ,45/° LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

Ciclo Free Style
aro 20

1+3 de
R$

63/5
Avista 255,00
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za

6-

Hospedagem, em canis ecológicos, ;lrca de lazer

para tomar sol. cavar buracos, fazer amigos c se

emdt" (.001 personal dog, ao final do di, uma
merecida noite: de bom sono.

Resersc já para 'ó seu animalzinho pacote> de

hospedagem para final de ano, natal e rcveillon.

Dispomos de: taxi dog, dayçarc/wash
Vendo lindo. filhotes de divc"" raças e

t,manhos com pedigree c/ou contrato' de
garantia. Compre .&0 ra ou faça encomenda de
seu animalzinho'. Faça-nos uma visita"
atendemos de segunda a domingo com hora
marcada.

{47j 372·S54� l �9�7;�5�7 !!�.w�;0964
c-mail,' harulliodagua@ibest.com.br

r··_·-····-·············_·�····_·-·-···-l
, I

IAnunCie aqUill!1195' ,

371.1919 I
. ... Ii •

IKRr-&'REQTJINTE']I Convites e Cartões I
II Casamento-· Batizado· 15 snos ,I I
,

}i1. Comwúu'iO o.- ,Na,.<;(:;m(!I:t(o de bel>ê.'?t !
j _. Aniversáâo e rodas as ocasloes !
L·1?n�44º:2 .. G511.1l::l�Q�Qº ·1

I .

I Anuncie aqui!!�
Il I 371�1919 1

...................................................................................................... J

IlCONMAQ
Cemmaq�fcl.tl L.td.

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoràs

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Genll
Motoserras
lava-Jato

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47)
9991-8567

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

. CLASSI

TcI.:
Fax:
CeI.: 9902-597

.- .. _.- .. -._-.�----- .. _ .. __ .- _._ _-_ ---_ _._._._ --- ..

_---,

I Eletrônica I

IJulinho 'CIADOI
,

i'

I TGPlIAI
i FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS I
j • MATlRfAIS DE CONSUMO i
,

- ASSISTÊNCIA TÉCNiCA
'

!276-34171
. IUI25!!.J,\II!!!!,�!::!I'!.N,eva·JII!!:!lI!!�!:�J

Asststêncta Têcmca: TV, Som, Vídeo,
Venda de Som Aotcmouvo, Cabos,
Acossôrtos e Som Profissional.

IDISK CONSERTOI
!371

....

-i1
...

5
..

2
..

R

..

UO: Re. inold.o... R.ou. ".6.. I'L....... . �.��.��y .�.!..<!!.��.II.�.. ��.. ���.

f
. I

I Anuncie aqui!!!1I 371·1919 I
L,_ ... __ "'_._. ."._�����_ ..�y .....J

Anuncie aqui!!!
371·1919

f··············
, ··

·1

I Anuncie aqui!!�
I 371·1919

__ I
1 J

I-----·--··
.. -- .. - ..

"l
I Anuncie aqui!!!1
I 371·1919 ;
I I
[_ ... ._ .... ... __ ..1

Anuncie aqui!!!
371·1919

IAnuncie aqui!!I
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

I 10 tlrgas, 594
'Centro - Jara!Jllá do 511(

Tef.: 370-3612

j Venha Conhecer a I
iModa que é um üoce]

I

i Preços especiaisl
I de inauguraçãol

I
Fone: 371-5810 I

1 i

t.,�.__ _ _ .. _ _ .._,,-j
,

- - _ - - _ -· ..

·1I Anuncie aqui!!�
371.1919

... 1

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

Tratar: 274-8456
9902-7575

CORREIO DO povo 5

I
• I

I Anuncie aqui!!!
371·1919

L. �

Anuncie aqui!!!
371·1919

................... · ......

·1

, Anuncie aqui!!fI
i 371.1919 I

I
I

L___ . . __ ... _. __ ... __ .....�
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Pick-up Corsa 1.6

�':,'t�ac'g\�'�T[�n �.�
Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
S-10 compl.
Ka
Courier Clx
Gol 1.0 compl.
Corsa Sedan, GL, 1.6
Blazer 2.2
Mondeo compl.
Palio EX
Escorl Hobby
S-10
Chevette DL
Saveiro 1.6
F-400
Moto Tenere 600
MB608 carroceria
MB 1513 caçamba
F-lODO 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

branco G
branco' G
vermelha G
prata G
cinza G
branco D
prata G
prata G
vermelho . G
branco G
branco G
branco G
cinza G
laranja G
azul G
verde G
branco G
azul G
cinza O
azul G
vermelho D
amarelo O
prata D
azul D

azul G

CG 125 KS
UNO 1.0
TWISTER

g�m Ãt:6��T MAIS

ESCORT GLX, COMPLETO
KA GL 1.0
CRIPTON Tl05E
GOL SPECIAL
CORSA WIND
GOL MI 1.0, 4P
PALIO ED .

SAVEIRO MI C/AR + TRIO

��LL �IU C/ D.H.

CORSA SUPER 4P - TRAVAS E ALARME
ASTRA GLS
SAVEIRO CL 1.8
ESCORT HOBBY
GOLF GL COMPL. (-AR)

��Pu%XGt�88c�PL.
ESCORT HOBBY 1.6

�lg�l�g FURGÃO
OMEGA GLS 2.0 COMPL. + TETO
KADETI 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

. ,:.:.

?Av.·:p��feit�,.wild·e
FIAT Palio EO, 2p

Fiorino alongada
VW PassatAlemão, cornpl+ Au!" 95

GolMI 98

Vermelha

Cinza

Branco

Branco

Bege
Preto

Grafite

Bordá

Azul

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

Go11.0 93

Kombi envidraçada 93

Gol 02

GM Omega 93

Corsa pick-up 96

Corsa 98

Corsa 4p, compl. 99

Besta GS compl 99 Prata R$ 34.000,00

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$ 12.800,06
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

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
Goll000L
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

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

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

02
96

VEíCULOS
370-7516

ompra Financia
uaw�ltçfMá"qliâr�f;:J85Qd ••ªrrélllll'Ri� M�I.�à .. 'Jâ�ª9Iia:.�ô::Sil[,�:SÇ�:

Branco 01

GNV Azul 98

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

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

Gal MI 1.0, Zp, compl.
Gol S 1.8. álcool

g�: ��H3'�p �:;'�;;'��irava, u., 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., I.t., d.t.
S-10 Deluxe, compl.
Vectra GLS 2.0
Corsa wind, 4p, 1.\" d.t., a.q.
Corsa Wind
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Chevy 500
Monza SLE 2.0
Vectra GLS 2.0

��g�� gtx\��:1.8

99
97
91
95

99
85
97
01
88

99
00
98
97
99
99
98
89
88
98

92
97

cinza.
verde
branco
branco
prata
verde
prata

03
01
01
01
01
99
98
98
97
93
91

02
02
99
95
95

90
98

G
G
G
G
G

G
G

G'
G

branco
prata
azul
branco

VW Azul

Branco

Branco

Branca

Bordô

Amarelo

"Cinza

Amarela

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones

Escorl GL
Fiesta 4p

Uno Mille Fire
BMW 328i automática

branco
bege
branco
azul meto
branco

Fiorino Furgão
F-1000 dupla tropical, 4p
Fiorino furgão 1.0
Santana d.h. 4p
Uno CS 1.3, gas.

275-3711
'Temos mais opções'

GM
branco
branco

FORD

VEicULOS

GM Celta 01
Corsa Wind 01
Kadett GL 93
Monza SLE compl. 91
S-10 MPFI 97
Astra Sedam GLS cornpl. 00
Omega CD 4.1 GNV 96
Gol Special 02
GoIMI8v4p 99
Uno tire 02
Palio Weekend 97
Palio ED 4p 98
Uno Mille EP 4p cornpl. 96
Tempra HLX 16v cornpl. 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

372-0676

J(/JiJf'tfIII310-30 ZÉCA AUTOMÓ EIS
;�l3'ículºs

'.. . .

27'5 3507Av. Preto Waldema� Grubba, 4142 - Centenãrio - Jaraguã do
-

.

YBR 125 gasolina 02

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

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99

Vectra GL, cornpl., 2.0, gasolina 98

Vectra CD 2.0, compl., c/ teto, 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, gasolina 87

Brasilia toda original 80

Fusca 1300 78

preta
branco

branco

cinza

branco

verde musgo

prata meto

dourado

prata
verde

branco

VW

FIAi

FORD

2000
1998
1998
1995
1993
1988
1996

vw Gol8v4p Branco G
Gol 16v4p Verde G

Go11.02p Cinza G

Golf2.04p Cinza G

Logus 1.8 GL2p Cinza G
Pick up Fiorino 2p Cinza A

Tempra 16v4p Azul G
Uno t.ô turbo êp 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
Tilan 125 KSE Vermelha G
Titan 125 KSE Vermelha G
Titan 125 Azul G

Barracá para camping completa 1994

1994
1994
1993
1995
1996
1987
2001
2003
2001
1994

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

Parati
F-250
Twister
Titan ES
KaGL
CorsaWind
Astra
Kadett
Palia CL
Gol1.6 CLl
S-10 deluxe
'[ernpra
Omega
MonzaGLS
D·20 gabinada
Belina GLX
F-l000
Escort GLX euro
GolG11I
Gol GTS
Blazer
Unomille
Palio
t.ogus
D-20

cinza
branco
branco
branca
preto
grafite
cinza
bordô
bordô
branco
azul
preto
bordô
cinza
branco
grafite
bege
branco

cl partida, 22 dono

motor zetec, cl opc.
2p
2.0 completo
c/ opc.

cz opc.
cabo est., GNV, compl,
compl.
GNV
compl.
cornpl.
álc., d.h., 1.6
carroceria madeira

b�pdéi�·n:i·�:4Ip\.' d.t, J

compl.
4p, compl., Gasolina
1.0
4p cl opc., único dono
GLcompl.
cornpl. Cabinada

Corsa Sedam 4p'S-10 GNV
0-20 custom S
Monza SLE
Uno 2p
Fiat eletr. 2pKadet c/ trio, a.c.Corsa Sedan
Tornado
XT 225
CBX 200
CBX 200
Biz
Biz

,

TOday
MK L c/ _freio a disco
adett lite

Kaâett
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
.!(ratite
5ranco
prata
roxa
vermelha
verde
preto
vermelha
vermelha
preto
cinza
branco
vermelha

FIAT

FORD

HONOA

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

FIAT Uno Elelronic 2p Bordô 96 R$ 7.900,00
TipoIE2p(-a.c.) Preto 94 R$ 7.BOO,00
Tipo IE 4p. compl, Azul 95 R$ 9.400,00
Uno álcool Praia 86 R$ 3.500,00
Tipo IE 2p, compl. Praia 94 R$ 8.200,00

FORD EscortGL Prelo 94 .R$ 8.900,00
EscortGL2p Prata 95 R$ 9.600,00
EscortConv. 2p compl. Bordô 94 R$11.900.00
EscortHobby2p Prata 94 R$ 7.300,00

GM S·10 turbo diesel4p Bordô 98 R$39.700,00
Monza C!asssic compl. Cinza 89 R$ 6.400,00
KadettSLE Branco 81 R$ 6.300,00
Kadett SL c/ ar, álcool Preto 92 R$ 6.800,00

VW GoIBvMI4p Vermelho 99 R$13.500,00
Van furgão 1.6, gas. Branco 99 R$13.500,00
ParatiCL 1.6 Branco 85 R$ 3.500',00
GolSpecial 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$10.500.00
TOYOTA Hilux c.Oupla2.8die. Cinza 00 R$ 45.500,00

�onda Civic LX autornát. 00/00avelro CL 1.8. d.h. 00/01GOl2p MI 1.6 97/97Escor( HObby 96/96
�10 4x4 cabo Simples 99/99no EX . trio 95/95FUSca L 1300 77/77
g�: PMIUIs 16v 4p, a.c., trio 98/98
'G

16v 00/00
Go: Plus MI 8v compl. 97/98
G�I M2PI CU 1.6. a.c., d.h. 96/96

8v 98/98Monza Classic 86/86�oett SLE, d.h. e trio 93/93
E
ctra CD ABS. air bag 98/99

C
scorl HObby 1.6 93/93

V��aSgedCaLn, comot. (-<l.h.) 01/01
S.

e 1.6 92/92
P
1 Deluxe CS - trio 98/98

C
aratl GL. a.c. 93/93hevette SL 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
bordô
branco
cinza
branca

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

cinza

azul

branco

azul

bordô

verde

azul

branco

bege
cinza

amarela

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

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

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$ 4.5.00,00
R$ 17.500,00
R$ 75.000,00

V Votorantim I finanças

96

96

95

94

92

91

90

86

Mercedes conversível 450, 6cil
Vectra GLS compl.
Corsa Wind Super
Verona GLX 4p
D-20 dupla, cornpl., +Couro, tv, cd, .turbo
D-20 cabo Simples
Voyage CLll.8
Gol CL1.6

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

.G
GNV

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

G

amarela 72

branco 98

preto 95

branco 941

branca 86/92
bordô 85/94
prata 95

preto 94

dourado 94

branco 98

branco 99

azul 94

prata 93

-- - -�- -�------- ------- �--- -- _---- -----

WILLIAM 'Uei!=UIOS
Rua Marechal Castelo Branco (47) 374-1117
3549 - Centro· Schroeder' 9975-0117

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

Escorl L 1.6
Uno 1.0
Del Rey
Saveiro CL 1.6
Vectra GLS 2.0 4p
Uno 1.0 2jJ
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 Milleniurn 4p
Gol 1.6 compl.
Cherokee Laredo
Vectra GLS 2.0

Preto
Branco
Azul
Prata
Grafite
Bordo
Branco
Branco
Cinza
Vermelha

91
97
91
91
98
96
96
02
87
98
01

i
·1

Prata
Amarela
Vermelha
Branco
Azul
Branco
Prata
Vermelho

Azul
Azul

85
83
97
94
01
00
97

d
HONDA

03

02

01

01
01

01

01

00

00
98

98

98

311-0802
311-8281(fiMotos lxO,Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

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

1999/2000
1987/1987
1995/1995
1997/1997
1997/1998
1998/1998
1998/1998
1995/1996
-2000/2001
2001/2001
2001/2001
2001/2002
2001/2002
2000/2000
2001/2001
2003/2003
2003/2003
2001/2002

PRETA
PRETA
VERMELHA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
VERMElHA.
PRATA
VERMElHA
PRATA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL

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 compl.
Clio SeanRT, top de linha

Clio 4p cj ar
Astra GLS 2p compl.
Honda Civic LX

Uno SX 4p cf trio

Prata

Cinza
Branco
Cinza

Vermelho

Branco

Vermelho

Azul
Azul

Prata
Vermelho
Azul

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:3 70-0164Gol16v Plus compl. 4p
Goll.0 MI2p
Courier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
GoIMI1.0
Gol 16v4p
Corsa 1.04p
Pampa 1.6L
Ranger CS 4cc compl.
Corsa 1.0 c/ a.c.
Corsa 1.0' \

Omega GLS 4.1 compl,
Escorl Hobby 1.0
Uno SX'1.0 4P
GolCL 1.6
Gol CL 1.8
Gol CL 1.6
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CL 1.6
Escorl L 1.6 (europeu)
Saveiro CO diesel

cinza
branco
branco

'

branco

preto
cinza

prata
branco
prata
cinza

oco/preto
verde
azul
vermelho
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

Quantum compl.
Brasilia

Parati LS
Fusca 1300
Fusca 1300

Voyage LS
Kombi Furgão
Astra GLS Sedan
Monza SLE EFI
Uno Mille Fire 4p
Uno CS

Tipo 1.61E
Tempra IE 4p
Pick-up fiat
Corcel I

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
78178
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

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 
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BRASíLIA - vende-se, em perfeito
estado, 80, cj rodas esportivas.
R$2.800,00.273-1001.

prata. R$21.000,00. Tratar: 273-1001
cj 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, GlX, 1.8, 90, 5
peneus novos, aro liga leve, insufilme,
placa final9, dcto em dia. R$6.800,00.
Aceita-se troca por carro de menor

vaiar. Tratar: 374-5133 após 18:00.

VERONA - vende-se ou troca-se, 92,
1.6, gas., em ótimo estado, cj 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.

FUSCA - vende-se, 85. R$3.500,00.
Tratar: 370-4508.

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

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

FUSCA - vende-se, 76, verm., ótimo
estado. R$2.500,00. Tratar: �73-6242
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, 95, 1.0. R$4.500,00
+ 32x R$185,00. Tratar: 274-8364.

GOL - vende-se, 89, star, gas., ar

quente, limp. e des. traseíro, película,
22 dono. Valor à combinar. Tratar: 376-
1702 cj Jean ou Salete.

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, cj manual, 22 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, 92, 1.8, CHTL. R$
6.000,00. Tratar: 9953-9966

KOMBI - vende-se, standart, 98.

R$6.000,00 + 17x R$439,00. Tratar:
370-8043 ou 9975-3056.

QUANTUM - vende-se, cornpl., verde,
97. R$14.000,00. Tratar: 9101-1310.

SANTANA - vende-se, quantum, 96,
ar, direção, GNV. R$13.500,00. Tratar:
370-8043 ou 9975-3056 cj Odinei.

VOYAGE-vende-se, Cl, 1.6, 90, bom
estado. R$5.800,00. Tratar: 376-0625.

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

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava pj crianças, rodas de liga

COMPRO
CONSÓRCIO

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

dinheiro.
Fone OXX 47 522 256 ou

9968 0588,
cf José Carlos.

Você ainda vai ter esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Bronco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www.usagos.com.br

Homologado pelo

IINMETRO

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

• Temos financiamento.

leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928. JEEP - vende-se, Cherokee, laredo,
97j97, 6cc, único dono. R$35.000,00.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

R$4.500,00 + 27 parco R$227,OO.
Aceita-se carro de menor valor. Tratar:
370-5722 após 18:30.DAKOTA - vende-se, automática,

verm., cabo estendida, 5.2V8, 4

pneus Toyo novos, cornpl., cj GNV
cj 2 cil. (40m3), couro, air bag duplo,
CD, lona, prot. caçamba, impecável.
R437.000,000. Aceita-se troca pj
menor vaiar. Tratar: 9973-9433 cj
Giovano.

l-200 - vende-se, cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se
carro de menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 cj Santiago.

SPORTAGE - vende-se, DlX, vinho,
95, compl., excelente estado. Tratar:

376·0251 cj Osvaldir hor. comi:

SPRINTER - vende-se, 98, excelente
estado. Tratar: 371-9464ou 371-6916.PEGEOT - vende-se, 96, cornpl.

telefonia e segurança
A melhor opção para sua empresa,

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera teíefôníca personaUzada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pj telefones

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

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores lntraverrnelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portâo eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

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

, ,

VENDAS,E SERVIÇOS: Rua: Oné'ia Horst, 104 .. Vila Lenzi .. Jaraguá do Sul- se l emai': makete'@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371 ..7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

Com. de Peças Antonio'

Fone: 370-2764 ,

CeI.: 9104-2070/9957-6099,

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

VAN - vende-se, 02, cl 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,
lºdono, ótima. Tratar: 9979-1437.

VOLKSWAGEN - vende-se, modelo

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

9118-8304 cl Mareio.

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

1113 - compra-se, de preferência
financiado. Tratar: 372-0108.

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

BIZ - eompra-se, acima do ano 2001.
Paga-se à vista. Tratar: 376-0114 até
às 17:00.

BIZ - vende-se, 02, el partida
elétrica, 7.000km. R$3.600,OO.
Tratar: 9979-0605.

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

CB-vende-se, 500, 98. R$6.500,OO

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

folha 51 consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

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

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 cl Valdelir.

COMPRA-SE - moto XR-200, ano 94
até 97. Paga-se à vista. Tratar: 9975-
4623.

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 cart. de

habilitação. Tratar: 9903-3691.

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

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

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:

CADEIRINHA - vende-se, de bebê, pI
carro. R$50,OO. Tratar: 376-3212.

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

JOGA DE RODAS - vende-se, aro 15

cl pneus 195/60/15, roda multi furo.
R$ 600,00. Tratar: 370-9489.

MÓDULO - vende-se, pI carro, 900w.
Valor à combinar. Tratar: 376-3212.

RÁDIO - vende-se, cl cd, Aiwa, novo,
na caixa, cl garantia. Valor à combinar.
Tratar: 276-2073.

Anuncie aqui!
371-1919

. I PREVINA-SE I
L...% só pi mulheres I

I
. I

de 48 a 68 anos. I Use Camisinha I
·�J�_'l:.2.5_2.�J Lm�mm . __ .. .1

SóparaMULfmR.Bs
.

.,' i"':�m a;;sur
y� ��
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ARTHURI

I Anuncie aqui!
371-1919

diversos
ACORDEOM - vende-se, todeschini,
80 baixos, excelente estado. Tratar:

376-0251 cl Osvaldir hor. comI.

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

BOTE - vende-se, inflável, 4m, cl
fundo 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, cl
pedigree e ou contrato de garantia.
370-8563.

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

CACHORRO - vende-se, filhote de

pastor alemão, capa preta. Tratar: 372-
3569 ou 274-8291 hor. comI.

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

CARRETlNHA - procura-se, de moto,
pI alugar na temporada. Tratar: 370-
7274 à noite cl Luis ou 9104-6677.à
noite cl Luis ou 9104-6677.

CELULAR - vende-se, Nokia 8260.

R$300,OO. Tratar: 9962-9260 cl
Rosângela.

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

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

7JtJ'6UlHlS
LJHll'''�La�"S
Tratar: 370-2059

com Vancle

COMPUTADOR - vende-se Torow

1.3whz, 192 memória Ram: monito;
LG, cl 3 anos de garantia.
R$1.400,OO. Tratar: 275-1438 cl
Charles ou Carmem.

CONSÓRCIO - vende-se, carta de

crédito no valor de R$11.800,OOcl 15
parco de R$239,OO pagas. R$2.200,OO.
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. cl Luiz

DISCMAN - vende-se, Lenox Sound,
pI 1 cd, cl fone-de ouvido digital, em
bom estado. R$70,OO. Tratar: 371-
9992.

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

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

ÉGUA - vende-se, crioula chilena, 6

SUPER PROMOÇÃO
Portão eletrônico
+ interfone

CORREIO DO POVO 9

PREVINA·SE
Use Camisinha

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

Precisa-se
I de moças

I maiores de 18 anos.

! Tralar:

7ud/) o quewd

l'romra elll prazer.

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

fabricante de um produto dealta 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$3.000,00 de investimento.

Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope
em branco, 2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo p/
CORPO lOlO-Cx P. i-:l45 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/SC,
ue lhe enviaremos todas as ínstru ões ratuitamente.

anos, sem cela. R$700,OO. Tratar: 372-
1354.

fiação e tomadas, todas novas.

R$4.800,OOO. Tratar: 429-7591 após
19:00hs

.

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

GATO - doa-se gatinho, macho, cl 50
dias. Tratar: 9137-2307 ou 371-1919

cl Sandra.
ENGATE CARRETINHA - vende-se,
jogo completo, cromado, pI Escort,
Verona, Apolo, togus, em bom estado.

R$70,OO. Tratar: 371-9992 cl Davi.

HP-12C - vende-se, excelente estado,
cl capa em couro. R$200,OO. Tratar
pelo e-mail

calculadorahp12c@yahoo.com.br.
FILMADORA - vende-se, Panasonic,
pequena, cl bateria, semi-nova. Ótimo
preço. Tratar: 376-0168.

IMPRESSORA - vende-se, de cupom
fiscal, Urano. Tratar: 275-1540.

LUMINOSO - vende-se, 4mx1m.

R$170,OO. Tratar: 9902-0348.
FREEZER - vende-se por motivo de

mudança, Consul, 410L, horizontal,
branco. Tratar: 372-0162 ou 275-0641. MÁQUINA - vende-se, reta, overloque

e pI jeans. Tratar: 370-3561.
GAIOLA - vende-se, pI canário belga,
cl 1 mês de uso. R$25,OO. Tratar:
371-1668 ou 275-3397 cl Ivone.

MÁQUINA - compra-se, de costura,
catraca, base cilindrica ou plana, 4

agulhas ou mais. Paga-se à vista.
Tratar: 371-3830.GALPÃO - vende-se, pI retirar do local

cl estrutura metálica, cobertura em

alumínio cl tamanho de 11x 08m2 e

altura de 3,5m. Acompanha calha de

11m de cornp.to, 2 portas de ferro, 1
porta de madeira, um jogo de banheiro

novo, 5 fluorescentes duplas grande,
uma janela basculante grande e toda

MÁQUINA - vende-se por motivo de

mudança, de lavar louça, Brastemp,
pi 12 pessoas. Tratar: 372-0162 ou

275-0641.

MÁQUINA - vende-se por motivo de

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica

Instalação de Alarme
i comerciais e residenciais

'BELAS f
SAPECAS

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

A��
tlru-e-C�
�de
�e-
��

(,+7) 9991-8668
Jcw�do-StAL

_._-------_ .. _-------._-
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R$150,00. Tratar: 370-8592.mudança, de lavar roupas, Müller, em
fibra. Tratar: 372-0162 ou 275-0641. VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA

NA MELHOR lOCALIZAÇÃO
DE IARAGUÁ?

ROY�

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, c/ MP3, c/ controle, novo, na
caixa. R$505,00. Tratar: 376-2206 c/
Alexsandro.

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

MESA - vende-se, de tênis de mesa,

c/ rede oficial, ótimo estado, semi
nova. R$250,00. Tratar: 370-8069.

VENDE-SE -lixadeira grande, circular,
c/ destopadeira e uma tupia c/ fresas,
todos c/ motor. R$3.500,00. Tratar:
273-5378 ou 371-4042.

• 1IIfII'. •

smeversMESA' - vende-se, de sinuca.

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

VENDAS/LOCAÇOESVIDEOGAME'- vende-se, Dreameast,
e/2 eontr. e 3 jogos. R$350,00. Tratar:
376-2206.

MICRO SYSTEM - vende-se, novo,

gar., na caixa. R$200,00. Tratar: 370-
9489.

Lojas e Salas Comerciais
(Com diversas metragens)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)

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
One, c/ 2 controles, memory eard, 1

transformador, 2jogos, e/6 meses de

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

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

MICROCOMPUTADOR - vende-se,
AMD DURON 2000, memória DDR 128

Bytes PC 266, HD 20gb, placa
controladora de som, de vídeo
eeleradora 3D e de Fax-Moden 56

kbytes v-90, placa rede 10/100 Mbits,
drive CD-rom 52X, monitor 15" LG ou

Samsung. R$ 1.289,00 a vista. Tratar:
9132-4310 após as 18:00 ou e-mail:

diogenes@netuno.eom.br

ALUGA-SE- e/9 peças, alv. R$200,00.
Tratar: 276-0605. BARRA-vende-se, próx. Malwee, de

alv., e/4 qtos, sala, copa, eoz., lav.,
2 banho c/ box, garagem, toda

murada, c/ escritura. R$35.000,00.
Aceita-se proposta. Tratar: 370-6069.

(proprietário)

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

ALUGA-SE - alv., c/ 8 peças, na R.

José Meeh, Bairro Souza. R$180,00.
Tratar: 276·0605.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4J')275-3070
CONSTRuSI. 2

"Inovando Conceitos de VIda" ÕCASA PRÓPRIA - REAUlf SEU SONHO
FUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!

Compre, construa, reforme e amplie soe imóvel.

ALUGA-SE - qtos mobiliados. Tratar:
370-3561 c/ proprietária.MÓVEIS - vende-se,' p/loja, balcões,

araras, manequim. Tratar: 370-3561.
BARRA VELHA -vende-se, c/ dorm.,
sala, eoz. e banheiro. R$14.000,00.
Tratar: 376-0035. (proprietário)

conta até R$40.000,00. Tratar: 371-
5512. Creei 8054.

Planinsheek, c/ 3 qtos e demais

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

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

qtos e 1 suíte, toda murada, na Rua

João Pirman. Tratar: 275-0585 ou 9903-

1864.

$ U.245,00 R$ 98,80
21.130,73 R$ 185,65
30.850,87 __o -R$ 271,05

$ 42.261,47 R$ 371,30
R$ 61.180,83 R$ 537,53

88.923,07 R$ 776,43
$ 103.923,07 R$ 913,06

possuntos OUTROS VALORES f OUTROS PRAZOS

SPONCHfADO •

Tl'ab<llhamo.� COI'l) Â.\itor12'itÇlo do BACEN

DispoolbiliUtnos crédito para Auton'IÓ\feÍs e.rectcs. amfmll

Informa ões: 47'336 0506 - 9124-1409

ROUPEIRO - vende-se, de solteiro,
marfim, Henn, semi-novo. R$200,00.
Tratar: 370-811 c/ Jean.

PROCURA-SE - p/ alugar na praia de

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

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

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. Creei 8950

ANA PAULA II - vende-se, c/72m2,
terreno com 420m2. R$ 45.000,00
aceita-se proposta,Tratar: 273·0530.
(proprietário)

SAUNA - vende-se, vaporizada,
residencial. R$400,00 em loja, Vende
se por R$200,00. Tratar: 9131-5564.

RAU - vende-se, mista, c/105m2,
murada, c/ brita e garagem. Ao lado do

Brasão. R$26.000,OO. Tratar: 370-9294.

NEREU RAMOS - vende-se, alv., c/
130m2, 1 suíte, 2 qtos. R$59.000,00.
Aceita-se caminhão mereedes em

VILA NOVA - vende-se, sobrado,

R$120.000,00, Tratar: 370-4508.
SOFÁ-vende-se, cama, ótimo estado.

,

VENDE·SE • PRAIA CAMBORIU
RAU - aluga-se, de mad., e/6 peças.

R$200,OO. Tratar: 9101-3688 c/ Joseni.

PLANETGAME
t VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

Apartamento - Frente ao Mar - 3 Dormitórios + Dep. Suíte - Garagem
R$ 220.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo

R$75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) + Dep. Empregada - 2 Sacadas - 2

Garagens - Situado noCentro-R$ 90.000,00

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

qtos, terreno c/330m2, próx, Brasão.
R$38.000,OO. Tratar: 371-5512. Creei
8054.

• PLAYSTATION 2
• XBOX
• PLAYSTATION ONE'
• OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV COLOfI
• GAME BOV ADVANCe
• NINTENDO GAME CUBe

SÃO Luís - vende-se, atv., C/200m2,
1 suíte, 3 qtos, gar. p/ 2 carros, ter.

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

ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas.

Tratar: 370-3561 c/ proprietária.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais de

Piratuba. Tratar: 372-3192.VENDE-SE - de alv., na Rua João

Mude seu conceito de viver
. brJ

(janfen�1m
D E NR E S

LOCIZlíZIlÇlIO do Prédio: Rua Leopoldo Ma7ruke,
Perto do Clube Beira Rio,

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/a Constrntora

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

Prédio:Lazer:

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

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

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

R. lv1nrec1/tl1 Deodoro da Fonseca. 972
Royal Bllrg Ceuier - Jamglllí do Siü- se

CONSTRu.L
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

CENTRO - vende-se, cl 2 dorm.

R$50,00. Tratar: 372-1395.
COZo mob. Entrada + parco em 50 meses
direto cl proprietário. Tratar: 275-
3070. Creci 8950.

CENTRO - vende-se, cl 1 dorm.

R$26.000,00. Tratar: 372-1395. VENDE-SE-na área central, cll dorm.
Ótimo preço. Tratar: 372-1395.

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

CURITIBA - vende-se, no Jardim

Botânico, c/100m2, alto padrão.
R$83.000,00. Tratar: 9902-0348. ANA PAULA 111- vende-se, c/662m2,

à 500m do Posto Mime. R$22.000,00.
Tratar: 275-3658.PRECISA-SE - de moça p/ dividir apto

no centro. Tratar: 275-2650 hor. comi.

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

comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476. Creci

3476

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

VENDE-SE - grande, em São Paulo.
Aceita-se troca por 2 apto pequenos
em Santa Catarina. Tratar: 370-0783

cl Marlene.

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

VENDE-SE - c/ 2 qtos. R$18.000,00
entro e assumir prest. Tratar: 9122-
7399.

CORUPÁ - vende-se, terreno/chácara,
c/ 52.500m2, área plana, beira-rio, próx.
do Seminário. R$130.000,00. Tratar:
372-3063 c/ Egon.

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

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

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

R$25.000,00. Tratar: 371-5512. Creci
8054

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, c/ 3
dorm. sendo 1 suíte, sacada c/ chur., RAU - vende-se, c/348m2, edificado

_R$ 15.000,00 R$ 167,00__
_R$ 20.000,00 R$ 222,00__
_R$ 30.000,00 R$ 333,00__
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 50.000,00 R$ 554,00__·

_R$ 60.000,00 R$ 775,00__
_R$100.000,OO R$1130,OO__

Consórcio Bottísteílo
QUEM CONHECE, CONFTA.

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

Representante �
autorizado: �m"l:��

Mandarino: 275·3731 I 275·0051
_.consorciobatistella.com.br

c/ 2 casas de mad., loteamento João
Goalberto Rocha. R$26.500,00.
Tratar: 371-5512. Creci 8054

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

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

(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, pronto p/
construir, c/608m2, no centro.

R$8.000,00. Tratar: 374-5587.

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 localizaçâo.
R$100.000,00 negociáveis. Tratar:

37(}8097 ou 9104-5468. Creci 9839

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

VENDE-SE - área de 30.000m2, próx.

(41) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Carga Horária: 15h #
Horárió: 19h às 22hs #

Período: 02, 04, 09, 11 e 15/12;03
Invest.: 130,00 ou 1 + 1 R$ 70,00

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

Malwee. R$35.000,00. Aceita-se carro.
Tratar: 370-8097 ou 9104-5468. Creci
9839

VENDE-SE - na Rua José Mech.

R$8.000,00$endo R$4.000,00 entro

+ R$4.000,00 parco Tratar: 276-0605.

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

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

R$15.500,00. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 9137-5573.

VENDE-SE - comercial, condomínío

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.

CORREIO DO POVO 11

GANHOS DIÁRIOS

Excelente

'Oportunidade!
Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
. (12) 3933-1408.

Nova Era
Ideal de Educação

Estamos selecionando professores de ensino superior
para as seguintes áreas:

- administração dê. empresas
- administração de vendas
- rnarketlng
- administração de rh
- finanças
- contabilidade
- sistemas de informação gerencial
- contabilidade
- economia
- legislação tributária
- matemática

Os Interessados deverão:

a) ser pôs-graduados (especialista, mestre ou doutor)
b) ter experiência profissional relevante na área

para qual esteja candidatando-se (no mínimo 4 anos)
c) ter experiência profissional docente (ensino médio,
técnico ou superior)
Os itens A e B são quesitos obrigatórios.

Interessados deverão encaminhar cutticulum vitae, até
o dia 30/10/2003 para: rh@novaeracolegio.com.br ou
Av. Mal. Deodoro da Fonseca - galeria Dom F,rancisco
CEP 8925Q..000

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
acessível. Tratar: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto já
formada, c/ mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal. Tratar: 275-

3070. Creci 8950.

VILA LENZI - vende-se, c/ casa em VENDE-SE - todo equipamento p/
alv. de 70m2, ter. c/468m2 na Rua restaurabte. Obs.: completo, super
João André dos Reis, 338. barato. Tratar: 370-3279.
R$27.000,00. Aceita-se carro até I

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

------------

VENDE-SE - loja no centro c/
instalações e estoque. Ramo de

roupas íntimas. Valor à combinar.

Tratar: 9123-7355.

empregos

ESTÂNCIA RIBEIRÃO GRANDE -

está recrutando recepcionista, sexo

masculino. Tratar: 275-7995 cl
Juarez.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de

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

comissão. Tratar: 371-8153.

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

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como
diarista, cl experiência e referência.
Tratar: 9903-9383 cl Selma.

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

OFEREÇO-ME - pi trabalhar,
experiência como colorimetrista,
aux. laboratório, laboratorista,
aux. tecelagem, possuo curso de

Desenho Técnico e Auto Cad
R14. Tratar: 275-6,292 cl
Anderson.

SENHORA - que perdeu o marido
recentemente necessita de colchão
de solteiro. Tratar: 371-1919 cl
Bruna.

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

8153 - Consórcio União.

SENHORA - se oferece p/ trabalhar
cl idosos ou crianças (enfermeira).
Tratar: 376-4020 cl Ivonete.

ASTRA - vende-se, 99,
2p, a.c., d.h., trio,
prata, único dono,
baixa km. R$

22.000,00. Tratar:
370-7919 cf Léo

GOL - vende-se, CU,
1.8, 98, gasolina, v.e.,
t.e., d.h., rodas de liga

leve, branco. R$
12.000,00. Tratar: .

370-7919 cf Darlon

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
DMAE· age nadibras mUSlulores I
(·ELASTAIE _ afiva síntese de ehl1tina e (olàgollo I
PENfACARE

* ANA • climmo manchas c

- GINECOLOGIA -

f/tJm,lri
M/se .1242 • TEGO 030/79
SOBRAClL 1,019

1'''····

I �i
Saúde e Beleza

I Shampo'os, cosméticos, :
i sucos naturais de Babosa!
I (Aloe vera)

,

fone: 27!-1450
Av. Mar. Dcoc!"ro ,Ia Pouseca, 491
sal" 01 _ C�ntr() _ do Sul

�]
\_ f1áce ce(77)(}

e Distribuidora de Cosméticos:

*,}'I'la,,,,i,,> "'Rosos- ..Samallo.,

Fone: 371-'6110
9905-2653

RACCO INTIMUS

<'

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Díabetes
Hípertensão
Hemorróídas

275-1496 J 9952-3578
Reino/do Reu, 340 - SI 03 - Centro

Jara uá do Sul - SC

Dr. Luciano Maiochi
PereiraMedicamentos em geral

Manipulação de fórmulas médicas
,

Fisiotefijpicos e
Cosméticos mallipu/ados

Fone: 371-8298

®H[�ALlf[(
DISTRIBUIDOR INDEPENDENTE

Nutrição celular - Bem-estar

Energia· Controle de peso
Cuidados pessoais

NE,OVITA
Comércio de Produtos
� r-

.•".L' !JP!'-

kpd //' .: ,{�

Ortopédicos,
e Hospitalares

FOne/FaK: (471 372-0461
II; Iam do RIo ameI!, 353 _ SU - C8utrll-lIuá da SIIl
.mail: malochl@tena.eam.br. _ Cei.: 9909·0911

... Aparelhos Auditivos
... Micro-Canal cf Volume Automático
.. 'Audiômetros e Impedanciômelro

... Moldes e Pilhas
... Cabine Acústica

_, Próteses e Drenas

Rua Mal. Deodoro da Fonseca, 889 . Centro

�.(j"
BELA VIDA
lVatuf"';')! -co,,"", V(�jCe

Centro de apoio aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Vargas, nO 49 • Sala lOS
Ed, Herter I defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Uníbanco)
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Sábado acontece o primeiro
Seminário de Software livre

]ARAGUÁDOSUL-Divul
gar o universo do software li

vre é o grande objetivo do

primeiro Seminário de

Software Livre do Vale do

Irapocu que acontece neste

Sábado, no auditório da Acijs,
• das 8h30 às 17h30. O evento

. é uma iniciativa do deputado
I �stadual Dionei Walter da Sil-

, va (PT), em parceria com o

Núcleo de Informática da

Acijs (Associação Comercial e
Industrial deJaraguá do Sul) e
com o Gulux (Grupo deUsu
ários Linux da Unerjj.Com o

slogan "A liberdade é uma

opção que podemos escolher",
o evento reunirá especialistas
em informática de várias par
tes do Brasil,

A divulgação de um dos

softwares livre, o Linux, vem'
acontecendo através doGulux
- Grupo de Usuários Linux,
que surgiude alguns amigosdo
Curso de Sistemas de Infor-

mação do Centro Universitá-

.1
'

rio deJaraguádoSul-UNERJ
� ,em um projeto de iniciação

cientifica. O objetivo deste se-

minário émostrar para as pes
soas a importância do uso de

SoftwareLivre, suasvantagens,
amigabilidade e segurança.
Através do SistemaOperacio
nal Linux pode-se incentivar
não só os acadêmicos, mas
toda a região de Jaraguá do

Sul, à utilização do Software
Livre. ''Em Jaraguá do Sul já
existem muitas empresas que
utilizam o software livre, mas
ainda de maneira muito limi
tada. E para o usuário final o

Linux,por exemplo, ainda não
o é de domínio público, porque

infelizmente quando se apren
de informática a tendência é
conhecer oWmdows" avalia
Mauri Ferranclin, profe�sordo
CUrso deSistemas da Informa
ção da Unerj. Segundo
Ferrandin criou-se um padrão
de cultura Microsoft, mas fe-

, Iizmente esse monopólio está
se dissolvendo. ''Este seminá-

1
00 vem justamente para dis
cutir a utilização de softwares
tãoeficientes quanto os do con-
COrrente emais baratos.Porque
Pagar mais caro por algo que
Senr.rl t

.

s !"vue er num preço mais

acessível e que seja tão eficiente
s quanto o outro?", indaga o

prOfessor.

No seminário de sábado,
Dionei abrirá o evento apre
sentando o projeto, de sua au

toria e dos deputados do PT
Wilson Vieira e Volnei

Morastoni, que institui o

software livre na administração
pública de Santa Catarina.

"Hoje Rio Grande do Sul e

São Paulo já utilizam o

software livre nas escolas e em

algumas prefeituras", diz
Ferrandin. Para o seminário
foram convidados o Secretá
rio de Cooperação Internaci

onal da prefeitura de Campi
nas (SP), Djalma Valais Filho,
que palestra sobre "A liberda

de com o Software Livre; o
coordenador de Informática
daAssembléiaLegislativa,Jean
Carlos Sestrem, que abordará
o tema "O software Livre na

Administração Pública", e

Cleber Pisato, da'Patimus, de
Florianópolis, que irá falar so
bre "A experiência da Rede

Angeloni com o Software li

vre". O seminário segue com

a palestra do coordenador do

Openoffice Brasil, Cláudio
Ferreira Filho, com o tema

"openoffice.org projeto Bra

sil"; do representante do Insti
tuto de Tecnologia da Infor

mação, que fala sobre "Política
de Software Livre no gover
no federal", e de Júlio César

Neves, da Previdência Social
do Rio de Janeiro, que abor
da a "Evangelização sobre o

Software Livre na Previdên

cia Social" .

O projeto Software Livre
foi aprovado, recentemente,
pelaComissão deConstituição
e Justiça da Casa e recebeu

parecer favorável do Centro
de Informática e Automação
do Estado de Santa Catarina.

Este projeto possibilita o uso

de programas abertos pelo
poder público estadual, além
da economia aos usuários - já
que dispensao pagamento do
licenciamento - possibilita a

readequação do software à

realidade do usuário e evita a

dependência tecnológica ao

fabricante. Para se inscrever
basta levar um quilo de ali

mento não perecível. Conta
tos podem ser feitos ainda

pelos telefones 275-7005,
com Osni, e 371-6549, com
Simone.

GERAL
..............................
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ITALENTO: PRODUTOR DE BANANA DO MUNICíPIO DE SCHROEDER TEM RECONHECIMENTO ESTADUAL

Valfrido dos Santos é finalista
no Prêmio Empreendedor 2003 !I

sível produzir banana

sem o uso de agrotóxi
cos e mesmo assim con

seguir uma fruta de qua
lidade. "A produção or

gânica garante a qualida
de. Até o sabor é mais

agradável", afirma San

tos, que conta com a aju-

da da família e o apoio
da Epagri e também do

Sebrae. Auto-didata em

seu aprendizado com

agricultor ecologica
men te correto, San tos

afirma que, ao contrá

rio do que dizem, a pro
dução sem o uso do

agrotóxico não interfe

re na quantidade. "Ho
je, a produção média é

de 30 toneladas por hec-·

tare. Eu consigo produ
zir 34 toneladas por

hectare,� que confirma

a minha teoria", exem

plifica.

Valfrido mostra o selo de produtor ecologicamente correto

Pioneirismo marca as atividades desenvolvidas na

Fazenda Tio Frido
Pioneiro na atividade em toda a

região, Santos, a partir de cursos e

constante atualização técnica, conse

gue eliminar as tradicionais pragas da

banana com alternativas simples. Para
evitar o uso de fungicida, ele substi

tui o agrotóxico por cascas e grãos
de tangerina. Para fazer o equilíbrio
do solo, ele não usa calcário, mas cin
za de eucalipto, que é uma excelente

fonte de potássio. As galinhas, cria
das em meio ao bananal, são úteis na

eliminação de larvas e outros peque
nos animais que podem prejudicar a

produção.
Além disso, Santos está &senvol

vendo mudas de bananeiras imunes

ao mal da sigatoka-negra. As mudas

são geneticamente preparadas para re
sistirem à praga, que, segundo San

tos, vai atingir os bananais da região,
mais cedo ou mais tarde. "Estou me

antecipando ao problema até porque.
não faço nenhum tipo de pulveriza-

SCHROEDER - O

produtor de banana

Valfrido Pedro dos San

tos participa amanhã, em
Florianópolis, da etapa
final do Prêmio Talento

Empreendedor 2003,
promovido pela Secre

taria de Estado d� Agri
cultura através da Fun

dação de Apoio ao De

senvolvimento Rural

Sustentável do Estado

de Santa Catarina. Ele

está entre os seis

finalistas de um proçes
so que -teve início este

ano e que visa incentivar

e premiar os produtores
rurais que desenvolvam

práticas ecologicamente
corretas. "A primeira
etapa consistiu em res

ponder um questionário
com 89 perguntas. De

pois recebemos a visita

de consultores, fomos
selecionados e agora
estamos na etapa final",
explica Santos.

A participação de

Santos neste prêmio
deve-se a um trabalho

iniciado há três anos,

quando ele decidiu pro
duzir bananas sem a uti

lização de agrotóxicos.
A iniciativa, inclusive, já
lhe rendeu o selo de

produtor ecologicamen
te correto com fruta or

gânica registrada na

Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento Rural

Sustentável desde junhõ
de 2001 e atualmente as

bananas produzidas em

sua propried-ade são

comercializadas na re

gião, sendo as únicas a

possuírem esse selo de

garantia.
O trabalho desenvol

vido na Fazenda Tio

Frido mostra que é pos-

ção. Atualmente a pulverização é feita

, de seis a sete vezes por ano. Com a

chegada da praga, serão necessárias,
no mínimo, três vezes mais pulveriza
ções", explica.

Outro problema enfrentado de

forma diferenciada é a broca da ba

naneira, um dos maiores inimigos da

banana. "Cortei o ciclo natural do

agente causador e agora essa espécie
de inseto que coloca seus ovos no

pseudo-caule é um aliado, pois as lar

vas que nascem ajudam na transfor

mação do pseudo-caule em matéria

orgânica", explica Santos.
.» As inovações implantadas por San
tos também trouxe benefícios ao solo,
que ficou mais macio, saltinho. "É a

natureza correspondendo de forma

positiva", analisa o produtor, Segun
do ele, alguns agrotóxicos permane
cem no solo por até 30 anos, causan-.

do desequilíbrio ecológico. (MARIA HE

LENA DE MORAES)
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IEDUCAÇÃO: ESCOLAS SÃO BENEFICIADAS COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS

8 CORREIODOPOVO

Ações do governo do Estado
beneficiam, escolas em JS

]ARAGUÁ DO SUL - A

Gerência de Educação e

Inovação (Gerei) fez a en

trega, na manhã de ontem,
do terceiro lote de materiais

e equipamentos para esco

las deJaraguá do S�. Foram
computadores, além de

estabilizadores,mesas, cartei
ras e cadeiras para salas de

aula, somando um total de
45 computadores e cerca de

750 carteiras e cadeiras. To
das as 32 escolas estaduais

estão sendo contempladas.
De acordo com Maria

Salete Patrício dos Santos,
gerente de Educação e I�o
vação, o primeiro lote de

equipamentos veio em ju
lho, em setembro o segun
do. "Este ainda não é o úlri

mo, devemos receber mais

materiais até o fim do ano",
declara, acrescentando que
"as escolas receberam apa
relhos dependendo da soli

citação e do projeto realiza
do e,m cáda uma".

Estes invesrimentos nas

escolas estão sendo repassa
dos pelo Governo do Es-

.

tado, através da Secretaria de
Educação, segundo Maria

Salete a intenção é fazer uma

renovação nos materiais,
equipamentos e atualização.
das escolas implantando la-

Cesar Junkes

Escolas recebem terceiro lote de equipamentos

boratórios e informati

zando as secretarias. "Este

repasse é muito importante
porque podemos melhorar

a infra-estrutura oferecida
aos alunos", destaca.

A gerente de educação e

inovação avalia de suma

importância os diversos cur
sos que estão sendo realiza

dos para atualizar e reciclar
os professores. "Estamos
participando atualmente,
com 74 professores do 3°

Curso deAlfabetização para
as classes de 1 a e 2a série do
ensino fundamental, emBal

neário Camboriú. Outros

cursos foram oferecidos

para 35 professores de ma

temática, em setembro, para
48 professores de ciências,
em outubro, além dos pro
fessores de história, geogra
fia, filosofia, de educação à

distância, educação inclusiva,
educação preventiva e para
empreendedorismo jovem.
"Estes são alguns dos prin
cipais cursos que o governo
do estado está oferecendo

para capacitar e melhorar as
ofertas de ensino em Santa

Catarina", destaca Maria

Salete.

Dentro os projetos em

andamento em Jaraguá do

Sul, estão o Escola em Tem-

Prevenção ao diabetes em Guaramim
GUARAMIRIM - A Pre

feitura de Guaramirim,
através da divisão de saú

de, estará realizando no dia
14, um dia de prevenção
ao diabetes, no dia mun

dial de prevenção a doen

ça. O evento acontecerá na

praça Cantalicio Américo

Flores, das 9 horas às 16

horas e tem como objeti
vo incentivar a população
para o cuidado e preven
ção contra a diabetes. Se
rão disponibilizados 11

profissionais entre médi

cos, psicólogos, fisiotera
peutas, nutricionistas, en
fermeiros e agentes comu
nitários de saúde que estão

fazendo avaliação e um

cadastro com registro dos

portadores da doença. 'Já
existe um cadastro com

cerca de 40 pessoas, mas
será atualizado e melhora
do para que as pessoas te

nham que ainda não rece

bem, tenham acesso a me

dicamentos através do pro
grama Farmácia Básica do

Governo Federal", explica
Luiz Carlos Pereira. O

diabete é uma doença gra
ve causada pela falta ou

insuficiência de insulina no

organismo.
Consequentemente há

um aumento dos níveis de

glicose (ou açúcar) no sane

gue. Os principais sintomas
são fome e sede intensos,
excesso de urina, perda de

peso, obesidade, piora da

visão, cansaço, desânimo,
fraqueza, pressão alta, fa-

I
miliares diabéticos, cicatri
zação difícil, infecções na

pele, elevação do colesterol
e triglicerídeos e mau háli

to. De acordo com o se

cretário de saúde , o dia

betes é uma doença que

pode ser controlada.
"Pode-se inibir sua expan
são através de medicamen

tos, dietas e atividades físi

cas, mas se não for tratada

pode levar. até a morte",
declara Pereira.

po Integral, Projeto Ambial,
Brasil Alfabetizado. (Este úl
timo atende a 275 alunos

analfabetos da microrregião
do Vale do Itapocu, pelo
Centro de Educação de J0-
vens e Adultos r: CEJA). A
secretaria de educação está

oferecendo também curso

para professores leigos que
trabalham no centro de edu

cação infantil, são 41 em

Jaraguá do Sul; 10 em

Massaranduba e um em

Guaramirim, além de aulas
, de formação pedagógica,
que acontece na Escola

Heleodoro Borges, que
mantém curso de magisté
rio com duração de 1660

horas/aula, cerca de uma

ano e meio para capacitação
e regulamentação destes pro
fissionais que trabalham com

a educação infantil. (CG)

Cesar Junke

Claudia Piatti palestrou para empresários e alunos do Senai

Estilista Italiana apresentou
tendências damodano Senai

]ARAGUÁDOSUL-As ten
dências deMarketingdeModa
foram apresentadasontemaos

alunos dos cursosTécnicos de

Estilismo e Empresários do

setor na unidade do Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai),Apalestrante
foi a consultora de moda itali

anaClaudiaPiatti, do Instituto

Europeu de Design - IED,
que falou sobremercado glo
bal, novo marketing e as ten

dências do mercado. A inicia

tiva faz parte de um convênio

firmado em 1999 e onde o

IED tem apoiado o curso

Técnico deEstilismo Industri

alo Além deste tema, outros

como importância das pesqui
sas na.atual situação Global
apresentação de cases, o con

trole dos tempos, estratégias
dos produtos foram apresen·
tados. "É importante saber

.

mos otimizaro tempo de con

cepção da idéia de um pro
duto, tempo de elaboração e

apresentação para o mercado

da moda", comenta na pales
tra a estilista. O grande objeti
vo da visita, segundo a consul

tora, é de passar novas experi
ências para os alunos.

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

Scretárla Regional Niura Demarchi dos Santos e o Diretor do

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

dias, paraparticiparem de importante reunião, que foi realizada no

Centro de Eventos Call Hansern, com a Secretária Adjunta da Secretaria de
Saúde do Estado. Onde foram tratados vários assuntos, entre eles a suspensão
do atendimento via S U S, pelo Hospital Jaraguá.
No mesmo sentido, no dia 23/ÍO, o Vereador Floriani, juntamente com os

Vereadores Lia, Roque e Jean, todos membros da CPI dos Hospitais,
estiveram em Blumenau. Onde estiveram às lO:OOh, em reunião com o

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

Administrações Hospitalares, e com isso auxiliar na solução dos problemas
encontrados na rede hospitalar em nosso Município. Muitas novidades estão
sendo observadas por este grupo de Vereadores.
Nos próximos dias os Vereadores irão conhecer o funcionamento do Hospital
Santa Helena deJoinville.

Fale com o Vereador, envie suas sugestões: paulofloríani@cmjs.sc.gov.br
ou pelo telefone: 371-2510 Ramal218
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I FAMíLIA: GRUPOS DE ESTUDOS E APOIO À ADOÇÃO SE ENCONTRAM AMANHÃ EM JARAGUÁ DO SUL

Cesar Junkes

Presidente da Associação de Moradores alerta para o perigo

1- Reservatório da Casan em
1- Schroeder em abandono

SCHRoEimR-O reser

vatório da Casan localizado

o
na região central do municí-

s. pio está praticamente aban

donado. A denúncia foi fei
ta ontem pelo presidente da

j. Associação de Moradores
doCentro Sul de Schroeder,
João Reis Filho. De acordo
com ele, há vários 'meses os
moradores têm observado
a falta de atenção dos res

ponsáveis pelo reservatório,
que abastece toda a popula
ção do centro da cidade.

O local está completa
mente abandonado. Nem

sequer placa de identificação
existe e o acesso é livre ..Na

pequena sala onde deveria

funcionar o escritório, ós vi
dros da janela estão quebra
dos e a fiação elétrica àmos
tra. O pátio está tomado

pelo mato e os passarinhos
fazem ninho, completamen
te à vontade, o que demons
tra o tempo de abandono.

O mais grave, de acor

do com o presidente da

Associação de Moradores é
a falta de cobertura no topo
do reservatório. O buraco
é de cerca de 1 metro de
diâmetro. "Isso é uma

irresponsabilidade. Um pe
rigo á segurança das pesso
as que por ventura vierem

até aqui, Sem contar a pos
sibilidade de contaminação
da água" 'alerta Reis Filho.

O gerente da filial pólo
de Guaramirim, que tam

bém é responsável pela
Casan de Schroeder e

Massaranduba, Irvando
Luiz Zomer afirma que o

problema será resolvido ain

da esta semana. Zomer ale

ga que tomou conhecimen
to do problema através da

imprensa, ontem mesmo,

pela manhã. Garante ainda

que o fato não representa
.

perigo no que diz respeito a
.

qualidade da água, que abas
tece 1.600 famílias. Segundo
ele, a água recebe tratamen
to suficiente para não ser

contaminada.

Ainda de acordo com

Zomer, o escritório foi

desativado há mais de 10

anos. Recentemente, dois
funcionários foram contra

tados para trabalharem em

Schroeder, o que vai facili

tar o atendimento e a reso

lução de problemas. (MARIA >

HELENA DE MORAES)

GERAL CORREIO DOPOVO 9

Adoção volta a ser tema de
discussão amanhã em JS

]ARAGUÁ DO SUL - O

Grupo de Estudo e Apoio
à Adoção de]araguá do Sul

e região, Bendito Fruto, rea
liza amanhã na Associação
Comercial e Industrial de

]araguá do Sul (ACI]S), às 19
horas o 3° Encontro sobre

Adoção. O evento contará

com a presença da psicólo
ga Gabriela Schreiner, refe
rênciano assunto.No encon

tro haverá apresentação de

propostas paramudanças na
lei de adoção. Uma das pro

postas diz respeito ao tem

po da licença maternidade

recebida pelas mães que ado
tam. Segundo a Assistente

Social Forense, Denise de

Cassia Kühl dos Santos, o

/' tempo de licença diminui de
acordo com a idade da cri

ança. "Quanto maior a cri

ançamenor o tempo de con-

,
vivência inicial. A proposta é

a de não haver distinção para
o tempo de licença, porque
não tem nexo, tanto urn bebê

quanto uma criança maior

precisam da mesma aten

ção", declara a assistente so

cial. Além destas outras ques
tões deverão ser discutidas,
como realidade atual das cri

anças, é dos pais que espe-

\
Casal Mannes felizes com a decisão da adoção

ram pela adoção, a atual si

tuação da legislação e a nova

lei, mitos e verdades e a ado

ção tardia, que ainda tem sido

urn tabu para os pais interes
sados na adoção. ''Não só a

adoção tardia mas a de ir

Imãos também têm sido urna

preocupação constante para
os grupos de estudo e apoio
a adoção e para as frentes

parlamentares de adoção",
destaca Denise. As frentes

parlamentares são compos
tas por representantes do g9-
vemo que viajam pelo pais
conhecendoos trabalhos dos

grupos de estudos e apoio à

adoção, que recebem suges-

tões de melhorias para a po
litica de adoção.

O profissional de

telemarketing, Valdemar
Manes, optou pela adoção.
"Depois de anos tentando

ser pai pelos métodos tra

dicionais e atê mesmo atra

vés de tratamento, optamos
pela adoção com o objeti
vo de constituir urna fanú

lia, que é urn das necessida

des de um casal", explica
Manes. O casal esperou
nove meses para adotar

Henrique, hoje com dois

anos e doze meses para ado
tar Isadora, de um ano.

"Estamosmuito felizes' com

nossa decisão, acho que esta
atitude é para nós a realiza

ção de urn anseio de consti

tuir família e bom para as

crianças que terão amor e

urna boa formação", ava

lia. Manes se diz feliz com o

apoio recebido pela Assis

tência Social, tanto que ele e

a esposa,]océlia fazem par
te do grupo de estudos e

apoio à adoção.
Em ]araguá do Sul, di

ferentemente do resto do

estado não existem crianças
para serem adotadas. "Con

forme estas crianças apare
cem no abrigo, são encami
nhadas para os pais que es

tão cadastrados na fila de

adoção. Nós temos um

bom trabalho nesse sentido,
masé preciso abrirmos mais
este assunto não só em

]araguá do Sul mas em todo
o estado para qu� aceitem

com mais naturalidade a
'

adoção diferenciada, de cri

anças portadoras de defici

ências, de doenças, negras
ou grupo de irmãos que são

os que mais sofrem discri

minações na hora da ado

ção. Temos que ampliar este
debate para toda a socieda

de", destaca Denise.

mas eles não tem a mírii

ma noção do que isso sig- _

nifica. Depois desta primei
ra exibição, o espetáculo
será encenado todas as ter

ças-feiras de novembro,
sempre no mesmo horário.

O ingresso custa R$ 2,00.
O "Casamento Aberto,
Mas Nem Tanto" será a

atração da próxima quar-

ta-feira, dia 12, às 20h30,
com apresentação do

GpoEx. Com censura de

14 anos, a peça estará em

cartaz todas as quartas e

quintas-feiras, sempre no

mesmo horário, até o dia

2 de dezembro. CDs in

gressos custam R$ 8,00.
No dia 13, o Grande Te

atro vai sediar uma mos-

Dia '5 de Novembro, vamos todos
pedalarpor uma grande causal

Dia 15 de Novembro, Sábado a partir das 8h, leve sua bicicleta e

1 kg DE ALIMENTO NÂO PERECíVEL até a Praça Ângelo Piazera.
Vai ter sorteio de duas Bicicletas, camisetas. bonés, brincadeiras,
atividades física e muito maisl Chegada: Parque Malwee.

apolo

CORREIO DO POVO

Teatro, música e dança na agenda Cultural da Scar
tra dos trabalhos do De

partamento de Dança de

senvolvidos durante todo

o ano. O evento aconte

cerá às 19h30, com ingres
so de R$ 5,00 e de R$ 2,50
para estudantes. No mes

mo dia, às 20h30, volta
ao Pequeno Teatro a peça
"Casamento Aberto, Mas
Nem Tanto".

]ARAGUÁ DO SUL - A

Scar oferece grandes atra

ções para este mês. A partir
do dia 10, segunda-feira, o
Centro Cultural apresenta a

peçil "Palavras... Palavras...

Palavras ...", às 20h30, que
conta a história de três ma

cacos trancafiados numa

jaula, obrigados a escrever

"Hamlet", de Shakespeare,

. ROTARY CLUB
JARAGUÁ DO SUL

PÉROLA INDUSTRIA.L
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10 CORREIODO POVO POLÍCIA

Veículos irregulares serão

identificados por aparelho
JARAGuA DO SUL - A

Policia Militar está aguar
dando a aferição do órgão
credenciado da Inmetro

para colocar em operação
o decibelimetro, aparelho
que faz medição do som,

adquirido no mês passado.
O equipamento, avaliado
em aproximadamente R$ S

mil, será utilizado no Mu

nicípio para averiguar os

veículos que não respeitam
as normas impostas pelo
Código Nacional de Trân

sito, no que se refere ao

volume e à perturbação do

sossego alheio. Conforme

a Resolução número 3S do

CNT, o limite máximo de

som permitido é de 93 db.
- O que se percebe é

que muitas pessoas desres

peitam esses números e

Tenente diz que aparelho será utilizado em blitz pela cidade

agora com o aparelho po
deremos efetuar uma me

dição técnica e precisa. Va
mos analisar os canos de

escape dos carros, a buzina
e o volume �e rádios.

Quem estiver infringindo a

lei, t�rá o veículo apreendi
do - alerta o chefe de Trân

sito do 14°Batalhão da Polícia

Militar, Ricardo Alves da Sil

va. Ele informa que os veícu-

los.produzidos até 2002 têm

o limite aceitável de 103 db.

O aparelho será utiliza

do em blitz pela cidade. Sil
va explica que os policiais
farão curso para aprender
a operar o equipamento.
"Basta apontar o deci

belimetro para o carro a ser

averiguado que, num raio

de 30 metros, o aparelho
acusa se o automóvel está

com som superior ao per
missível", diz. O tenente

destaca que, se o ruído ul

trapassar um minuto de du

ração, o veículo será apre
endido. "Tratando-se de

problema no escape, só terá

o carro novamente quando
sanada a deficiência e medi

ante apresentação no setor

de trânsito", menciona.
(FABIANE RIBAS)

Polícia Militar recupera veículo furtado em Curitiba
JARAGDA DO SUL - A

Polícia Militar recuperou
um veículo na noite de ter

ça-feira, por volta das 19

horas, na Rua João
Planincheck. O veículo Fiat

Uno placa ANG-6001, de
Curitiba, estava de posse de
Maicon de Sousa, 19 anos;

-

Edson Rostirolla, 21, e

Rodrigo Coelho Camargo,
18. Segundo informações
do relatório da PM, os in

tegrantes do carro estavam

num supermercado da ci

dade efetuando compra,

Cesar J un kes

Veículo furtado em Curitiba estava com placa original

quando tentaram passar
uma folha cheque no valor

superior a R$ 1 mil. Quan
do a policia foi acionada, o

trio evadiu-se do local.

Após fazer consulta da pla
ca do Uno, junto ao Ciasc,
os policiais receberam in

formação de que se tratava

de um carro furtado.

Algumas rondas' foram

feitas, quando a guarnição
da PM localizou o veículo

e os detiveram. Camargo
estava conduzindo o Uno,
sem carteira de habilitação.
Mais cheques foram encon

trados com os três rapazes,
que alegaram ser dinheiro

dado pelos pais. (FR)

FALECIMENTOS
Faleceu às 16:00 horas de 01/11 o Senhor

Nivaldo Kopsch com idade de 40 anos, deixando ,(

enlutados a esposa, 2 filhos, irmãos, cunhados e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 02/11 às 16:00 horas, saindo o

féretro da Comunidade Cristo Salvador na Barra

do Rio Cerro seguindo para o Cemitério Rio da

Luz I.

Faleceu às 12:15 horas de 04/11 a Senhora

Adalzita Piccolli com idade de 51 anos, deixando

enlutados seu pai Sr. Oscar Piccolli, irmãos,
cunhados, sobrinhos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 05/11 às 15:00

horas, saindo o féretro da Capela Mortuária da

Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila

Lenzi.

Faleceu às 01:30 horas de 04/11 a Senhora

Lurdes Ana Alves com idade de 64 anos,
deixando enlutados filhos, genros, noras, netos c

e demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 04/11 às 17:00 horas, saindo .o

féretro da Capela Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 03:20 horas de 04/11 o Senhor Osmar

de Souza Soares com idade de 63 anos, deixando

en I utados a esposa, fi lhos, gen ros, no ras, netos

e demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 05/11 às 08:30 horas, saindo o

féretro da Igreja Nossa Senhora de Fátima em

Santa Luzia seguindo para o cemitério Santa

Luzia.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 511

03 - 04 - 08 - 34 - �6 - 37

Quina
concurso: 1220

37 - 39 - 44 - 59 - 75

Loteria Federal
concurso 03783

1 ° - Prêmio: 12.517
20 - Prêmio: 65.632
30_ Prêmio: 44.818
40 - Prêmio: 03.643
50 - Prêmio: 65.604

Lotomania
concurso: 365
05 - 06 - 08 - 1 O -

11 - 17 - 18 - 26 -

28 - 29 - 31 - 35 -

38 - 50 - 63 - 69 -

77 - 80 - 93 - 97

REALlZAçAO

Pegue já suas Faspadinhas nas empresas
, participantes e concorra a prêmios!!!

APOIO

GUARAMIRIM
"P!j.IH!ln.oÇAol�'.l,••

Tiabelho e TrnnSparol'lda
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I ESPORTE: PROFISSIONAIS VÃO PRATICAR FUTEBOL, TÊNIS E JOGOS DE MESA DURANTE CONFRATERNIZAÇÃOAmigos se apresentam
em partida beneficente

BLUMENAU - Como

parte da programação pa
ralela dos Jogos Abertos

de Santa Catarina, que se

guem até o dia 8 em

Blumenau, será realizada

uma partida de futebol

beneficente com os "ami

gos de Fagner". Estão con
firmados jogadores como

Viola e ex-jogadores fa

mosos, como Dunga,
Adílio, Careca, Júnior,
Andrade, Rondinelli e Ba
tista. Participarão também

do jogo César Paulista, ex

jogador do BEC e atual

mente técnico do

Metropolino, equipe que

disputa a segunda divisão

do Catarinense, além de

Marcelo Cavichiolo, presi
dente da CCO dos Jogos
e presidente da Fundação

ot s

Municipal de Esportes.
Raimundo Fagner, um

dos maiores cantores e in

térpretes da música popu
lar brasileira esteve presen
te nesta quarta-feira, 05, no
local reservado para os

veículos de comunicação
que estão cobrindo os Jasc,
concedendo entrevistas e

autógrafos para os tas.

Esta partida tem ain

da como objetivo
prestigiar os Jase e partici
par de forma ativa do pro
jeto Federal Fome Zero, já
que como ingresso para o

jogo será cobrado um qui
lo de alimento não perecí
vel. A partida está com iní-

, cio programado para as

20:00 horas desta quinta
feira (06) no Estádio do

Sesi.

ABERTAS INSCRiÇÕES AO ESCOLAR DE VÔLEI
A Fundação Municipal de Esportes está com insçrições
abertas aoFestival Escolar de Voleibol até o dia 10 de

novembro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30.
O evento é destinado a alunos com idade até 11 anos

(nascidos a partir de 1992) e matriculados em escolas
das redes municipal, estadual e particular de ensino em

Jaraguá do Sul. Cada unidade educacional pode inscrever
até três equipes no masculino e feminino, sendo cada
time composto por 12 atletas. O congresso técnico está

agendado para o dia 12 de novembro, às 15 horas, no
auditório da Escola Wizard Idiomas, enquanto que a

realização dos jogos acontece no período de 17 a 19 do

mesmo mês.

ATLETISMO SEGUE SEM RECORDES QUEBRADOS
Quatro das seis etapas programadas para o atletismo já
aconteceram e nenhum recorde foi quebrado até então.

Apesar da falta de novas marcas, os mais cotados' para
subir ao pódio estão confirmando as expectativas da

organização. Hoje foi o dia de Júlio Iglesias Alf, da equipe
de Concórdia, conquistar a medalha de ouro na sua

especialidade: os 200 metros rasos. Outro nome bastante

conhecido do atletismo catarinense,Magnólia Correa, atleta
e técnica de Blumenau, subiu ao pódio na tarde de terça
feira. Na classificação até omomento, as meninas deJaraguá
do Sul ocupam a quarta colocação, somando 38 pontos,
estando atrás de Blumenau, Joinville e Concórdia.

CPL vai promover atividade

para integração profissionais
}ARAGuA DO SUL _,___: O

ÇPL (Centro "de Pr�fissio
riais -Liberais} vai promo
ver- neste final de semana

u,ma segunda atividade

para oportunizar a confra
ternização entr� os profis
sionais que atuam nas áre

as de odontologia, medi
cina, engenharia e arquite
túra. O encontro será sá

bado e domingo, quando
acontecerão jogos de

mesa, futebol suíço, tênis de .

Campo, além de brincadéi

r�s recreativas para entre

ter as crianças, nas depen
dências do Beira Rio Clu

be de Campo. O.diretor
esportivo do CPL, Eduar
do CIavera, diz que os jo
gos de tênis seguirão o

modelo da Copa Davis,
sendo que cada categoria
será representada por duas
equipes. "Será a Copa
Alidor Lueders, disputada
em duas categorias,A e B",

� .;��_;.:� ;'.' Divulgação
Entidade visa incentivar os profissinals amant�rel1l 'um estilo de vida mais ativo

informa.
- O objetivo dessa

promoção é reunir os pro
fissionais e seus familiares

que ,possam se confrater
nizar e integrarem-se. Tam
bém queremos estimular as

pessoas, afim de traze-las

para o esporte e de moti

va-las a manter um estilo

de vida mais ativo -, des-

no masculino e uma Infan

til, entre os dias 20 e 23

deste mês. ,Os jogos serão

disputados também nas

duas quadras que serão

inauguradas na Estância

Ribeirão Grande. O valor

da inscrição é de R$ 25,00.
Sócio da ATJ conta com

desconto. (FABIANE RIBAS)

taca. Clavera diz que a ex- rias, duas no feminino, duas

mana vai intensificar os

treinamentos na onda. "A

última vez que eu com

peti na onda, foi em

maio, no Campeonato
Norte-Americano, de

pois participei de compe
tições em água parada.
Eu vou treinar forte este

final de semana, ainda
não escolhi o lugar. De
pois retomo os treinos na

quarta-feira, em Flo

rianópolis e continuo até

a sexta-feira da próxima
semana. Com isso, esta

rei bem preparado para
o campeonato e vou ten

tar o segundo título", in
formou o piloto, que dis

putará a categoria Stand

AlessanderLenzi tentaobinoJetWavesWorldChampionship
cida para tentar chegar
ao bicampeonato.

Campeão mundial de

Freestyle Profissional em
2001 e hexacampeão bra-,
sileiro (98 a 2003), ele é

considerado um dos me

lhores pilotos do mundo

na modalidade e espera
encerrar a temporada
com uma grande con

'quis ta. No Campeonato
Mundial de Jet Ski de
2003, realizado na pri
meira quinzena de outu

bro, em Lake Havasu, no
Arizona (EUA), o

catarinense terminou em

terceiro lugar.
Ele explicou que a

partir desse final de se-

pectativa é reunir aproxi
madamente cem pessoas.

COMPETIÇÃO .:_ As

inscrições para a quarta eta

pa do Circuito ATJ de

Tênis podem ser efetuadas

no Clube Atlético

Baependi até o dia 18 des

te mês. A competição será

realizada em cinco catego-

Up (jet em pé, sem ban

co).Esse ano, Alessander

Lenzi enfrentou alguns
dos pilotos que virão para
o J et Waves World

Championship e: levou

vantagem na maioria das

disputas. Entretanto, pre
vê uma competição acir

rada. "Todos os pil'otos
que participarão são de

alto nível técnico e sem

dúvida teremos um gran
de espetáculo, que vai

agradar ao público, que
certamente vai lotar mais

uma vez a praia de Mole.

Eu tenho algumas mano
bras novas, como um sal-

'

to duplo no ar, sem tocar

na água", adiantou.

----RecorteeSteaiiúriCio-:-Eie{váiidõcõ"moTngresSÕ-pãrã2criãiiçasãtéi'2ãnõS'ãCÕmj)ãõhãc1õsejeum-adüTtõPa9ante.1

eirco ltureu ::����;; I
,"1�O ,�OO I

Estréia dia 7/11 às 21.:00 horas - ao Lado da Rodoviária e: 'to
I

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

}ARAGUA DO SUL - O

catarinense Alessander
Lenzi tentará o bicam

peonato no 5° Jet Waves

Worldk Championship,
que será disputado nos

dias 15 e 16, na praia de

Mole, em Florianópolis. A
competição corresponde
ao Campeonato Mundial

de 'manobras nas ondas e

contará também com a

participação de pilotos
dos Estados Unidos, Áfri
ca do Sul, Austrália, Fran
ça, I tália e San Martin.

Lenzi foi campeão
na edição de 2001 e

vem treinando intensiva

mente. O jaraguaense
conta com apoio da tor-

I

I,
I
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I DECISÃO: PROVA SERÁ DEFINITIVA PARA' CONHECER OS CAMPEÕES NAS CATEGORIAS N E STOCK CAR B
/ .

Ultima etapa do catarinense
de velocidade será domingo

]ARAGuA DO SUL - o

Campeonato Catarinense
de Automobilismo está na

reta final.A última etapa está

agendada para este sábado

e domingo, no autódromo
de Ascurra. Na oportunida
de, serão conhecidos os cam
peões nas categoriasMarcas
N e Stock Car B. Nas de
mais provas, os líderes ga
rantiram o titulo antecipada
mente, como o caso de

Michel Guiste, de Joaçaba,
que ficou em primeiro na

Marcas A; Luciano Trois
.

Martins, de Catanduvas, na
Marcas B, eMauricioReuter,
de Blumenau, foi o primei
ro na Stock Car A.

A corrida do final de se

mana será a última prova do
Estadual na terra que o pilo
to jaraguaenseíRaulino I(reis
Juniorvaiparticipar, já que no
próximo ano começa a atu

ar na Copa Clio, automobi
lismo no asfalto. "Não dá

para conciliar as duas com-

Divulgação

Kreis Junior dedica-se para conquistar a vice-liderança do campeonato catarinense

petiçõesporque, apesar de ser
modalidade de velocidade,
são atividades diferentes, que
implicam pilotagens distintas.
Prefiro correr numa apenas
e fazer muito bçrn", diz o pi
loto, destacando a possibili
dade de inscrever-se na pro
va do brasileiro na terra, se

houver etapa em Santa

Catarina. ''Voumanter o car

ro, modificar a suspensão e

vou treinar na pista de

Curitiba".
Com relação à prova do

final de semana, KreiJunior
vai em buscadavice-lideran

ça. "Conheço a pista de

Ascurra. Trata-se de um tra

çado complicado, com piso

ondulado e travado,mas vou
me esforçar para garantir
mais esse titulo", menciona.

Os treinos livres estão

agendados para sábado pela
manhã, por volta das 10 ho

ras.À tarde, às 14h30, aconte
cem os treinos classificatórios

e domingo as provas iniciam

às 10h30. (FABIANE RIBAS)

Dois colégios jaraguaenses foram destaque no caratê
]ARAGuA DO SUL - A

Associação Formigari jun
tamente com a Federação
de Caratê Interestilos reali
zaram o terceiro campeo
nato Escolar Estadual de

Karatê no último sábado,
dia 18, no ginásio daArweg
(Associação Recreativa da

Weg). O evento contou

com a preserwa de aproxi
madamente 150 colégios
representando diversas ci-

dades do Estado de Santa

Catarina, somando cerca de
400 atletas. A Academia

Formigari foi representada
por 41 caratecas, que atu

ram por 14 instituições de

ensino de Jaraguá do sul.

Na oportunidade, as

escolas HolandoMarcellino

Gonçalves e o Colégio
Marista São Luiz se classifi

caram entre as cincomelho

res, fazendo 45 e 55 pon-

tos respectivamente. O pro
fessor Amoldo Formigari
Filho ressalta que ó caratê

de Jaraguá do sul está entre

os melhores do Estado.

"Trata-se de uma modali

dade esportiva excelente

para o desenvolvimento do

atleta, que traz inúmeros

benefícios em termos de

disciplina. Também vale res

saltar o trabalho dos pro
fessores, que têm se dedi-

cado ao máximo para dar

aos jovens um pouco mais

de caráter para enfrentar as

adversidades da vida", sali
enta.

Formigari Filho enfatiza
a importância da presença
dos pais, que acompanho
os filhos, incentivando-os e

os motivando à prática
deste esporte, de forma que
tenham uma vida mais ati

va. (FR)

NOTAS _

EQUIPE MASTER DE VOLEIBOL
A equipe de voleibol Máster Jaraguá/Elásticos Eing
disputou neste final de semana a sexta etapa do Circuito

Voleibol Master SC/PR, realizado na cidade de Curitiba.

O grupo jaraguaense conquistou a terceira colocação
depois de vencer o time Três Marias, por 2 a O, e AABB/
Rio do Sul, por 2 a 1. As atletas da equipeMaster perderam
para Mega Máster, por 2 a O, e para o Paraná Clube, por
2 a O. A última etapa desta competição será disputada no
final destemês, quando serão conhecidos os times campões.
O técnico do grupo jaraguaense, Arno Deretti, contou
com as atletas Marci, Sarnira, Helena, Cristina, Solange,
Dircéia, Beatriz, Luciana, Marli e Edilene.

TORNEIO DE TRUCO

A Escola de Ensino Básico Euclides da Cunha, localizada
no Bairro Nereu Ramos, vai promover este final de

semana na estrutura da instituição de ensino um torneio

de truco para a comunidade. Os jogos serão realizados

neste sábado, a partir das 14 horas, devendo prosseguir
até a.meia-noite. As pessoas interessadas em participar
da competição podem efetuar inscrição no dia do evento,
no valor de R$ 20,00 por dupla. A dupla campeã receberá
prêmio de R$ 500,00, os vice-campeões levam 30 quilos
de frango, os terceiros colocados ganham 20 quilos de

frango e, a dupla que ficar em quarto lugar recebe o

dinheiro da inscrição.
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AGÊNCIA ANTIDOPING PEDE ESCLARECIMENTO À FIF
O presidente daAgênciaMundialAntidoping,Dick Poun
pediu ao dirigente máximo da Federação Internacional
Futebol (Fifa), Joseph Blatter, que esclareça a posição
entidade de não aceitar a vigência do Código Mundi

Antidoping, antes dos Jogos Olímpicos de Atenas-2004.

"[acques Rogge, titular do Comitê Olímpico Internacio

(COI), afirmou em várias ocasiões que as organizaçõ I

esportivas que não aceitarem o Código serão retiradas d

Jogos", lembrou a AMA em um comunicado divulgad
em Montreal, Canadá. ''A Carta Olímpica foi modificada
especifica que, a partir de agora, o Código é obrigatóri
para todo e qualquer esporte olímpico e só as federaçõ
ou modalidades que aceitarem usá-lo farão parte d

. programa oficial", ressaltou a AMA.
''Achei as posições de Blatter (Fifa) curiosas. Se é que sâ

verdadeiras", completou o texto.

O comunicado ainda destaca que a entidademáxima con
o dqping no mundo pretende marcar uma reunião com

presidente da Fifa a fim de discutir o Código e suas sançõe
Na segunda-feira, durante o Congresso Extraordinário d
Fifa em Doha, Blatter e os principais responsáveis das áre
médicas ligadas ao futebol reiteraram sua oposição à

suspensões, por dois anos, previstas no Código já em
primeira infração.

VENDA DE INGRESSO PARA BRASIL.E PERU É INICIAD

A venda de ingressos para partida do dia 16 de novemb
entre Brasil e Peru, em Lima, pelas Eliminatórias para

Copa do Mundo da Alemanha, começou ontem com um

grande procura na capital peruana. Cada pessoa teve o direit
de comprar até cinco ingressos, o que provocou enorm

filas nos locais autorizados a vender as entradas em Lima.

O preço, muito criticado pela imprensa local, vai de US$
- área mais popular - a US$ 70 - camarotes e tribunas
honra. O valor dos ingressos dobrou se comparado ao

última partida disputada pelas eliminatórias em Lima, con
o Paraguai, no dia seis de setembro. O confronto entltí
brasileiros e peruanos acontecerá no Estádio Monumentl
do clube Universitário de Desportes e a Federação Peruan
reservou duas mil entradas, das 60 mil, para os torcedor
do Brasil.

Próximos Jo os Brasileiro Série

6/11 Goiás . x Atlético-PR

Bahia x Ponte Preta

Guarani x São Caetano

Flamengo x

VENHA CONHECER
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