
Corupá fará a implantação de
Sistema de reciclagem de lixo

www.duasrodas.com

Cesar Junkes

Em uma palestra realizada na noite de Terça-feira com diversos segmentos da sociedade corupaense foi

apresentado o Sistema Lavoisier de Reaproveitamento de lixo. Programa deverá ser implantado em 2004. Página 9

Placa de trânsito teve de ser recolocada devido ao acidente de trânsito ocorrido na manhã de ontem, por volta das
11h30. Milena Fischer Martins, 38 anos, foi atropelada na' faixa de segurança e está internada na UTI. Página 10

Arquivo

A equipe de bicicross da Malwee
sagrou-se campeã do campeonato
brasileiro da modalidade, encerra
do este final de semana, em

Paulínia. O grupo foi campeão por
equipe, por clube e Estado.Página 11

Produtor rural deve
emitir nota fiscal
o assessor de movimentação

econômica e tributária da Amvali,
Mateus Silvestrin, falou ontem aos

representantes dos setores ligados
à Agricultura dos municípios que

integram aAmvali, sobre a neces

sidade da emissão de nota fiscal.

PÁGINA 4

CEI dos Hospitais
promove reunião

de esclarecimento

PÁGINA 3·

Dia de prevenção ao
diabetes acontece

amanhãemGuaramirim

PÁGINA 9

Equipe Eco Intertec

vai atuar em prova
na capital do Estado

PÁGINA 12
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o nascimento de um novo

mercado
JAYME BUARQUE.DE HOLLANDA É DIRETOR GERAL DO INEE - Instituto

Nacional de Eficiência Energética e diretor do Fórum de C
, geração e Geração Distribuída

,

Há poucos anos um shopping precisavamodernizar seu sistema de frio.
:êonsiderüu'Ui$tàJar uma uhidade 'de co-geração, ou-seja, gerar a eletricidade
usada loé::um�nt�.e produzir G ftio com "máquinas de absorção", que usam
o calor 'dó gerador como fonte de energia. Temendo a reação da concessionária
que o'ate�de, d�cidiu abando�ar este caminho e instalou apenas a máquina
de absorção.para operar com o calor da queima direta do gás.

Com isso, a conta de eletricidade, que seria de R$ 160mil, caiu paraR$ 84
mil. Como a despesa com gás é de R$ 35 mil,o custo mensal da energia
encolheu R$ 41mil. Uma grande vantagem, pois o investimento na

transformação para o frio com gás foi inferior ao da alternativa elétrica

convencional.

Mas as vantagens não terminam ai.'Como metade d� valor da conta'

elétrica refere-se ao uso da energia nas 66 horas da ponta, o shopping deve,
em breve, gerá-la localmente, pois a despesa com diesel é de R$ 15 mil e a

redução de custo compensa o aluguel do gerador que aumenta muito a

qualidade da energia que ele precisa.
Desse fato, queme foi contado pelo gerente dó tal shopping, é possível

tirar muitos ensinamentos e conclusões, mas vou me limitar a uns poucos.
Em primeiro lugar, acho importante chamar a aterição dos ideólogos que
propõem um novo formato de modelo para Q setor elétrico, para o fato que
o "mercado de energia elétrica" começa ��har um sentido próximo do

conceito clássico onde a formação de preços se realiza da barganha de urn
grande núrriero de agentes, como o próprio shopping acima citado. Nessas
decisões são embutidas diversas variáveis, entre elas, a situação de crédito e

financeira, a disponibilidade de espaço e a importância de se reduzir o risco
de interrupção, etc.

Isto é muito distante de modelos matemáticos que têm a pretensão de

calcular o preço "ótimo" em cima de hipóteses simplificadas sobre taxas de

juros.conceitos imprecisos como o do "custo do déficit" e desconsideram
a possibilidade de consumidores reagirem a preços. Só neste mundo de

"Alice" (pais das maravilhas) tem sentido voltar a exigir que as.concessionárias
prevejam a evolução do consumo, com alta precisão, cinco anos à frente. Na

verdade, vão caindo por terra o conceito do '�monopólio natural" pelo qual
.

a única forma de gerar eletricidade de com competitividade é com geradores'
centrais e a suposição de que os consumidores finais, por falta de alternativa,
compram a energia nas condições e preços fIxados pelos reguladores.

.

Antes da crise, poucos consumidores perderiarri tempo para fazer a
análise do shopping. Mas, desde então, os consumidores - cativos ou livres
- começam a se conscientizar que podem ter urn papel pró-ativo, reduzindo
desperdícios e partindo para fazer a Geração Distribuída, emmuitos casos a

formamais racional de se produzir eletricidade. Não considerar estes fatos
nos levará, de novo, a soluções caras, improvisadas e discutíveis como a que .

resultou na Cia. Brasileira de Energia Emergencial- CBEE.
.

Os formuladores da política devem prestar mais atenção para, por
exemplo, corrigir distorções das estruturas tarifáriascemo a que faz o preçó
na ponta ser até dez vezes maior do que nos demais horários. As

concessionárias e, sobretudo, as distribuidoras precisam acordar 'para a

realidade. Esse mercado que toma forma debaixo do nosso narizé real, não
consegue ser parado e tende a se organizar rapidamente.

E já que o princípio recomenda que, caso nãose consiga superax urna

situação o melhor é aderir a ela (ifyou cant beat, join them), o importante
nomomento é rever os preconceitos impostos pela visão daGeração Central
'operando emmonopólio e buscar identificar quais as novas oportunidades
decorrentes' das novas tecnologias.

A falta de espaço me faz parar por aqui. Mas gostaria de lembrar que o
exemplo dado é emblemático demuitas coisas que estão e vão ocorrer, com

ou sem modelo. Se é verdade que os preços da eletricidade dentro do setor

estão muito confusos, deixando investidores inseguros e aumentando os

riscos de futuros déficits, junto ao consumo se trabalha com a certeza de que
haverá crescimento de preços sendo, portanto, conveniente fazer todo o

.

possível para reduzir riscos.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Cel; Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jomalcorreiodopovo.com.br.·As cartas devem conter o endereço
ou telefone �ara contato. O jornal se re�rva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessárias.

.

.

Meio ambiente

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jO!l1�

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

finalmente, as administra

ções públicas municipais da re

gião estão implantando progra
mas de preservação domeio am
biente através da coleta seletiva

do lixo. Esta semana, a Prefeitura

de Corupá anunciou que, a partir
do ano que vem, vai dar um des-

tino adequado .ao material

reciclável coletado, contribuindo
assim de forma significativa com
a preservação da natureza.

Em Jaraguá do Sul, a coleta
seletiva do lixo teve início este

ano e todo o material tem como

destino a Associação dos

Recicladores, e reúne os ex

catadores do lixão. A Associação
.

existe já há alguns anos e atual
mente tem uma sede separada do
aterro sanitário, oferecendo con
dições dignas de trabalho.
A destinação correta do ma

terial reciclável coletado é de fun

.

damental importância para a pre
servação do meio ambiente.

Evitar a degradação ambiental

passou a ser uma das principais
preocupações de administrado

res, públicos.ou privados, cons
cientes da necessidade de preser
var a natureza como única for

ma de garantir a vida no planeta.

r
Evitara

degradação
ambiental passou a

ser uma das

principais
preocupações de

administradores,
públicos ou

privados,
conscientes da
necessidade de

preservara
natureza ..J

Nesse sentido, se depender
das inúmeras campanhas reali

zadas especialmente entre os

adolescentes, as próximas gera
ções estarão preparadas para
cuidar domeio ambiente, garan
tindo um desenvolvimento sus

tentável e solidário, resguardan
do os recursos naturais

renováveis e buscando o equili
brio ecológico.
A mudança de conceitos so

bre as formasde desenvolvimen
to econômico não aconteceu

por acaso. Foram necessárias
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muitas perdas signific�ti�a�
muitos e muitos anos de d

dação ambiental até que a co

ni��de planetária entendtsf>
finitivamente, que o progr@�sf
se constrói com a destr \)

meio ambiente.

conscientização,muitas vezes
vem sendo acompanhado de

cisões e ações que garantam a P

servação domeio ambiente.
sar do esforço de grande par
da sociedade, ainda existem

soas e ou instituições que
medem as conseqüências de s

atuações nefastas ao meio

ente e, em nome do progress
do lucro fácil, continuam b

do as leis de proteção ambien
O que se espera é que

governantes, em todas as esf

façam cumprir as leis que pro
gem a natureza. Sabe-se que
Brasil está bem atualizado no

se refere a leis de protel
ambiental, mas também é do

nhecimento de todos qU,e o B

sil é campeão quando se tratl

impunidade. Se as leis existe01

são boas, temos que cumpri
independente dos interesses q

estão em jogo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



UINTA-FEIRA. 13 de novembro de 2003

Pesquisa do Instituto Data Folha, realizada nos dias 28
e 29 de outubro, com 3.627 pessoas em 130 cidades,
mostrou que 53% consideram o tratamento dado pelo
governo no combate à fome tem sido bom ou óti

mo. Doze por cento dos entrevistados consideram a

fome como o principal problema do País e 28% acham

que é neste tema que o governo está se saindo melhor.

HOMENAGEM
O padre Alcides Brancher foi homenageado durante

a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de

Guaramirim, realizada na noite de terça-feira última.

A indicação foi do vereador do PT, Evaldo João
]unckes. Padre Alcides recebeu uma placa pelos tra

balhos prestados durante os anos em que atuou no

município. Ele se aposenta e vai morar em Joinville.

PFL
Em duas reuniões realizadas na manhã desta segunda
feira (10) em Florianópolis, o PFL andou alguns pas
sos no sentido de uma aliança com o PDT no Estado

e da formatação, para as eleições de 2004, da maior

lista de candidatos a prefeito nos seus 17 anos de ati

vidade política. O presidente do partido em Santa

Catarina, prefeito Raimundo Colombo, de Lages,
contabilizou, até o momento, 180 pré-candidatos a

prefeito do PFL, contra 140 registrados nas últimas

eleições municipais, em 2000.

Na reunião da executiva com os supervisores parti
dários foi feita uma avaliação do quadro politico-elei
toral nos municípios e foram discutidas questões im
portantes da estratégia partidária, como pesquisa de

opinião, plano de capacitação de. candidatos através

de cursos de formação política e atividades de

marketing, a partir de peças publicitárias que serão

veiculadas ainda este ano em televisão e rádio - pro
grama de 20 minutos nodia 24 de novembro e inser

ções comerciais de 30 segundos em dezembro.
Na próxima reunião da executiva estadual, excepcio
nalmente marcada para terça-feira, dia 18 (as reuniões
da executiva ocorrem normalmente às segundas-fei
ras), será definido e organizado um grande encontro

previsto para acontecer em Lages, dias' 4 e 5 de de

zembro, com parlamentares, prefeitos, candidatos,
Supervisores e coordenadores do partido. Essa reu

nião antecede o roteiro de visitas às macrorregiões do
Estado, que estava marcado para iniciar este mês e

ficou, assim, adia?o para dezembro.

ENTRE ASPAS-----------------
"A 'dVI a não é bela". A afirmação é do ex-

deputado federal Vicente Caropreso ao referir
se às dificuldades e problemas enfrentados na

vida parlamentar.

POLÍTICA

do não tem dinheiro para
credenciamento de todas as

especialidades em todas as

cidades de Santa Catarina.

''Dezessete hospitais em San

ta Catarina são credenciados '

em urgência e emergência e

apenas um em cada região",
esclareceu a secretária, des
cartando a possibilidade do
HospitalJaraguá receber esse
tipo de credenciamento, já
que o mesmo já existe no

Hospital São José.
Quanto às reclamações

dos diretores dos Hospitais
de que o Estado não repas
sa um tostão para Jaraguá
do Sul, Carmem explicou
que o município é cre

denciado como gestor ple
no, o que significa que o re

passe de verbas é direto do

governo federal para os

municípios, salientando que
aqui todos recebem 25% do

valor da tabela do SUS; (MA
RIA HELENA DE MORAES)

Hospital Jaraguá
credenciamento

]ARAGuA DO SUL -- A

secretária-adjunta de Saúde

do Estado, Carmem

Zanoto, anunciou ontem

que o processo para a libe

ração do credenciamento

para UTI neonatal do Hos

pital e Maternidade Jaraguá,
já está em Brasília e deve ser

divulgado oficialmente nas

. próximas semanas. Car-

mem esteve ontem em

Jaraguá do Sul para partici
par de uma reunião, solici
tada pelos vereadores que

integram a CEI ( Comissão
Especial de Inquérito) que

investiga as denúncias de ir

regularidades neis Hospitais
Jaraguá � São José.

Esta é a terceira vez este

ano que a secretária-adjunta
vem a Jaraguá do Sul para
dar explicações sobre a par
ticipação do Estado nas

ações de saúde dos municí

pios da região. Ontem, ela
foi questionada sobre a au-

]ARAGuA DO SUL -- O

ex-coordenador regional
do PSDB, Márcio Renato
Stellein assinou ficha ontem
no PT. A decisão de aban
donar o ninho tucano, se

gundo Stellein, foi devido
a divergências ocorridas

ainda durante a campanha
eleitoral do ano passado.
Segundo ele, o PSDB de

Jaraguá do Sul decidiu não

cumprir com a determina

ção da executiva nacional,
que orientava para a coli

gação com o PMDB.

"Aqui, o Vicente

Caropreso decidiu apoiar
o Amin, contrariando o

que havia sidó pré-estabe
lecido. Foi o mesmo qu_e
rasgar o estatuto do parti-

CORREIODOPOVO3 . I
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

• ESCLARECIMENTOS: CEI DOS HOSPITAIS PROMOVE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO ESTADO , '

receberá
UTI

Vocêpode sugerir algo diferente!

para

Cesar Junkes

Secretária-adjunta de Saúde do Estado, Carmem Zanoto

sência de verbas estaduais

para os dois hospitais, de
Jaraguá do Sul, que há anos
enfrentam sérias dificulda

des de ordem financeira e

estrutural.:

Além do credenciamen

to para UTI neonatal, a se-

do. Depois das eleições o

clima ficou difícil e decidi

sair do PSDB. Cheguei_a
conclusão que me identi

fico muito mais com a ide

ologia do Partido dos Tra

balhadores, para onde vou
com toda a disposição de
trabalhar e fazer o possí
vel para tornar o PT mai

or dó que já é", explica
Stellein.

O ex-deputado federal

Vicente Caropreso não

respondeu se o PSDB per
de com a saída de seu ex

assessor parlamentar. Li
mitou- se a dizer que todo

o partido se renova e ci

tou a filiação de mais 23

pessoas ao PSDB, todas,
segundo ele, do Bairro

cretária afirmou ainda que já
se encontra na comissão téc

nica da Secretaria de Estado

da Saúde a solicitação de
credenciamento para o se

tor de ortopedia para O

Hospital Jaraguá. De acor

do com Carmem, o Esta-

Ana Paula, considerado um
reduto eleitoral do Partido

dos Trabalhadores.

Caropreso salientou que

sempre manteve um bom

relacionamento com o ex

assessor, esclarecendo que
atualmente o PSDB está

amadurecido e pronto para
disputar as eleições do ano

que vem.

O presidente do PT de

Jaraguá do Sul, Luiz César

Schorner, confimou o in

gresso de Stellein no parti
do. Segundo Schorner, o
nome do ex-tucano foi

aceito pela executiva do

partido na sexta-feira da

semana passada. Ele levou
a ficha de filiação mas ain

da não trouxe de volta.

. i

Acredito que essa adesão.
veio para somar, pois se

sabe que ele é uma pessoa
com bastante conhecimen

to da parte burocrática e

política", afirma o presi
dente do PT. Independen
te da aprovação da execu

tiva, alguns petistas estão

descontentes com a deci

são, e inclusive pedindo a

desfiliação da sigla. (MHM)

Ex.,-coordenador regional do PSDB assina ficha no PT

vrtnu"i{)'.'u"/�(llY

'ltomlud_/l'�JcU,,(úv.qJ�aMk

mr·lgs@t.rra�com••r ;

1l1f,.....,,,.!'�o .. Qo!'''.!,I.dl, ..$4QI

Traga suas amigas: sua mãe, tia, traga todos mundo para
conferir a loja VIVIAN VICK selecionamos uma linha excelente
em moda feminina e acessórios. Sugerimos algo novo à você!

.

Confira nossos produtos
tSTAMOStSP/RANDOSUAVISITA

8U1I8/JiROldo8116,244·SI01·C'RII'II-Jar811uídoSul
FoR':310-1238-lHIIall'IIÍ/I/IIRVick@hotmailcoRl
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.ATUALlZAÇÃO: TÉCNICOS EM AGRICULTURA RECEBEM INFORMAÇÕES SOBRE NOTA FISCAL

Importância da nota fiscal
é tema de palestra na Amvali

]ARAGuA DO SUL - o

pequeno produtor rural ain
da reluta em emitir nota fis
cal. É urn aspecto cultural

ultrapassado e deve ser mo

dificado. A declaração é do
assessor em movimentação
econômica, tributária e sin

dical da Amvali ( Associa
ção dos Municípios do Vale
do Itapocu), Mateus

Silvestrin. Ele esteve ontem

em Jaraguá do Sul para fa

lar sobre a importância da

emissão da nota fiscal' do

produtor rural. Comparece
ram à palestra secretários

municipais de Agricultura,
responsáveis pela tributação
nas Prefeituras, sindicalistas
rurais e alguns produtores.

De acordo .corn

Silvestrin, acábar com a cul

tura da não emissão,de no
tas fiscais tem sido um dos

grandes desafios da Amvali.
Para tanto, analisa a assessor,
é necessário fornecer ao

,agricultor o máximo de in

formações possíveis sobre

o assunto. "Estas reuniões

são fundamentais para escla
recer os órgãos públicos que
tratam do assunto", argu-

Cesar Junkes

Assessor da Amvali, Mateus Silvestrin, reforçou a necessidade de emissão de notas fiscais

menta Silvestrin. A partir do
ano que vem, a idéia é pro
mover esse mesmo tipo de
discussão envolvendo dire
tamente os produtores.

Ainda de-acordo com o

assessor da Amvali, a não

emissão de notas fiscais pelo
produtor rural é urn proble
ma crônico, mas que deve
ser resolvido a partir do re

passe de informações, bom
atendimento e fiscalização
por parte do Estado e dos

municípios.
" O produtor

ainda pensa que a nota fis
cal é apenas mais urna des

pesa, sem nenhurn retorno,
mas é a partir da nota fiscal
que o agricultor consegue se

aposentar", argumenta
Silvestrin. De acordo com

ele, atualmente o recolhi
mento ao INSS é de 2,3%
do valor da nota.

AAmvali ainda não tem
dados sobre o que os mu

nicípios e Estado deixam de
recolher por conta da não

emissão de notas, mas in-

forma que 20 a 25% do es

coamento da produção ru

ral nosmunicípios que inte
gram a Amvali sai sem

nota fiscal. Outro proble-
\ ma constatado na região
é a utilização da nota de

produtor rural para
comercialização de pro
dutos de outras origens.
Em Corupá, segundo
Aldo SeU, um agricultor
vendeu pedras com nota

fiscal de produtor rural.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Apevi nos Bairros acontece desta vez no 'São João
]ARAGUA DO SUL - Os

empreendedores instalados
-

no Bairro São João, Santa
Luzia, Itapocuzinho e João
Pessoa, estão convidados a

participarem de mais urna

edição do projeto Apevi nos
Bairros, implantado pelaAs
sociação das Pequenas Em-

I presas do Vale do ltapocu
com o objetivo de levar in

formações e ampliar os co

nhecimentos dos empresári
os dos bairros. O encontro

está marcado para o dia 25

deste mês, no Salão da Ca

pela de São João, com a pre
sença do palestrante Márcio
Manoel da Silveira, que vai

abordar o tema "Simplifi
cando o marketing para au

mentar os lucros".
De acordo com o presi

dente da Àpevi, Valério

Cesar Junkes

Valéria Junkes afirma que projeto retoma ano que vem

Junkes, o projeto nasceu de
vido a necessidade de apro
ximar o pequeno empresá
rio da entidade que o repre
senta e ao mesmo tempo
oferecer subsídios para o seu

,

crescimento. Desde o início,

quando o projeto foi implan
tado, ocorreram reuniões em

todos os bairros de Jaraguá
do Sul. O encerramento está
previsto para o dia 2 de de

zembro, quando acontece o

último Apevi nos bairros do

ano, contemplando os em

presários do Bairro Nereu

Ramos e adjacências.
O presidente da Apevi

salienta que o projeto será
retomado ano que vem, mas
commais ofertas aos empre
sários. "Queremos ampliar a
atuação do Apevi nos Bair
ros, funcionando como urn

verdadeiro balcão de infor

mações, inclusive com aten

dimento jurídico", exem
plifica Junkes. Ao final do

ano, aproximadamente mil

empresários instalados nos

Bairros terão'participado do
projeto. ''Não temos urna

análise do aproveitamento
do projeto, mas sabemos

que todos os participantes
têm aproveitado positiva
r-pente os encontros", resu
me. (MHM)

A partir de 12 de janeiro de 2004, as empresas d

pequeno porte 'que ofe:ecem riscos para
trabalhador que exercem atividades que remete

a aposentadoria especial, deverão ter perfi
psicográfico previdenciário. Para os demai� setore

os mecanismos ainda estão sendo discutida,
visando facilitar o trabalho das pequenas i

microempresas que já conseguiram a protelaçã
dos prazos, inicialmente em 30 de junho e 10 di

novembro, através da intervenção das entidads
empresariais, incluindo-se o Movimento Nacioní
da Micro e Pequena Empresa. A informação é d

presidente do Conselho Deliberativo da Farnpes
( Federação das Micro e Pequenas Empresas di
Santa Catarina), Luiz Carlos Floriani, que esteve em

Jaraguá do Sul na segunda-feira última, para falru
aos empresários da Acijs/Apevi.

FROTAS
Pércio Guimarães Schneider, químico especializado
em borrachas, com 20 anos de atuação, profen c

palestra em Jaraguá do Sul sobre Gerenciamento

de Pneus e Frotas. A finalidade é proporcional
conhecimentos 'de como economizar e aumenta

o desempenho trabalhando e usando corretamente

os pneus. Schneider falará sobre a importância dOI

pneus, legislação pertinente, principais funções, e

estrutura, tipos de construções, desenhos e r

marcações, rodas, câmaras e protetores, razões do

desgaste, como aumentar o desempenho,
armazenamento, utilização e reforma. A palestra
começa às 9 horas do dia 29 de novembro, no

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, sem custo

para os participantes.

PARTICIPAÇÃO
O Consórcio de Competitividade do Setor de 2

Confecção de Jaraguá do Sul - Consórcio de

Exportação Wear Brazil -, com o objetivo de
I

fortalecer o grupo e atrair novas perspectivas às

empresas deJaraguá do Sul e região, está buscando

empresas que queiram participar do grupo. O

Consórcio Wear Brazil existe há mais de dois anos

e, nesse período, qual ificou as empresas
participantes para o mercado externo. Maiores

informações pelo site www.wearbrazil.com.br.

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 6 que
acontece.

.

L.S.R,B,
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ASSEIO CICLfsTICO'
Rotary Clube Pérola Industrial promove no dia 15,
8 horas, na praçaÂngelo Piazera, o 10 PasseioCiclístico

olidário. O objetivo é despertar o senso de

e ompanheirismo e auxílio humanitário às famílias carentes.

evento terá diversas atrações, com acompanhamento
I oÔnibus Sonhador, equipe de bicicross, ginástica, etc.

ara participar dos sorteios de brindes é necessária a

ontribuição através da doação de 1 Kg de alimento.

oram prorrogadas, as inscrições para o 100 Prêmio

NT de Jornalismo 2003. Podem concorrer trabalhos

'ornalísticos que abordem o setor de transporte,
eiculados na imprensa nacional (jornal, revista, rádio

rn ou. televisão), de 29 de setembro de 2002 a 16 de

.aI novembro de 2003, e regularmente inscritos até 17 de

novembro deste ano.

TRANSPORTADORAS
Saber como economizar e aumentar o desempenho

�o trabalhando e usando corretamente os pneus é o objetivo
I central da palestra Gerenciamento de Pneus em Frotas,
o
que o Núcleo das Transportadoras promove no dia 29

ar de novembro (sábado), às 9 horas, no CEJAS, com
ar Pércio Guimarães Schneider, quimico especializado em
I borrachas, com 20 anos de atuação e falará sobre a

Dl importância dos pneus, legislação, principais funções,
estrutura, tipos e construções, desenhos e marcações,

I rodas, câmaras e protetores, razões do desgaste,
lo armazenagem e utilização e.reforma. Sem custo para os
I interessados, as inscrições e informações devem ser
D,

realizadas com o consultorOsni, fone 275 7005, e-mail
osni@acijs.com.br ou com Odir, fone 2757012

o

iO ACT
A Secretaria Municipal de Educação comunica que
está realizando o Processo Seletivo para Admissão
em Caráter Temporário/2004 (ACT) destinado a

e atendentes de berçário e professores. As inscrições
devem ser efetuadas até amanhã nas escolas de ensino

e
fundamental e nos centros de educação infantil da
rede municipal, em horário de funcionamento destas

unidades escolares. O edital completo - com lista de

documentos necessários - está disponível nos locais
de inscrição, no mural da Secretaria de Educação, na

S guarita da Prefeitura de Jaraguá do Sul e no site

WWw.jaraguadosul.com.br/prefeitura.

LOGOSOFI�
Todo conceito que o homem não modifica com

sua evolução, torna-se um preconceito.
(Da ciência iogosófica)

lnformaçêes em Jaraguá do Sul:

Fone: (47) 275-1867ou e-mail: logosofiajs@uol.com.br

serv

com

gra
pe e com o seu

amado. Cor: Preto.
Câncer - Chegou à hora de

us horizontes,
quanto na vida

ontatos com

ovo pique no

as mais
o apoiar você.
s ganharão um

. Conquistas,
moras em alta.

GERAL
redacao@jornaicorrelodopovo.com.br

.DESAFIOS: Novos GESTORES DA UNERJ APOSTAM NA CONSOLIDAÇÃO DA ENTIDADE EM SC

Centro de Educação Infantil

inaugura ambulatório médico
]ARAGuA DO SUL - O

Centro de Educação Infan
til Mario Nicollini conse

guiu através da ajuda da

APP (Associação de Pais e

Professores) e da realiza

ção de festas, bingos e ri

fas, construir um ambula

tório médico para atendi

mento dos alunos e um

pequeno almoxarifado. E

na manhã de hoje o Cen

tro fará a inauguração des

te o ambulatório que teve

um investimento de apro
ximadamente R$ 8 mil.

"Os recursos foram bata

lhados e hoje graças ao

empenho da APP e da co
munidade conseguimos
entregar e inaugurar a

obra", destaca Marcia

Dematté Gabardo, direto
ra do Centro Municipal
Infantil.

Segundo a diretora o

]ARAGuA DO SUL - li

deranças comunitárias,

empresários, professores,
representantes de associa

ções dos bairros Santa Lu

zia, SãoJoão, Itapocuzinho
e João Pessoa participam,
no próximo dia 25, às 19

horas, de mais uma edição
do Programa Apevi nos
Bairros, promovido pela
Associação das Pequenas e

Micro Empresas de

Jaraguá do Sul (Apevi), e

vão receber informações
de como facilitar o enten

dimento integrado do

marketing na empresa,

Cesar Junkes

Ambulatório permitirá melhor atendimento e conforto

ambulatório se fazia neces

sário. Cerca de 160 alunos

de zero a cinco anos da

região de Três Rios do

Norte e SantoAntônio são

atendidos e um médico

além de incentivos ao

associativismo.

Com a palestra "Sim

plificando o Marketing
para Aumentar Seus Lu

cros", os 'participantes se

rão motivados para uma

reflexão sobre a gestão de

.

seus negócios.A exposição
de trabalhos pretende de

monstrar como as micro

e pequenas empresas po
dem se utilizar dos concei

tos de marketing para au

mentar as vendas. O even

to acontece no salão da

Capela São João, em

Jaraguá do Sul, e começa

comparece toda Quinta
feira para fazer exames e

atendimentos. "A média de

atendimento semanal é de

quinze crianças que preci
sam fazer exame de admis-

às 19 horas.

O projeto Apevi nos
Bairros tem uma propos
ta diferenciada de fortale

cer a atividade empresari
al, possibilitando apoio e

incentivo aos empresários.
Em J araguá do Sul, as

micro e pequenas empre
sas somam 95% do total

de 4.100 empresas do

município.
O palestrante é diretor,

administrativo da Apevi,
gestor do Projeto
JaraguaTec, consultor e

facilitador do Sebrae, além
de professor de pós-gra-

são para a escola, ou que
tem febre, anemia, uma

gripe forte, e em muitos

casos o médico faz um

encaminhamento", diz
Marcia. Antes da constru

ção deste espaço de cerca

de 40 metros quadrados,
o atendimento era feito em

uma sala improvisada.
Agora, segundo a profes
sora, a sala dispõe de. pia
para assepsia, porta-toalha,
maca, fichário com as in

formações das crianças e

mesmo uma pequena re

cepção para os pais pode
rem aguardar sentados.

Para ano que vem a di

reção em parceria com a

APP pretende reformular

a frente do Centro de Edu

cação, construindo um

muro para maior seguran

ça dos alunos. (CELlCE
GIRARDI)

duação em Varejo e' em

Gestão Empresarial da

Unerj. Ele ainda tem pós
graduação em Gestão

Empresarial e em Finanças
e Controladoria.

A palestra é gratuita a

toda comunidade. Os in

teressados devem confir

mar presença pelos telefo
nes (47) 275-7003 e 275-

7025, com Silvia ou

Rosiana. As vagas são limi

tadas e este evento é reali

zado em parceria com a

Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul'

(Acijs).

- Seu pique para
invejóvel.
é capaz! Iró
s seus sonhos

urta o gato! Cor:
e.

Capricórnio - As atividades
darão supercerto.
em geral estarão

empolgação vai
romance. Cor:

Palestra sobremarketingparaempreendedores eempresários

onseguiró o que
não der certo,
maneira de agir. Vai

querer ar a quem ama.

Cor: Tons escuros.

Virgem - Conte com a

s colegas hoje.
experientes irão

is valiosas. Seu
i alegrar o gatinho.
zulodos.

s
-

se tomar

rea i a. e. �i9. discreta no

r�ê.é'18lfseguiró o que

quer. Cor: Verde.
E

• -

o ,- Seja mais

que faz e seró
a. Não perca de vista

sses. Viagem ou

ó o clima no

: Vermelho.

ços ao seu

e eguiró uma

gra��q'i0 esperava. Os

a��que haveró
novidades na paixão. Cor:'
Vinho.
Peixes -Fazendo o que gosta,
v ais feliz e de bem
c Bom astral em

.

c . Seus sonhos de
tomar realidade.
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.INICIATIVA: ACAD�MICOS DA FAMEG DECIDEM PARTICIPAR DA LUTA POR JUSTiÇA SOCIAL

Fameg lança campanha para
ate-nder famílias carentes

GUARAMIRIM - Acadê

micos, professores e funci
onários da Fameg ( Facul
dade Metropolitana de

Guaramirim) decidiram
unir as forças em tomo de
um objetivo comum: en

volver-se com os proble
mas da comunidade e bus
car soluções para os mes

mos. Na noite da terça-fei
ra dessa semana lançaram
<;>ficialmente a campanha
"Faz _ Fameg Ação Soli

dária, idealizado inicialmen
te para a mobilização que
pudesse atender as necessi- Campanha foi apresentada na noite de terça-feira
dades básicas de sobrevi-
vência de famílias carentes.

O objetivo, de acordo
com os coordenadores da

campanha, é, além de des

pertar o espírito de solida

riedade entre os acadêmi
cos, atuar frente aos pro
blemas sociais oferecendo
assistência material imedia

ta, conscientizar sobre a ne

cessidade de ações solidá
rias coletivas e individuais e

integrar a comunidade.

Ainda de acordo com

os coordenadores da

campanha, o tipo de aju
da ainda não está defini
do. Não foi decidido se a

colaboração será em di
nheiro ou e!1J. cestas bási
cas. Os recursos serão ofe
recidos pelos professores
e funcionários, que vão

descontar de seus salários
um percentual que será re

vertido-pata a campanha.

A Fameg assumiu o com

promisso de colaborar
com mais 50% do que for
arrecadado.

Os benefícios serão en

tregues a instituições gover
namentais e não governa
mentais previamente cadas
tradas e que atuam na área
de assistência social. A cam

panha é dirigida não ape
nas para Guaramirim, mas
também para os outros

municípios damicrorregião
do Vale do Itapocu.,Algu
mas instituições nos vários

municípios já forma

mapeadas, mas, no trans

correr da campanha; outras
entidades poderão se ca

dastrar.
A distribuição dos re

cursos acontece em dezem

bro, mas o programa será

retomado a partir do ano

quevern.

Matrículas nas escolasmunicipais iniciam s'egunda-feira
]ARAGuA DO SUL - As

renovações das matrículas
nas unidades de ensino da

rede municipal de Jaraguá
do Sul iniciam na próxima
semana, para os Centros de

Educação Infantil, de seguJl
da :.J. sexta-feita (17 a 21/
11), conforme horário esti

pulado em cada CMEI. Já
o cadastramento de novas

crianças nestes estabeleci
mentos educacionais ocor

re entre os dias 24 e 28 des

te mês, das 7h às 18h, quan
do os pais ou responsáveis
devem comparecer em um

dos CMEIs _ de preferên
cia o mais_próximo da resi
dência _ munidos dos se-

•

\
f j

guintes docume
.

t s: cerri-
dão de nascimento da ch
ança; comprovajíte de Fla
gamento do mês de outu

bro/200;3 das pessoas que
moram na mesma residên
cia que a criança; compro-

vante de pagamento de alu

guel (quando for o caso);
declaração' do tempo de
residência em Jaraguá, A
confirmação de matrícula

para estes cadastramentos
acontece de 8 a 12 de de

zembio, também das 7h às
18h.

Para a Educação de

Jovens e Adultos (EJA), as
matrículas podem ser fei

tas entre.os dias 8 e 12 de

dezembro, nas seguintes
escolas pólos: Albano

Kanzler,Antônio Estanislau
Ayroso e Vitor Meirelles

(todos com 7' série); Erich
Blosfeld '(8' série); Maria
Nilda Salai Stâhellin (7' e 8'
séries). No mesmo perío
do, haverá cadastramento
em outros dois pólos, vi
sando. à formação de tur

ma de 6' série na Marcos

Emílio Verbinnen e de 7'

série na Max Schubert. Ao

ensino fundamental e pré
escolar das escolas munici

pais, a renovação de matrí
cula está agendada para o

período de 8 a 10 de de
zembro (conforme organi
zação de cada unidade de

ensino), enquanto que os

novos alunos devem efetu
ar suas matrículas nos dias
11 e 12 do mesmo mês, de
acordo com o zoneamento

_ no estabelecimento esco

lar mais próximo de sua re

sidência, Nestes casos _

EJA, Emef e pré-escolar _
, o atendimento acontece no
horário normal de cada

instituição educacional,
De acordo com a se

cretária de Educação, Íris
Barg Piazera, a rede mu

nicipal de ensino é, com

posta por 21 centros de

educação infantil, a expec
tativa é de para ano que
vem sejam disporiibi-

lizadass 4781 vagas: Além
da educação infantil a pre
feitura oferece ainda 33

escolas de ensino funda
mental e um centro de

educação pré-escolar, além
de sete pólos da Educação
de Jovens e Adultos, uma
estrutura que atende apro
ximadamente 16mil alunos
matriculados este ano. A

projeção para 2004 é que
haja um crescimento de

aproximadamente 3% na

demanda escolar jaragua
ense.

A secretária de educa

ção avisa que após o perío
do de matrícula as vagas
serão preenchidas por or
dem de chegada. "Em fun

ção de muitos desistirem ou

mudarem de bairro, so

bram algumas vagas e as

sim outros alunos que es

tão na fila de espera serão

chamados", esclarece tris.

QUINTA-FEIRA, 13 de novembro de1.O�

SCAR mostra a dança
dé Jaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL
.,_' Ballet clássico e

acrobático, jazz, dança
oriental e contemporâ
nea, folclore e danças
gaúchas e de salão inte

gram as modalidades

que se apresentarão
hoje na Mostra de Dan

ça ela Sociedade Cultu

ra Artística (SCAR).
As apresentações se

iniciam às 20h30, no
Grande Teatro do Cen

tro' Cultural, com a

proposta de divulgar
os trabalhos desenvol

vidos, em 2003, pelos
grupos de dança da

SCAR,"A idéia é esti

mular a dança como

meio de expressão cul

tural no município e

valorizar as iniciativas

de investigação", reve
la Lisa Jaworski, coor
denadora de Dança da

SCAR.
'

Além de divulgar os
trabalhos dos grupos
convidados, 'a mostra

quer valorizar a troca

de experiências
os bailarinos, atrav'

da participação de g

pos convidados, qu
foram destaques do

J araguá em Dança. En
tre eles, o Gru�
Dahua - da Academi
Impulso Gru�
Duarte II, da Escol

José Duarte Magalhã
e o Grupo Incórpory
do Colégio Evangélic
de Jaraguá do Sul. Pai

ticiparão os grupos d

Joinville, da Casa d

Cultura, com a dan

contemporânea e

Academia "Dois pra]
dois pra �á", que ence

ra a mostra com apre

sentação de dançad
salão.

Os ingressos para
Mostra de Dança 20�

podem ser adquirido
ao preço de RS 5�
Estudantes com carte

ra estudantil e idoso

com mais de 60 ano

pagam a metade

valor do ingresso.

Comunicado

MARLENE PACHECO DITTRIO
DALMANN _ ME, CNPJ 85.237.824/000l
32, IE 252.417.470, comunica que foram

extraviados as notas fiscais, nO 0001 a 0900'1
mod 2, serie DIl, e todos os livros f

documentos fiscais.'

Nota de Agradecimento

Missa de 7° Dia

Raquel Garcia

A Rede Feminina de Combate ao Câncer

juntamente com a família' da nossa querida
Presidente Raquel Garcia, agradece' a todas aí'

man ifestações recebidas em vi rtude de seU

falecimento.
Em especial ao Dr. Scaramello, que não rnedill
esforços e com muita dedicação nos auxiliou nesSeí
momentos tão difíceis pelos quais passamos.
Convidamos todos para a Missa de 7° D ia que sera
celebrada na próxima sexta -feira (dia 14 de

novembro) às 19:h. .na Igreja Matriz SãO
Sebastião _ Centro _ Jaraguá do Sul,
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BLUMENAU
322· 8800

ITAJA(
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370 � 6006

Vale do Itajaí e litoral Norte - se

I Consórcio Renault �
, •

�

III Chevrolet
R$1.200,00 negociáveis. Tratar: 9124-
5547.

3464.

*Vende-se linha
telefônica prefixo 371.
Tratar 371-3375 após

19h (Alexandre) -

R$ 300,00

*Vende-se HP Jornada
548 - R$ 1.200,00 -

Tratar 371-3375

(Alexandre)

ASTRA - vende-se, GLS, sedan, 99,
compl., top de linha. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 9101·1310.

CHEVETTE - vende-se. 89, turbo,
álcool, cf tr., alarme, todo reformado.

R$5.500,00. Tratar: 372-0582 cf
Maicon.

CORSA - vence-se, bordá, 1.0, 95,
des. tras. e diant., ar quente e frio,
alarme, tr. elétr., som automotivo e

película. Entrada R$6.000,00 + 18x

R$292,00 ou R$10.000,00 à vista.
Tratar: 376-2206 cf Alex.

�veículos
��
I,
�

CHEVETTE - vende-se, 89, álcool.

R$1.500,00 entro + 24x R$212,00
fixas. Tratar: 9114-9849 cf Djalma.

ASTRA - vende-se, 99, 2p, a.c., d.h.,
trio, prata, único dono, baixa km. R$
22.000,00. Tratar: 370-7919 cf Léo

CHEVETTE - vende-se, 79, motor novo,
reparos na lata, documentado.

CORSA - vende-s e , 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr., todas,
alarme, película e som. Tratar: 9117-

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

CORSA - vende-se, wind, branco, 96.

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

ScÉNICAl.lzÉ E

CLlO AUTHENrJQUE 1.0 16V

Melhores Compras 2003
em suas Categorial.

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região._
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2 CORREIO DO POVO CLASSI
QU I NTA-FEI RA, 13 de novembro de 20�

U

370-3113

,

I

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

C....... LTDA.
c.M.NHON.....

Rua: Ângelo Rubinl, 780 - Barra do Rio eerr� - Jaraguá do Sul � se

VOLKSWAGEM FORD

Brasilia Branca G ,.1981 Eseort L 1.6 Cinza G 1993

Goll.6 Branco G 1993 Fiesta Verde G 1996

Goll.6 CL Branco G 1993 Stratus LX Preto G 1998

Goll.6 CL Branco G 1990 Corcel li Branco A 1981

Gol CL 1.6 Marrom A 1992 Verona LX Prata G 1992

Gol! Prata G 2000 Fiesta BRanco G 1995

Gol! Azul , G 1995
PICK-UP

Parati CL 1.6 Branca G 1997
Silverado Conquest Verde D 2000
Courier Prata G 1998

Parati 1.6 MI Verde G 1997
F-l000 S Prata D 1990

AAT
D-20 Custon S Branco D 1992

Uno 1.6 R Branco G 1990 D-20Custon Azul D 1994
Uno Mille Verde G 1996 0-20 eabinada Branco D 1994
Palio 1_0 ELX 'Vermelho G S-10 Vermelha D 1996

GM Pampa 1.6 Branca G 1991
Celta 1.0 Branco G 2001 MOTOS
Veetra GLS Cinza G 1997 Twister Vermelha G 2002

Branco G f·' 2001 YBR 125 Vermelha 2002
Prata G 1989 CG 125 titan Vermelha 2003

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

prox. Baepen,di
4170 - próx. trevo de Schroeder

Corsa Sedan
Gol MI2p
Uno Mille
Escort 1.6
KadeU 1.8
Monza 4p
Versailles 2p
EscortXR3
Golf GTI
Uno Mille 4p
Gol CL 1.6
Gol CL 1.6
Monza 2p
Kombi Furgão
Jeep JPX diesel

Monza 4p
Parati 1.6
Escort 1.6
Escort 1.6

(JJ '" Corsa 2p 97
SE Corsa 2p 00
91 Vectra CD 97
93 Vectra GLS 93
94 Ford Ka 00
95 Ford Ka (Xl
92 S-j_O cabo Dupla 00
tE Godge Dakota 00
94 CG125. 92
95 CG125 01
87

Kawasaki ZX-9 se
ss

Blazer DLX ss
83
83

Palio 4p 97

95 Clio 1.0 4p 01

92 BestaGS 01

87 Santana 4p ss

87 Vectra CD 94

95 Courier 1.3 00

95 Escortl.8 97

Fone: (47) ,

370-8622
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CLASSIUlNTA-FEIRA, 13 de novembro de 2003 CORREIO DO POVO 3

scooter Vermelha G 98 R$ 1.400,00 I�OI'OSTipo IE 1.6 4P Branco G 95 R$ 9.000,00

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 Preta G 86 R$ 1.000,00
Belina Dourada A 84 R$ 3.200,00
Fusca Branco G 84 R$ 3.200,00
Fusca Cinza G 81 R$ 2.800,00
Fusca 1300 L Bege G 77 R$ 1.800,00
Fusca Vermelho G 76 R$ ,2.500',00
Brasilia Branco G 80 R$ 2.000,00
Brasilia Amarela G 84 R$ 700,00
Fiat 147' Branco G 79 R$ 1.500,00
Variant I Branco G 71 R$ 1.500,00

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl

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

por astra, 00/01, 2p. Tratar: 372-
2907. VECTRA - vende-se, GLS, 94.

R$12.900,00. Tratar: 9962-3664.
KADETT - vende-se, SL, financiado.
Entr. R$3.800,00 + parco Tratar: 371-
7035.

ORSA - vende-se, pick-up , 97,
xcelente estado. R$9.000,00. Tratar:
975-0133.

KADETT - vende-se, GL, 1.8, 94,
álcool. R$8.000,OO. Tratar: 370-
8592. FIORINO - vende-se, 1.6, LX, 94,

gasolina. R$7.000,00. Tratar: 370-
7880.ORSA - vende-se, wind, 98, prata.

$8.500,00 + 11x R$275,00. Tratar:
9814378.

MONZA - vende-se, GL, 95, verm.,

gas., 2' dono. R$9.800,00. Tratar:
376-1854. FIORINO - vende-se, furgão, 97. Tratar:

370-4509.
ORSA - vende-se. pick-up, 96,
larme, c/ tr. elétr., rodas, capota
arítima + protetor. Tratar: 9123-7355
u 370-3574.

MONZA - vende-se, 85, prata, ótimo
estado de conservação. R$4.000,00.
Tratar: 376-4420 ou 9997-5193.

FIORINO - vende-se, working, 97,
rodas, protetor e capotá marítima.

R$8.900,00. Financiada. Tratar: 9123-
7355 ou 370·3574.ÔMEGA - vende-se, CD, 94, câmbio

automático, teto solar, ccrnpl., bordô.

R$12.800,00. Tratar: 376-1903. FIORINO - vende-se, 95, branca, ótimo
estado. R$8.500,00. Tratar: 274-8538
ou 9955-2964.

ORSA - vende-se, 4p, 01. Aceita-se
roca menor vaiar. Tratar: 371-7542
ou 9965-5774.

OPALA - vende-se, 79, comodoro, 2p,
marrom met., c/ teto vinil branco.
Tratar: 371·7542 ou 9965·5774. UNO - vende-se, EX, 00, 2p, básico, c/

(371-1970)
Compra Vende

Troc�a - Financia

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

Sanara Vermelha

Virago 250cc Preta

XT225 Vermelha

CBX-200 Strada Roxa

YBR 125 E Bege

Titan ES Azul

Titan ES Prata

Titan KS Azul

Titan Vermelha

Titan Azul

CG 125 Vermelha

ML 125 Prata

BízES Azul

OmegaGLS Preto

Fusca 1300 Branco

56 .....eses

,K$14.000,OO�,.---R$ 290,00
R$ 14.412,OO-----R$ 298,53
R$ 15.808,00-----R$ 327,45
R$ 16.876,OO-----R$ 349,57
R417.961,OO-----R$ 372,04

N"ÃCl PER.C..A. I Faça seu constírcio em Novembro e ganhe
a a8 (, terceira)' parcela inteiramente C3-R.ÁTIS. I.

60 .....eses

C 100 Biz KS------K$ 81,.29
Crypton C 100----R$ 88,25
C 100 Biz ES·-·---K$ 90,28
YBR 125 K--····---R$ 95,70
CO 125 KS---------R$ 94,25
C 100 Blz +-------R$ 100,30
XTZ 125 K·--------R$ 123,28
NXR 1.25 KS------·R$ 119,07
XT 225-·------------R$ 169,74
Twlster 250---····R$ 164,31
Tomado 250------R$ 179,45

60 .....eses

R$ 8.438,OO-----R$ 163,14
R$ 9.235,OO···-·R$ 178,54
R$ lO,927,OO·-·-·R$ 211,26
R$11.667,OO-----R$ 225,57
R$ 12.174,00-----R$ 237,37
R$ 12.781,00:..---.Jt$ 247,11
R$ 13.454,00-�---R$ 260,12

DispOlUOS de créditos (le
R$ 4.205,00 à R$ 85.898,00

"

"

79 .....eses

R$ 10.126:.00-----8.$ 152,53
R$ 11.082,00-----8.$ 166,,93
R$ 12.717,00-----8.$ 191,55
R$ 14.000,,00-----8.$ 210,88
R$ 15.337,00-·---8.$ 231,02
R$ 16.144,00-----8.$ 243,18

•

•
67' eses

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

•

"

•

"

Promoção ,álida somente
para o Representante de Jaraguá do"Sul

Consórcio

UNIAO

"

Rua: João Januário Ayroso, 80
Jaraguá Esquerdo
-Jaraguá do Sul

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AV. WALOEMAR GRUBA 3449 CO/iSÓIlC;:-FONE 370-1)999 �OtltetnPlaç:..!!!a sexta-feira
-

Escolh" O modelo, nOl/1I ou us"d" com
entr"d" e saldo em "té 36X lixas.

��-�...®���...®
HONDA

Palio Sundomn vermelha Okm
Palio Sundomn 50 vermelha 99/00
C 100 Dream vermelha 97/98
Crypton T 105 E vermelha 01/01
CG 125 Titan KS prata 01/01
CG 125 Titan KS vermelha 01/02
CG 125 Today azul 92/�2
NX 350 Sahara azul 98/98
NX4 Falcon prata 01/01
CBR450 vermelha 90/90
CB 500 preta 00/00
CBX 750 cinza 89/89

• Limpeza
• Revisão
• Conserto
'Acessórios

AGOliA COM OFICINA Df "ClCUTAS
fAMBtM NA LOJA 2 • JGIJÁ. ESqUfRD

lOJA 1: AV. WALOEMAR GRUBA 3449 FONE 310-5999
lOJA 2: RUA JOAO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

Todos os modelos Sundown e
Ciclo em alé 4X sem juros.

!ií
Cicio Bellnha
aro 16

.

{t- down Exploslor,

.

20 Cicio Maroto
aro 16

.

.

Dia 15 de NOllembTO, vamos todos
pedalarpor uma grande �ausa!

"./

10 PASSEIO CIj:LlSTICO
SOL'IDARIO

Dia 15 de Novembro, Sábado a partir das 8h, leve sua bicicleta
e 1 kg de alimento não perecfvel até a Praça Angelo Piazera..

Vai ler sorleio de brindes, alividades física brtncadetras e
REALiZAÇAo

muito maisl Chegada: Parque da Malwee.
'

APOIO

ROTARYCLUB

JARAGUÁ 00 SUL

PÉROLA INDUSTRIAL

Cd e alarme:dcto em dia. R$9.850,OO.
Tratar: 9963-9596.

UNO - vende-se, mille, EP, 95f96, tr. e

vidro elétr., cinza, 4p. R$8.500,OO.
. Tratar: 371·8684 eu 372-4637.

UNO - vende-se, 01, 4p, preto, cornpl.
Tratar: 9962-9363.

UNO - vende-se, CS, 88, alarme, preto.
R$4.500,OO. Tratar: 9981-4378.

UNO - vende-se, mille, flre, 4p, 02,
azul. Tratar: 9981-4378.

BELlNA • vende-se, 81, ótimo estado,

R$1.800,OO. Tratar: 273-6242 ou 9134-
0488.

COURIER . vende-se, 01, 1.6, l,
branca. R$14.500,OO. Tratar: 274-8205
à noite.

ESCORT- - vende-se, Gl, 86, original,
impecável, branco. R$3.600,OO. Tratar:
370-3574 eu 9123-7355.

ESCORT' - vende-se, Europa, 94.

R$8.800,OO. Tratar: 9952-2420.

FIESTA - vende-se, 00, 4p, branco,
motor Zetec Rocan, a.c., ótimo. estaco.
R$14.000,00. Aceita-se troca por
menor valor. Tratar: 9965-8875.

FlORINO - vende-se, furgão, 94. Aceita
se troca. Tratar: 370-1161.

F-1000 - vende-se, azul, 95f95, a.c.,

d.h., motor MWM, caixa grande.
R$26.000,OO. Aceita-se carro até

R$7.000,OO. Tratar: 9902-5620.

F-1000 - vende-se, medeio Seuza

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

KA - vende-se. 98. R$10.500,00.
Tratar: 9962·3664.

PAMPA - vence-se. 91, azul metálica,
álcool. R$5.500,OO. Tratar: 274-8538
ou 9955-2964.

RANGER.· vende-se, 97, cabine

simples. R$3.000,OO entro + 36x

R$481,OO fixas. Tratar: 9114-9849 cf
Djalma.

VERONA - vende-se, 1.6, 92, gas.,
motor nevo, rocas esp. R$6.200,OO.
Tratar: 276-0397.

VERONA - vende-se, 94, 4p, azul, 2'
dono, ótimo estado de conservação.
R$9.500,OO. Tratar: 370-4698 cf Mário.
eu Maria.

VERONA - vende-se, GlX, 1.8, 90, 5

peneus novos, aro liga leve, insufilme,
placa final 9, dcto em dia. R$6.800,00.
Aceita-se troca por carro de menor

valer. Tratar: 374-5133 após 18:00.

FUSCA - vende-se, 81, ótimo estado.

R$2.700,OO. Aceita-se troca. Tratar:

273-6242 ou 9134-0488.

FUSCA - vende-se, 84, ótimo. estado.

R$3.200,OO. Aceita-se troca. Tratar:

273·6242 ou 9134·0498.

FUSCA - vende-se, 72, bom estado.

R$2.000,OO. Tratar: 9905-5390.

FUSCA - vende-se, 75. Valer à

combinar. Tratar: 9133-7581.'

FUSCA - vende-se, 77. R$1:800,OO.
Tratar: 9905-3644.

Gal - vende-se, 1.000, MI, 4p, 03,
14.000km, kil compl.. alarme.

R$17 .600,00. Tratar: 273-0808.

Gal - vende-se, 98, 16v, 1000, gas.,
2' dono, motor novo, 4p, dcto em dia.

R$12.000,OO. Tratar: 9973·0512.

Gal - vende-se, MI, 98. R$2.500,OO

�ntr. + 36x R$2M,60 fixos. Tratar:

Motorola·V120T
e Nokia ::1220

No Pronto T

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

Menu 100*

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

R$5:99,00
.IARAGUÁ DO SUL!
J�"...JII�"':lf!f�"!�!) �"t"!"'!� �!!�...�����(}�:�f!"'!t!....41-213-0888

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

9978-8012 cf Vilson.

Gal - vende-se, 1000, 93, branco.

R$6.700,OO. Tratar: 370-3574.

GOL - vende-se, 81, motor nevo, dcto

em dia. R$2.000,OO. Tratar: 370·2217.

Gal - vende-se, CU, 96, bola, nunca

foi batido , segundo dono. Aceita-se

troca por menor vaiar. R$10.300,OO.
Tratar: 276-0397.

Gal - vende-se, 95, 1.0. R$4.500,OO
+ 32x R$185,OO. Tratar: 274-8364.

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

quente, lirnp. e des. traseiro, película,
2' dono. Valor à combinar. Tratar: 376-
1702 cf Jean ou Salete.

Gal - vende-se, CU, 98, 1.8, gasolina,
v.e., t.e., d.h., rodas de liga leve,
branco. R$ 12.000,00. Tratar: 370-

7919 cf Darlon.

KOMBI - vende-se, 93, envidraçada,
ótima. R$6.700,OO. Financia-se. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355.

PARATI - vende-se, 83, álcool, preta
cf rodas. R$3.500,OO. Tratar:

3.500,00. Tratar: 9101-1310.

PARATI - vende-se, Cl, 90, rodas,
bem conservada. R$6.300,OO.
Financia-se. Tratar: 370·3574.

QUANTUM - vende-se, 4p, verde, cf
ar, direção, rodas. R$14.000,OO.
Tratar: 9981-4378.

SAVEIRO - vende-se, 91, impecável.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

SDN
compra - vende - troca

financia - novos e usado!
Pàratí
Fusca
Fusca
Escort
Golf

GQI

verde
branco
amarelo
bordo
bordo

VOYAGE - vende-se, 82, verm., 1.6,
álcool. R$2.200,OO. Troca-se per Titan.

Aceita-se proposta. Tratar: 9909-0545.

VOYAGE - vende-se, 88. Aceita-se

troca por carro 1000 de maior valor.

Tratar: 370-1161.

BESTA - vende-se, GS, 99, cempl.,12
lugares, revisada, ótima conservaça
particular. R$29.900,OO. Tratar: 37�

3574 ou 9112·1172.VOYAGE - vende-se. Cl, 1.6, 90, bom
estado. R$5.800,OO. Tratar: 376·

0625. CLlO . vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,

PNçÃo
Semi-novos cf
Bateria Nova e

R$10,OO em

créditos
habilitados no

plano Pronto e

3 meses de
. garantia por:

·
•

�
8
E
8
�
'&

t
s
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GUIA DE SERVI

,
:II' Atacado c Varejo

ÁqUA *AgulIMincral

'YA
e.Bebedouros

"Suportes

C_..� �.

",_., ÁCUA.MlNERAL

I
Tele Entrega

Hcrêrio A!en.d.irnc:nw: Séb. dm. 9hs às 13"hs,

Srg.1I Sexo das Sh5 IlS 12hs e das 13hs �K lBh/O,

Rua Jorge Czerniewicz, 400

Hospedagem, cm canis ecolôgicos, área de lazer
pau tomar sol, cawr buracos, fazer amigos e se

",,,itor com personal dog, ao final do dia uma

mtrtcidanoittdebom sono.

Rn,l'Ic ii para o 'cu animalzinho pacotes de
hosped,g,m para final de ano, naia! e reveillon,

Dispomos de: taxi dog, dayme/wash
Vcndo lindo. filhotes de diva", raças e

tamanhos com pedigree c/ou contrato de
garanti., Compre agora ou f.ç. encomenda de
ftu animalzinho. Faça-nos uma. visita,
lIcnd'mo, de segunda a domingo com hora
marcada.

.

(47) 370-8563/9957.2527 19973.0064
e·mail: barulhodagua@ibest.eom.br

& Arquitetura
Topografia

Rafaela Hass
Arquiteta e Urbanista
creo-so 63,864-5

370-7611

fib;T----
..

'.····-:-·.. ·-·.··.···...···· .. ·-- .. ,·-· ..

··-·-,

l� & REQUINTEI
i Convites e Cartões I
l C.uamento - Balizado � .1.5 anos I
! la.Comun� .. /Vasdmento � bebés �
i An1oerHrio e toda a5 OCU� I
�52 e 9118-0205 !

__ .:;,,_J

1-·-------·--·-.l
i Anuncie aquilU

371·1919

371-1063

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659

! Anuncie aquil!l'
371·1919

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

l

I Anuncie aqui!!.

L ��1��� rAn�·��I�·;�i!!�
; 371·1919 I

, c , __ "_, ._ .. _._ .. , .. _ .. __ , __ _J

Anuncie aqui!!!
371·1919
-,

etú 10 Vargas, 594
Centro - Jara!Jllá áo sue

Ter.: 370-3612

Produto:

: ;

I Venha Conhecer a I
IModa que é um Doce!'

I Preços especiais I
i de inauguração!
! Modinha

i tam. 01 a 16
Moda Adulto i

OS

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

Fone: 371-5810
i Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 :

Mudançasl
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

, _ ••••••••••_._ ••••••••• _ •••••••••••••• o •••••••••_.

I i

I Anuncie aqui!!!
I

371.1919
'

Tratar: 274-8456

9902-7575

1
L .. _ _ .

Anuncie aqui!!!
371·1919

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

371·1919

r
mm..

-.
'

'1
I A

• -",
I nuncle aqu'I •••

I 371·1919
I
L .....

Anuncie aqui!UI
371·1919

(47)3
999f-8567

Anuncie aqui!!!
371·1919

,

ua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro > Schroeder . se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VfVotoranti:Jn I fínanças

VEíCULOS
370-7516

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

.

Ven�e . -"r�c�.> Financ
..

ia
aWalter Marquardt, 1.85,0 -Barra do líio P40lha .�. Jaraguá do Sul- se

Azul 02

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

,

Branco
FORD

Cinza
Verde
FIAT

Cinza
Preta

Celta
Astra Milenium Sedan
Corsa 1.6 c/ a.c. 4p
Astra GL 2p
5-10 c. Dupla c/ kit GNV
Astra GL 2p
Vectra GLS compl. C/ air bag
Corsa Wind 4p
Corsa Wind MPFI
Chevette DL
Chevette DL

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones

Escort GL
Fiesta 4p

Uno Mille Fire
BMW 328i automática

Pick-up Corsa 1.6

�"cJt�ac'lh�?'r��n ��
Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
5-10 compl.
Ka
Courier C/x
Gol 1.0 compl.
Corsa Sedan, GL, 1.6
Blazer 2.2
Mandeo cornpí.
Palio EX

�{8rt Hobby
Chevette DL
Saveiro 1.6
F-400
Moto Tenere 600
MB608 carroceria
MB 1513 caçamba
F-l000 carroceria
MB 1113 truck
Fusca relíquia

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

branco
branco
vermelha
prata
cinza
branco
prata
prata.
vermelho
branco
branco
branco
cinza
laranja
azul
verde
branco
azul
cinza
azul

,

vermelho
amarelo
prata
azul
azul

03
01
01
01
01
99
98
98
97
93
91

02
02
99
95
95

90
98

02
96

G

GNV

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

G

G

amarela

branco

preto
branco

branca
bordô

prata
preto
dourado

branco

branco

azul

prata
verde

72

98

95

94

86/92
85/94
95

94

94

98

99

94

93

95

Mercedes conversível 450, 6cil

Vectra GLS compl.
CorsaWind Super
Verona GLX 4p
D-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo
0-20 cabo Simples

VoyageCU1.8
GoICL1.6

Escort Hobby
Resta CLX, 4p, 1.0

Uno EXc/ opc.
Logus GLS compl.
Chevette Blm 1.6

FIAT
Palio EX 1.0 l.t., d.t., a.c.
Uno Mille SX, 2p, I.t .. d.t., a.q.
Uno 1.5 I.t.
Tempra 2,0 compl.

Gol MI 1.0, 2p, compl.
Gol S 1.8, álcool
Gol MI 1.6 a.q., desemb.
Gol Plus 1.0 4p alarme, trava, t.t., d.t.
Voyage CL 1.6, álcool '

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e .. t.e.
Corsa Hatch 1.0 4p a.c., I.t .. d.t.
S·10 Deluxe, cornpl.
Vectra GLS 2.0
Corsa wind, 4p, l.t., d.t., a.q.
Corsa Wind
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Chevy 500
Monza SLE 2.0
Vectra GLS 2.0

nofire
01 GIII plus, gasolina, 4p
ioceb. Estendida, 6cil.,

scortGL1.8
orino Furgão
1000 dupla tropical, 4p
arnpa álcool

oríno furgão 1.0
no CS 1.3, gas.
arnpa gasolina
1000

99
97
91
95

99
85
97
01
88

99

8�'
97
99
99
98
89
88
98

branco
prata
azul
branco

branco
bege
branco
azul mel.
branco

branco
branco

cinza.
verde
branco
branco
prata
verde
prata

Branco

Azul

Azul
Branco

Branco

Marrom

Branca

Amarelo

Azul

Amarela

Azul

01

98

96

96

95

95

94

91

90

86

74

GNVVw

'Sant�fláicLi .1.8
Escort [_. f,6 2p,'
Uno CS'::L500

:!3�]ihâ::L'j_:..62p

GM

G
G

G
G

FORD

�l!tlY! 370·31 i3
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul. se

-"!!a�h�a�t��, :����:l�:
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

275-3711 372-0676
'Temos mais opções'

VEicULOS
CG 125 KS
UNO 1.0
CH TlTAN KSE

g§�T�T�'�D<K KIT MAIS

PALIO EX
ESCORT GLX, COMPLETO
KA GL 1.0
CRIPTON 100cc
CORSA WIND
GOL MI 1.0, 4P

�g[ �: lJ C/ D.H.
VERONA GL 16V 4P
TEMPRA SX, COMPL.

��t��f��BBY .

S2lN&,C,ppM66MP1R)
TlPOIE
GOL 1.0
SUZUKI GS 500cc
ESCORT HOBBY 1.6
GOL 1.0 _

FIORINO FURGAO
OMEGA GLS 2.0 COMPL. + TETO

��WSL/E
SANTANA CS

PRATA
BRANCO
VERDE
BRANCO
PRETA
BRANCO
PRETO
PRETO
VERMELHO
VERDE
BRANCO
BRANCO
BRANCO
VERDE
PRETO -

VERMELHO
CINZA
AZUL
CINZA
CINZA
BRANCO
ROXA <'
CINZA
BRANCO
BRANCO
CINZA
BRANCO
PRATA
BRANCO

2003
2003
2003
2002
2001
2000
2000
2000
1999
1999
1998
1998
1998
1998
1997
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1994
1994
1994
1994
1993
1990
1988
1986

R$ 5.900,00
R$ 8.900,00
R$ 1.800,00
R$ 7.500,00
R$ 21.000,00
R$ 7.500,00
R$ 9.900,00
Ri; 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$ 3.000,00
R$ 7.500,00
R$ 14.000,00
R$ 18.000,00
R$ 35.000,00
R$ 12.900,00
R$ 10.900,00

GM
91
97
78
91
98
96
96
02
87
98
01

Escort L 1.6
Uno 1.0
·Chevette
Saveiro CL 1.6
Vectra GLS 2.0 4p
Uno 1.0 2p -

Gol 1.6
Gol Special
Belina L 1.6
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
Gaiola motor AP 1.8
CG 125
Fusca
Honda CG 125 Titan

,

Goll.0
Corsa Millenium 4p
Gol 1.6 compl.
Cherokee Laredo
Vectra GLS 2.0

Preto
Branco
Branco
Prata
Grafite
Bordo
Branco
Branco
Cinza
Vermelha
Prata
Amarela
Vermelha
Branco
Verde
Branco
Prata

Celta
Corsa Wind
Kadett GL
Monza SLE compl.
S-10 MPFI
Astra Sedam GLS compl.
Omega CD 4.1 GNV
Gol Special
Gol MI 8v 4p
Uno fire
Palio Weekend
Palio ED 4p
Uno Mille EP 4p compl.
Tempra HLX 16v compl.
Escort Hobby
Ford Ka
Versailles 1,8 4p GL
Ranger XL 4p diesel
Escort 1.6 GL
Biz ES
CG Titan KS

01
01
93
91
97
00
96
02
99
02
97
98
96
97
95
00
96
01
94
01
01

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., cf 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

branco

branco

cinza

brancovw

FIAT

85
83
99
94
01
.00
97
94
98

FORD
prata

verde

branco

Vermelho
Azul
Azul

d
RONDA IIJMotos 311-0802

311-8281
R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária) EXD, Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
FIAT Fiorino alongada 97

Uno Mille 91

EscortGL 89
EscortHobby 95

PassatAlemão, compl.+ Aul.. 95
Go11.0 93
Parali CL rodas 90
GolCL 90
GolGL 91

Corsa pick-up 96

Corsa 98

Corsa4p, compl. 99
Sanlana 4p, d.h. 98

Vermelha

Vermelho

Cinza
Praia

Cinza

Branco

R$ 8.800,00
R$ 5.500,00
R$ 4.900,00
R$ 6.700,00
R$15.900,00
R$ 6.600,00
R$ 6.200,00
R$ 5.000,00
R$ 6.800,00
R$10.500,OO
R$ 9.800,00
R$15.500,00
R$13.800,00

P-arati
F-250
Twister
KaGL
Astra
Kadett .

Gol1.6 CLI
S·10deluxe
[empra
Omega
MonzaGLS
D·20 gabinada
Belina GLX
F-1000
GolGIII
GolGTS
Blazer
Unomille
Palio
Logus
D·20
Pampal.6
Corsa
Fiesta

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

4p,l.0, 16v, R$15.500,OO
R$ 73.000,00
c/ partida, 2' dono R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,OO
2.0 completoR$ 23.000,00
c/ ooc. R$10.700,00
c/ opc. R$10. 700,00
cabo est., GNV, cornpl. R$ 22.500
compl, R$ 8.700,00
GNV R$16.000,OO
compl. R$ 8.700,00
compl. R$19.200,OO
álc .. d.h.,1.6 R$ 4.700,00
carroc. madeira R$18.500,OO
c/ opcionais, 4p R$14.000,OO
compl. R$10.500,OO
4p, cornpl., Gas. R$24.000,OO
1.0 R$ 5.700,00
4p, único dono R$13.800,OO
GLcompl. R$ 9.500,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
R$11.000,OO
4p, a.c., t.e.1.0, R$15.500,OO

BIZ ES
CG125
TITAN
TlTAN
TITAN
TITAN
TlTAN
NX 350- SAHARA
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN KS
TITAN ES
TlTAN ES
BROS ESD
NXR 150 EGD
TWISTER

1999/2000
198711987
1995/1995
1997/1997
1997/1998
1998/199B
199B/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

VERMELHI\
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
VERMELHA
PRATA
VERMELHA
PRATA
VERDE
VERMELHA
VERMELHA
AZUL
AZUL
AZUL
AZUL

vw Gol8v 4p Branco G
Gol16v 4p Verde G
Go11.0 2p Cinza G
Golf2.04p Cinza G
Logus 1.8 GL 2p Cinza G
Pick up Fiorino 2p Cinza A

Tempra 16v4p Azul G
Uno tBturbo ZpPreto G 1994

Verona 2.0, 4p Vermelha G
Escort L 1.6, 2p Azul G
Escort Hobby 1.6 2p Azul A

Ranger1.02p Branca G
Blaser 2,2 4p Cinza G
Del Rey 1.6, 2p Marrom A
XLR 125 Prela G
Tilan 125 KSE Vermelha G
Titan 125KSE Vermelha G
Titan 125 Azul G

Barraca para camping completa 1994

Prata

Cinza

Branco
Cinza

Vermelho

Branco

Vermelho

Azul

Azul
Prata

Vermelho
Azul

Vermelho

2000
1998
1998
1995
1993
1988
1996

Corsa Sedan - modo novo

Gol Power cf trio +ar

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

Clio 4p cf ar
-

Astra GLS 2p compl.
Honda Civic LX

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

03

02

01

01

01

01

01

00

00

98

98
98

96

FORD
Corsa Sedam 4pS·10 GNV

D-M20 custam S
onza SLE

Uno 2p
lat'eletr.2p
Cadet c/ trio, a.c.orsa Sedan
Tornado
XT 225
CBX 200
CBX 200
Biz
Biz
TOday
MK L cf freio a disco
adett lite

Kadett
Fusca
TUister

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

RI
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

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

branco
cinza
branca
prata
verde
verde
bordô
grafite
branco
prata
roxa -

vermelha
verde
preto
vermelha
vermelha
preto
cinza
branco
vermelha

cinza
branco
branca
preto
grafite
cinza
bordô
bordô
branco
preto
bordô
cinza
branco
grafite
bege
branco
branco
prata
'cinza

vw

FIAT

Branco

Marrom
Bordõ

Azul

FORO 1994
1994
1993
1995
1996
1987
2001
2003
2001
1994

GM

Branco HONOA

Besta GS compl. 99

Toyola, pickupdupla 00
Prata

Cinza
R$ 34.000,00
R$45.000,00

LD veíeulos 373-4047 \-ift'.310-30 ÉCA AUTOMÓVEIS
\Wg'fGq!�S 275-3507·Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá dOr- ....;;._ --I

Palio EX 4p

BR 280KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Tipo IE 2p (-a,c.) Preto

Tempra ouro 16v
Tempra ouro compl. 4p
EscortGL Prelo

EscortHobby 2p Praia

·EscortGL 1.6

Ka.l.t.d.t.ve, Praia

9-10 lurbo diesel4p Bordô

Monza SLE Cinza

Van furgão 1.6, gas. Branco

Parati,CL 1.6 Branco

Fusca 1.6 Branco

GOI1.01.t.,d,t.,a.q,
Gol CU1.6, d.h.Lt, Praia

Parali CL 1.6 Prata.

Kagiva Ducale 750 Branco
CB 200 Slrada

94

93

96

94

94

88

97

98

86

99

85

86

95

96

88

95

01

Clio RN Sedan 1.6
Fiesta GL
Palio Elx 1.3
Celta
Palio Weekend compl.
Parati compl. GNV
Kadett GLS compl.
Escort SW
Gol NI
Palio ED
Logus CU 1.8
Vectra GLS
Astra GLS
Vectra GLS
Mercedes C-180
Gol CL

R$ 7,800,00
R$ 8,500,00
R$ 9.500,00
R$ 8,900,00
R$ 7,300,00
R$ 4.700,00
R$10.800,OO
R$39.700,OO
R$ 4,500,00
«$13.500,00
R$ 3.500,00
R$ 3,500,00
R$ 9.500,00
R$10.500,OO
R$ 5,300,00
R$10,500,OO
R$ 5.500,00

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

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0 164
2001
2001
2001
2001
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1996
1997
1995
1995
1995
1989

R$ 23.500,00
R$ 12.500,00
R$ 21.000,00
R$ 13.500,00
R$ 17.500,00
R$ 16.500,00
R$ 13.000,00
R$ 13.800,00
R$ 11.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.500,00
R$ 17.800,00
R$ 12.500,00
R$ 12.500,00
R$ 36.000,00
R$ 6.000,00

Gol16v Plus compl. 4p
Gol1.0Ml2p
Courier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
Gol MI1.0
Gol 16v4p
Corsa 1.0 4p
Pampa 1.6L
Ranger CS 4cc compl.
Corsa 1.0 c/ a.c.
Corsa 1.0

'

Omega GLS 4.1 compl.
Escort Hobby 1.0
Uno SX 1.04P

, Gol CL1.6
Gol CL 1.8
Gol CL 1.6
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CL 1.6
Escort L 1.6 (europeu)
Saveiro CO diesel

cinza
branco
branco
branco
preto
cinza
prata
branco

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

99
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

cinza Quantum cornpl,
Brasiua
Parati LS
Fusca 1300
Fusca 1300

Voyage LS
Kombi Furgâo
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
-Verda , G
Azul G
Preto A
Vermelha G
Azul G

Bege G
Verde G

97/97
78/78
83/83
74/74
78/78
83/83
87/87
99/99
92/93
01/02
88/88
95/95.

94/95
91/91
76/76

FORO 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

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

GM
prata
cinza
bco/preto
verde
azul
vermelho

prata
branco
branco
vermelho
dourada

preto
prata
branco

vw

G 01/01 R$ �5.500,OO
A 88/89 R$ 5.500,00
G 01/01 R$1.300,OO + 15x159,16
D 69/84 R$ 23.000,00

Courier 1.6L

Pampa 1.6
Biz 100cc
Mercedes Benz 1113

Branca
Branca
Verde

Azul

MOTO
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Q

ou 9111·0293 cl Rodrigo. LO 350 • vende-se, 80, azul e branca
Tratar: 9905·3644.

'

CG - vende-se, titan, KSE, 03.

R$1.200,OO e assumir 26x R$180,OO. SCOOTER - vende-se, 98. R$1.400,OO.
Tratar: 370-2385. Tratar: 273-6242 ou 9134-0488.

CG - vende-se, 89, perfeito estado. YAMAHA - vende-se, YBR, 01, cf pa�
R$1.900,OO. Tratar: 9905-5390. elétr., prata. R$3.600,OO. Tratar: 3))

4673.
Você ainda vai ler esla marca no seu carroU!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777 Homologada pelo
Site: www.usagas.com.br "1:.INMETRO

COMPRA-SE - RD 350. Ofereço como'
parte do pagto, DT 200, 92. Tratar:

9134-0498 ou 273·6242.

COMPRA-SE - moto no valor até

R$2.000,OO. Á vista. Tratar: 276-0460

após 14:00.

CADEIRINHA - vende-se, de bebê, PI
carro, marca Lenox. R$100,OO. Tratar:
370-8882 ou 9993-7857 cl Satets

COMPRA-SE - moto XR-200, ano 94

atê 97. Paga-se à vista. Tratar: 9975-
4623.

SOM - troca-se, de CD, pi carro, naw C
por um mini system. R$450,OO. Tratru:
276-2073.

COMPRA-SE - moto modelo, honda Biz

I Sundown I Scooter em bom estado.

Tratar: 370-1801 cl Sandro após 18hs.
• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecânica geral
multi mnrccs.

• Temos financiamento.

COMPRO
CONSÓRCIO

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

dinheiro.
Fone OXX 47 522 256 ou

99680588,
cf José Carlos.

SOM - vende-se, pI carro, cd, Aiwa, cl C
6 meses de uso. R$280,OO. Tratar:
275-1208.

FALCON - vende-se, 02, preta.
R$7.000,OO + 27x R$118,OO. Tratar:
370-8070 ou 9993-1522.

prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e,

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

BIZ - vende-se, 02, financiada. Entr.

R$1.800,OO + parc.: Tratar: 371-7035. Com. de Peças Antonio;
'108111.
"'1•••
_'••tl

COMPRA-SE -' corsa ou palio, entre

96/97. Tratar: 376-2743 cl Sr. Zenir

após 20:00 ou finais de semana.
BIZ - vende-se, 99. R$2.800,OO. Tratar:
274-8497 ou 9113-4086 cl Sandro.

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

BIZ - vende-se, 02. R$1.500,OO entr. e

assumir 11 parco de R$224,OO. Tratar:
371-3040.

MB608-vende-se, 81, carroceria, ótimo
estado, calotas, sofá, pára-Choque
arg., pneus ótimos. Tratar: .. 9979-1437.

VENDE-SE - Mercedes-benz, sprinter,
312D, curta, bca, 01/01, diesel, cl
vidr. Elétr., d.h., ar quente, estado
de ok, emplac. atê novembro de 2004,
cl todas as netas fiscais.

R$40.000,OO. Tratar: 9997-5561-371-
5561 ou 275·0369 cl Marcelo.

RURAL - vende-se; 76, vidro etétr.,
traçada, 4x4, reduzida e bloqueio na

traseira. R$8.000,OO. Tratar: 3.72·2833
cl Marcelino ..

Fone: 370-2764 f
Cei.: 9104-2070 /9957-6099i

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

ci cheque Pré. Também
finanoiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

ASSINATURA - vende-se, da Direct TV. mode'lo "Iglu", semi-nova, cl pouco
Tratar: 370-6188. uso. R$160,OO. Tratar: 370-9005 har.

RURAL - vende-se, wilys, motor 4.1,
d.h., caixa F-l000, aro 15, mecânica e

lataria impecável. Tratar: 276-0031 ou

276-0544.

comI.BIZ - vende-se, 00, cl part.,. preta.
Tratar: 9962-9363. BALCÃO - compra-se pI loja, cl vidro.

Tratar: 376-4253. BATEDEIRA - vende-se, planetária 12.

R$800,OO. Tratar: 370-2086 ou 370
6244 - 9102-3124 cl Norberto ou 9134·
6576 cl Volnei.

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

BIZ - compra-se, acima do ano 2001.

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

BANHEIRA - vende-se, cl suporte.
R$20,OO. Tratar: 370-8882 ou 9993-
7857 cl Salete.

BICICLETA - vende-se, feminina, nova,
aro 24. R$120,OO. Tratar: 370-9134.

CBX 200 - vende-se, 97, ótimo
estado. R$3.800,OO. Tratar: 273-6504 BARRACA - vende-se, pi 4 pessoas,

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

telefonia e segurança

Fone: 371·700'7 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt caí. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios..

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

Centrais telefônicas Intelbras

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de aito fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Klf Afonltol' 6" + Câmera (CFTVJKif Portão EletrônIco + I"tedone

.V��q�$ .�,S�RV!ÇOS� Rua: Onélia Horst,104· Vila Lenz{. Jaraguá do Sul- se I emai': maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371,.7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSl1ajs,001 QUINTA-FEIRA, 13 de novembro de 2003

Sou taurino, tenho 29
anos, se você está só,
escreva-me: Rua

Tohmaz F. deGoes, 720
ou ligue373-2501, dou
preferênciaparamoças
de20a35 anos.Aome
escrever peço que me
dê o número do seu
telefone para contato

CACHORRO - troca-se cadela Dog
Alemã por filhote de Fila ou Dobermann.

1ratar: 9117-8501 cl Leandro.

EXPOSITOR - vende-se, dois, pi loja
de roupa. R$50,00 cada. Tratar: 370-
7156.

LIXADEIRA - vende-se, circular, tupia,
cl 5 fresas, todas com motor.

R$3.500,00. Tratar: 371-4042.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Pitbull mestiço com Sharpeei. Tratar:

9111·5630 cl Dioner.

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

MARCA - vende-se, cl registro no INPI,
cl o nome de Dettentos, classe 25 -

mista, para o ramo de vestuário em

geral. Valor à combinar. Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.CACHORRO - vende-se, filhote de

rotweiller. Tratar: 275-2949 após
19:00.

FOGÃO - vende-se, cl 6 bocas.

R$180,00., Tratar: 273-0779.
MÁQUINA - vende-se, reta, cobertura,
overloque. Valor à combinar. Aceita-se
troca por carro. Tratar: 371-7149.

FORNO - vende-se, renha/gás 08,
bandejas 220 tecpan. R$4.700,00.
Tratar: 370-2086 ou 370-6244 - 9102-
3124 cl Norberto e 9134-6576 cl
Volnei.

MÁQUINA - vende-se, de tricó, Eugin
Brother, cl estoque de fio de verão.
R$1.200,00. Tratar: 9104-5581.

CELULAR - vende-se, Nokia 8260.

R$300,00. Tratar: 9962-9260 cl
Rosângela. FREEZER - vende-se, 230L. R$600,00.

Tratar: 370-7156. MÁQUINA - compra-se, de costura,
usada. Tratar: 376-2936.CENTRíFUGA - troca-se,' de alimentos

por uma batedeira. Tratar: 370-7312. GELADEIRA - vende-se, Brastemp,
marrom. R$250,00. Tratar: 273-0779.
Tratar: 273-0779.

MÁQUINA - vende-se, reta, overloque
e pI jeans. Tratar: 370-3561.� CILINDRO - vende-se, micro MS 50.

R$800,00. Tratar: 370-2086 ou 370-
6244 - 9102-3124 cl Norberto e 9134-
6576 cl Volnei.

GELADEIRA - Vende-se. Tratar: 376-
1595.

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

agulhas ou mais. Paga-se à vista.
Tratar: 371-3830.DISCOS - vende-se, 150 de vinil.

Tratar: 370-7312.
GELADEIRA - vende-se, Prosdóscimo,
usada. R$200,00. Tratar: 275-2949
após 19:00. MODELADORA - vende-se, 400, 220V.

R$3.800,00. Tratar: 370-2086 ou 370-
6244 - 9102-3124 cl Norberto ou 9134-
6576 cl Volnei.

ÉGUA - vende-se, crioula chilena, 6

anos, sem cela. R$700,00. Tratar: 372-
1354.

GUINCHO - troca-se, de contrução por
100m de piso. Tratar: 370-7312.

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica

Instalação de Alarme
comerciais e residenciais

SUPER PROMOÇÃO
Portão eletrônico
+ interfone

Precisa-se de moças

para trabalhar de

acompanhante,
executivo e oferece-se

moradia.

Tratar: (41) 9141-3932
cl Nego

r--
I ,

I .

I
I PREVINA.SE!
l Use Camisinha I

I

, M_d_, '5 uos
! fies, elos, ,IWIi,

19905-1826

Só para MULHBRES
laraguá do Sul

Precisa-se
PREVINA·SE
Use Camisinha

de moçal
malorel de18 anol.

Tratar:

Anuncie aqui!
371-1919

'll1do o q/lt'wd

r=» an pmzc/'

999t�t805

7J1,�UH!iS
iJHlp"J'ta�tJs
Tratar: 370-2059

com Vancle

MOTOR - vende-se, mercedes, 4

cilindros, pI caminhão 608 ou toyota.
R$6.000,00. Tratar: 372-2833 cl
Marcelino.

MÓVEIS - vende-se, pi loja, balcões,
araras, manequim. Tratar: 370-3561.

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

PROCURA-SE - vocalista pI banda de

punk rock, banda toda formada. Tratar:
370-5219 ou 9902-2825 cl Délcio.

SOFÁ - vende-se, cama, ótimo estado.

R$150,00. Tratar: 370-8592.

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

TACÓGRAFO - compra-se, pI caminhão
wolkswagem e Mercedes. Tratar: 9902-
0184.

TELEFONE - vende-se, comercial.
Tratar: 371-7636.

TV-compra-se, 29". Tratar: 9902-0184.

VENDE-SE, cama de solteiro, reforçada,
de madeira e 1 colchão de solteiro.

R$70,00. Tratar: 371-7060.

CORREIO DO POVO 9

VENDE-SE - jogo de quarto, cl colchão.
R$400,00. Tratar: 273-0779.

VENDE-SE - estoque de calçados.
Tratar: 371-7636.

VIDEOCASSETE - vende-se, 4 cabeças.
R$200,00. Tratar: 275-0345.

VIDEOGAME - vende-se, Dinivision, cl
274jogos. R$100,00. Tratar: 273-1521.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo 64,
cl 2 contr. R$180,00. Tratar: 9132-9290.

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

VIDEOGAME - vende-se, Play Station

One, cl 2 controles, memory card, 1

transformador, 2 jogos, cl 6 meses

de garantia. R$320,OO. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station

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

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

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

fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.

Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais 250

produtos, dependendo da quantia que você pode investir, variando
de R$60,OO a R$3_000,OO de investimento.

Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope
em branco, 2 selos d� R$ 0,50 e seu endereço completo p/
CORPO 1010-Cx P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do Sul/SC,
aue lhe enviaremos todas as instrucões aratuttarnente.

• PLAVSTAtlON 2
*)(BOX
• PLAYSTATION OliE
'OREAMCA$T
• NINTENOO 64
• GAME BOV COlO.R
• GAME BOV ADVANCE
• NINTEliDO GAME CUBE

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• 'IfIII' •

smovers
Tratar: 276-0605. (propnetário)

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

ÁGUA VERDE - vende-se, à 1.500m do

centro, alv., cl forro de laje, 3 qtos, 2
banho cl boxe, sala de visita cl
telefone, coz., lav. e garagem, próx.
da Igreja São Judas. R$25.000,00 +

4.0x R$215,00. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 371-6069.

ANA PAULA - vende-se, cl 1 suíte e 2

qtos. Tratar: 9145-7719 ou 273-6455.

(proprietárto)

ANA PAULA II - vende-se, cl 72m',
terreno com 420m'. R$ 45.000,00
aceita-se proposta.Tratar: 273-0530.
(proprietãrio)

ALUGA-SE - cl 9 peças, alv. R$200,00.
Tratar: 276-0605. (proprietãrio) BARRA VELHA - vende-se, 2 casas.

Tratar: 370-7312.
ALUGA-SE - alv., cl 8 peças, na R.
José Mech, Bairro Souza. R$180,00. ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se. Tratar:

Casa em Barra do Sut ]
c/30m2 em alvenaria I
/pirios, qto, sala, coz. i
Terreno c/ 228m2l
murada, piso em!
cerâmica quitada, i
próx. a lagoa. R$!
25.000,00. Não aceita I

'BELAS E
SAPECAS Você que procura prazer e sellsualidade

venha con/ltcer a,1 Belas Garotas, que irão
slllisfll:er seus desejos e suasfantasias mais Úúilllas.

Atendimento 24 horas.
(Após os 22 OOhs com hora marcado)

A�tl4w,
t'lGw�C�
���
��
�erótC.cat-

(47) 99in-8668
JaY�do-S!M; .

9137-3156

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VOCÊ IÁ.IMAGINO-U SUA EMPRESA
NA MELHOR lOCALIZAÇÃO

DE IARAGUA1

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

R$ 30.850,87 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
I

I

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos
prazos de'
pagamento.BRASíLIA - vende-se, na R.

Tom z Fco. De Goez. R$68.000,00 nego
Tr ar: 370-6526 ou 9953-2627. LOCALIZACÃO:

Rua Marechal "eodoro
da Fonseca 972- Centro

FONE: (47)275-3070
CONSTRuSI

"Inovando Conceitos de VIda'
RIO MOLHA - aluga-se quarto e cozinha

mobiliados, na Rua Artur Aldrovandi, à
500m da prefeitura. Tratar: 370-7698.
(proprietário) ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas

Tratar: 370-3561 cf proprietária.
dependências. R$55.000,00. Tratar:
370-8097 cf Tina. Creci 9839.

RAU - vende-se, mista, cf 105m',
murada, cf brita e garagem. Ao lado
do Brasão. R$26.000,00. Tratar: 370-
9294. (proprietário)

ALUGA-SE - no Cond. Residencial
Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tratar: 372·3192 ..

VENDE-SE - de mad., cf 70m', no Bairro
Santo Antônio. R$10.000,00. Valor 34x
de um salário m!nimo. Tratar: 273-6246
ou 9101-3688 pela manhã cf
Gertrudes.VENDE-SE - à 300m da praia, mista,

nova, pintada à óleo, cf 3 qtos, banh.,
sala de visita, copa, cozo e garagem
pf 4 carros. R$20.000,00. Aceita-se
carro no negócio. Tratar: 370-6069.

BARBADA - vende-se, novo, cf 3 qtos,
banho compl., cozo sob medida.

Negociável. Motivo mudança. Tratar:
371·8279 .:

VILA LENZI - vende-se, alv., cf 3 qtos,
sala, coz., banh., na Rua João André
dos Reis, 338. R$27.000:00. Aceita-se
carro até R$12.000,00. Tratar: 371-2656. CENTRO - vende-se, cf 1 dorm., pró,

das Casas da Água. Tratar: 372·1395.VENDE-SE - 2 casas de alv., na Vila
Rau. R$27.000,00. Tratar: 275-1559. VILA NOVA - aluga-se. Tratar: 371-

9311. (proprietário) CENTRO - vende-s e , cf 2 dorm.

R$50.000,00. Tratar: 372-1395.VENDE-SE - alv., cf 72m', ter. cf 420m'.
R$40.000,00. Tratar: 273-0530. VILA RAU - vende-se, prôx. Colégio

Júlio Karsten, alv., nova, cf forro de

laje, assoalho de piso, 3 qtos, sala
de visita cf telefone, copa, coz., lav. e

gar. R$23.000,00 + 32x R$500,00
negociável. Aceita-se carro. Tratar:
9137·5573.

CENTRO - vende-se, cf 1 dorm.

R$26.000,00. Tratar: 372-1395.VENDE-SE - no bairro São Luís, 2 casas

de alv., cf 140m'. Valor à combinar.
Tratar: 273·6537. (proprietário) CENTRO - vende-se prédio cf 3 aptos.

R$130.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 370·8097 ou 9104-5468 cl
Tina. Creci 9839

VENDE-SE - pf retirar do local, de rnad.,
já desmontada, 7x9m. R$1.100,00.
Tratar: 372-0391. (proprietário)

GUARAMIRIM - vende-se, cf 88m',
próx. a Fameg, cf peças amplas, estilo

sobrado, cf parte ideal de Ter. nos

VENDE-SE - de alv., na Rua João
Planinsheck, cf 3 qtos e demais

Mude seuconceito de viver
br!

(jardén;jw
R E S D E N

70 meses para pagar
R$ 15_000,00 en trada

saldo direto c/ ti Cons trn tora

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

Lazer: Prédio:
Sala de jogos, Sala de ginástica. Sauna cf ambiente de descanso,

Salão de festas cfchurrasq. e bar, Home Theater,
Piscina adulto e Infantil, Playground,
Ambientes decorados e rnob iliados.

Churrasqueira na sacada.
Opção 2 vagas de gar!igem, Dep. Privativo;
Tubulação água quente,
Completo sistema de segurança.

R. ]1/úl1t?chn1 Deod1JJ'O dn Fonseca, 972
ROy/ll Barg Cenier - J/lmgwí do Sul - sc

CONSTRUseL
"Inovando Conceítos de Vida"

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

salas comerciais e

reformas de imóveis

� consõrcto Bafflsfella
QUEM CONHECE, CONFIA.

Representante
autoriZado: �.m"l,��

Mandarino: 275-3731 I 275-0051
_.consorciobatlstella.com.br

Aceita-se troca por 2 apto pequenos
em Santa Catarina. Tratar: 370-0783

cl Marlene.

I

.• Apartame

fundos. Aceita-se troca por casa em

- Jaraguá do Sul. Tratar: 275-3708 ou

9909-0502.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, cl 3
dorm. sendo 1 surte, sacada cl chur.,
cozo mob. Entrada + pare. em 50 meses

direto cl proprietário. Tratar:' 275-
3070. Creci 8950.ó

� vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a combinar.

- Tratar: 9133-3476. Creci 3476

-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.__

...
'" ..

CLASSIMajs
AMIZADE - vende-se, ao lado da soe.

Amizade, ótimo' terreno cl 400m2, bem
localizado. R$16.000,00. Aceita-se
carro até R$8.000,00. Tratar:. 9137-
5573.

ANA PAULA III • vende-se, cl 662m2,
à 500m do Posto Mime. R$22.000,00.
Tratar: 275-3658.

BARRA· vende-se, cl 7.500m2 + casa

de alv. cl 100m2• R$140.000,00 ou

R$60.000,00 entro + 24x R$5.000,00.
Tratar: 376-2601.

BARRA DO SUL - vende-se, cl
13,8x25,0, cl meia água de 4x6, à
200m da praia. R$8.00,00. entro e

assumir prestações de 1 salario
mlnimo por mês. Tratar: 371-7733 cl
Sandro.

GUARAMIRIM • .vende-se, cl 25x35,
no bairro Nova Esperança. Valor à
combinar. Tratar: 373-1695 cl Teresa
após 18:00.

RIO MOLHA - vende-se, cl 969.480m2,
escriturado. R$150.000,00. Aceita-se
casa ou apto no negócio. Tratar: 9112-
5501. (proprietário)

SCHROEDER • vende-se, pronto pi
construir, CI 608m2, no centro.

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

TIFA MARTINS - vende-se, área de

14.000m, ótima localização.
R$100.000,00 negociáveis. Tratar:
370-8097 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.
Malwee. R$35.000,00. Aceita-se carro.

Tratar: 370-8097 ou 9104-5468. Creci
9839

VENDE-SE - de esquina, cl 450m2, próx.
Escola Giardini Lenzi. Tratar: 371-6418

ou 9973-5212.

VENDE·SE • na Rua José Mech.

R$8.000,00 sendo R$4.000,00 entro

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

VENDE·SE • comercial, condomlnio

centro, cl 3.900m2, totalmente

IMPERDíVEL!!!
-CURSO •

PATOLOGIA DAS. CONSTRUÇÕES
o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de

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

��o�rama: _ .. .. . _

1. Etapas do processo construtivo e uso na construção civil.
2. 'Durabilldcídê-<fê materiais e êomponêntes aãse·(jificações .

.. .

' .. �.' Odgensaapatologlá.
.

•••..................
� _ � � �... . , ,,- � ,

4, Problémas patológicoS em:
....

- Fundações
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

Mé1nif�stações:
Umidade
Corrosão
Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

.

6. Piocedimentode reparos

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

-J
cY��BJ... Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSUlTE�NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
I.

extensão@uner:J.com.br

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
I

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

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

Garaqens-Situado noCentro-R$90.000,00

zeLlo BURATTO Rua 500 - n' 400 CRECI2-96
www.melim.com.br/�bural1o 47 9983-5920· 47 367-1993

aproveitáveis. Tratar: 275-3070. Creci
8950.

VILA LALAU • vende-se, cl 640m2, cl
meia água nos fundos. Na Rua Alberto ALUGA-SE· situadas na Av. Mal.

Santos Dumont. R$55.000,00. Tratar: Deodoro da Fonseca. Tratar: 9112-
370-1787. 5501. (proprietãrio)

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

BABÁ· precisa-se que resida na Vila
Rau. Tratar: 9136-4090.

PRECISA·SE • de rapazes pi trabalhar
na área de carga e descarga de

caminhões, cl boa referência e ótima

disposição pi o trabalho. Tratar: 376-
3990 cl Anderson.

OFEREÇO·ME • pI trabalhar corno

PRECISA-SE· de empregada doméstica diarista. Tratar: 9903-9383.

que resida na Vila Rau e que tenha

aptidão pI cuidar de crianças. Tratar: OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

9136-4090. diarista. Tratar: 370-6719.

CORREIO DO POVO II

VENDE-SE -loja de acessórios da moda,
no calçadão da Marechal. Ótimo preço.
Tratar:' 372-0052 ou 9133-0803.

VENDE-SE - loja no centro, em pleno
funcionamento. Tratar: 9123-7355.

VENDE-SE • mercearia na Tifa Martins,
Ana Paula IV. R$18.000,00. Aceita-se
troca. Tratar: 376-1188..

VENDE-SE· loja de confecções, cl
estoque e móveis, ótimo ponto, aluguel
acesslve·l. Tratar: 371-5512.

(proprietário)
.

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

VENDE-SE· vldeo locadora, no bairro

Água Verde. Aceita-se carro ou casa

em Barra do Sul no negócio. Tratar:
371-2525.

Exce.lente
Oportunidade!

Vendemos, canetas
que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

GANHOS DIÁRIOS

OFEREÇO-ME - pi trabaHiar como

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

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

laboratório, laboratorista, aux.

tecelagem, possuo curso de Desenho

Técnico e Auto Cad R14. Tratar: 275-
6292 cl Anderson.

PROCURA-SE -estágio como técnico
têxtil. Tratar:. 371-5640.

PROCURA-SE - trabalho como revisora,
distribuldora, coordenadora de conf.
e acabamento ou operadora de tear

retil1nio. Tratar: 371-7733.

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

C.H.: 15h # Período: 10 a 14/11/03 # Horário: 19h às 22h # Invest.: 125,00

VANTAGENS

*Implantarã o controle de Marketlng: "'Realizará com sucesso o processo de administração de Marketing e

Vendas; "Desenvolverá a análise de desenvolvimento de estratégias em Marketing e Vendas;

FORMAÇÃO DE CRONOMETRISTA

C.H.: 24h # Período: 10 a 20/11/03 # Horário: 19h às 22h # Invest.: 160,00

VANTAGENS

·Otimiza o tempo; "Melhora o lIedMime de entrega; "Alavanca o aumento da produtividade; * Evita erros,

elimina desperdlcios com a cronometragem correta (matérias e tempos); " Aumenta a satisfação do cliente

entregando mais rápido.

ETIQUETA PROFISSIONAL E SOCIAL

C.H.: 21h # Período: 10 a 18/11/03'# Horário: 19h às 22h # Invest.: 160,00

VANTAGENS

.Prepara para eventos profissionais e sociais; "Ensina a maneira correta de se portar frente aos convidados

(mesa e postura); ·Corrige as gafes à mesa e faz a prática.

='\''';01 """,!,'
... ,.

CER1!,F,��\A��,���CONHECI�O,�AClq�Â.LMENTE.�-"""<"��<_.}I',4,�Wi{;'F . �,JQ, ,,,,,,,,,,;:��,l�tm,J��Mm*.Bo, <,,, '

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

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: ·arauadosul@sc.senac.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RACêÕ�.:mético1ql..CICLOS d'RACCO
OMAr . age nas fibms mlll(lnores ,

(·ElAITASE· ativa sínlese de alQslina e (ológeno
i PEIIlACARE· efeito lenSllr sobre as mo[ms de !Kprellão
I AHA· elimina manchai e

-

�

- GINECOLOGIA -

IJ flJaslri
ItMISC 1242 - TEGQ 030179
SOlllAclL 1.079

-i-�� i

Saúde e Beleza

, Shampoos, cosméticos, 1

i sucos naturais de Babosal
.

(Aloe vera)
1

CLASSI
QUINTA-FEIRA, 13 de novembro de 20� (

INFORMA

RACCO FIBRA-

Suplemento alimentar que
contribui para a diminuição do
nível do colesterol no sangue,
regula as funções intestinais,
auxilia na eliminação de toxinas
do organismo, propicia o

emagrecimento ou a manutenção
do peso, diminui a sensação de

fome, auxilia na prevenção de

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

rido em vitamina C, um agnete
antioxidante que combate os

radicais 'livres e auxilia no

tratamento da celulite.

Fibralife nos sabores morango, frutas tropicais e chocolate

podem ser preparados com leite desnatado, suco de frutas ou

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

Fibra Life Fresh Fibra Líquida

e �istrlbuldora de Cosméticos:

*'111n", ,te, (��À""'Y "'·c)a,nlUt<V

Fone: 371-6110
.

9905-2653

®
Dr. Luciano Maiochi

Pereira

Oftalmologista
371-7801/370-0409

L'MOS DO BRASIL
RAN-YU

Menos: Stress
Colesterol
Diabetes
Hipertensão
Hemorróidas

275-1496/9952-3578
Reinoldo Rau, 340 - si 03 - Centro

Jara uá do Sul - se Rua Guilherme Weege, 327

fone: 275-t450
Av, :�I.n. "I)c()(loro ela Fonseca., 491
."la 01 • Ce/11m . ]aragu.l do Sul

I*+NEOVITA
Comércio de Produtos
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Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaX: (471 372-0461
1:8arâtdelllolranca353·Sl2 -celllJ'e-ImIí"Si
.mall: malochl@lerra.com.br·eel.: 9119·8941

387
.289 - 51.01
do sul-se

$
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BELA VfOA
Natural como VO(.'f!

Centro de apoio aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Vargas. nO 49 • Sala 105
Ed, Herter I detronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Unibanco)
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Divulgação

Acadêmicos com os índios 'da Reserva Tchira-Dju

Acadêmicos conhecem

vida em aldeia catarinense
]ARAGuA DO .SUL -

Acadêmicos da sétima
fase do curso de Peda

gogia do Centro Uni
versitário de]araguá do
Sul (Unerj) realizar,am
recente visita à Reserva

Indígena Tchira-Dju, em

I ,Araquari, no Norte do

r estado. Na reserva, co

nheceram a cultura indí

gena atual e presente no

contexto dos acadêmi

cos, considerando os es

tudos realizados por eles
na disciplina Ensino dá
História.
Durante a visita, os

acadêmicos fizeram uma

reflexão sobre a frase

Apy tekoa pygua
norôendu porâi d ]uruá
kuery idjapuagüe, que

significa: "A aldeia está

triste pelas tantas menti
ras dos não índios". Se

gundo a professora'
Édina Simão, a frase foi

pronunciada durante a

presença dos acadêmicos
e fez com que eles refle

tissem sobre a trajetória
do índio, marcada por
lutas, conflitos e explo
rações sofridas por até

hoje. "Na Escola Indí

gena Estadual 'Cacique
Werá Puku', os acadêmi
cos perceberam o entu

siasmo dos índios com

relação à aprendizagem
e educação com a pers
pectiva de serem reco

nhecidos pelas pessoas
no âmbito social", co

menta a professora.

FÁTIMA ...

Inesperadamente foste
arrancada de nosso meio,
porém sempre serás
lembrada como a FÁTIMA
estudante, aplicada e

trabalhadora responsável,
da turma deeletromecânica vespertino do CEFET de 2003.

Deixaste em Jaraquá do Sul os amigos que

Conquistastes, com tua simpatia, discrição e

companhei rismo.

Fiquei com O E U S, que é, com certeza o lugar
onde deverás estar agora, pois, as pessoas que amamos nunca .

morrem, apenas partem para outro lugar antes de nós.

Saudades dos professores e colegas do CEFET
Uned Jaraquá do Sul-SC

GERAL CORREIODOPOVO 7

I REUNIÃO: ADVOGADOS SE ENCONTRARAM PARA D'ISCUTIR PROPOSTAS DE MElHORIAS A CATEGORIA
v ; '.

NovaOrdem apresenta asmetas
para a próxima gestã9 daOAB

JA�AGuA DO SUL -

Advogados integrantes
da chapa Nova Ordem

reuniram-se na noite de

terça-feira no restauran
te do Hotel Itajara,
onde tiveram oportu
nidade de conhecer as

propostas estipuladas
pelos membros da di
retoria candidatos à

nova gestão da

subseção de J araguá
do Sul.

O presidente da cha

pa, Altevir Antônio

Fogaça Junior, destaca
que uma das principais
metas viabilizar através
do Tribunal de Justiça a

instalação de duas varas

em Jaraguá do Sul e ou
tra em Guaramirim, o

mais rápido possível.
"É o tribunal que deter

mina, mas nós vamos

lutar para que o proces
so seja agilizado aqui na
região", menciona.

Entre as propostas
apresentadas na reunião,
Fogaça Junior destaca a

,intenção de aplicar

numa triagem mais mi

nuciosa na assistência

judiciária para que se

jam beneficiados apenas
aqueles que realmente

necessitam.

A eleição da nova di

retoria terá início na

manhã da próxima se

gunda-feira, dia 17,
prosseguindo até o final
da tarde, no CPL (Cen
tro dos Profissionais Li

berais). (FABIANE RIBAS)

função, pr�ncipalmente
para os recém-forma

dos", salienta. Além

dessas metas, o presi
dente acrescenta a in

tenção de viabilizar a

realização de cursos

para que os advogados
possam estar sempre se

aperfeiçoando, buscan
do novas informações,
tornando-se cada vez

mais qualificados. Tam
bém irão se dedicar

.
H orst Baümle

Advogados discutem melhorias a serem aplicadas na próxima gestão da subseção da OAB

Fiamoncini acredita na

conscientização a aprtir
destas atividades. "0

objetivo deste evento é

ressaltar a importância
da água para a sobrevi
vência de nossa espécie.
Estamos fazendo isso

com o apoio de vários

segmentos da sociedade,
desde os órgãos públi
cos, passando pela inici
ativa privada e as entida

des representativas da

comunidade", ressalta
Fiamoncini que é tam

bém um dos coordena

dores do evento.

Dentre os eventos

programados estão a

exposição do "case" da
Malwe e e abertura da

melhorias nas salas da

subseção da OAB (Or
dem dos Advogados
do Brasil) localizadas
no CPI., para melhor

receber os profissionais
desta categoria, com

atendimento semanal.

"Vamos trabalhar na

valorização dos advo

gados"tentar diminuir o
valor gue os profissio
nais têm de pagar anu
almente para exercer a

exposição itinerante na

ACIJS, às 19h. Serão ca

ses ambientais com o

tema "A empresa e o

meio ambiente", no qual
cada município terá

meia hora para expor.
"Além da Malwee ,

já estão confirmados

as apresentações da
WEG Química, da Fe

deração de Canoagem
de SC e da Associação
Guaramirense de Pre

servação Ambiental",
informa o coordena
dor do evento e geren
te de Desenvolvimen

to Social, Urbano e

Meio Ambiente, Verís
simo ] osé Garcia.

De 25 a 28 de no-

"

Comemorações marcam a Semana da Agua Doce
JARAGuA DO 'SUL -

O Dia de Santa Catarina
- comemorado em 25

de novembro - será mar

cado pela abertura da
Semana Estadual da

Água Doce, inserida no

proj eto Eco-SC, do

Governo do Estado.
A PROGRAMAÇÃO -

divulgada pelo super
visor de Análise Am-

biental da Prefeitura d€

J araguá do Sul, Edson
Adílson Ferreira, na

reunião da ACIJ S /
Apevi - insere o muni

cípio como centro

principal do início das

comemorações.
O assessor da juven

tude da SDR, Dirceu

vembro, o Clube

Kentucky fará a limpeza
do Rio Itapocu, desde a

Ponte de Nereu Ramos

até os fundos da empre
sa Zanotti Elásticos, di
visa com Guaramirim.

No dia 27, no auditó
rio da Unerj, haverá pa
lestra com professora
doutora Noemia Bohm,
da Universidade de

.Blumenau (Furb). O tema

será "Direito Ambiental e
Recursos Hídricos - situ

ação de Santa Catarina".

O encerramento da Se

mana da Água Doce
acontece no dia 29, com
a limpeza do Rio Jaraguá,
desde a Malwee até li
Duas Rodas Industrial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODOPOVO GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.SAÚDE: PROFISSIONAIS DA ALIMENTAÇÃO PASSARÃO POR UM CURSO DE QUALIFICAÇÃO

ressalta
dosmanuseio

•

acontecerá no Centro
de Múltiplo Uso e as

inscrições, gratuitas,
podem ser feitas até o

dia 20 na Epagri de

Schroeder. Para facilitar
a acomodação serão fei-

O correto

alimentos

tas duas turmas.

De acordo com a

Secretária de Saúde do

Município, Aline Mai

nardi, e s te., programa
quer incrementar a qua
lidade nos trabalhos de

produção dos alimen
tos. "Dessa forma, te

remos mais certeza de

que todos os produto
res sejam o grande e

regularizado ou o pe
queno e ainda clandes-

Cesar Junkes

tino trabalhem de for
ma adequada no manu

seio do preparo dos ali

mentos", destaca Aline.
O curso será ofere

cido ainda, para duas
turmas de 30 vagas
cada, aos agentes co

munitários de saúde que
aplicam o Programa
Saúde da Família. Esses

que trabalham com ma

nuseio de alimentos.

Os palestrantes serão

os profissionais da

Epagri que repassarão
conteúdos sobre con-

servação de alimentos,
microbiologia, méto
dos de higiene, local de
manipulação e do

manipulador, controle
de pragas, qualidade
da água e legislação sa-

SCHROEDER - Os
cerca de 130 trabalha
dores do ramo alimen
tício de Schroeder cLe
verão passar por um

curso de boas práticas
de fabricação da

agroindústria, nos dias

24, 25 e 26 deste mês e

10 e 11 de dezembro.

O curso é promovido
pela Empresa de Pes

quisa Agropecuária e

Extensão Rural de San

ta Catarina (Epagri) em
parceria com a Secreta

ria de Agricultura e Saú

de e Assistência Social

de Schroeder e tem Aline Mainardi: preocupação com manuseio adequado dos alimentos
como 'objetivo reunir

estes grupos, que vai de
autônomos até propri
etários e funcionários

de empresas para que
tenham orientações so

bre. o manuseio correto

dos alimentos. O curso

pro fis sionais estarão

preparados pau dar

orientações às pessoas nitária.

Palestra sobre marketing em JS
]ARAGuADO SUL-li

deranças comunitárias,
.

empresários, professores,
representantes de associa

ções dos bairros Santa

Luzia, São João,
Itapocuzinho e João Pes

soa participam, no próxi
mo dia 25, às 19 horas, de
mais uma edição do Pro

grama Apevi nos Bairros;
promovido pela Associa

ção das Pequenas e Micro

Empresas de Jaraguá do
Sul (Apevi), e vão receber

informações de como fa

cilitar o entendimento in

tegrado do marketing na

empresa, além de incenti

vos ao associativismo.

Com a palestra "Sim

plificando o Marketing .

para Aumentar. Seus Lu

cros", os participantes se-

rão motivados para uma

reflexão sobre a gestão de
seus negócios.A exposição
de trabalhos pretende de
monstrar como as micro
e pequenas empresas po
dem se utilizar dos concei
tos de marketing para au

mentar as vendas. O even

to acontece no salão da

Capela São João, em

Jaraguá do Sul, e começa
às 19 horas.

O projeto Apevi nos
Bairros tem uma propos
ta diferenciada de fortale

cer a atividade empresari
al, possibilitando apoio e

incentivo aos empresários.
Em Jaraguá do Sul, as

micro e pequenas empre
sas somam 95% do total

de 4.100 empresas do

município.

QUINTA-FEIRA, 13 de novembro de 200) q

Sesc realiza· oficina de
brincadeirasemJaraguádo S

]ARAGuA DO SUL - O

Sesc realiza dia 29, Sábado,
a oficina ''A cultura do Brin

car", com a arte educadora
Albertina Régis. O objetivo
do evento é tomar o conta

to com a brincadeira, um
elemento socializador, para
todas as idades, desenvol
ver habilidades para o jogar
e o brincar, além de cola

borar para maior esponta
neidade, respeito e a convi
vência alegre e saudável, em
todos os ambientes, em es

pecial na escola e na família,
através da brincadeira.

As atividades serão rea

lizadas através das vivências.
As dinâmicas e técnicas rea

lizadas, possibilitam o envol

vimento e a espontaneida-

dê de todos os partici
tes, estimulando
criatividade e a atenção atra.
vés da brincadeira e da �
versão.

Estão disponibi-lizad�
apenas 22 vagas. É impor.

.

tante vir trajados com ro�

pas leves e tênis. O local éo
Centro Empresarial de

Jaraguá do Sul- Cejas-fi)
período das 8:00 às 12:00
horas e das 14:00 às 17:01
horas. As inscrições podem
ser feitas no Sesc, ao preço
de R$ 27,00 para

P.

comerciários e dependente
R$ 33,00 para professora
estudantes, empresários do

.

comércio e serviços e Rl
40,00 para o público emge.
ralo

I Louvorzão Evangelístico
o conselho de amigos da missão (COAM I-JGS) esta

promovendo um grande encontro em Jaraguá do Sul. Sera
um precioso tempo de comunhão, louvor e adoração àquele
que nos enviou artravés da palavra "ide", portanto, fazei D

discípulos de todas as nações ... " (Mt. 28.18")

Local: Pátio da Igreja Evangélica Luterana

Centro - Apóstolo Pedro
Data: 23 de Novembro de 2003 (Domingo)
Início: 18 horas
Louvor: Grupo Musical Água da Vida

Evangelista: P. Dietmar Wimmersberger
Participação Especial:
Banda Ministério Alvo Certo (Blumenau)

Seminário de pedagogia acontece dia 20
i

O palestrante é diretor
administrativo da Apevi,
gestor do Projeto
JaraguaTec, consultor e

facilitador do Sebrae, além
de professor de pós-gra
duação em Varejo e em

Gestão Empresarial da
Unerj. Ele ainda tem pós
graduação em Gestão

Empresarial e em Finanças
e Controladoria.

A palestra é gratuita a

toda comunidade. Os in

teressados devem confir
mar presença pelos telefo
nes (47) 275-7003 e 275-

7025, com Silvia ou

Rosiana. As vagas são limi
tadas e este evento é reali
zado em parceria com a

Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul
(Acijs).

]ARAGuA DO SUL -

No próximo dia 20, às

19 horas, no auditório

do Centro Universitário
de J araguá do Sul

(Unerj), 32 acadêmicos
do curso de Pedagogia
apresentam o 10° Semi
nano de Estágio

- Curricular do Curso.

No encontro, serão

apresentados os resulta
dos e as experiências vi-

_"
vidas pelos acadêmicos
durante 0.2° semestre de

2003, período em que
eles cumpriram estágios
em Centros de Educação
Infantil e escol�s das Sé
ries Iniciais (la a 4· série).

Organizado pela co

ordenação do curso,

orientadores de estágios
e pelos acadêmicos, o

seminário é uma forma

de consolidar as alianças
entre a Unerj e as insti

tuições escolares, além de

socializar as produções
realizadas durante o Es

tágio Curricular. Rosane

Welk, coordenadorá do
Curso de Pedagogia, ex
plica que os estágios se

iniciam na 4a fase, mas só
na 8· fase, os acadêmicos
produzem o relatório so

bre as experiências
vivenciadas nas escolas e

nos Centros de Educa

ção Infantil. O seminário

existe desde 1995 no cur

so de Pedagogia e, se

gundo Rosane, possui
um diferencial qualitati
vo. "No relatório o aca

dêmico realiza todo o

trabalho individualmente

e no seminário, ele tenl

uma oportunidade de

apresentar coletivamente
uma síntese do processo
vivido", ressalta.

Além da apresenta
ção em J araguá do Sul,
no dia 26 de novem

bro, às 19 horas, acon

tece apresentação em

Barra Velha, no salão
da Igreja Matriz Divi
no Espírito Santo, com
a participação de 26
acadêmicos da Unerj.
No dia 28, também às

19 horas, 21 acadêmi
cos da Unerj do muni
cípio de Massarandul"
divulgarão suas experI
ências de estágio. O

encontro acontece na

comunidade Nossa Se

nhora Auxiliadora.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cesar Junkes

Pereira: cadastro dos portadores de diabetes e controle

Guaramirim realiza dia
do

_

; de prevenção ao diabetes

GUARAMIRIM - A mentos através do pro
Prefeitura de Guarami- grama Farmácia Básica

rim, através da divisão do Governo Federal.

de saúde, realiza ama

ta
ra nhã, oDia de Prevenção
,Ie

ao Diabetes,' no, dia

rei mundial de prevenção a

'doença. O 'evento acon

tece na praça Cantalício

Américo Flores, das 9

horas às 16 horas e tem

como objetivo incentivar
a população para o cui

dado e prevenção con

tra a diabetes.
Serão disponibili

zados 11 profissionais
O entre médicos, psicólo-

gos, fisioterapeutas,
m nutricionistas, enfermei
e
ros e agentes comunitá
rios de saúde que estão

fazendo avaliação e um

cadastro com registro
dos portadores da do

ença. Na campanha ha
n· veráa atualização dos 40
n· registros de pacientes e

cadastrado novos even
tuais portadores. O ob
jetivo é cuidar destes

pacientes e ajudá-los na

obtenção de medica-

SOLIDA,RIO

O diabete é uma do

ença grave causada pela
falta ou insuficiência de in

sulina no organismo.
Consequentemente há um
aumento dos níveis de

glicose (ou açúcar) no san
gue. De acordo com o se

cretário de saúde, Luiz
Carlos Pereira, o diabetes
é uma doença que pode
ser controlada. "Pode-se

inibir sua expansão através
demedicamentos, dietas e

atividades físicas, mas se

não for tratada pode ser

fatal", declara Pereira.

Quem sofre da doen

ça deve evitar gorduras,
frituras, enlatados em sal,
frutas em caldas de açú
car e sucos doces, man

teiga, margarina, creme
de leite, nata, biscoitos e

leite condensado. E reco

menda-se óleo de granola
ou oliva, peixes e aves

sem pele e grelhadas, hor
taliças, grãos e produtos
integrais. (CG)

GERAL CORREIO DOPOVO 9
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• RECICLAGEM: PALESTRA NA NOITE DE TERÇA-FEIRA APRESENTA SISTEMA LAVOISIER A CORUPÂ

cio, profissionais liberais,
lideranças políticas, em

presariais, entre outros.

O Sistema Lavoisier

existe há seis anos e está

em fase de implantação
em 22 municípios, den
tre eles o de Corupá e

tem como lema "na na

tureza nada se cria, nada
se perde, tudo se trans

forma".

De' acordo com o

Consultor Ferri, todos,
os problemas do lixo

podem ser resolvidos

através da reciclagem,
ou seja, pela coleta sele

tiva do lixo. O Sistema

Lavoisier trabalha em

parceria com a empresa
Reciclar e a Prefeitura de

Corupá que farão o

acompanhamento teóri

co. Para a instalação do

sistema em' Corupá se

faz necessário o cumpri
mento das etapas de cri

ação de um grupo de

educação ambiental,

capacitação de represen�

Carlos Tamanini é pre
ciso o apoio de todos

I

para o sucesso do pro

jeto, que será um gran
de desafio para a comu

nidade. "É necessária .a

conscientização de todos

sobre a importância do

projeto para o meio

ambiente. O sucesso

deste programa depen
de da parceria entre o

poder públi�o, com a

instalação do galpão,
equipamentos e mão de

obra e da comunidade,
em fazer a separação cor
reta dos lixos", declara
Tamanini. Para o prefei
to o sistema é simples
para ser implantado e

barato, aproximadamen
te R$ 80 mil, se compa
rado a outros sistemas de

reciclagem. O município
já dispõe de um aterro

sanitário controlado, que
nos métodos atuais teria

uma vida útil de cerca de

15 anos. Com o Sistema

Lavoisier o aterro pode-

Dia JS de Novembro, vamos todos
pedalarpor ullla grande causa!

Sistema de Reciclagem faz

aproveitamento de 80% .do lixo
CORupA - Reciclar o

lixo em 80% e desenvol

ver a educação ambiental
são alguns dos objetivos
da empresa Reciclar,
Consultoria e Assessoria

Ltda, de Florianópolis,
através do Sistema

Lavoisier. O programa
foi apresentado na noite

de Terça-feira pelo con

sultor Dirnei Ferri, no

auditório da Escola de

Educação Básica Teresa

Ramos e apresentado
para diversos segmentos
da sociedade c o ru-

paense como educação, Reunião na noite de Terça-feira atraiu diversos segmentos da sociedade

saúde, indústria, cornér-
tantes da educação, saú
de e voluntários que se

rão os multiplicadores
do projeto, treinamento
dos funcionários com

visitações in loco, sepa
ração domiciliar do lixo

em reciclável, orgânico e

rejeito, e recolhimento

pelo veículo de coleta

seletiva. Além destes as

pectos, haverá a cons

trução do Centro Muni
cipal de Triagem e Va

lorização de Resíduos

Sólidos, onde seci �i�

a triagem do lixo

reciclável, o destino do

composto orgânico,
transformando-o, em

adubo para aproveita
mento em hortas esco

lares, jardins e a

compactação do lixo

não aproveitável, sendo
enfardado e enterrado,
para que o aterro sani

tário previsto para du

rar cinco anos' tenha uma

vida útil de até 75 anos.

Para o prefeito Luiz

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

1 kg DE ALIMENTO NÃO PEREClvEL at� a Praça Ângelo Piazera.

Vai ter sorteio de' duas Bicicletas, carriisetas� bonés� brfncadelras,
atividades tisica e muito,maisl Chegada: parqúe Malwee.

Participe, Traga toda família!
apolo

CORREIO DO POVO

Divulgação

rá multiplicar a vida útil

em até cinco vezes. A ex

plicação está no fato de

que com o Sistema ape
nas 20% do lixo será des

tinado para o aterro.

Todo o resto é

reaproveitado. Além da

questão ambiental e eco
nômica, o projeto tam

bém tem sua importân
cia social, colaborando na

geração de empregos

para aproximadamente
15 famílias que serão de

vidamente organizadas,
cadastradas para o traba

lho da reciclagem.
A intenção da prefei

tura de Corupá é im

plantar o projeto em

2004. A partir de agora
serão firmadas as parce
rias para busca de recur

sos junto à Gerência de

Meio Ambiente e iniciar

os preparativos da cons

trução do Centro Muni

cipal de Triagem e Va

lorização de Resíduos

Sólidos.

•
ROTARYCLUB

.JARAGU.A DO -SUL
PÉROLA INQUSTRIAL
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Pedestre atropelada na

de segurança está na

""-'redacao@jornalcorreiodopovo.com.br--'-
I ACIDENTE: COLISÃO ENTRE DOISVEícULOS CULMINA EM CAPOTAMENTO, QUE ATINGE UMA PEDESTRE

]ARAGUA DO SUL _:_

Mais uma pessoa foi ví

tima dá imprudência de

motoristas num aciden
te de trânsito. Milena

Fischer Martins, 38 anos,

atravessava a rua na fai
xa de segurança quando
foi atropelada, sofrendo
ferimentos graves. O

fato foi registrado pela
Polícia Militar na manhã
de ontem, por volta das

11h30, na Rua Adélia
Fischer. Segundo infor

mações do relatório da

PM, o veículo Palio, pla
ca IKK-5826, de

Pelotas, Rio Grande do

Sul, conduzido por
Janaína Carvalho SeU, 23

,

anos, cortou a frente do

Fiat Elba, .placa IAX-

8331, de São José, con-

Cesar Junkes

Impacto da batida derrubou uma placa de sinalização

duzido por Timótio

Vieira Pinto, 29 anos.

O policial explicou

que o veículo Elba não

conseguiu frear em tem

po de �vitar a colisão e,

faixa
UTI

com o impacto da bati

da, o Elba capotou, vin
do a atingir a pedestre
enquanto atravessava a

rua. O Corpo de Bom

beiros Voluntários de

Jaraguá do Sul foi acio
nado para atender às ví

timas. Ela apresentava
traumatismo craniano,
hematoma da perna es

querda, além de escoria

ções pelo corpo. Ela foi

encaminhada ao Ponto

Socorro do Hospital São
José, onde foi internada

imediatamente na UTI

(Unidade de Tratamento

Intensivo). Até o final
desta edição, Milena con
tinuava internada.

Os condutores dos

veículos não apresenta
vam ferimentos. (FR)

�,

Policia continua em busca do trio de assaltante foragido
]ARAGuA DO SUL - As

polícias Civil'e Militar pros
seguem nas investigações
para identificar a autuar os

t�ês assaltantes responsá
veis pelo roubo ocorrido

na tarde de segunda-feira,
contra o funcionário da

ADV Aurora, Ademir
Arlindo Gaya. Na tarde

daquele dia, a vítima esta

va saindo da empresa car

regando o malote de che

ques devolvidos (sem fun

do), num Fiesta, quando
foi abordada pelos assal-

tantes. Os marginais ima

ginavam que encontrariam

o dinheiro do pagamento
dos trabalhadores daquela
empresa no veículo de

Gaya.
Para efetuar o crime, o

trio furtou na cidade de São

José, a Parati placa LYF-

59.78, de Florianópolis. Na
fuga, o veículo apresentou
problemas mecânicos, na
localidade do Alto

Garibaldi. Segundo infor

mações do delegado Uriel

Ribeiro, os três deram con-

tinuidade à fuga depois de
render o caminhoneiro

Leonildo Tiburski, 27 anos,
que conduzia o caminhão

Mercedes Benz 914, placa
LYF-6318, de Jaraguá do
Sul. Tiburski havia saído de
casa na segunda-feira ,pela
manhã e não entrou em '

contato com a família até a

amanhã 'do dia seguinte.
Gaya e o caminhoneiro
foram mantidos reféns du

rante aproximadamente
nove horas, quando foram
deixados na cidade de Rio

Negro, no Paraná, de cinde

entraram em contato com

a polícia, por volta das 5
, horas de terça-feira. "As ví
timas não foram
machucadas pelos assaltan
tes. Elas informaram que os
três têm aparência jovem,
com .aproximadamente 30

anos. Dois deles estavam

armados com revolveres",
diz. Ribeiro explica que vai

apresentar retratos para as

vítimas para que elas façam
reconhecimento dos acusa
dos. (FR)

FALECIMENTOS

QUINTA-F,EIRA, 13 de n�vembro de 20� Q

Faleceu às 13:00 horas de 11/11 o Senhol
Reimund Hornburg com idade de 65 anos,
deixando enlutados a esposa, 4 filhas, 4 genros-

,

netos e demais parentes e amigos. �

sepultamento foi realizado em 12/11 às 16:0ij
horas, saindo o féretro da sua residência seguind�
para o Cemitério Cristo Bom Pastor.

Faleceu às 11:30 horas de 10/11 o Senhor Joã�
de Souza AIme i da com idade de 56 anos,
deixando enlutados a esposa, filhos, noras, netos

e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em lI/H às 17:00 horas, saindo �

féretro da sua residência seguindo para �

Cemitério da Vila Lenzi.

F
Faleceu às 8:00 horas de 10/11 a Senhora Hilda

a

Greul Persch com idade de- 82 anos, deixando d
enlutados 3 filhos, 2 filhas, 3 noras, 2 genros, 19 1

netos, 24 bisnetos, 2 trinetos, irmão e demais d

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado d

em 11/11 às 8:30 horas, saindo o féretro da Igreja e

Luterana de 'São Marcos sequ indo para o

Cemitério Municipal de Schroeder.

Faleceu às 10:55 horas de 10/11 o Senhor Olinda

Gadotti com idade de 74 anos, deixando

enlutados 1 irmão, sobrinhos, cunhadas e demais
,

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado' di

em 11/11 às 10:00 horas, saindo o féretro da
Cl

F
Capela Mortuária de Nereu Ramos seguindo C
para o cemitério Nereu Ramos.

L_�------------------�----�IE
A.

fi

b
LOTERIAS '

Até o

fechamente
desta edição os

sorteios da

Megasena,
Quina e

Lotomania não
haviam feitos

e

SLoteria Federal
concurso 0�785

1° - Prêmio: 20.272
2° - Prêmio: 62.149
3° - Prêmio: 27.860
4° - Prêmio: 44.191
se - Prêmio: 33.829

e

E

d

d

j

............................,a

Peguel� SUOS_ rospaóinhas nas!mpresas I
partlC/pantes e concorra a pr�mlos!!! 11

II

II�
II

, IIi
I! I
ai I
� I
I! I
I! I

I! I
II I
II I

REAUZAÇÃO' APOIO

GUARAMIRIM
ADNJHIIruç4on".2"'

'I'rabalhoeTnmspar\lllf.1a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



com auxílio da iniciativa pri
vada porque nossos atletas

têmmuito talento", destaca.
O próximo desafio dos

jaraguaense será aúltima eta

pa do Campeonato Ca

tarinense de Bicicross, que
será realizado neste final de

semana, na pista do Parque
Malwee, em ]araguá do Sul.

Nesta competição, a equipe
da casa está liderando, estan
do à frente de Rio do Sul.
(FABIANE RIBAS)

D� QUIN��L�"A, 13 de no_vembro,_de_2_o_o_3__ ,____ ESPORTE CORREIODOPOVO II
esporte@jornaicorrelodopõvo.éõmJjr

ICONQUISTA: JARAGUAENSES FORAM CAMPEÕES POR EQUIPE, POR CLUBE E POR ESTADO

"Not s _

PROVA DE 3 TAMBORES

OCfE 5 Estrelas vai realizar este final de semana a prova de

3 tambores. Os organizadores da disputam têm expectativa
de envolver atletas de várias cidades do Estado de Santa

I ij Catarina e do Paraná. No final de semana passado aconteceu

uma etapa do campeonato estadual, que reuniu os cavalos e

cavaleiros do Estado. Na oportunidade, Nélio Krueger (o
Beco - instrutor do CTE 5 Estrelas) ficou em primeiro lu-

'ij
gar com o cavalo Danny Boy, de propriedade de César

I Ziemann, e com a segunda colocação com o cavalo P]97M

II Cabra, de propriedade de Renato Freiberger. ]onathanMuller
DI ficou em terceiro lugar com a égua de propriedade deAndréa
ij Hufenüssler Leigue.

ESCOLAR DE VÔLEI REÚNE 213 ATLETAS

A FME (Fundação Municipal de Esportes) vai promover o
FesrivalEscolar deVoleibol. Os jogos aconteceem de segunda

a
a quarta-feira da próxima semana (17 a 19/11), no ginásio

O de esportes Arthur Müller. Dstinado a alunos com idade até

11 anos (nascidos a partir de 1992) ematriculados em escolas

das redesmunicipal, estadual eparticular de ensino em]araguá
O do Sul, o evento reúne 213 atletas representando 14 unidades

educacionais.

O CATARININHA DE FUTSAL
O município jaraguaense está representado com equipes
masculina e feminina no Campeonato Catarinense Escolar

de Futsal - "Catarininha", que começou terça-feira e

prossegue até sábado, em ]oaçaba. Destinado a atletas com

idade deOlesc (até 15 anos), o evento conta com a participação
de 16 equipes - oito no masculino e feminino - de 11

cidades do Estado: Chapecó, Concórdia, Florianópolis,
Fraiburgo, Itajaí, Ibirama, São Miguel do Oeste, Tubarão e

Caçador, além de ]araguá do Sul e do município anfitrião.

ESTADUAL DE NATAÇÃO
Após a excelente participação nos ]asc, onde a natação
feminina conquistou 11 medalhas (três ouro, sete prata, um
bronze), dois recordes (Talira Hermann: 200m livre-2'08"00
e 400 metros livre-4'30"01), assegurando assim a ]araguá do
Sul o terceiro lugar no geral feminino, a equipe jaraguaense
entra novamente na água para disputar o Campeonato
Estadual de Natação. As provas serão realizadas entre os

dias 13 e 16 de novembro, na piscina olímpica (50 metros)
da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).

FME AVALIA EVENTOS ESCOLARES
A Fundação Municipal de Esportes realiza a reunião de

avaliação dos campeonatos escolares promovidos este ano,
a partir das 8 horas do dia 3 de dezembro, no auditório da
Escola Wizard Idiomas. Destinado a professores e

profissionais das unidades escolares das redes municipal,
estadual e particular de ensino, o encontro tem como objetivo
discutir sugestões aos regulamentos destas competições para
2004. A diretora de Promoções de Eventos/PME, Cleide
Mosca, lembra que estas avaliações acontecem anualmente,
apresentando-se como ótima oportunidade a quem deseja

'

propor mudanças e apresentar novas idéias.

Bicicross da Malwee arrasa

no campeonato brasileiro
]ARAGuA DO SUL - A

equipe de bicicross da

Malwee sagrou-se campeã
do campeonato brasileiro da

modalidade, encerrado este

final de semana na cidade de

Paulínia, em São Paulo. Com

uma das melhores atuações,
o diretor da equipe, Valdir
Moretti, enfatiza que a etapa
foi para lavar a alma. O gru

po conquistou 26 troféus

entre os oito melhores co

locados de cada categoria,
registrando sete campeões.
No ranking final, a Malwee

superou-se, garantindo 32

troféus entre os oito melho

res das 34 categorias dispu
tadas e fez nove títulos de

campeão 'brasileiro.
- Este foi um dos mo

mentos mais importantes
para o bicicross jaraguaense
-, considera Moretti. Ele

salienta que, até hoje, a

Malwee foi a única equipe
a conquistar os três títulos
- por equipe, por clube e

por Estado - em um só

campeonato nacional. O

Divulgação

Pilotos tiveram excelente desempenho e trouxeram novos troféus para Jaraguá do Sul

grupo jaraguaense ficou à

frente, somando 1853

pontos, seguido de

Paulínia/Petrobrás, com
1811, e em terceiro ficou a

Metalciclo, com 1410. Na

categoria Clube, Corintians
Malwee fez 1859 pontos,

seguido de Paulínia

Rancing, com 1811 e, Clu

be Rio-sulense, com 1420.

Na categoria Estado, San
ta Catarina registrou 1927

pontos, seguida de São

Paulo, com 1835, e Brasília,
com 687 pontos. O Esta

do fez 16 títulos em 34

categorias disputados. "Só
SC conquistou 50oio das

primeiras colocações", diz
o diretor. Ele menciona

que, apesar dos resultados

adquiridos no decorrer do

ano, o grupo encerra con

trato de patrocínio com a

Malwee no final do ano e

está sem apoio para 2004.

"�spe(o poder contar

Para oJoão Pessoa o em

pate já basta e para o

Baependi/Sipaca só a vitória

por 2 x O interessa.

O segundo e último con

fronto acontece hoje a partir
das 19 horas noParqueAquá
tico Krause. A entrada é fran

ca.Aprimeiraetapa foivencida
peloJoão Pessoa no Oube de

Bocha Arduino Pradi e a se

gunda ficou com a Relojoa
ria Kuchenbecker, que acon
teceu nas canchas da

Arsepum. E esta terceira eta

pa está sendo organizada pela
Associação das Imobiliárias

de ]araguá do Sul (AI]S).

Divulgação

Silencar/Frontal com vantagem sobre ó Miglas/Kienen na final

vencer por 2 x � não pode
deixar que a Silencar/Frontal
façamais que seis bolas.

Na disputa pelo terceiro

lugar oJoão Pessoa saiu com

vantagemvencendooprimei
ro trio por 12 x 4, mas per
mitiu a reação do Baependi/
Sipacaeperdeuo segundo trio
por 12 x 11.

FinaldebochaserádecididaestanoitenoParqueAquáticoKranse

----ReCÕrtieSteanúiiCio-:-EieéváiidocõniõTngressopãrã2c"riãnçasãíéi2ãnõsãCÕmjjãnhã'dõsdeüm-adUltõPã9ãn1e.1
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Venha conferir toda a magia do circo';' ao Lado da Rodoviária � '].
I

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

]ARAGUÁ DO SUL - Foi

realizada na noite de terça-fei
ra a primeira partida das finais
do campeonato municipal de
bocha em trio.A disputa desta

,

semana está sendo entre a

Silencar/Frontal e o Miglas/
Kienen que disputam o título

da terceira etapa. A vitória foi

do Silencar/Frontal por 2 x O

com parciais de 12 x 2 no pri
meiro trio e 12 x 4 no segun
do. Com isso aSilencar/Fron
talprecisa de apenas sete bolas
para se sagrar campeã
]á para o Miglas/Kienen

ficou muito dificil a conquista
do campeonato, pois além de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RADICAL: JARAGUAENSES VÃO COMPETIR EM PROVAS DE CANOAGEM, TREKKING, BIKE E TÉCNICAS VE.RTICAIS

Equipe Eco Intertec está em

busca de patrocinadores
,

' ]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe jaraguaense Eco

Intertec está se preparando
para participar da segunda
prova da Corrida de Aven

tura, promovida pela Fede

ração Paz na Terra. A dispu
ta será realizada na capital do
Estado, nos dias 29 e 30 de

novembro, quando os com

petidores vão atuar em pro
vas de canoagem, trekking,
bike, técnicas verticais e ori

entações com relação a al

guns equipamentos impres
cindíveis nesta prática, como
a bússola, por exemplo.

Acompanhados pelo
preparador Édio Carlos

Borba, os atletas PauloMatile,
Jefferson SpeziaMaia e Gildo
Fischer treinam todos os fi

nais de semana para conse

guirem resultados ainda me

lhor nesta etapa. A Corrida
deAventura acontece em três

momenfos, sendo que o pri-

Divulgação
Atletas procuram patrocínio para atuar em competições

meiro foi em Urubici.

Como foi a primeira vez que
os jaraguaenses aventuraram
se nestaprova, conquistaram
a sexta colocação geral e séti
mo lugar na categoria
Iniciante. "Nósnão tínhamos

'noção do nível dos demais

competidores e acreditáva

mos que ficariamos pelome
nos entre os dez primeiros.
Mas em Florianópolis espe
ramos resultados melhores,
já que estamos nos dedican

do no treinamentos", diz
Jefferson.

Beto Alchini é O campeão de Velocross
GUARAMIRIM - o pilo

to guararnirenseBetoAlchini,
patrocinado pela Azevedo

AutomÓveis,Posto 28,Águia' ,

Motos, Corpo e Mente,
Guenther Despachante,
Transtarjon ePrefeitura, con
quistou o quarto título de

campeão do Campeonato
. Norte Catarinense de
Velocross. A última disputa
foi realizada neste final de se

mana, na cidade Papanduva.
O tempo colaborou com o

evento e atraiu aproximada
mente 2,5 mil pessoas ao

motódromo municipal, que
acompanharam o show de

habilidade de 90 pilotos, que
correram em sete categorias.

O gl,laramirense foi a

Papanduva precisando ficar

em quito lugar para sagrar
se campeão desta competi
ção. O piloto entrou com

força total na prova e logo
na largada assumiu a primei
ra colocação e liderou até o

fim, abrindo grande vanta

gem sobre o segundo colo

cado, Luciano Oliveira, o
Boca. O terceiro colocado

foi Denis Nascimento, de
Bmsque.

- Estoumuito feliz com

mais esta conquista, que serve
demotivação para ir em bus

ca de novos títulos -, diz.
Os pilotos voltam à pista

neste final de semana para as

disputas da décima e última

etapa do Campeonato Es

tadual de Velocross, que será

realizada na cidade de

Witmarsum. Nesta compe
tição, Alchini já, assegurou a

primeira cólocação antecipa
damente. (FR)

SELEÇ�O BRASILEIRA SUB-23 NA COPA' AMÉRICA DE 2004'
A Seleção Brasileira Sub-23, caso consiga se classificar para os Jogos Olímpicos de Atenas de
2004, terá uma preparação especial para o torneio. A equipe de Ricardo Gomes irá representar
o Brasil na Copa América de 2004, que irá acontecer no Peru. Antes disso, porém, o time

ainda terá de se classifcar no pré-olímpico do Chile, que acontece em janeiro do próximo
ano. No torneio no Peru, o treinador já poderá contar com os três jogadores acima dos 23

anos, o que é permitido na competição olímpica. Alguns nomes, como Roberto Carlos e

Ronaldo, são comentados como possíveis escolhidos. Ambos já se manifestaram favoráveis

'ao assunto.Amedalha de ouro das Olimpíadas é um dos únicos títulos que o Brasil nunca

con�stou. Com uma geração talentosa, Ricardo Gomes confia em uma boa campanha.
A equipe está reunida em São Paulo e fará dois amistosos contra Santos e Corinthians. A

Seleção Sub-23 estará desfalcada de Kaká, Elano e Diego, todos no time principal.

Ele acrescenta que todos
os integrantes da equipe Eco
Intertec são membros do

Vertical Aventura Clube de

Montanhismo, e praticam
esportes radicais há bastante

tempo. "Resolvemos testar

nossos limites e entrar nas

competições até como for

ma de motivação, para sem

pre buscar estarmelhor, aper
feiçoar as técnicas e estar se

superando. A experiência da
primeira prova foi excelente
para nos dar bagagem para
a segunda", garante.

A equipe jaraguaense está
em busca de patrocinadores
para poderem dar participar
de competições pelo Esta

do. As pessoas interessadas
em adquirir mais informa

ções podem entrar em con

tato pelos telefones 370-1050
ou 370-7264. (FABIANE RIBAS)

Próximos 'Jogos
Brasileiro Série A

22/11 Adético-MG x Fortaleza

Figueirense x Internacional

Coritiba x Ponte Preta

Flamengo x Criciúma

Grêmio

IRINEU PASOLÍ)
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

PrefeituraMunicipal de Jaraguá do Sul

SECRETARIA DE GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TbMADA DE PREÇOS N° 150/2003

OBJETO: Contratação de serviços de Medicina do Trabalho, realização
do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) por

função dos servidores do MUNICÍPIO e execução e controle do Programa
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme condições
constantes no Anexo I deste edital.

TIPO: Menor preço
REGIM ENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS-ENVELOPES: até às 10:00
horas do dia 03 de dezembro de 2003, no setor de Protocolo desta Pre

feitura.

ABERTURA DOS ENVELOPES: 10:30 horas do dia 03 de dezembro
de 2003 na sala de reuniões.

INFORMAÇÕES: A integra do Edital e esclarecimentos poderão serob
tidos n? seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nO 1.111- Barra do

Rio Molha, ou pelo fone Oxx(47)372-8000, ou ainda via Internet no en

dereço: www.jaraguadosul.sc.gov.br

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 2003
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