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Pedra fundamental para obra

delgr�aserálançadasábado

Alexandre Bago

A comunidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no bairro Czerniewicz trabalha em

regime de mutirão na construção da Igreja que está localizada próxima a gruta. Página 9

Bombeiros atenderam cerca de
15 focos de incêndio na região

o político e cooperativista
rnassaranduberrse'' Irineu Manke
recebe homen"ã'gem da Câmara
de Vereadores de Massaranduba
e da Cooperativa Juriti, que diri

giu durante 35 anos. Página 6 e 7

Alexandre Bago

COrpo de Bombeiros Voluntários de·Jaraguá do Sul e Guaral1)irim foram acionados para conter focos de incêndio na tarde

de ontem. Socorristas criticam a falta de consciência das pessoas que atEliam fogo no mato para fazer limpeza. Página 10

.
' ,

sem Juros

Curso direcionado a

cuidadores de idosos
Projeto Cuidadores de Ido

sos - contexto domiciliar e fa

miliar encerrou na tarde de on

tem. Devido ao sucesso da ini

ciativa, o trabalho. terá continui-

dade no próximo ano, atenden

do mais pessoas.
PÁGINA io

Torneio de tênis

de mesa vai reunir

mais de cem adeptos
PÁGINA 12

Campeão estadual de

levantamento de peso
-

vai ao brasileiro

PÁGINA 11

Corupá será mostrada

em rede nacional em

progmma da Rede Globo

PÁGINA 5
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GERSON COS1;A- Acadêmico da Sa fase de

Administração,com habilitação em Marketing
na lJnerj - Centro Universitário de Jaraguá
do Sul

o futuro pertence a quem?

Artigos para Carta do. Leitor deve,,! ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcon·elOdopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço
ou telefone para contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas,
qramaticais necessanas.
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Realidade Negra
Hoje é comemorado o dia

nacional da Consciência Negra,
Em todo o pais, grupos, asso
ciações e Ongs voltadas à cau

sa negra têm se solidificado ano

após ano buscando condições
mais igualitárias decorrentes do
preconceito racial, talvez omais
consistente na sociedade.

Mesmo, anteriormente à

abolição da escravatura, onde

as circunstâncias dificultavam

uma compreensão mais ade

quada sobre questões sociais,
muitos foram os exemplos de

descendentes afros que fizeram

história, tomando-se referência
nas artes, na música, na políti
ca, entre tantas outras áreas em

que conseguiram se sobrepor a
situação demarginalizados para
ocupar um lugar considerado
de destaque. A escrava Xica da

. Silva, no século XVII, o líder

Você conhece aquela máxima que diz: "O futuro

pertence aos Jovens"?
Pois é, eu carreguei isto por toda minha vida até

agora, porém eu passei o meu período' de "jovem"
buscando meu espaço ao qual eu pertencia, mas o

tempo foi :passando e (:�te "pedaço" foi sendo ocupado
por outros jovens' e;',eu senti que meu .lugar ao sol

",e;sçavà fic�n�o c�,da vez' mais; difícil. Aí quando eu

me dei coj'ih já ";estava',:com
.:

28 anos e sem aquele
espaço no mercado. Procurei então "correr atrás da

máquina" e conquistar meti espaço de outra forma: A

Qualificação. O curioso foi que não me senti só nesta

nova investida, porque, olhei ao meu redor e vi alguns
rostos semelhantes ao meu, com alguns traços de

sabedoria, traços estes conquistados nas árduas 8

horas diárias, de trabalho, ou seja, buscamos
conhecimento na prática, na linha de produção ou

atrás de uma mesa cercada de documentos onde se

devia conferir os documentos, bater um carimbo e

passar adiante para que o colega de trabalho fizesse
sua parte n,esta longa linha de produção que é a

organização,
Então cheguei a conclusão de que esta velha

máxima' de que' "o futuro p�rtence aos Jovens" está

mudando epodemos definir uma nova visão do futuro
e do mercado, podemos assim determinar que "O

futuro pertence aos mais preparado s" e podemos
concluir com mais uma máxi�a em que "Os mais

preparados é que molda�ão, o fu'turo" e

conseqüentemente os profissionais"do futuro. Estes

por sua vez serão moldados a ferto\e fogo, formando,
,

.

uma nova engrenagem para esta máquina' chamada
evolução.

. ,

Texto escrito em 06/11/2003 referindo-se aos mais' ,

velhos que estão ocupando cadeiras em cursos d'e.,' .' abolicionista Luís Gama, o po- Enquanto isso, comuni- '

ensino médio, técnico e universitário, lnvertén2lá a,
eta Cruz e Souza, o músico dades �emanescentes dos

ordem natural da busca pelo conhecimento em que: se \, Pixinguinha, o ator Grande quilombos ainda lutam pe-

d
.,

ia c rieooi
. " Otelo e, certamente, tantos ou- los seus direitos,' a lei de c()-apren em pnmelro a' teoria e epols a.prática, Estes', .

novos estudantes têm muita experiência na p�ática:,,' tros anônimos que sentiram na tas nas universidades é moti-

porém falta-lhes o conhecimento teó,ric,c;:' ,

'

pele a discriminação, ma? que ,vo de, polêmica, a publicidade
,

. " . " deixaram um legadoo' inestirn'i- ainda trabalh� com estereóti-
Concluí o ensino médio em 1991 e acomodei-me vel. pos, a renda per capita dos

achando que estava garantido no mercado, porém, o TÇ
.

_

, ' Hoje, o.Brasil afirma"ter or- ,negrosé200%menorqu�adosmercado obrigou-me a buscar conhecimento a nivel .

superior e, em 2001 regressei as salas de aula vencen

do o dragão do vestibular, Sinto-me feliz por estar bus
cando conhecimento com os olhos voltados para um

novo horizonte, onde alimentaremos o mercado' com
um novo perfil de profissional com jovens e adultos

qualificados para esta nova realidade a

"globalização ".

rAlfi· I
.

/ .

, zna, O unzco

rei do Brasil,
conhecido e

respeitado em

todo o mundo: é
negro: Pelé.

'

brancos e a expectativa de vi

é de seis anos a menos.

Cabe à sociedade repens
estas questões, não somen

aparentar urna receptividade d

rante eventos d

gulho de ser uma nação mesti
ça e que aqui negros, brancos
e índios convivem em igualda
de e harmonia. Más o fato é

, que, há muito, as pesquisas
vêm apontando para uma re

alidade bem diversa: bran-
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POSSE
Durante a reunião da Câmara de Vereadores de

Guaramirim desta noite Nair Peres será empossada

a primeira coordenadora do núcleo do Moconevi

(Movimento da Consciência Negra do Vale do

Itapocu) do município, que terá cbmo secretáriaAna

Venâl1cio.
Ainda na segunda-feira, Basilícia Rosa de Jesus,
Clotilde da Silva Rosa, Pery Quirino da Cruz e

ErmelindaJanuário Rosa receberam dos vereadores
uma placa em homenagem ao pioneirÍsmo na

região, durante Sessão da Câmara de Vereadores.

O coordenador do Moconevi, Luiz Fernando

Olegar, fez um relato histórico do negro, abrindo a

3aSemana de Consciência Negra na região.

PROJETO
Os vereadores jaraguaenses sempre antes das

sessões ordinárias, extraordinárias,-solenes e cívicas,
dedicarão um momento de reflexão sobre os

1S
direitos integrais da criança e do adolescente. Projeto
de resolução neste sentido foi aprovado por
unanimidade na segunda-feira. A leitura dos textos

de reflexão sobre os direitos da criança e do

RU adolescente, elaborados a partir do contendo e da

el filosofia do Estatuto da Criança e do Adolescente

CI e da Declaração Universal dos Direitos da Criança,

na será precedido, alternativamente, pelos vereadores
das bancadas, por membros da Mesa Diretora, ou

por pessoa da comunidade, do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, que
li

\

ivrernen te se inscreverem par,t o mesmo

procedimento, desde que obedecida a essência do

Estatuto da Criança e do Adolescente.

ti Esta sendo votado na Câmara Projeto de Lei do

Executivo Jaraguaense que concede abono de R$

85,00 para cada um dos trabalhadores da prefeitura
as e autarquias - cerca de duas mil e 700 pessoas - ao

invés da entrega da costumeira cesta de natal. O

prefeito Irineu Pasold afirma que o abono foi

lnstituído pois assim cada funcionário poderá
adquirir produtos de acordo com o gosto pessoal
e que a entrega dos cheques será feita em dias

alternados.

ENTRE ASPAS . c . __ . __ . __ . __

"Ele não tem palavras e caráter", Afirmação
feita pelo Presidente da Câmara de Vereadores,
Carione Pavanello, sobre o deputado estadual

Dionei Walter da Silva.

POLÍTICA CORREIODOPOvo3
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I ESCLARECIMENTOS: CEI DOS HOSPITAIS PROMOVE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO ESTADO

Dionei entra

Interpelação
com pedido de
contra Cacá

sobre o que Carione

está afirmando", escla-
rece.

O motivo do ingres
so de Dionei na Justiça
foi a revelação feita pu
blicamente por Carione

sobre o salário e verbas

de gabinete recebidas

pelo deputado petista.
"Critico porque ele sem

pre foi contra tudo e

todos. Cresceu falando

mal das escolas, dos

empresários, das ruas,

de tudo. O que estou

fazendo é cobrar uma

posição de tudo que ele

Cesar Junkes

catarinenses que pass_ou

representar com o ob

jetivo de convidar os

vereadores para forma

lizar a Frente, o que está

previsto para acontecer

no início do próximo
ano. "Existem técnicos

e agentes públicos, mas
o envolvimento dos ve

readores é fundamen

tal", declara.
Formalizada a co

missão, ela irá percorrer
estes municípios reali

zando debates, audiênci
as e conferências visan

do o crescimento inte

grado' entre as cidades. A

proposta utiliza como

base a Lei n° 10.257, co
nhecida como o Estatu

to das Cidades, que esta

belece normas de ordem

pública e interesse social

que regulam o uso da

propriedade urbana em

prol do bem coletivo, da

segurança, do bem-estar

dos cidadãos e do equi
líbrio ambiental. "Não

dá para pensar em trans

porte somente para

Jaraguá do Sul, temos

que pensar em termos de

região", exemplifica o

vereador.

Scarpato já percorreu

já prometeu", polemiza.
O vereador também

afirmou que Dionei pou
co comparece ao muni

cípio responsável por tê
lo elegido. "A hora que
ele trouxer verbas, eu

-,

paro de falar", declara.

(CAROLINA TOMASELLI)

]ARAGuA DO SUL-.
O' deputado estadual

Dionei Walter da Silva

(PT) anunciou ontem o

tipo de ação judicial
que está movendo con

tra o presidente da Câ

mara de Vereadores de

J araguá do Sul, Carione
Mess Pavanello (PFL).

O parlamentar en

trou com um pedido de

Interpelação, ação que

apenas comunica for

malmente determinado

assunto a alguém atra

vés do juiz. É um meio

hábil de provar o não- Carione critica a posição do deputado petista, Dionei Walter da Silva

cumprimento de uma

obrigação ..

Dionei afirma que

qualquer cidadão que se

sinta injustiçado em al

gum direito deve utili

zar os serviços do judi
ciário para pedir uma

reparação. "Estou pe
dindo a comprovação

Scarpato busca vereadores para montar Frente

GUARAMIRIM .- o

vereador petista Marcos
Scarpato esteve na últi

ma terça-feira na Câma

ra de Vereadores de

Guaramirim apresentan
do as propostas da

Frente Estadual de Ve

readores para.Reforma

Urbana, 'instituída em

maio durante a la Con

ferência Estadual para
Reforma Urbana, em

Florianópolis.
Scarpato foi eleito

delegado da Confedera ..

ção das Cidades do Vale
do Itapocu e está p'er
correndo 21 municípios

quatro municípios da re

gião e hoje estará em Rio

Negrinho apresentando
as propostas e fazendo o

convite aos vereadores.

"Espero que cada muni- .

cípio tenha um represen
tante. Esse é o nosso pro

pósito", afirma. (CAROLI
NA TOMASELLI)

,----.--oo-----c

!
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Você pode sugerir algo diferente.!
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 nooo à você!

Confira nossos produtos
ISTAMOSESPIRANDOSUAVISITA

RuaReino/doRao, 244 - S/OI-Cen/lo - lalaguádoSul
Fone:310-1238 - e-mail:vivianvick@holmailcom
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IARROZ: SAFRA DESTE ANO DEVE SER 10% MAIOR NA AVALIAÇÃO DOS COOPERATIVISTAS

Massaranduba espera alta
de 10% na safra de arroz

MAsSARANDUBA - Os
cerca de mil produtores de
arroz do município de
Massarandubaestio na expec
tativa de mais uma boa safra

1
,

para o próximo ano. Segun-
do a cooperativa de arroz do

município, aJuriti, responsável
por pelo menos 50% do que
é produzido nos arrozais, es
pera-se um crescimento de

pelo menos 10 % com rela

ção a última safra. ''Estamos
com bom crescimento e boa

produção no município, a sa

fra poderá apresentar uma pe
quena alta para 2004", avalia
DagwinWachholz, engenhei
ro agrônomo da cooperativa.

O rizicultorSérgioLuchini,
produtor há 32 anos, não está

tio otimista com relação a co

lheita. Para ele a safra deverá
manter-se nomesmo nível do
ano passado. ''Amenos que se

aproveite a soca do arroz

pode-se conseguirum aumen

to na colheita, mas acho que
mesmo aproveitando o grão
eu devo tirar amesmamédia",
diz Luchini que tem cerca de
25 hectares de área plantada
em Massaranduba e produz
arroz para semente.

A praga tem sido também
uma vilã para os plantadores.
Umadelas éo percevejo. ''Esta

Alexandre Bogo
luchini: Safra de arroz deverá se manter estável para este ano

tem sido a maior praga atual
mente. O bruzone também é

um fungo que costuma atacar

a arrozeira, mas isso não tem

acontecido naminha lavoura",<.'

diz. O bruzone aparece em

dias úmidos. "Isso acontece

quando cai a chuva no fim do
dia e ao amanhecer o sol não

aparece, deixando a planta
úmida, possibilitando a proli
feração do bruzone", explica
a engenheira agrônoma
Cristiane Mara Fiecller.

Na avaliação do agrôno
mo da Cooperativa, o que
pode vir a acontecer é o retar

do na colheita do arroz em

função do frio. ''Por causa do

longo inverno que tivemos, a
planta teve um atraso na sua

floração de aproximadamente
20 clias. Acreditamos que isso
se reflita no futuro, na hora da
colheita, que deve acontecer

paraa segundaquinzenade ja
neiro", adianta Wachholz. A

agrônoma Cristiane salienta

que o momento agora é de
desenvolvimento vegetativo,
ou a floração. ''Ainda é um

pouco .cedo para poder fazer
uma avaliação precisa do que
será colhido, mas dentro de
um mês poderemos ter a no
ção mais exata de quanto vai

ser nossa safra. Mas se conti

nuar assim acreditamos no

crescimento da produção",
destaca.

Na avaliação dos técnicos
o município deve ter um

faturamento geral de cerca de

R$ 33 milhões com o arroz.

Massaranduba tem cerca de

5,7 mil hectares de arrozeiras.
A colheita média das planta
ções gira em tomo de 170 sa

cas de arroz por hectare. Na
última safra só a cooperativa
recebeu cerca de 500 mil de

sacas de 50 quilos dos 383 pro
dutores associados.

Este ano a safra do muni

cípio ficou em tomo de 1,2
milhões de sacas em 2002/
2003, gerando uma produção
de 52, '5 toneladas de grãos.
Do ano passado para cá hou
ve um aumento na saca de ar

roz de R$ 17 para R$ 30 o

quegerouvantagemparapro
dutor, para o comércio e para
município, edesvantagempara
o consumidor que recebeu a

alta, repassadagradativamente
este ano. Para 2004o aumento
deve ficar em 1,3 milhões de
sacas. ''Acreditamos neste au

mento de�do a boa atuação
da produção", finaliza

Wachholz. (CG)

Área Plantada/ha.
2002 - 5.700

2003 - 5.700

Dados do IBGE
Área Colhida/ha.

5.700

5.700

Rendimento médiolha.
9.500 kg
9.215 kg

Produção em Ton.
54.150
52.526

Valor médio Ton.
290.00

56Q,00

Pagamentos de créditos do FGTS continuam

Desde que começaram os

pagamentos dos créditos do

FGTS, relativos às diferenças
dos planos econômicos Ve-

-

rão e Collor I, há um ano e

quatro meses, a Caixa Eco
nômica Federal já creditou
nas contas de FGTS dos tra
balhadores R$ 18,2 bilhões.
Deste total, R$ 14,2 bilhões

já foram sacados por 28,9
milhões de trabalhadores,
contribuindo para uma inje
ção diária média na econo

mia da ordem de R$ 45 mi-

lhões. Os pagamentos conti

nuam,mas é importante lem
brar que existe uma condi

ção para que o trabalhador
tenha direito ao saque dos

complementos: preencher o
Termo de Adesão ao acor

do de pagamento firmado
entre governo, centrais sindi
cais e empresários.
Mais de 31,1 milhões de tra
balhadores já assinaram esse

Termo e o prazo para que
isto seja feito está acabando.
A Lei Complementar 110/

01 estabeleceu como data fi
nal para a adesão do traba
lhador o dia 30 de dezem
bro deste ano.

A Caixa estima que faltem

poucas adesões, em relação
ao número previsto no iní

cio, que era de aproximada
mente 38 milhões.A diferen

ça até agora pode ser atribu
ída ao quantitativo de pesso
as que estio na justiça e pre
feriram não aderir ao acor

do de pagamento e àqueles
que foram liberados por lei

para sacar valores de até R$
100,00 sem a adesão prévia.
De qualC]uer forma, a Caixa
recomenda que os

trabalhadores não deixem

para fazer a adesão na última

hora e lembra que

dependendo do valor do

complemento a que o

trabalhador tiver direito,
quanto antes a Adesão for

feita, mais cedo será o

recebimento (desde que
atendidas as condições de

saque).

Com a redução da taxa Selic, o Besc está praticando
novas taxas operacionais, com preços reduzidos.

PESSOA FÍSICA

Ecc/cheques - 3,65% a 5,65%
Crédito pessoal - 4,50% ao mês

Consignação (empréstimo com desconto em folha
de pagamento) - 3%

Cheque nobre - 8% ao mês

Restituição do Imposto de Renda - 3,50% ao mês
130 Salário - 3,10% ao mês

Microfinanças - 2% ao mês

PESSOA JURÍDICA
Desconto de duplicata - de 2,80% a 4,80%
Ecc/cheques - de 2,90% a 4,95%
Linha geral de crédito/duplicata - 2,90% a 4,90%
Cheque empresarial- 7,50% ao mês

Micro empresa - 2,70% + TR

Pequena empresa - 2,70% + TR

Média empresa - 3,10% + TR

Besc giro - 2,70% ao mês (até 12 meses)
Besc giro - 2,70% +TR (24 meses)

FORMADA NOVA TURMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAl

Em solenidade realizada na sexta-feira, dia 14, às 10 ho11l.l,
foram entregues os certificados de conclusão para mais 11

adolescentes, com idade entre 14 e 17 anos, que frequentaram
os cursos de Metalmecânica e Marcenaria do projeto de

Qualificação Profissional implantado pela prefeitura de

Guaramirirn em parceria com o SENAI/SC Jaraguá do

Sul e aEscolaAlfredo Zimmermann. AUnidade de Ensino

está localizada na ruaAntônio Borinelli, no bairro Amizade.
Desde que foi criado no ano passado foram formados nese

projeto aproximadamente 70 alunos dos quais 80% estio

inseridos no mercado de trabalho. O diretor do SENA!,
NewtonGilberto Saloman, elogiou a iniciativa da Prefeitura
.' 'A implantação do projeto foi uma brilhante idéia, pois esci

dando oportunidade aos adolescentes para que possam
buscar seu espaço no mercado de trabalho e também
beneficiando as empresas com mão de obra qualificada".
O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Maurici

Zanghelini, representando O prefeito Mário Sérgio PeLxer,

destacou a importância do projeto, ressaltando que o Brasu

precisa de trabalhadores e empreendedores cada vez mais

preparados. "Em breve mais 04 empresas do setor

metalúrgico estarão se instalando emGuararnirim ampliando
o mercado de trabalho especialmente pam aqueles que estio

capacitados. Vocês que estio recebendo este diploma hoje
certamente deram um grande passo em beneficio de seu

próprio futuro,mas é importante lembrar que o aprendizado
é um processo contínuo." encerrou.

Cotação de ontem

Compra
2,9470
2,9200
2,8700

Venda

2,9478
2,9800
2,9900

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

CUS Novembro 732,73
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APEVI
Os empreendedores dos bairros Santa Luzia, São

João, Itapocuzinho
e João Pessoa são o público

alv� da nova edição do projeto APEVI nos

bairros, que leva informações aos empresários ou

candidatos a empresários em busca de capacitação

! para melhorar
os seus negócios. No dia 25 de

novembro (terça-feira), às 19 horas, Márcio

Manoel da Silveira palestra sobre o tema

Simplificando o marketing para aumentar os

lucros, no Salão da Capela São João. A palestra é

gratuita e aberta aos interessados, com inscrição

com Silvia, fone 2757003, Rosiana, fone 2757025

ou no local.

BIG BOWLlNG
A banda Demo Via apresenta-se hoje no Public

do Big Bowling a partir das 23h30. Haverá sorteio

de CD' s da banda. As primeiras pessoas (que

passarem hoje no Jornal CORREIO DO POVO

ganham convites para o shaw.

SOLIDARIEDADE
Cinco amigas de J araguá do Sul resolveram se

I unir em torno de um projeto de ação social em

n prol das famílias carentes no município. Elas

formam o grupo "Palititas" e, com o slogan "Um

simples gesto... Uma grande alegria!", pretendem
o sensibilizar outras pessoas da comunidade a darem

o também contribuições para um Natal mais feliz

aos necessitados através da arrecadação de

alimentos, roupas, brinquedos e qualquer tipo de

donativo. A iniciativa será apresentada nesta 5"

1 feira, dia 20, a partir das 20h30min, no Atelier

Luna della Cera (fundos do Nela Hotel). O grupo

n pretende montar pontos de coleta de donativos

n que depois serão repassadas às famílias. Contatos

podem ser feitos com Carla, Carol, Débora, Karla
e Thaysa, pelo e-mail palititas@hotmail.com

o Senac realiza entre os dias 01 a 05 de dezembro o

curso de oratória I com instrutor Anselmo João
Schnaider, formado pelo instituto Dale Carnegie, com
20 anos de experiência como instrutor. O horário é

das 19h às 22 horas, na sede do Senac, na Rua Adélia

Fischer, 303. Inscrições ao custo de R$ 130,00. Infor

mações no fone 370-0251.

Á""
re:t
"*

seus co
coso p
romance eceberá uma boa
notícia C C·t

. ar: mzo
OU

.

,,\{o. - Dei�.e. que as coisas
oconr .' l

lo "çam turalmente e
90 v

.-

n ,,Fra resultados, Invista
oSestud

t� af�RVo
serio,'C'

b)!er conta do

urr}i1J cjudo dos
, Problemas em

'G�m ffinda primeiro ao

que L r urgente, Use e

abus� d a criatividade.

Cau'i' grana. A união e

o ldê .'marcar a vida a

dois. Cor: Vermelho.
Câncer - Tudo o que for

ligad ou decoração vai

e
'

Ô, Não gaste a

a. Já no amor,

ata 10. Cor:
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/

sera

em

Repórter Ana Dala Pria grava com o coral da Fundação Municipal de Corupá
Santur

redacao@jornalcorrelodopovo.com.br

IDIVULGAÇÃO: MUNicípIO DE CORUPÃ FOI PALCO DE GRAVAÇÕES E SERÁ EXIBIDO pARA ÉPOCA DE NATAL

CORUPÁ Uma

Corupá
O Brasil

equipe de quatro pessoas
entre apresentador,
cinegrafista, técnico e

motorista do programa
Globo Rural da Rede

Globo estiveram realizan

do gravações no municí

pio. O programaAuto de

Natal será exibido no dia

21 de dezembro, a partir
das 8 horas. As gravações
do programa de cerca de

20 minutos iniciaram no

Sábado dia 8, e prossegui
ram até no Domingo, dia
16 e envolveu aproxima
damente 300 pessoas en

tre prefeitura, Epagri,
agricultores" teatro, coral
e banda. O Auto de Na

tal foi gravado na locali-

.

dade de Rio Paulo, no

pátio comunitário da

Igrejá Evangélica e Cató

lica. Trata-se de uma sé

rie de apresentações de

teatro da fundação muni

cipal de cultura, coral e da
escola de música Jazz
Band Elite de Corupá,
que encenam, cantam e

apresentam tema,s relaci
onados ao Natal. Mem

bros da comunidade tam

bém participaram levan

do produtos típicos do

município para compor a

ceia natalina.

De acordo com a che

fe da divisão de turismo
da secretaria de Turismo

da Prefeitura de Corupá,
Hildegard Josefina Gon
çalves, a equipe pretendia
fazer uma gravação do

tividades em

o beneficiadas.
am de

c
. ção, que estará em

alta, pci'��.�e acertar com o

par. Cor:''Vermelho.

Virgem - Respeite os seus

li'
-

o se sobrecarregue.
M a com os amigos.

grana. Declare o

m todas as letras.

mostrada para

programa global

Auto de Natal fora do

Estado de Santa Catarina.

"Eles já haviam gravado
aqui no estado algumas
vezes e procuraram em

lugares fora daqui, mas
voltaram, porque segun
do eles, Santa Catarina

faz os melhores Autos de

Natal do país. A escolha

de Corupá aconteceu

através da Santur que já
conhecia nossa cultura e

nosso trabalho na área de

turismo", explica a chefe

da divisão de turismo.

Na gravação a equipe
fez tomadas sobre a cul

tura, a gastronomia, com
a preparação do Nhoque
de Banana, feita por um

representante do coral,
além de tomadas aéreas

do município. Segundo
Irene Hasse, da Santur,

o que estiver

eação, lazer ou
iciado. Poderá se

irritar ÍOQ1.%i idade. Mas, no

a��futUdi:F�m$ordem. Cor: Tons
claros.
E
a

o

s necessidades 'dos
as saiba que tem

s. Aja de mansinho
o corcçôo do
.nzo.

que acompanhou a equi
pe, a única frustração do

grupo foi a chuva que
caiu no Domingo e que

impossibilitou o uso do

cenário preparado pelos
agricultores. "Temos cer
teza que o cenário teria

sido o melhor de todos

os programas, mas infe

lizmente tivemos quemu

dar para dentro do

galpão, por causa da chu
va. O cenário era mara

vilhoso. Foi uma pena,
mas esses contratempos

independem da nossa

vontade", destaca a asses

sora de imprensa. A

Santur esteve presente co

laborando para a produ
ção do programa, mos

trando características do

município. "Eu já conhe
cia o potencial de Corupá,

a produção e os pontos
turís ticos, dessa forma

pudemos explorar as

qualidades do município.
E gostaria de agradecer a
todas as pessoas que par

ticiparam, pois sem eles

fatalmente o programa
não teria saído", avalia

Irene.

Para o prefeito muni
cipal, Luiz Carlos

Tamanini é motivo de or

gulho mostrar em rede

nacional' a capital
catarinense da Banana e

como é o dia a dia do

bananicultor corupaense e

de toda a comunidade.

"Ficamos felizes com a

presença da equipe e da

oportunidade de divulgar
o município para todo o

país", finaliza Tamanini.
(CG)

Sagitário - O
<\1:'.:'>'''''''''*

relacionamentQ com os colegas

ser��o Ó,'res. Só não deixe
de Bar ã! à família. A

s�,��
p·olieao. ar: Merrom.

Capricórnio - Algo que vem

p�:&�ijl.\do há algum temp�
devie.•..rf 'f�.

tornar realidade. 50

nÕ�Jon�;7D1j� demais! Vai
entrar �)�,,?q�ça no [oqo da

seduçã,g?Cor: Verde.

�h������:f�oap�::itt��áas
qu�.��.��t.bT antes de

aé.e1f{ír;trI\;1Wp(oposta. Boas

surpresas vão marcar a paixão.
Cor: Rosa.
Peixes -50 intuição estará

s não vale contar

c Conseguirá
o a seu favor,
coisas do
: Tons escuros.c
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Presidente da Câmara de Vereadores, Armindo Sésar Tassi, entrega a placa à Anne Lore Manke,

A Câmara de Vereadores de Massaranduba e a Cooperativa Juriti realizaram no dia 15

Pavilhão B do Centro Esportivo' Municipal "Erich Rode", sessão solene em homenagem
Irineu Manke (in memorian).
No ato ele foi representado por sua esposa Anne Lore Manke que recebeu uma placa comosi
"Achei que é merecedor, porque ele sacrificou a vida dele à cooperativa. Fundou a cooperali
um dia antes do falecimento. Nunca ti rou férias", lembra dona Anne.
A iniciativa foi tomada pelo vereador e presidente da Câmara, Armindo Sésar Tassi, duranll

Câmara. Após a sugestão, aceita pelos vereadores, foi feito um requerimento e monta

responsável pelo levantamento histórico de Irineu Manke. "Seu Irineu foium dos maiorespol
de M assaranduba, cinco vezes o vereador mais votado e conseqüentemente Presidente da Câm

Cooperjuriti, a maior empresa do município, uma pessoa exemplar", comenta Armindo. (C�

Vida Pes
Irineu Manke, filho de Johanna e Fellipe Manke, nasceu
dia 8 de agosto de 1929 na Vila Itoupava, em B lumenau.
O pai era sócio-minoritário da Emílio Manke SA,
sociedade familiar com sede na Vila Itoupava e duas
filiaisem Massaranduba.
No início de 1933, seu Fellipe foi indicado para

gerenciar a filial de Massarandubinha, transferindo sua

residência com os familiares para aquela comunidade
dia 6 de março.

'

Irineu iniciou osestudos na Escola Municipal José do
Pàtrocínio em Massarandubinha, concluindo o primário
em 1939. Em 1940 foi estudar como interno no Colégio
Santo Antônio, em Blumenau, concluindo o primeiro
grau em 1945. No ano seguinte matriculou-se no mesmo

Colégio no curso de Técnico em Contabilidade,
trabalhando em expediente integral no escritório de
contabilidade da Concisa, sucessida pela Malta Ferraz.

Colou grau como técnico em contabilidade em dezembro
de 1948.
A carreira profissional de Irineu Manke começou logo
após sua formatura, quando foi requisitado pelo pai para
assessorá-lo na área comercial em Massarandubinha.
Em 1951, o pai Fell ipe assumiu o ativo e passivo da fi I ial
Emilio Manke SA, vindo a falecer em 12 de junho de

1955. Inventariados os bens, constituíram uma empresa
com a participação dos herdeiros e a mãe, que foi
administrada por ela e por Irineu até 1967, quando foi
vendida.
No dia 25 de janeiro de 1958, Irineu casou-se com Anne

Lore Schreiber, com quem teve sete filhos: Liane, Roseli,
Aldo Felipe, Adilson Luís, Elizabeth, Rosane e Roberto
João.
Na sala da residência que o casal adquiriu há seis anos,
Dona Anne conta que Irineu não gostava de viajar, pois
era muito apegado ao trabalho e a família.
"U Itimamenteficava 24 horas ao lado dele", lembra.

'Irineu com a toda a família, reunida;�
residência, em 2002

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



60.000km, azul, tr. elétr., rodas,

alarme, película e som. Tratar: 9117-

3464.

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

R$9.500,OO negociáveis. Tratar: 9134-
3557.

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, sedan, branco, 01,

1.0, único dono. Aceita-se troca por

astra, 00/01, 2p. Tratar: 372-2907.

Vende-se
filhotes de: poodle
toy, yorkschire, shi

tzu, golden,
labrador, cocker,
pit bulI. Tratar:
9103-3580 ou

370-8563.

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

22.000,00. Tratar: 370-7919 c/ l.éo

veículos
CHEVETTE- vende-se, 79, motor novo,

reparos na lata, documentado.

R$1.200,OO negociáveis. Tratar: 9124-
5547.

CORSA - vende-se, super, de

part., prata; 98, 2p, c/ ar

quente, limp. e des., bem

cuidado. R$10.700,OO. Tratar:

371-6069.

KADETT - vende-se, SLE, 91, c/ trio
elétr. R$1.500,OO entro + assumir

fncto. Aceita-se troca por moto já
financiada. Tratar: 9137·0834.

MONZA - vende-se, 95, compl., 22

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCÉNICALlz-É E

CLtO AUTHENTlQUE 1.0 16V

Melhor•• Compr•• 2003
em suas Categorias.

Rede Renauir. 183 Concesslonárins no Brasil.

Dicave
�....._,..---

BLUMENAU
322· 8800

ITAJAf
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370·6006

p

.

ara informações sobre preços e condições. inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.
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Fone: (47),
370-8622370-3113

co
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92
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88
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ss
92
et
g{
g:;
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Corsa Sedan

Gol MI2p
Uno Mille

Escortl.6
Kadett 1.8
Monza 4p
Versailles 2p
EscortXR3

Corsa 2p
Corsa 2p
Vectra CD
Vectra GLS

Ford Ka

Ford Ka

S-10 cabo Dupla
Godge Dakota

CG125

CG125

Kawasaki ZX-9

Blazer DLX

Palio 4p
Clio 1.0 4p
Besta GS

Santana 4p
Vectra CD

Courier 1.3
Escort 1.8

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

. I
VBnha confBtit nossos �BtvIÇO�.

(047) 376-0251
RuaÂngelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-17721 273-1001

C....... LTDA
�.NHON"'''

.�.�
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraquá do Sul- SC

VOLKSWAGEM Stratus LX Preto G 1998
Brasilia Branca G 1980 Corcel Ii Branco A 1981

Goll.6CL Branco G 1993 Verona LX Praia G 1992

Goll.8CL Branco G 1990 Resta Branco G 1995

Gol CL 1.6 Marrom A 1992 PICK.lJP
Go� Prata G 2000 Silverado Conquest Verde D 2000

Parati CL1.6 Branca G 1997 Courier Prata G 1998

Parati 1.6 MI Verde G 1997 F-l000 S Prata D 1990
RAT F-l000 Cabo Tropical Branco D 1995

Uno 1.6 R Branco G 1990 D-20CustonS Branco D 1992

Uno Mille Verde G 1996 D-20Custon Azu D 1994
Palio 1.0 ELX Vermelho G 1999 D-20 cabinada Branco D 1994

GM S-10 Vermelha D 1996

Celta 1.0_ Branco G 2001 Pampal.6 � Branca G 1991

VectraGLS Cinza G 1997 Silverado DLX 4.1 compl. Branco G/êm 1997

Corsa Wind 4p Branco G 2001 Portage cornpl. Prata D 1995

RlRD MOTOS

EscortLl.6 G'� 1993 Twister 2002

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

330 - próx. Baepe�di
4.1,70 - próx. trevo de Schroedér
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N"Ã<J PER.C�! Faça seu consórcio em Novembro e ganhe
a 38 ( terceira) parcela inteiramente G-R.ÁTIS.

QurNTA-FEIRA, 20 de novembro de 2003
CLASSI

scooter
Vermelha G 98 1.400,00 ./

CBX 200 Strada Roxa G 97 3.800,00

Tipo IE 1.6 4P Branco G 95 9.000,00

opala diplomata Bordô GNV 91 11.500,00

Escort XR3 Vermelho G 86 3.000,00

XL 250 Preta G 86 1.000,00

CB 450 Custom (impecável) Bordô G 86 3.500,00

Belina Dourada A 84 3.200,00

Fusca
Branco G 84 3.200,00

Del Rey Cinza G 82 2.300,00

Fusca Cinza G 81 2.800,00

Fusca Vermelho G 76 2.500,00

Fiat 147 Branco G 79 1.500,00

Variant I Branco G 71 1.500,00

dono. Tratar: 376-1854 comI.

FIORINO - vende-se, 1.6, LX, 94,

gasolina. R$7.000,00. Tratar: 370-

7880.

OPALA-vende-se, 79, comodoro, 2p,
marrom met., cl teto vinil branco.

Tratar: 371-7542 ou 9965-5774.

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

COURIER - vende-se, 01, 1.6, L,
branca. R$14.500,OO. Tratar: 2748205

à noite.
UNO -vende-se, CS, 89. R$5.000,00.
Tratar: 9952-2420.5-10 - vende-se, cabine estendida,

96, branca, GNV, cilindro 20m3,
compl., d.h., t.e., v.e., pelicula e

bancos de couro. R$ 22.000,00.
Tratar: 376-0017 ou 9131-6243

UNO - vende-se, EX, 00, 2p, básico,
cl Cd e alarme, dcto em dia.

R$9.850,00. Tratar: 9963-9596.

FIESTA - vende-se ou troca-se, 011
01, 4p, a.c., limp. e des., tr. e alarme,
29.000km oríg., único dono. Tratar:

9953-7796.

VECTRA - vende-se, 94, GLS.

R$12.900,OO. Tratar: 9962-3664.
UNO-vende-se, mille, EP, 95/96, tr.
e vidro elétr., cinza, 4p. R$8.500,00.
Tratar: 371-8684 ou 372-4637.

F-1000 - vende-se, 94, a.c., tr. elétr.,
capota de fibra, d.h., trava carneiro.

Aceita-se carro de menor valor. Tratar:

37OD932.
VECTRA - vende-se, GLS, 94.

R$12.900,OO. Tratar: 9962-3664. UNO - vende-se, 01, 4p, preto, compl.
Tratar: 9962-9363.

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

UNO - vende-se, turbo, compl., 95. d.h., motor MWM, caixa grande.
Entr. + finan. Tratar: 9133-3476. R$26.000,00. Aceita-se carro até

I/)
'ffi
Q)
...

E
Q)
I/)

li!
O

�

Promoção válida somente

para o Representante de Jaraguá do Sul

Consórcio

UNIAO

2371-8153

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

�OTOS

(371-1970]
Compra - Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

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

60 :a:neses

C 100 Biz KS------R$ 81,29
Crypton C 100---_K$ 88,25
C 100 Biz ES-----:R$ 90,28
YBR 125 K---------R$ 95,70
CG 125 KS--------_K$ 94,25
C 100 Blz +-------R$ 100,30
XTZ 125 K---------«$ 123,28
NXR 1.25 KS-------R$ 119,07
XT 225----�--------_K$ 169,74
1'Wlstcr 250---�----R.$ 164,31
Tornado 250------R$ 179,45

60 :a:neses

R$ 8.438,00-----K$ 163.14 .

R$ 9.235,00-----K$ 178.54
R$ 10.927.00-----R$ 211,26
R$ 11.667.00-----R$ 225,57
R$ 12.174.00-----K$ 237,37
R$ 12.781.00---�-K$ 247,11
R$ 13.454,00-----K$ 260,12

DispOIYlOS de créditos ele
R$ 4.205,00 à R$ 85.89&,00

CORREIO DO POVO 3

USADAS
VT-600 Shadow

8 I:l

2003Preta

Falcon Azul

XT225

CBX 200 Strada 2000

�lII_.�
CBX 200 Roxa

XR 200 Preta 1994

_Irfi��
XLR 125 Preta

� l!!

YBR 125 E Bege

Titan KS Verde

Titan KS Prata

fiij-
..,a
Titan KS Verde

Titan Azul 1998

....,..1_:.
BizES Verde 2001

OmegaGLS Preto 1993

I�.d
Fusca 1300 Branco 1978

56 :a:neses

R$ 14.000,00-----K$ 290,00
R$ 14.412,00-----K$ 298,53
R$ 15.808,00-----K$ 327,45
R$ 16.876.00-----K$ 349,57
R417.961,00-----K$ 372,04

79 :a:neses
.

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-----R.$ 243,18

67 :a:neses

R$ 18.470,00-----R.$ 328,04
R$ 21.853,00--·--R.$ 388,13
R$ 24.020,00-----R.$ 426,62
R$ 26.907,00--·--8.$ 477,90
R$ 28.597,00-----R.$ 507,91
R$ 30.581,00-----R.$ 543,15
R$ 36.870,00-----R.$ 654�85
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4 CORREIO DO POVO

-

CONSÓRCiôContemplaçãotOda 5'" ,
- "'>C,a-feira

-

Escolba O modelo, nova ou usada com

entrada e saldo em até 36X lixas.

.�®�_®�®�®�_®�®
HONDA
TODOS OS MODELOS O km

,. Modelo '",cc.; •

Palio Sundomn
Palio Sundomn 50
C 100 Dream
Crypton T 105 E
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS
CG 125 Today
NX 350 Sahara
NX4 Falcon
CBR450
CB 500
CBX 750

vermelha
vermelha
vermelha
vermelha

prata
vermelha
azul
azul
prata
vermelha
preta
cinza

Okm
99/00
97/98
01/01
01/01
01/02
92/92
98/98
01/01
90/90
00/00
89/89

.(
8'"'

• Limpeza
• Revisão

<'
• Conserto
• Acessórios

.

AGOIIA COM OFICINA DE fl/ClCLETAS
TAMBEM NA LOJA 2 - JGUA. ESQUERDO

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370·5999
LOJA 2: RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370·9995

Toelos OS moelelos Sunelown e
Ciclo em até 4X sem juros.

;i. -.
r/ ;

Ciclo Bellnha
aro 16

Ciclo Maroto
aro 16

CLASSIMajs

R$7.000,00. Tratar: 9902-5620.

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

RANGER-vende-se, STX, eompl., 96,
el GNV. R$24.000,00. Tratar: 370-5705
ou 9103-2939.

VERONA - vende-se, 92, 1.6, motor
novo, cinza grafite, rodas de 'liga, ar

quente e des. tr. Tratar: 276-0397.

VERONA - vende-se, 4p, gas., 94, 2"
dono. R$9.500,00. Tratar: 370-4698
el Mario.

VERONA - vende-se, 90, eompl. + CD.
Tratar: 275-3538 el proprietário.

FUSCA - vende-se, 68/76.
R$2.700,00. Tratar: 371-5302 ou 9962-
2463.

FUSCA - vende-se, 75, motor 1300.
R$1.800,00. Tratar: 370-0173 el
Edson.

GOL - vende-se, Clt, 1.6, 96, ótimo
estado, 2" dono, revisado el garantia.
R$10.300,00. Tratar: 276-0397.

GOL - vende-se, 90: GL, 1.8.
R$6.000,00. Tratar: 9975-9925.

GOL - compra-se, até ano 94, de

particular, bom estado. Paga-se à
vista. Tratar: 276-0238 el Raimundo.

GOl-vende-se, 86, AP. Tratar: 9952-
2420.

GOL - vende-se, 1000, 93, azul met.,
ótimo estado. R$6.800,00. Tratar: 370-
9922.

GOL - vende-se ou troca-se, Plus GIII,
01, 4p, a.c., v.t., t.e., d.h., único dono,
cinza met. Tratar: 372-1782.

GOl-vende-se, Clt, 98, 1.8, gasolina,
v.e., t.e., d.h., rodas de liga leve,
branco. R$12.000,OO. Tratar: 370-7919
cz narton.

lOGUS - vende-se, 94, prata, álcool.
R$8.800,00. Tratar: 370-2461.

PARATI- vende-se, bordá, 88. Tratar:
376-1484 el Jorge.

SAVEIRO - vende-se, 01, gas/GNV,
GIII, eompl., prata, el cd, rodas de liga
e lona marítima. Com GNV R$22.000,00
ou sem GNV R$19.500,00. Particular.
Tratar:

VOYAGE • vende-se, 82, verm., 1.6,
álcool. R$2.200,00. Troea-se por Titan.
Aceita-se proposta. Tratar: 9909-0545.

BESTA-vende-se, GS, 99, 12lugares,
eompl. R$30.000,00 à vista. Tratar:
373-5030 ou 9957-3751.

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

Fone: 370-2764 I
CeI.: 9104-2070/ 9957-6099i

I
'!:.�:.�������:_���.!l�_�.!_����.�.�,J
CITROEN - vende-se, ZX, 2.0, 16v,
eompl., el banco de couro.

R$13.500,00. Tratar: 373-5030 ou

9957-3751.

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

original, controle satélite de som, t.e.

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

COMPRA-5E - carro palio ou corsa,
acima do ano 96. Paga-se à vista.
Tratar: 9134-5224.

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

MAVERIK - vende-se, 78. Aceita-se
troca por carro de maior valor. Tratar:
371-7538 à tarde.

RURAl-vende-se, 76, ótimo estado,
el opcionais. Tratar: 372-2833 ou 9979-
0248.

TOPIC - vende-se, 97, el serviço de

transporte passageiro. Preço á
eombi'nar. Tratar: 3704976 ou

91041658 el Acolar.

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

CAMINHÃO - vende-se, volkswagem,
85, branco, carroceria de madeira.
Tratar: 9118-8304 ou 99738783 el
Mareio.

VENDE-SE - vaseulante, 060, 81.
R$12.000,00. Tratar: 273-5315.

BIZ - compra-se. Paga-se à vista.
Tratar: 9975-5229.

BlZ-vendese, 03/03, el2.000km, quitada.
R$4.000,OO. Trata: 9134-7015elJoão.

BIZ - vende-se, 02. R$3.300,00.

_---2.7..5.:2,2.7-1II!ooiI.o3--___
. i\�, p'r�,.,itc) ��I�"Il1"r (l!�b�"L:.!":4!i ,}"r"e.�á cio �ulI E::"'''",i�"I�"rt<ilu.C)I:c,,''':�r:

QU INTA-FEIRA, 20 de novembro de200J

SON
compra - vende - troca

financia. - novos e usados

Tel: 371-7212 Cei: 9963·7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

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

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

el cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

Tratar: 9975-4484.

CBX 200 - vende-se, 97, ótimo
estado. R$3.800,00. Tratar:
273-6504 ou 9111-0293 el
Rodrigo.

CG - vende-se, titan, KSE, 03.
R$1.200,00 e assumir 26x R$180,00.
Tratar: 370-2385.

COMPRA-5E - RD 350. Ofereço como
parte do pagto, DT 200, 92. Tratar:
9134-0498 ou 273-6242.

COMPRA-SE - moto no valor até
R$2.000,00. Á vista. Tratar: 276-0460
após 14:00.

COMPRA-5E - moto modelo, honda
Biz I Sundown I Seooter em bom
estado. Tratar: 370-1801 el Sandro
após 18hs.

COMPRO
CONSÓRCIO

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

dinheiro.
Fone OXX 47 522 256 ou

99680588,
c/ José Carlos.

RD350-vende-se, 90. Tratar: 990í
3644.

SUNDOWN - vende-se. preta, cl

capacete, pneus noves, 91.

R$1.500,00. Tratar: 372-1274.

TITAN '- vende-se, 98, verm., óti@

estado. R$l.500,OO entro + 21x R$l35,OO
Tratar. 370-7179 ou 9602-0919.

1 9 Convertedora do Estado
-�:

ESCAPAMENTOS - vende·Se,
esportivo, eoyote pI CB500 ou ou\131

R$100,00. Tratar: 275-1204ou913!
1405 el Ricardo.

Você ainda vai ter esta marca no seu corro!!!
Mudamos: R. Barão do Rio Bronco, 230 - (entro

Fone/Fax: 372-1 777 Homologado pelo
Site: www.usagas.com.br �/NMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônica, mecônico geral
multi marcos.

• Temos finonciamento .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. Atacado c Vart.j,.,ifqUA -Agu. Mineral

I)IA·
.... Bebedouros

"Suportes

_ • ..-;:� -

�

<,,.-
---�. ÁGUAMINEAAL

I
Tele Entrega

l[(ldríl)]\tend.imenl0: S,ib. das shs h:: I3h::.

Seg.u S�)i,\jaii Shs ih í êhs e dali 13h3 n'i 1�11:i.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

HOlpcdagcml em canis ecológicos, área de lazer

pua tomar sol, cavar buracos, fazer amigos c se

exercitar (om persoml dog, 30 final do dia uma

mm1:ida noite de bom sano.

R�,r" ji para O seu animalzinho pacote. de
hOlped'g,m para final de ano, natal e reveillon.

Dispomos de: taxidog, daycarc/wash
Vendo lindo, filhotes de diversas raças c

tlm.mhos com pedigree r/ou contrato de
gafantia, Compre agora ou faça encomenda de
seu animalzinho. Fl1çl-nOS uma visita,
""d,mo! de ICgund. a domingo com hora
mucada.

(47) 370-8563 /9951�527Z9973-006"4'
e·mall, barulh�"a®lb�6t.cólÚ.br

& Arquit�t\;!,çg
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· Regulanzaçoo de medidos
• PrOjeto e execução
Iresidenciol, comercial. etc.)
· Reformas em geral
· Paisagismo
370-7611 /9113.1663

Walter Marquordl,7�4 SL 5

r8IIT& REQUiNtEi
! Convites e Cartões !

1
Ca,'iallu:nto. CSafizado � 1.5 <1110..">

a

CotJ!iPlhiio _ Nasclmemo de bc1>és
! l\nitjt�:<í:tiriO e todas i.l<;: (x::.a.."I/Ó<�") 1

L.�Z?:44º:f�1.))J§.:Q:2º5 ... 1

i Anuncie aqui!!!
,

371.1919
i

i
------.__ ....•....... , _ .••....� _ •.. _ .

E SERVI

371-1063

Anuncie aqui!!!
371·1919

IlCONMAQ
eonm«q Comlrclal LW,

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Mãquinas em Geral
.

Motoserras
Lava-Jato

Tel.: 371�009
Fax: 273�6443

CeI.: 9902.;5979
Rua José Narlach, 2647 - São Lui

,��2��,

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

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

r"
..

_·····_···"I ,

iAnuncie aqUi!!!11
l�._ 3��:��19 __J I(47) 276·3429

9975-5659

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

371·1919

r
..

i

! Anuncie aqui!!�
371·1919

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

I * Saneas
I * Meia Cana

.

i * Rebaixo i
I * Forro i
I * Acabament�s de gesso I
! * Consertos i
i * Orçamento sem compromisso i

�a3J;I�6J)�;2i14fJ

(47) 7' -1430
9991-8567

{ua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schrocder - se

III�:!::I
I fOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS i

- MATERIAIS DE CONSUMO i

- ASSISTtNCIA TÉCNICA !
i I

1276�34171
.. I.��.��.�.!�I.�,���.:�_N.!.....:!������:sc.l

Anuncie aqui!!!
371·1919

i DetJeUzação [ClIllios eBI'GC
I laVação 8"llIUra II.Tllllllidos ÍJMUlos.
i llmD8lB 118 CIIlXa lI'ágoa ii .

. .•

I 'mDermeabl�dB1'Il�� .:
' ��.

� ."i�:."L
; Trabalhamos onde voc6 preclsar.0
I (cidade, praia, sjUo. 81C.•) 'li!

114n 310·1488/310·8810 /9602-3135'1
L�ua: J�éKtllus!,2P: �Ia No.va :Jafil!\uá ÓJJ Sul:?Cj

1-----···----------·1
I i

! Anuncie aqui!!!1
I 371·1919 I
j I
L y�.__ � __ _._.y .. _ .. _ __ , _ .. i

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

ou a Timí(io Vargas, 594
CClltI·O - Jaragllá áo Sue

Ter.: 370-3612
................................................................

,

! Produto: i

1 Venha Conhecer a I
1 Moda queé um Doce! I
l t

i Preços especiais I
I de inauguraçãol

!

i Modinha
i Iam. 01 a 16

I
Moda Adulto i

I Fone: 3�1-5810 I
! Rua CeI. Procópio Gomes, 1263 !
r·-··------·-�·----·_····-

.. -· ..

�l

I Anuncie aqui!!�
I 371.1919 I
.............................................................................................................. l

Mudanças,
. fretes e

viagens com
F-4000 Baú.

Anuncie aquilU
37.1·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

A
• .",nuncle aquI ••• ;

371·1919

Ii=i VIDRAÇARIA[JII Arte Vidros
Vidros. Espelhos, Bi.soté, Lapidação e Polimento.

Jateamento. Plotter de Recorte. Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Pick-up Corsa 1.6 01

��t�ac'll\�'?'r��n �R gt
Moto CG 125 Titan KS 01
Corsa Wagon 00
MB 710 turbinado 00
S-10 compl. 00
Ka 99
Courier Clx 98
Gol 1.0 compl. 97
Corsa Sedan, GL, 1.6 97
Blazer 2.2 97
Mondeo compl. 97
��� %
Escort Hobby 96
S-10 96

-

Chevette DL 91
Saveiro 1.6 90
��O 00
Moto Tenere 600 89
MB608 carroceria 82
MB 1513 caçamba 79
F-I000 carroceria 78
MB 1113 truck 75
Fusca relíquia 73

CELTA 1.0 C/ KIT MAIS
CORSA WIND
ASTRA GLS, COMPL.
OMEGA CD
OMEGA GLS, COMPL. + TETO
KADETT SL/E
KADETT SL
KADETT SL/E

UNO MILLE 4P
PALIO EX, 4P, COMPl.
TEMPRA SX , COMPl.
TIPO IE, 4P
UNO ELX 4P, COMPL.
UNO MILLE

KA GL1.0
VERONA GL16V, 4P
ESCORT HOBBY 1.6
ESCORT L

VOLKSWAGEM

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

370-3113
CHEVROLET

FIAT

FORD

Vermelha

Prata

Cinza

Branco

Branco

Vermelho meto

Bordá

Praia

Branco

Praia

Cinza

BRANCO
VERDE
VERMELHO
AZUL
CINZA
PRATA
AZUL
BRANCO

BRANCO
BRANCO
PRETO
CINZA
PRETO
CINZA

PRETO
VERDE

<�����

2002
1999
1995
1994
1993
1993
1992
1990

2003
2000
1997
1995
1995
1991

2000
1998
1994
1988

370-2109 JlGENOR
Av,. PREF, WALDEMAR GRUBBA,)809 '.1.1••.1. I".1.'.......

' .:

• VIEIRAS; JARAGUÁ DO SUL· I" ...

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
GolSpecial
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones

Escort GL
Fiesta 4p

Uno Mille Fire
BMW 328i automática

Scenic RXE 2.0

Vectra GLS 2.2

Corsa W 1.6 GLS

Corsa Hatch 1.0 c/ a.c. 4p
Gol G1I14p, 16v
Goll.0 c/ a.c.
Astra GL cornpl.
Palio ED 2p
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol GIII c/ a.c., d.h, 4p
Clio RN 1.0 16v c/ a.c,

FIAT

FORD

VW

Av. Prefêito WaldemarGrutia, 3747 - Jêlt�guii do Sul

GM

Besta GS cornpl 99

Toyola, pickup dupla 00

R$ 8.800,00
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$10.500,00
R$12.500,00
R$15.500,00
R$13.800,00

R$ 34.000,00
R$ 45.000,00

·A·.·.

. mar;I"� 37'0-2.'.7'.•,'.'.•
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. UTOMOVEIS ••.•••
'

....
' ..

Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 3771 - Cerii:enário
Fiesta GL
Palio Elx 1.3
Celta
Palio Weekend compl.
Parati compl. GNV
Kadett GLS compl.
Escort SW
Gal MI
Palio ED
Fiesta 4p, t.e.
Tempra compl.
Corsa Sedan GL 1.6
Logus CU 1.8
Fiesta 1.0, 4p
Astra GLS
Corsa
Escort hobby
Mercedes C-180
Escort

Prata
Amarelo
Branco
Cinza
Prata
Branco
Azul
Cinza
Cinza
Prata
Azul
Vermelho
Branco
Branco
Vermelho
Preto
Azul
Cinza
Azul

2001
2001
2001
1999
1998
1998
1998
1998
1998
1998

.

1997
1997.
1996
1996
1995
1995
1995
1995
1988

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$ 10.800,00
R$ 12.300,00
R$ 13.600,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.800,00
R$ 7.300,00
R$ 36.000,00
R$ 4.800,00

Parati
F-250
Twister
KaGL
Astra
Kadett
Gol1.6 CU
S-10deluxe
"[empra
Omega
Monza GLS
Belina GLX
F-I000
GolG1I1
Gol GTS
Blazer
Unomille
Palio

6°��s
Pampa 1.6
Corsa
Fiesta
Gol
Parati
Biz

TipoIE2p(-ac.)
Tempra ouro 16v

Tempraourocompl.4p Bordõ

UnoSmarI4pl.l.,d.l., Verde
EscortGL Preto

_

Escort Hobby 2p Praia
EscortGll.6 Bege
Ka, 1.1., d.t.v.e. Praia
Escorl SW compl.+ teto Bordô
EscortSW compl. - v.e. Azul
5-10 lurbo diesel4p Bordô
Monza SlE Cinza
Vân furgão 1.6, gas. Branco
Fusca 1.6 Branco

Goll.01.1., d.t., a.q. Bordô

GoIClIl.6,d.h.,I.I. Prata

Parati Cl 1.6 Praia

99
03
02
00
99
97
96
96
93
93
92
89

-

89
01
94
97
91
01
94
95
93
99
01
04
94
02

branca
prata
vermelha
dourado
branco
cinza
branco
branca
preto
grafite
cinza
bordô
branco
preto
bordô
cinza
branco
grafite
bege
branco
branco
prata
cinza
vermelho
bege
azul

03
01
01
01
01
99·
98
98
97
93
91

02
02
99
95
95

90
98

02
96

373-0806
373-1881

verde

verde

prata
branco

branco

vermelho

azul

vermelho

vermelho

cinza

verde
branco

preto

99

00

98

99

00

96

99

97

98

89

01

01

03

G'
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A

G
G
G
G
G

G
G

G
G

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

Gal MI 1.0, 2p, compl.
�g: �1\86 �I.����esemb.
Gol Plus 1.0 4p alarme, trava, I.t .. d.t.
Voyage CL 1.6, álcool

Corsa Sedan, 1.0, a.q., c.t., v.e .. t.e.
Corsa Hatch 1.0 4p a.c., I.t., d.t.

��?r���§e2.'b°mpl.
Corsa wind, 4p, I.t., d.t., a.q.
Corsa Wind
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Chevy 500
Monza SLE 2.0
Vectra GLS 2.0

VW

GM

FORD

G
G
G

G
G
A
G
1994

G
G
A

G
G

A
G

G
G
G

99
97
91
95

99
85
97
01
88

99
00
98
97
99
99
98
89
88
98

ofire
IGIII plus, gasolina, 4p
10cab. Estendida; 6cil.,
cortGL1.8

GNV

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

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina
Vectra GL, compl., 2.0, gasolina
Kadett 1.8, álcool
Elba Weekend 1.5 IE 4p, c/ a.c., gasolina
Gol CL 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, compí., 2p, gasolina
Chevette SL, 1.6, gasolina
Fusca 1300

Opala Comodoro 4p 6cc

Pampa 1.8 álcool

Fiorino furgão 1.3 álcool
C hevette O L 1.6

vw Gol8v 4p Branco
Gol16v4p Verde

Goll.02p Cinza

Golf2.04p Cinza
logus 1.8Gl2p Cinza
Pick up Fiorino 2p Cinza
Tempra 16v4p Azul
Uno 1.6 turbo 2p Prelo G
Verona 2.0, 4p Vermelha
EscortL 1.6.2p Azul

EscortHobbyl.62p Azul

Ranger 1.0 2p Branca

Blaser2.24p Cinza
DelRey 1.6, 2p Marrom
XLR 125

.

Prela
Tilan125KSE Vermelha
Titan 125KSE Vermelha
Titan 125 Azul

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

mpa
000 dupla tropical, 4p
mpaálcool
rino furgão 1.O
oCS 1,3, gas.

99

98

93

93

92

87

87

78
89

89

89

93

prata
branco

prata
prata
branco

VEíCULOS
370-7516

Branco
Azul

Azul

Prata
Branco

Marrom

Branca

Amarelo

Azul

Amarela

Azul

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

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

branco R$ 14.900,00
cinza R$ 17.500,00
branca . R$ 17.500,00
verde R$ 7,90'0,00
bordô R$ 10.500,00
preto R$ 8.500,00
prata R$ 13.500,00
prata R$ 11.500,00
grafite R$ 9.500,00
Promoção cl capacete brinde

vermelha R$ 2.000,00
roxa R$ 3.600,00
vermelha R$ 4.200,00
preta R$' 3.700,00
azul R$ 3.900,00

.t\rduino
I

.....__Veiculos 371·4225

VVotQranUm I Finançàs

G

GNV

G

G

O

D

A

G

G

G

G

G

G

G

Mercedes conversível 450, 6cil

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

D-20 cabo Simples

VoyageCLll.8
Gol CL1.6

Escort Hobby
Fiesta CLX, 4p, 1.0

Uno EX c/ opc.
Logus GLScompl.
Chevette Sim 1.6

Corsa Sedan - modo novo

Gol Power cj trio +ar

Celta 2p
Fiesta Sedan

Palio Weekend Stile

Golf 1.6 cornpl. Air bag
Palio ELX cornpl,
Clio 4p cj ar
Astra GLS 2p compl.
Honda Civic LX

Ka cj ar, trio, som
Fiesta cj ar + d.h., 4p
Omega GLS

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

311-0802
311�8281

Exn.Anlônio Carlos Ferreira. 130 - Cenlro - Juuá do Sul
Prata
Cinza

Vermelho

Prata

Cinza

Vermelho

Branco
Azul

Azul

Prata

Azul

Vermelho

Branco

03
02

02

02

01
01

01

00
00

98

98

96

96

Verde
Azul

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

G
G
G
A
G
G'
A
G
G
A
G 98/98
G
G
A
G
G
D
G
A
G 01/01
D

97/97 R$ 14.000,00
96/96 R$ 7.500.00
78/78 R$ 2.000,00
83/83 R$ 3.500,00
74/74 R$ 2.500,00
78/78 R$ 2.500,00
83/83 R$ 3.500,00
87/87 R$ 3.800,00
99/99 R$ 27.000,00
85/85 R$ 4.000,00
R$ 8.500,00 + 11x275,00
01/02 R$ 13.000,00
94/94 R$ 7.800,00
88/88 R$ 4.300.00

95/95 R$ 8.500,00
76/76 R$ 1.500,00
88/89 R$ 16.000,00
01/01 R$ 15.500,00
88/89 R$ 5.500.00
R$1.300.00 + 15x159,16
69/84 R$ 23.000.00

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0 164

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

Fiorino alongada 97

Escort Hobby 95

PassaiAlemão, compl, + Aut.. 95
Goll.0 93

Parati CL rodas 90

GolCl 90

Gol ci. álcool 92

Corsa pick-up 96

Corsad.h., v.e.,I.e. 00

Corsa 4p, comp/. 99

Sanlana 4p, d.h. 98

4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00
c/ partida, 2' dono R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,00
2.0 completoR$ 23.000,00
c/ opc. R$10.700,00
c/ opc, R$10.700,00
cabo est., GNV, compl. R$ 22.500
compl. R$ 8.700,00
GNV R$16.000,00
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
carroc. madeira R$18.500,00
c/ opcionais, 4p R$14.000,00
compl. R$10.500,00
4p, compl., Gas. R$24.000,00
1.0 R$ 5.700,00
4p, único dono R$13.800,00
GL compl. R$ 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$15.500,00
R$14.000,00 + pare.
1.6, c/ opc. R$ 8.400,00
único dono. R$ 3.400,00

FIAT

FORD

HONOA

ompra
.. Veride.. Troca

.....

Financia
aV/aller Márquardt,,1850 ':Barra do Rio Molha .;Jaraguá do S,ul- se

Azul 02

2000
1998
1998
1995
1993
1988
1996

rsa Sedam 4p
10 GNV
20 custom S
n02p
det c/ trio, a.c.
dett lite
0116v 4p
esta 4p
inter comot, 4p
Gtitan
Oday
BX 200
BX 200
iz (c/ capacete de brinde) .

I1(C/ capacete de brinde)

1994
1994
1993
1995
1996
1987
2001
2003
2001
1994

LD veíeulos 373-4047

FIAT

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

R$ 8.500,00

FORD

GM

vw

\

Preto

/

94

Azulmel.
R$ 7.800,00

94

01

94

94

88

97

97

97

98

86

99

86

95

96

88

R$ 9.500,00
RSll.900.00
R$ 8.900,00

; R$ 7.300,00
R$ 4.700,00
R$10.800.00
R$14.300,00
R$13.600,00
R$39.700,00
R$ 4.500,00
R$13.500,00
RS 3.500,00
RS 9.500.00
R$10.500,00
R$ 5.300,00

01

98

96

96
,

•.:PICk:UR.Estradél:t.5" •• ·

,.ena RN L6 compl. 4p
Corsa Sedan

;;KaGL2p
.
Uno Mille 4p

.

.. Pick -up §:1P diesel

Escort L'1:6 2p
Uno CS1.500

95

95
94

91

90
86

74

Escort GL1.6.2p;···
:,Fl.Jséa 1:300L'
...... : ;".,. -,_,.,--

I

Fuscá 1300 L

WII.LIAIVI UeícUIOS
Rua Marechal Castelo Branco, (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder 9975-0117

Preto
Branco
Branco
Prata
Grafite
Bordo
Branco
Branco
Cinza
Vermelha

91
97
78
91
98
96
96
02
87
98
01

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
R$ 12.500,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700,00
R$ 3.400,00
R$ 4.000,00
R$ 1.700,00
R$ 3.200,00
R$ 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

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

-:

Gol1.6
Gol Special
Belina L 1.6
CG 125 Titan

cc 125 Titan KS
Gaiola motor AP 1.8
CG 125
Fusca
Honda CG 125 Titan
Gol LO
Corsa Millenium 4p
Gol 1.6 compl.
Cherokee Laredo

Vectra GLS 2.0

Prata
Amarela
Vermelha
Branco
Verde
Branco
Prata
Vermelho
Azul

Azul

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neqocros
'neste espaço!

&370-30
Seja parceiro

da BV Financeira
e faça ótimos

cinza

azul

brancO

azul

bordõ
verde

azul

branca

bege
cinza

amarela

, .

neuocms
neste espaço!

Palio EX 4p
Uno, EP 4p cornpl. (-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

Gol16v Plus cornpt. 4p
Gol1.0Ml2p
Courier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
GoIMI1.0
Gol 16v4p
Corsa 1.04p
Pampa 1.6L
Ranger CS 4cc compl.
Corsa 1.0 c/ a.c.
Corsa 1.0

Omega GLS 4.1 compl.
Escort Hobby 1.0
Uno SX 1.0 4P

GolCL 1.6
Gol CL 1.8
GoICLL6
Kadet SLE 1.8

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

cinza 01
branco 01

branco 00
branco 99

preto 99
cinza 00.

prata 99
branco 97
prata 97
cinza 96
bcoypreto 96
verde 95
azul 95
vermelho 97

prata 94
branco 93
branco 92
vermelho 93
dourada 91

preto 88

prata 93
branco 91

Quantum compl.
Logus CL
Brasilia
Parati LS
Fusca 1300
Fusca 1300
Voyage LS
Kombi Furgão
Astra GLS Sedan
Monza SLE
Corsa Wind
Uno Mille Fire 4p

\ Pick-up fiat LX
Uno CS
Tipo 1.6 IE
Corcel I
F-1000 cabo Dupla
Courier 1.6L
Pampa 1.6
Biz 100cc
Mercedes Benz 1113

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSl1ais QUINTA-FEIRA, 20 de novembro de200J8 CORREIO DO POVO

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

Tohmaz F. de Goes, 720
ou ligue 373-2501, dou
preferência paramoças
de 20 a35 anos. Aome
escrever peço queme
dê o número do seu
telefone para contato

PROCURA-SE

AUTÔNOMOS PARA

EXCELENTE

OPORTUNIDADE DE

NEGÓCIOS.
TRATAR: 275-3122
ou 9955-9782.diversos

19h c/ AlexandreAR CONDICIONADO - vende-se,
Consul, 10.000btu, Airmaster, usado.
R$600,00. Tratar: 275-2803 hor. comI.

e linha. R$200,OO. Tratar: 37&3946
cfElalne.

R$200,00. Tratar: 9905-9595.CACHORRO - vende-se, Rotweiller,
c/ 1 ano e 4 meses. Tratar: 276.

0743cjJoão.

Alexandre

MÁQUINA - vende-se, Müller, fib�
R$160,00. Tratar: 9905-9595.

LAVA LOUÇA - vende-se, Brastemp,
p/12 pessoas. Tratar: 372-0162 ou

275-0641.

GELADEIRA - vende-se, Brastemp,
marrom. R$250,00. Tratar: 273-0779.
Tratar: 273-0779.

CENTRíFUGA - vende-se, pequena.
R$60,00. Tratar: 9905-9595.BALCÃO - compra-se p/loja, c/ vidro.

Tratar: 376-4253.
CACHORRO - compra-se filhote de
Yorkshire. Tratar: 372-0655 res. ou

37()'7467.
MÁQUINA - vende-se, overloque,
sequinha, semi-nova. R$120,OQ
Tratar: 9905-9595.

HP - vende-se, Jornada 548. R$
1.200,00. Tratar: 371-33750c/

LINHA - vende-se, telefônica prefixo
371. R$ 300,00. Tratar: 371-3375 apôs

COMPRA-SE - identificador de
chamada DTMF ou aparelho telefônico
c/ identificador. Tratar: 276-2073.

BARRACA - vende-se, p/4 pessoas,
modelo "lglu", semi-nova, c/ pouco
uso. R$160,00. Tratar: 37().9005 hor.
comI.

CADEIRINHA - vende-se, p/ carro,
importada, marca Casco, ótimo
estado. Tratar: 371-4921 c/ Marilene. MÊS DO ALARME

Vigilância eletrônica

Instalação de Alarme
comerciais e residenciais

CONSÓRCIO - vende-se, contemplado.
R$3.000,00 + 38x R$274,00 por mês.
Tratar: 9995-2778.BICICLETA - vende-se, ergométrica,

marca Athletic, semi-nova. R$160,00.
Tratar: 371-8175 ou 9112-3743.

CAMA - compra-se de casal e um

beliche. Tratar: 376-{)081. ou 91.25-
7798 cf Emerson. CORIÓ - vende-se, macho e fêmea.

Tratar: 371-8040 ou 9962-5883.
BICICLETA - vende-se, feminina,
nova, aro 24. R$120,00. Tratar: 370-
9134.

CELULAR - vende-se, Nokla, TIM,
cartão. Tratar: 9991.-2356 até 1.7:00
hrs.

CUBO - vende-se, fenfer, p/ guitarra.
R$200,00. Tratar: 371-8684.

.

ENCICLOPÉDIA - vende-se, Barsa

compl, C/ dicionário e bíblia. Tratar:
372-0162 ou 275-0641.

CAÇAMBA - 'vende-se, 99. CELULAR - vende-se, Motorolla,
R$3.000,00. Tratar: 273-5315. 1.20t, cf carregador, fone de ouvido

SEJA UM PEQUENO FAB,RICANTE! EXPOSITOR - vende-se, p/loja, novos
e semi-novos. Tratar: 371-7842.

-

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini
fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.
Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais
250 produtos, dependendo da quantia que você pode investir,
variando de R$60,OO a R$3.000,OO de investimento.

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

FOGÃO - vende-se, 4 bocas, amarelo,
antigo, ótimo estado. R$50,00. Tratar:
275-2853 hor. comI.

FOGÃO - vende-se, c/ 6 bocas.

R$180,00. Tratar: 273-0779.

FREEZER - vende-se, 230L, ótimo
estado. Tratar: 370-7156 c/ Dolores.

GELADEIRA - vende-se, Consul.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PASX)
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: 371·7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch CabIe 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 pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIS e Coloridas)
Alarmes e sensores lnfravermeího
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

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

Kif Monitor 6" + Camera (CFTV)Kit Portão Eletrônico + Interlone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos a p

R$129,O

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.

MESA - vende-se, pI computador, cl
teclado fixo. R$50,00. Tratar: 371-8175
ou 9112.3743.

MOTOR - vende-se rnercedes 4
cilindros, pi caminhã� 608 ou toy�ta.
R$6.000,00. Tratar: 372-2833 cl
Marcelino.

MUDAS-vende-se, de palmeira real.
Tratar: 370-2461.

,

�--_.
__ .. _." ...

PREVINA-SE
Use Camisinha

Preci 'a-se de moças

para trabalhar de

acompanhante.
executivo e oferece-se

onic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00
TV 20 polegadas C

a vista

R$ 499,00
ou 1 + 4 de

R$99,

14 polegadas CCE

vista R$399,OO
ou 1 + 4 de

R$ 79,80

TV 29 Cineral .

R$1.0,50,OQ'
ou 1 +4:de
R$"'210' ôh:"
.'. '.,.,.'.OVO Gradiente

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R$ 419,00,
R$ 480,00

ou 1 + 4 de

R$ 96,00
634·0400J633·666Õ:;:Sã·o Bento do Sul· 644-5465 Rio Ne rinho- 642 ..3004 Mafra ·'Jarâ' uá do Sul- 273-0888

cl Alexsandro. transformador, 2 jogos, cl 6 meses

de garantia. R$350,00: Tratar: 376-
2206.

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

OURO - compra-se, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Paga-se à

vista. Tratar: 9979-0605.

Dauri Pradi, 226 - apto 03.

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

VENDE-5E-cama de solteiro, reforçada,
de madeira e 1 colchão de solteiro.
R$70,00. Tratar: 371·7060.

PLANETGAME
* VENOAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

PRECISA-5E - de acompanhante pI
ajudar a dividir aluguel. Tratar: 371-
7424 cl Priscila. TV - vende-se, 14", cl contr., Philips,

1 ano de uso. R$250,00. Tratar: 273-
6643.

'

VENDE-5E - jogo de quarto, cl colchão.
R$400,00. Tratar: 273-0779.

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
., NINTENOO GAME CUBE

VENDEMOS E. ALl!(3AMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

PRENSA-compra-se, térmica. Tratar:
371-2115. VIDEOGAME - vende-se, Super

Nintendo. Tratar: 370-7315 cl Wilian. '

VENDE-5E - 2 placas luminosas, uma
de parede e outra dupla face. Tratar:
9905-9595.

SOM - vende-se, aparelho toca-fita,
marca Roadtar, semi-novo. R$100,00.
Tratar: 276-2073.

VIDEOGAME - vende-se. Dreamcast,
cl 2 contr. e 3 jogos. R$350,00. Tratar:
376-2206.VENDE-5E - carretilha quantum, modo

QP200 perfil baixo + vara modo Abu

Garcia, fibra grafite, 1.68mt.

R$150,00. Tratar na Rua Adolorata

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

VIDEOGAME - vende-se, Play Station

One, cl 2 controles, memory card, 1

j·/futo··aOPiazer······
I Jaraguá do Sul
! Você queprocuro prazer ( sellsualidade
i venh« conhecer as Belas Garotas, que irl;l)
i ,Iatisfazer seus desejos c suas falltasias mais íulilllaj�

/PATRIC]
! Moreno daTO, 25 IInos

I! fies, e/lIs, (IISIl;S

19905-1826,
IJaraguá do SUII
.

,

PREVINA-SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371-1919moradia.

Tratar: <'li) 9141-3932 cl

Nego ou (41) 276-0154.
• .,_,.�.,_",.__���""," , , 1

iLui: '

i d
50 PllIIul1leres

! e 48 a 68 anos.

lUlZ�2523
r--

.

IARTHUR

Precisa..se
de moças

maiores de 18 anos. I
PREVINA·SE
Use CamisinhaTratar:

Anuncie aqui!
371..1919

7ulÚJ o que você ,

procura em prazer.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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no negócio. Tratar: 273-0687.
CASA PRÓPRIA - REAUZE SEÚ SONHO
FUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!
Compre, construal reforme e amplie sue imóvel.

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR, lOCAliZAÇÃO

DE JARAGUÁ?

ROY�

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

POSSU1MOS OUTaO$ VA.l.ORfS E OUTROS PRAZ_OS
SPONCHIADO

Tratx·Il)"Iifl'lQlj tOfIl Auloriz.aç"'.w do BACEN
DispotUbl!iI,amos créctto para Automóveis e Motos. Confira!
Informa Õ€s: 47 3360506 - 9124-1409

dos Reis, 338. R$27.000,00. Aceita-:
se carro até R$12.00\),00. Tratar: 371-
2656.

BARRA VELHA - troca-se, alv., ej 3
qtos, sala ampla, coz., ehur., área de

serviço, murada por casa em Jaraguá
do Sul no centro. Tratar: 371-5592 ej
João.

• fI/IIIIJ •

ImOVelS
VENDAS/LO�AC;ÕESCHICO DE PAULA - vende-se, alv., ej

256m2. R$95.000,OO. Tratar: 371-3683
ej Claudia.

Lojas e Salas Comerciais I

(Com diversos metragens)
ej 1 suíte jr., 1 qto, wc social, sala,
coz., varo e sae., gar. ej área de festa,
eser., canil, pátio todo cercado e

gramado, ej calçadas, jardim em

relevo, ao lado do riacho, ej ônibus
no portão, à 10m do centro. Rio Molha

próx. da escola, pj casal sem filhos
ou no máximo 3 pessoas. R$600,00 +

luz, sem avalista, ejl mês de calção.
Tratar: 9103-3580 ou 370-8563.

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se, de
alv., quitada, ej 3 qtos, sala, coz.,
banho e lav. Na Rua das Flores, 120.
Tratar: 273-0126.

VILA RAU - vende-se, nos fundos da
faculdade, alv., nova, ej forro de laje,
assoalhos de piso, 2 anos de uso, ej
3 qtos, banh., lav., sala de visita,
copa, eoz. e varanda. R$25.000,00 +

40x R$300,00. Parcelado ej
proprietário. Aceita-se carro ou moto.
Tratar: 371-6069.

ÁGUA VERDE - vende-se, sobrado ej
390m2, em construção, ej ter. de
675m2. R$125.000,00. Tratar: 371-
5512. Creei 8054. PROCURA-SE - pj alugar na praia de

Enseada, Barra Velha ou Barra do Sul.
Tratar: 372-2724.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal tleodoro
da Fonsec�972- CentroFONE:. (4J')275-3070

CONSTRuSeL i
"Inovando Conceitos de Vida'

ÁGUA VERDE - vende-se, próx. da
Faculdade Ana Towe Nagel, alv., ej
suiíte + 1 banh., 2 qtos, coz., sala de
visita, lav. e garagem. Terreno de
525m2 escriturado. R$30.000,00 + 40x
R$400,00. Aceita-se carro. Tratar: 371-
6069.

ALUGA-SE - casa em Bal. Camboriú.
Tratar: 370-3269 el Alizete.

PROCURA-SE - pj alugar na praia.
Tratar: 276-1101.

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

GUARAMIRIM - vende-se, ej 88m2,
próx. a Fameg, ej peças amplas, estilo
sobrado, ej parte ideal de Ter. nos

fundos. Aceita-se troca por casa em

Jaraguá do Sul. Tratar: 275-3708 ou

990SD502.

VENDE-SE - apto com 2 qtos, sala,
cozinha, bwe, Iavanderla e garage�
Rua Hermann Sehulz, 169. Tratar:37�
7443 ou 9125-2058.

PROCURA-SE - pj alugar em Barra

Velha, no período de 10/12 até 29j
02j04. Tratar: 370-9919 após 18:00
horas.

ANA PAULA - vende-se, suíte + 2

qtos, eoz., sala, lav. R$28.000,00 +

pare. Aceita-se carro. Tratar: 9145-
7719.

ÁGUA VERDE - vende-se, à 1.500m
do centro, alv., ej forro de laje, 3 qtos,
2 banho ej boxe, sala de visita- ej
telefone, eoz., lav.ve garagem, próx.
da Igreja São Judas. R$25.000,00 +

40x R$215,00. Aceita-se carro no

negócio. Tratar: 371-6069.

ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas.
Tratar: 370-3561 ej proprietária.RIO MOLHA - aluga-se. R$250,00.

Tratar: 9132-3906.
PRECISA-SE - moça pj dividir apto no

centro. Tratar: 371-5503 ou 9902-3397
hor. comI.

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

ANA PAULA II - vende-se, alv., ej
650m2, ej laje, ej estrutura pj dois
pisos, 4 qtos, 2 banh, gar. p/2 carros

e área de lazer. R$60.000,00
negociáveis. Aeeita-se carro ou terreno

VENDE-SE- grande, ej3 qtos e demais
dep. Na Rua Fritz Hasse próx. da
Verdureira da Raquel. Tratar: 371-5320
manhã ou 275-0585 à noite.

ÁGUA VERDE - vende-se, próx. Igreja
São Judas, rua Paulo Kramer, cf 371
m2 (15x26,40). R$ 25.000,00. Trata�
372-3922j91224198 (Walter-Cred
9238)

.

CENTRO -vende-se, ejl dorm., próx.
das Casas da Água. Tratar: 372-1395.

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

combinar. Tratar: 9133-3476. Creei
3476

ALUGA-SE -ej90m2, lindo chalé suiço,

VENDE-SE - distante 300m da praia
do Erwino, boa casa ej3 qtos, banh.,
sala, eoz., e garagem pj 3 carros.

Escriturada. R$14.000,00 + 12x
R$500,bO. Aceita-se carro. Tratar:
9137-5573.

CENTRO - aluga-se quitinete na Rua
CeI. Proeôpio Gomes, 1.149 em frente
a Verdureira da Raquel. Tratar: 371-
5320 manhã ou 275-0585 à noite.

VENDE-SE
AMIZADE - vende-se, ao lado da SQC.

Amizade, ótimo terreno ej400m2, bem
localizado. R$16.000,00. Aceita-se
carro até R$8.000,00. Tratar: 9137·
5573.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, ej 3
dorm. sendo 1 suíte, sacada ej ehur.,
eoz. mob. Entrada + pare. em 50 meses
direto ej proprietário. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

Casa em Barra do Sul
c/ 30m2 em alvenaria
/pinos, qto, sala, cozo
Terreno cj 228m2
murada, piso em

cerâmica quitada,
próx. a lagoa. R$

j;::-:�:';I

CENTRO - aluga-se, ej3 qtos, demais
dep. e garagens. Tratar: 371-5320
manhã ou 275-0585 à noite.

VENDE-SE - de alv., na Rua João
Planinsheek, ej 3 qtos e demais
dependências. R$55.000,00. Tratar:
370-8097 ej Tina. Creei 9839.

BAEPENDI-vende-se, 420m2, fundos
da Rodoviária, 12x35m. R$ 40.000,011.
Tratar: 372-3922j91224198 (Watter)O

VENDE-SE -.próx. do centro, ótimo
apto, no l' andar, ej 3 qtos, 2

banh., sala, copa, eoz., lav. e

garagem. R$65.000,00. Tratar:
9137-5573.

CENTRO - vende-se prédio el 3 aptos.
R$130.000,00. Aceita-se proposta.
Tratar: 370-8097 ou 9104-5468 ej
Tina.·Creei 9839

VILA LENZI-vende-se, alv., ej3 qtos,
sala, eoz., banh., na Rua João André BARRA-vende-se, ej7.500m2+casa

3 Dome.
GSC,uj9 1\' 5u#eJ;.'Mude seu conceito de viver

Dr!

(jar,tkn� j[o�e
R E S D E N C, E.

Localizaçôo do Prédio: Rua Leopoldo l"falulke,
Perto do Clube Beirà Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/ ti Construtora ':'

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 cfchuITasq. e bar, Home Theater,
Piscina adulto e infantll, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

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

R. ldJ1reclwl Deodoro da Fonseca, 972
Royal Bnrg Ceuter - Jllmgwí do Sul - se

CONSTRUsa
"Inovando Conceitos de Vida"
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o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

Preslocões olé
o cont�mploção

276-3333.

malv., c! 100m2• Rua Bertha Weege,
945.R$140.000,OO à vista ou entrada

eR$50.000,OO + 12x R$9.000,OO.
ratar: 376·2601.

BARRA DO SUL - vende-se. c/
13,8x25,O, cf meia água de 4x6, à

200m da praia. R$8.00,OO entro e

assumir prestações de 1 salario

mínimo por mês. Tratar: 371-7733 c/
Sandro.

/
COMPRA-SE - na Barra do Rio Cerro.

Paga-se à vista. Tratar: 9973·3412 c/
Tino.

ARRA-vende·se, próx. Malwee, c/
Om'. R$16.000,OO. Aceita-se moto

cima de 250cc no negócio.' Tratar:

-R$15,000,OO·__ R$ 300,00__

-R$ 30,000,00 __ R$ 600,00__
_ R$ 50.000,00 __ R$1000,OU__
_ R$ 70.000,00 __ R$ •

_R$100.000,OO__ R$ .

R$167,OO__
R$333,OO__
R$554,OO__
R$755,OO__
R$l1S0,Oa...__

Temos outros valores - Com autorização do Banco Central

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

CLASSLMajs
CORTICEIRA - vende-se, 15x25.

R$3.200,00. Aceita-se troca por moto.

Tratar: 373·3989 c/ José.

GUARAMIRIM - vende-se, c/ 25x35,
no Bairro Nova Esperança, Rua Maria

Zastrow, lateral do Boliche 28. Tratar

no local.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cf
375m2, próx. Colégio Waldemar

Schmidt. R$25.500,00. Tratar: 371-
5512. Creci 8054

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, Lot.,
Divinópolis, c/395m2 (15x26,34), ótimo
local rua 912. R$ 20.000,00. Tratar:

3723922/91224198 (Walter- CRECI

9238)

NOVA BRASILlA - vende-se, na rua

José Emendoerfer. Tratar: 9133-3476.

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

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

(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, 4 terrenos

de 16x39mts, no centro próx.
Prefeitura, por R$ 8.000,00 cada ou

troca-se por casa na praia. Tratar: 374-
1778

SCHROEDER-vende-se, próx. Colégio
Miguel Couto, c/784m2. Valor à

combinar. Aceita-se carro no negócio.
Tratar: 370-2617.

SCHROEDER - vende-se, I]alvenaria,
c/110m2, rua Don Pedro, bairro Rio'
Hern, 3 qtos grandes, 2 salas e

demais dep., em terreno de 562m2

(esquina de fronte ao colégio). Tratar
372-3922/91224198 (Walter - Creci

9238)

TIFA MARTINS - vende-se, c/
18x17,5. R$8.000,00 à vista.

Negociável. Tratar: 273-0862.

TIFA MARTINS - vende-se, área de

14.000m,
-

ótima localização.

R$100.�00,00 negociáveis. T�atar:

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.

__ �!ograma:
i. Üapasdü proc��socOnstrüÜv(j eúso n� co0struçao civÍl .

..

'

2.
-

Durabílidadede níàterià'is ecó-mponentés dasedificações.
.

3.' ()rigei'ls da Patológiã. .'
. � .. .-

...

4 ..... ProblEm1as patol6gicos em:
.

- Fundações
Estruturas

Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. Manifestações:
Umidade
Corrosão

Desagregação
Destacamento

Fissuras e trincàs
·····6. Procedimento de reparos

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

VENDE-SE ..

�

PRAIA CAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar· 3 Dormitórios + Dep. Suíte - Garagem

R$ 220.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo

R$15.000,OO
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) + Dep. Empregada - 2 Sacadas· 2

Garagens - Situado noCentro - R$90.000,00

ZELlO BURATTO ; lfiJ Rua 500 - n" 400 CRECI296
www.melim.com.br/�buratto 47 9983-5920 - 47 367-1993

370-8097 ou 9104-5468. Creci 9839

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

9839

VENDE-SE - de esquina, c/450m2,
próx. Escola Giardini Lenzi. Tratar:

371-6418 ou 9973-5212.

VENDE-SE - comercial, condomínio

centro, c/ 3.900m2, totalmente

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de

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

comissão, Tratar: 371-8153.

PRECISA-SE - de soldador c/ prática
em sola a Tigui e conhecimento em

solda de calhas. Tratar: 275-0448 c/
Rose ou, João.

Tf;LE-MARKETING - precisa-se c/
experiência na área de consórcio, c/
telefone em casa (trabalho domiciliar),
s,�Ili;rio fixo + comissão. Tratar: 371-

8153 - Consórcio União.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como

diarista, Tratar; 376-1158.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como

entregador ou cobrador. Possuo moto,
Tratar: 99759925 ou 376-3655.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como

diarista. Tratar: 370-6719.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
diarista ou cuidar de pessoas idosas',

c/ ótimas referências. Tratar: 376-1158.

CORREIO DO POVO 11

aproveitáveis. Tratar: 275-3070. Creci
8950.

VENDE-SE - c/2 casas em atv. 1" c/
115m2, laje, 3 qtos + dep, a 2" c/
65m2, 2 qtos + dep. R$79,OOO,00.

Água Verde. Aceita-se troca p/ casa
em Joinvitte. Tratar: 370-1416 ou 426-

8264,

VENDE-SE - c/360m2, c/ casa de

madeira, à 20m da unen, R$25,OOO,00.
Tratar: 370-0674.

VENDE-SE - no res. Firenzi, c/400m2,
c/ escritura, pronto p/ construlr.
R$18.500,00 pare. R$4,700,00 entro

+ 56x R$280,00. Tratar: 371-6069,

VENDE-SE - no Com. Renascensa,

pronto p/ contruir. Tratar: 9233-3476.

GANHOS DIÁRIOS

Excelente

Oportunidade!

Vendemos canetas

que detectam notas

falsas. Contratamos

Representa ntes.
(12) 3933-1408.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como

diarista, meio período. Tratar: 275-

2452 recado p/ Mira.

OFEREÇO·ME - p/ trabalhar,

experiência como cOlorimetrista, aux,

laboratório, taboratortsta, aux.

tecelagem, possuo curso de Desenho

Técnico e Auto Cad R14. Tratar: 275-

6292 c/ Ariderson.

PROCURA-SE -estágio como técnico

têxtil. Tratar: 371-5640.

PROCURA-SE-trabalho como revisora,
distribuidora, coordenadora de conf.

e acabamento ou operadora de tear

retilfn!o. Tratar: 371-7733,

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

C.H.: 24h # Período: 17 a 27/11/03 # Horário: 19h às 22h # lnvest.: 160,00

VANTAGENS

*Otimiza o tempo; *Melhora o liede-time de entrega; *Alavanca o aumento da produtividade: • Evita erros,

elimina disperdicios com a cronometragem correta (matérias e tempo); * Aumenta a satisfação do cliente

entregando mais rápido.

ORATÓRIA

C.H.: 15h # Período: 01 a 05/12/03 # Horário: 19h às 22h # Invest.: 130,00

VANTAGENS

'Prepara o participante para falar em público com segurança; 'Desenvolve as qualidades de liderança,

persuasão, auto-confiança, poder de síntese e motivação; *Aprenderá sobre a postura do líder; ,. Fará uso dos

recursos visuais e audiovisuais; 'Fará treino constante.

CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES

extensão@uneTj.com.br

COordenação de txtensõoe Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
I.

C.H.: 25h # Período: a definir # Horário: 19h às 22h # Invest.: 160,00

VANTAGENS

'Aprenderá as noções gerais de contabilidade: 'Entenderá os procedimentos de contabilidade básico; 'Fará a

elaboração de demonstrações de contabilidade.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COMBATE
a gordura localizada!

A Ekilibrio Farmácia de Manipulação acaba de lançar um gel lipossomado contra gurdura localizada. Estamos
falando do Gel Emagrecedor e Firmador com Lipossomas Ekilíbrio.

O verão se aproxima e já é hora de combatermos essas gordurinhas que teimam em se acumular.

PROPRIEDADES
*Ativador da microcirculação
* Efeito adelgazante indica o efeito local de emagrecimento
*Ajuda a encaminhar a reserva de gorduras em excesso paraa circulação linfática
*Descongestionante local melhora a microcirculação periférica da pele
* Facil ita a drenagem e trocas celulares

, *Tem efeitos adstringentes

*Tonificante
*Firmeza IOGal

APLICAÇÕES
*Para reduzir a celulite e gordura localizada, deve ser aplicado
com massagens para estimular a circulação periférica e eliminar.
astoxinas.

INDICAÇÕES
*Gordura localizada
*Celulite
* Retenção de líquidos devido a Síndrome Pré Menstrual
* Sedentarismo
* Stress emocional
* Doenças I igadas a menopausa
* Efeito firmador e-tônico

Um dos melhores produtos disponíveis no mercado para celulite e

gordura localizada e com seus resultados visíveis em curto espaço de

tempo!

�RACêO-�osméticoCICLOS d'RACCO
AE "oge nal fibrlll mUliolares

(·ElAITAIE· oliva sínlese de elaslino c roMgeno
PENTACARE· efeito lenlor lobre as marcaI ae expres

-

AMA· elimina manchas e facililo penelr�(áo de Dlim
fUCOGEl· duplo hidro\ocõo

. ,

r···················i;�······························
.

!
.� ALPHA

I AWE®

I Saúde e Beleza
,

I Shampoos, cosméticos, I
I sucos naturais de Babosa:

I'
(Aloe vera)

,

lllª!yg;.,,:��-,,: c",j""d;

e Distribuidora de Cosméticos:

'*(rl'ltHJde..- (,)}?.()../(,;{lS.· -v.: ç)am.ana,

Manlpulaç�o de fórmulas médicas
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

Fone: 371-6110
9905-2653

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Oftalmologista
371-7801/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

.' "�ídeo-drurgia, IMenopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme Weege, 50 . SL 4116

fo;n,e: 370.,1705
'::�omál:<l@Aet!ffio.coni:br," r"r. .·doSuI

Fone: 275-t450
Av, l'IaJ'. Dc"tl",·o ,Ia FOIl,c<:a,491
sal" 01 . CCJllm - fara .:u., ,1" Sul

�-NEOVITA
Comércio de Produtos
r-, 1-' ,'� v:
/1...:1 , ,fo �.+ .:'
:'[;'. /' ./0 f!!; '. �r.'

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaX: (47) 372-0461
I:hlia.a RIo 8mtl:t.m· SL2. Clntra· jgÚ"W
Imlll: I1.I,cbl@llIfl,um,br . CII.: 9919-1"1

1

DIVlrO-fARM�t2:JlA�CIA E MANIPUlAÇ!I

{�:�;�;�;;'/� d,.p�ua,J<'6tÍ(le

��y
BELA VIDA

Cenuo�ifi��i;;iibUídO�sl
Rua: Av. Getúlio Vargas, nQ 49 � sala:I'�1 '

[,I. Herter ! defronte a Ig.eja Evangeh
(Em Cima do Unlbancnl .--'

-_._._----_....._--_._-_.__ ...
_._-
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pai do cooperativismo Irineu Manke

Da política à cooperativa
lrineu Manke teve uma pouco extensa, porém, exemplar

carreira política. Em 1962, os eleitores de Massarandubinha o

conduziram à Câmara de Vereadores do então já município de
Massaranduba. Em 1966 foi novamente conduzido à Câmara e,

após a cerimônia de posse, foi eleito Presidente do Legislativo
Municipal.

Como o Prefeito eleito em 1964 estava afastado do cargo em

virtude de um derrame, coube a lrineu assumir o cargo de
Prefeito em Exercício, no período de 31 de janeiro de 1967 a 31

de janeiro de 1969.
Em 1966, foi instalado no município o escritório da Acaresc,

que tinha como titular o engenheiro agrônomo Amantino
Dali'Agnol que além da orientação técnica e assessoramento aos

agricultores tinha a missão de tentar fundar, com o apoio dos

agricultores, um Sindicato Rural e uma Cooperativa de Arroz. O

movimento sindicalista e cooperativista liderado por Amantino

teve apoio irrestrito da Prefeitura Municipal, na pessoa de

lrineu, que acompanhava as reuniões comunitárias,
incentivando os produtores a fundar uma cooperativa.

O objetivo foi alcançado no dia 30 de março de 1968, quando
foi fundada a Cooperativa Agrícola Mista Juriti Lida, com 57

produtores associados. Em Assembléia Geral, foi eleito o
-prirneiro Oónselho de Administração composto por seis membros

e presidido por lrineu.
Desde a fundação da Cooperjuriti, lrineu Manke ocupou

ininterruptamente o cargo de presidente, com reeleição sem

oposição nas nove assembléias em que, estatutariamente, houve
a renovação de parte dos membros do Conselho de

Administração.
Além do cargo de Presidente da Cooperativa, em 1972 foi

eleito Presidente da Ocesc (Organização das Cooperativas do
Estado de Santa Catarina) por dois anos e reeleito em 1974 para

cumpri rmais um mandato.
Em IOde julho de 1977 foi ágraciado pela Ocesc e Cafesc

com a comenda oficial e diploma de Mérito Cooperativista
Catarinense, em solenidade realizada no plenário da Assembléia

Legislativa de Santa Catarina. Ainda em 1969, foi um dos

Irineu e a esposa Anne Lore na Assembléia Legislativa,
quando foi agraciado com a comenda oficial e diploma do
Mérito Cooperativista Catarinense

fundadores da Cooperativa Central Vale, tendo sido
eleito o primeiro presidente. Foi também um dos
fundadores da Cooperativa Catarinense de

Hortigranjeiros, com sede em Joinville, na qual foi eleito
o primeiro presidente.

'

lrineu Manke dedicou-se integralmente ao

desenvolvimento do cooperativismo e à Cooperjuriti
durante 35 anos, esforço reconhecido indistintamente
por toda a comunidade regional. Faleceu dia 16 de junho

de' 2003, aos 73 anos. Em seu lugar assumiu a

presidência Antenor Borgonia, que atuou na

cooperativa como'membro de' conselho fiscal,
administrativo e vice-presidente. "A convivência

que.tivemos com ele foi um grande aprendizado. O
modo de agir, sempre com o pé no chão, com

fi rrneza.a honestidade e a sinceridade eu levo como

exemplo", comenta Borgonia. "lrineu foi um dos
melhores administradores em nível estadual e

nacional. Foi uma pessoa digna, que doou umavida
à cooperativa, ao povo, deixando de atender a

própria família para atender a família

cooperativista", destaca Valdemar Maser, vice

presidente da Cooperjuriti, onde atua há 20 anos.

Para melhor exemplificar o comum sentimento
sobre o que a pessoa de lrineu Manke representava
para Massaranduba e região, segue abaixo um

pequeno trecho da homenagem do superintendente
da Cooperativa, Silvério Orzechowski, feita
durante o velório:

"Dizem que para um homem marcar sua

passagem por este mundo, deverá ter um filho,
escrever um livro eplantar uma árvore.

O Sr. lrineu fez mais do que isto. Filhos, teve-os
sete de sangue e milhares de nós nos tornamos seus

filhos por opção. "Vemos nele o exemplo de

dedicação e de desprendimento.
No seu livro, escreveu um capítulo eslpeclal no

coração daD. Anne(sua esposa) e páginas especiais
no coração de cada um de seus sete filhos, e tantas
outras páginas no coração de cada uma das pessoas
que com ele conviveram, famil iares, amigos,
funcionários e os associados da Cooperjuriti.

Árvore, plantou-as muitas, formando vasta

floresta de homens de bem, através de seu exemplo
de homem de princípios, firme como um cerne da
mefho rmadei ra."

Atualmente a matriz permanece localizada na Rua 11 de Novembro,
em Massaranduba
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INOVIDADE: EMISSORA DE JARAGUÁ DO SUL PRETENDE AUMENTAR O NÚMERO DE PROGRAMAS

RBN TV prevê ampliação da

programação que continua .local
]ARAGuA DO SUL -

Fundada em 29 de maio
de 2003, a RBN TV está

com planos de ampliar sua
programação, que hoje
apresenta doze,programas
locais, segundo declaração
do proprietário da emisso

ra, o jornalista Carlos
Alberto Reali. "Um dos

grandes objetivos da RBN
TV é, um dia, alcançar a

meta de perrI!anecer 24
horas no ar com progra
mação local", anuncia,

Reali declara que este

projeto deverá ser execu

tado em longo prazo,
quando surgirem condi

ções técnicas e de material
humano capazes de preen
cher este ,espaço. "Mesmo

porque em qualquer TV,
além de se transformar
num desafio operacional,
pode ser considerado um

alcance inusitado para
TVS desse porte", afirma,

o O jornalista explica que
o objetivo principal da te

levisão é integrar a comu

nidade, permitindo a ma

nifestaçâo dos mais dife
rentes segmentos, "Enten
do que a TV deverá apre
sentar nos próximos dois
anos resultados muito po
sitivos, porque ao abrir es
ses espaços para a comu-

,
nidade, ela poderá pronun
ciar-se sobre suas reivindi

cações mais urgentes", co
loca.

A programação será

ampliada não apenas pro
curando mostrar a ima

gem construtiva deJaraguá
do Sul, mas também a ca

pacidade inventiva de sua

gente. ''Vamos oportunizar
a apresentação e a direção
destes programas com

material humano de

Jaraguá do Sul e represen
tantes da sociedade".

Nesse sentido, a pro
gramação, que aumentará

progressivamente, buscará
a valorização dos persona
gens que fazem a história
de Jaraguá do Sul, proje-

Vicky Bartel

A RBN TV terá nova estrutura com a aquisição de instalações próprias para a TV

Cesar J únkes

Carlos Alberto Reali, jornalista e proprietário da emissora,

tando suas qualidades e

valores. "Acredito que a

televisão tem por obriga
ção desenvolver um papel
virtuoso no contexto das

comunicações exatamente

pelo seu poder criativo e

capacidade de

mobilização", enfatiza.
Reali destaca que a

RBN TV é um canal que
procura mostrar os aspec
tos positivos da sociedade,
e sem gerar polêmicas,
"Não somos melhores que
ninguém, somos apenas
diferentes. É nossa fórmula
de ser e fazer televisão",

_

acrescentando "Acho que é

possível mostrar pela tele
visão a imagem de Jaraguá
do Sul, que não é projeta
da na dimensão de sua

grandeza."
RUMOS - O proprie

tário da RBN TV declara

que a emissora vai investir
na modernização de equi
pamentos. "Brevemente

pretendemos adquirir ins
trumentos em UHF, que
irão oportunizar a transmis
são em linha direta dos
acontecimentos".

O espaço físico tam

bém será modificado com

a implantação da empresa
em instalações próprias,

exclusivas para a televisão.
A atual estrutura do veícu

lo conta com um estúdio

principál, um estúdio
más ter e três ilhas de edi

ção, além da utilização da
Rádio Brasil Novo.

Atualmente a RBN Tv,
transmitida no Canal21 da

NetTV a Cabo, possui cer
ca de 22 mil expectadores

..) e o objetivo, segundo Reali,
é expandir esse número

para 60 mil. De acordo
com o jornalista, existe por
parte da Net a intenção de

ampliar a cabotagem para
os municípios vizinhos,
mas que essa é uma res

ponsabilidade da própria
Net. "Nosso trabalho, nes
ta primeira etapa, é volta

do para onde está instala

da a televisão. Numa se

gunda etapa poderemos
abranger outros municípi-
"

os .

Sobre as avaliações fei
tas pelos assinantes à pro
gramação, Reali as consi

dera fundamentais, pois
mostram as virtudes e aju
dam na erradicação dos

defeitos. "Estas manifesta

ções mostram o grande
interesse que eles dispen
sam para com a RBN Tv,
muitos dos quais transfe
riram para nosso canal seu

costume de assistir televi

são", pondera. (CAROLINA
TOMASELLI)

'VickyBiI\

Encontro reuniu quase mil descendentes italianos

Fim de semana de festa

para a família Bortolini

]ARAGuA DO SUL - A

Quarta edição do encon

tro da família Bortolini

aconteceu neste final de
semana no Parque Muni

cipal de Eventos. Cerca de

950 descendentes desta
família italiana participa
ram do evento. Vieram

pessoas de São Paulo,
Mato grosso, Rio Grande
do Sul, Paraná, Espírito
Santo e até do Paraguai.
Segundo Irio Bortolini,
vice-presidente da Comis

são Central Organizadora,
que é formada por 50
membros este quarto en

contro aconteceu de ma

neira extremamente

satisfatória. "Nos reunimos

periodicamente há uma

ano e meio para organizar
e fazer desta festa uma

comemoração e uma con

fraternização alegre e bem

organizada, e graças a

Deus deu tudo certo. Fi

camos extremamente feli
zes e satisfeitos", avalia.

A programação do fi

nal de semana iniciou com
um churrasco na Sexta,
'Sábado pela manhã foi
realizado o cadastramento
de cada membro, depois
a celebração ecumênica
realizada por dois padres
do noviciado, mais oito

padres Bortolini e um

Piazera, também perten
cente a família. Após a ce

lebração aconteceu a apre
sentação da Banda Marci
al de União da Vitória, es

pecialmente convid�da
que veio com seus 32 de
ônibus. Na festa ainda foi

oferecido um almoço, cali
da tarde e sorteio de clivei

sos brindes adquiridos �

comércio de Jaraguá d

Sul. O encontro, além d

reunir e confraternizar se

membros teve como i

tuito planejar o próxia
encontro, o quinto quede
verá acontecer em abriln

2006. Duas cidades està�

para ser decididas, ou e[

Caxias do Sul ou Garibal�
este último, sede da fa

'

lia Bortolini, cujos ances

trais, vieram da Itália a pai
tirde 1875 e se estabelece
ram inicialmente no Ri

Grande do Sul. O últim�

encontro aconteceu em

Bento Gonçalves. E o po
meiro foi realizado em

1995, no município de

Garibaldi.

A história da famíli!
Bortolini pôde sei

conferida em painéis com

fotos que registram o pa�
sado da família. Apresen
tações culturais e feira tam

bém foram as atrações d�

encontro.

De acordo com Iria I

presença dos Bortoliru em

Jaraguá do Sul movimentoU
os hotéis da cidade. ''Acre

ditamos que pelo meIlO!
uns 150 membros devem
Ter ficado em hotéis, ,o qur
acredito registrou um acrb'
cimo no faturamento do!

hotéis e também no comér
cio lo�al, já que muitos s�-

-

o
ram para passear. por ISS

acho que este encontra f�

bom e positivo não só p�
a família como para a cid�'
de" finaliza Bortolini- (CGl

,
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Movimento EDA/
REMAR no Marista

experiência de grupo,
o que leva, a um com

promisso direto com a

sociedade.

Fizemos também a

experiência com o

Pré- EDA (3" e 4" sé

rie do Ensino Funda

mental) com encon

tros mensais.

A experiência foi
ótima. Cerca de 30 cri

anças participaram des

ses encontros, aprovei
tando dos momentos

de integração, jogos,
animação e dinâmicas

que visam a vivência de
valores fundamentais:

como as boas manei

ras, o respeito às dife

renças, o cultivo e irn-

maior crescimento hu- portância das amiza-

mano e espiritual. des, a formação de

�( Muitas amizades opinião e do senso crí-

�' surgem e são cultiva- tico.

I: das por esses jovens e No movimento

I adolescentes. Formar EDA e REMAR perde-

� lideranças cristãs, au- se o direito de ser medí-

I, tênticas, é o grande ocres em vista de uma

t objetivo do Movimen- maior autonomia e com-
�,

I to, partindo sempre da promisso com a vida.
u.�----------�----�----------------�

le.r --.

f�
I�
h,

Com a chegada do

final de ano, concluí

mos mais uma etapa
�

do Movimento EDA

(Embarcações de

Amizade) e REMAR

(Renovação Marista),
com muito sucesso e

perseverança.
Durante o ano, 'reu

niram-se semanalmente,
em torno de uma cen

n rena de jovens e ado

r lescentes, alunos do

Colégio Marista São

Luís, de 5" série ao 3°

ano do Ensino Médio.

�i As reuniões aconte

f ciam por Caravelas (sé

r ries), para debaterem
HI assuntos da própria

idade e em vista de um

I�

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS FISCAIS

JATHOBÁ COM ÉRCIO E RE PRESENTAÇÕES
LTDA ME, CNPJ n° 82.162.520/0002-46, e I.E.
253.473.705, comunica o extravio das seguintes
notas fiscais: Modelo 1 Série 01 n° 000.006 e n°
000.076 à 000.105, todas em branco, conforme
boletim de ocorrências 57-03.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associ
ados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá
do Sul, em pleno gozo de seus direitos sociais, a se

r:unirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo
dia 26 de novembro de 2003, às 13:00 horas em pri
�eira convocação e caso não haja número legal, have
�a ,uma segunda convocação para uma hora após, isto
e',as 14:00 horas do mesmo dia e local, com qualquer
numero de associados presentes, a qual será realizada
na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto
Ge,rent, 225, nesta cidade, para deliberar sobre a se
gUinte ordem do dia:

1. ApreCiação, discussão e votação da previsão orça
mentária para o exercício de 2004'
2, Seguro do prédio e seu conteúd�'

!
3, Assuntos diversos do interesse d� classe.

i

Jaraguá do Sul, 17 de novembro de 2003.

'JOSÉ BOSHAMMER
Presidente

i
IGERAL

----�------�-------------

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I RELIGIÃO: COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO CONSTRUIRÁ IGREJA

Comunidade
fundamental

]ARAGuA DO SUL - A

comunidade deNossaSenho

ra do Perpétuo Socorro, no
bairro Czemiewicz está traba
lhando em regime de mutirão
para a construção da sua igre
ja. SegundoMarceloMartin, te
soureiro dacomunidade, aigre
ja deverá abrigar cerca de 400
pessoas, num espaço de 580

metros quadrados. Atualmen
te a comunidade se reúne para
celebrar missa no galpão com
espaço para 260 pessoas sen

tadas e que deveria ser utiliza

do como salão de festas.
obra está em fase de

finalização do fundamento e

de acordo com o vice-coor

denador OrivaI Correia, o
prazo para conclusão da obra
é junho de 2005, quando será

comemorado 20 anos da co

munidade. Isso se os recursos

na ordem de R$ 150 mil fo
ram angariados. Para tanto a

comunidade está realizando
no sábado uma solenidade de

CORREIODOPOVO 9

lança pedra
no sábado

Divulgação

Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro mostrada em maquete

lançamento oficial da pedra
fundamental para a constru

ção da Igreja Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro. Du

rante o meio-dia será ofere

cido um churrasco. Às 17h30
acontece a celebração de uma
missa no pátio da construção

e após um bingo. Segundo a

secretária da igreja, Marise
Martin, um livro ouro será

passado à comunidade e erp

presários de Jaraguá do Sul,
com informações com histó

rico da comunidade e da igre
ja, commetragem, custo, para

c y Bartel

Arquiteta apresenta projeto do Centro Histórico

saudosista, ele foi concebido
dentro de urna visão técnica;
para preservar alguns
referenciais da cidade que
estão desaparecendo pelo
progresso, através de restau

rações, criação de novos

ambientes, ampliação de pas
seios e intervenções privile
giando o pedestre, além de
embelezar a área de 12 mil

que colaborem com a cons

trução. ''Nosso trabalho é sé

rio e tem contado coma aju
da das pessoas da comunida

de que em regime de mutirão
ajudam nos trabalhos. Mas

precisamos de recursos tam

bém, porque infelizmente só

os angariados nos eventos não
são suficientes", explica.

O mestre de obras apo
sentado,FranciscoKitzberger,
tem trabalhado como volun

táriona obra e diz que de acor

do com cálculos preliminares
devem ser utilizadas 22 mil

pedras na construção da igreja
que será toda em pedra.

A construção acontece

num espaço de 1750 metros

quadrados, adquirido em

1999 com recursos da comu

nidade e está localizada acima
da gruta de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, local
que recebe milhares de fiéis

anualmente, principalmente na
SemanaSanta. (CELlCE GIRARDI)

Projeto de Revitalização foi apresentado aos empresários
]ARAGuA DO SUL - O

projeto de revitalização do
Centro Histórico de Jaraguá
do Sul, que é o conjunto de

praças, passeios e prédios
desde a rua Henrique Piazera

até a antiga delegacia de polí
cia, na avenida Getúlio Vargas,
foi demonstrado pelas arqui
tetas responsáveis na Associa
ção Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul. A iniciativapar
tiu há seis anos, pelas arquitetas
AnaWolf;Suzanade Souza,Si
mone Mattedi, Edson lima e

Ruth Borgmann, da Associa
ção deEngenheiros eArquite
tos, que decidiram contribuir
com a cidade, para a preser
vação de alguns referenciais his
tóricos, á humanização e

embelezamento da cidade. A

apresentação do projeto acon
teceu esta semana na plenária
da Acijs e Apevi e teve como

propósito solicitar o apoio das
entidades empresariais para a

sua viabilização financeira.
O projeto nada tem de

metros quadrados e todo o

seu entorno", declararam as

arquitetas.O custo estimado
da revitalização fica. entre R$
1,5 milhão a R$ 2 milhões. O

projeto foi encaminhado à

Brasiliae áFlorianópolis na ten
tativa de se conseguir recursos
através de dois caminhos: aLei

Rouanet, de captação através

<

do imposto de renda ou a Lei

/

Estadualde Incentivo àCultu-

ra, pela renúncia fiscal do
ICMS. ''Éum projeto rico, ou
sado e belo, quemerece o nos
so integral apoio", observou
o presidente daAcijs, Paulo da
SilvaMattos.

Segundo a arquitetaRuth
Borghman o projeto con

templa espaço multiuso com

brinquedos para crianças, pe
quenas apresentações de co
rais, um café cultural, além de
um calçadão com jardim,
bancos, tornando o espaço
mais confortável e convida
tivo para um passeio e um

descanso. Uma ciclovia tam

bém está prevista.
''A prefeitura está nas

tratativas com relação aaqui
sição dos prédios da rede

ferroviária. Atualmente a rede
cedeu o prédio para o po
der público em troca de

manutenção.E paralelamente
a este projeto está correndo ,

atrás de recursos para a

revitalização dos prédios.
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I FOGO: SOCORRISTAS DA MICRORREGIÃO ATENDERAM UMA MÉDIA DE 15 CASOS DE INCÊNDIO,

Bombeiros criticam a falta
de consciência da comunidade

]ARAGUÁ DO SUL - Os

socorristas do Corpo de
Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul e

Guaramirim foram aciona

dos para conter aproxima
damente 15 casos de incên

dio ocorridos na tarde de

ontem, O clima seco e o ven

to forte, aliados à falta de

consciência de pessoas que
ateiam fogo para queimar
lixo e fazer limpeza em ter

renos, fomentaram a propa
gação das queimadas, dificul
tando o trabalho dos bom

beiros, Chamados em deter

minado local, imediatamen
te seguiam para outros pon
tos considerados ainda mais

críticos. Como o fogo esten

dia-se em plantações de

eucalipto' rapidamente, os

socorristas tentaram conter

as chamas abafando o local

e, para evitar que as residên

cias fossem atingidas, resfri
aram o mato ao redor das

casas,

Alexandre Bago

Vento propagava as chamas, dificultando para os bombeiros

Até o fechamento desta

edição, os caminhões auto

bomba-tanque e auto-tan

que, alérr; de aproximada
mente 20 homens ainda es

tavam trabalhando para apa
gar incêndio nas localidades
de Ana Paula 4, Alto

Garibaldi,Wigando Meyer e
Jaraguá 99. "Todo mundo
sabe que atear fogo em-lixo
ou em terrenos para fazer

limpeza, além de ser proibi
do, ser crime ambiental, é

uma prática perigosa, que
coloca em risco a vida de

muitas pesso�s, tanto a de

moradores em geral, quanto
a.dos socorristas, que se des

dobram para conseguir con
ter as chamas. Por isso nós
pedimos que a' comunidade
se conscientize sobre esse

. problema, especialmente nes-

. ta época dó ano.,onde. o c:�-
'

101' é forte e há milito veh-'

to", reforça o bombeiro
Marcelo Klitzke� El� enfatiza

que as pessoas que forem

pegas em flagrantes ,podem
ser autuadas p�la polícia;
"Por isso contamos com o

apoio das próprias pesso

as? yizinhos que percebam
a irregularidade, que façam
denuncia, pode ser anôni

ma, mas q\,le avisem a polí
da (190) ou a ouvidoria da

prefeitura (156). Felizmen
te ninguém se machucou'
ontem, mas não, .precisa" .

,
.

mos esperar que isso ocor-

ra para se tomar alguma
providência", .

critica.
(FABIANE RIBAS)

Projeto cuidadores de idosos teve aprovaçàototal
]ARAGUÁ DO SUL - De

terminadas familias defron

tam-se com situações inespe
radas em momentos inusita

dos e muitas vezes não estão

preparadas oubem instruídas

para trabalhar certas prova
ções. Depois de efetuar pes

quisa em campo, profissionais
do Centro de Convivência da
Terceira Idade perceberam a

necessi?ade que muitas pes
soas sentiam em obter mais

informações para melhor

atender e cuidar de familiares

encarnados, de pessoas que
de repente sofreram algum
acidente ou adquiriram doen

ça, tornam-se dependentes.
Com base nessa carência, ini
ciaram o projeto piloto
"Cuidadores dos Idosos, con
texto domiciliar e familiar" em

setembro, encerrando-no na

tarde de ontem.

A idéia inovadora pro

porcionou a 15 pessoas o re

cebimento de informações
sobre maneiras de cuidar da-

Alexandre Bago
Curso passou informações relevantes para cuidar de encarnados

queles que têm dependência
para deslocar-se ao banheiro,
alimentar-se, tomar remédios,
fazer exercícios, entre outras

necessidades. Para repassar
esses conhecimentos, o pro

jeto contou com o

engajamento de profissionais
como fisioterapeutas, te-

rapeuta ocupacional, psicólo
go, enfermeiras e educadores

sociais em educação física.

"Ficamos realmente muito

contentes com o sucesso do

trabalho, pois percebemos
que muitas pessoas precisa
vam desse suporte. Além de

trocarem experiências com os

demais participantes, adquiri
ram conhecimentos para
melhor cuidar de uma pes
sóa que' requer atenção dife
renciada",menciona a educa
dora social em educação físi
ca do Centro de Convivên
cia, Tânia Regina da ��aça

.

Nunes.

Mais nova no grupo,
Karine Klein tem 16 anos e

desde os 12 era responsável
pela avó, que faleceu no co

meço desteano: "Como mi
nhamãe emeu irmão tinham'
de trabalhar, eu ficava em casa

sozinha com minha avó e ti

nha: de tomar conta dela. Eu

quem preparava a alimenta-
,

/ ção, dava banho, trocava de

roupa. Esse zelo que tinhapor
elame despertou interesse em
fazer trabalho voluntário no

hospital epor isso fi? essecur
so, para reciclar e poder ser
mais útil", salienta.

Como o projeto teve apro
vação total, terácontinuidadeno

próximo ano. (FABIANE RIBAS)

QUINTA-FEIRA, 20 de novembro de 200J Q

FALECIMENTOS
Faleceu às 06:40 horas de 17/11 o Senhor
Jose Lino com idade de 66 anos, deixando
enlutados a esposa, 5 filhos/ 1 nora, 2 netol
e demais parentes e amigos.
sepultamento foi realizado em 18/11 àl
09:00 horas, saindo o féretro da Igreja
Evangélica da Ilha da Figueira seguindo e

para o Cemitério Municipal da Vila Lenzi. re

Faleceu às 02:00 horas de 18/11 o Senhor
. rt

Rudolfo I<laÉunde com idade de 84 anos,l
deixando enlutados 1 filho, 1 cunhado/ li
cunhada, noras, genros, netos, bisnetos e ni

demais parentes e amigos. O sepultarnenn] ca

foi realizado em 18/11 às 16:00 horas, n1

s a i n d o o f é r e t r o das u a r e si dê n c i a na

E s t r a d a J a r a g u a s i r] h o em G a r i b a I di

seguindo para o Cemitério Martin

Faleceu às 10:05 horas de 19/11 o Senhor Oi
João Casimi ro Matucheke com idade de 83

en

anos, deixando enlutados os filhos/ genros,

noras, netos, bisnetos e demais parentes e

amigos.' O sepultamento será realizado te

hoje/ 20/n às 10:00 horas, saindo o féretro

da Igreja Nossa Senhora das Graças na

Bana do Rio Cerro s e q u i n d o

Cemitério Barra do rio Cerro.

LOTERIAS

Megasena,
Quina e

Quina
concurso: 1226

1 4 - 1 8 - 25 - 35 ' 66

Até O

fechamente
desta edição os

sorteios da Loteria Federal
concurso 03786

1°_ Prêmio: 67.720 PI
2° - Prêmio: 27.471

aa11Lotomania não 3° - Prêmio: 27.345
haviam feitos 4° - Prêmio: 70.763

� 5o.-.p.ffi.m.io.:..3.4.•4.89..,1
�';"_-----------------íl:1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO �

De conformidade com o artigo 14/ inciso 11/ dos Estatutoí o

Sociais, pelo presente Edital ficam convocados todosOí n

associados na "SOCIEDADE BENEFICENTE
.

H U MANTIAS JARAG UAN ES E" para a ASS EM BLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA/ que será realizada na Rua

Francisco Veqini, s/n, Jaraguá do Sul/ SC, no dia o5�e,
Dezembro 2003/ às 19:00h em primeira convocaçãoeaíll19:30h em segunda convocação, com qualquer número
de presentes/ para tratar da seguinte ordem do dia:

1. discussão e votação dos novos Estatutos Sociais;
2. admissão de novos sócios;
3. Reforma e inventário patrimonial;
4. prestação de contas.

Jaraguá do Sul, 18 de novembro de 2003.

.

JOSÉ HÚMBERTODE SOUZA
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� Canoístas demicrorregiãovão
I

disputar vaga às olimpíadas
]ARAGUÁ DO SUL - o

clube de Canoasem
entucky obteve ótimos

resultados na competição
realizada no final de sema

na passado, na cidade de

onnazina, no Paraná. Os

atletas Adilson

I onnmerening e Diogenes

I aos representaram o Mu

nicípio, disputando com

canoístas de alto nível téc

nico nas provas de Slalom.

as provas deRafting, com
oito equipes e sete provas,
o Kentucky obteve a quar
ta colocação. Nas provas
de Slalom,Adilson superou
os pa-ranaenses, ficando

em primeiro lugar na cate

goria Más-ter, enquanto
que Diogenes ficou com a

.

sétima colocação na Cade

te. Nas Slalom Plástico

Opern, Adilson subiu no

lugar mais alto do pódio
com Diogenes em quarto
lugar.
Outra categoria em dis

puta foi a visitante, na qual
havia quatro atletas de Três

Coroas (RG), um de

Cerquilho (SP), todos da

seleção brasileira. Adilson

Pommerening mostrou

técnica e habilidade, fican
do em quarto lugar, dei
xando um atleta da seleção
para traz.

- A nossa ida para
Tomazina foi justamente
para ver o nível técnico

dos para,naenses, pois
existe uma grande possi
bilidade de sair -umapis
ta oficial de Slalom em

Schroeder para realizar

uma eliminatória nos dias

31 de janeiro e 1 de fe

vereiro do próximo ano

para os jogos Olímpico
de Atenas. Queremos
colocar alguns atletas do

Kentucky entre os 20

melhores atletas do Bra

sil para participar e dis

putar uma das duas va

gas para a Olimpíada.
Esta conquista só foi

possível graças a empre
sa Bretzke Alimentos,
que apóia os atletas

jaraguaenses -, destaca.
(FABIANE RIBAS)

FME AVALIA EVÉNTOS 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

II Escola Wizard Idiomas. Destinado a professores e

W 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/FME, Cleide Mosca, lembra que estas

avaliações acontecem anualmente, apresentando-se
Como ótima oportunidade a quem deseja pr�por
tnudanças e apresentar novas idéias.

I Louvorzão Evangelístico
o conselho de amigos da missão (COAMI-JGS) está
promovendo um grande encontro em Jaraguá do Sul. Será
um precioso tempo de comunhão, louvor e adoração àquele

��e ,nos enviou artravés da palavra "ide", portanto, fazei
sClpulos de todas as nações ...

" (Mt. 28,18")

Locai: Pátio da Igreja Evangél ica Luterana

D
Centro � Apóstolo Pedro

[�t�: 23 de Novembro de 2003 (Domingo)

tIC10: 18 horas

E�Uvor: .Grupo Musical Água da Vida

Pa��g�list�: P. O ietmar Wimmersberqer
tlclpaçao Especial:Banda M" ,.

Iuustér!o Alvo Certo (B umenau)

Atleta dedica-se nos treinos para conseguir levantar até 180 quilos
Alexandre Bago

•

ESPORTE CORREIODOpovoll
esporte'@jornaicorrelodopovo.com.Jj-r-'

.VAGA: DEPOIS DE VENCER O ESTADUAL, ATLETA BRIGA NO BRASILEIRO PARA GARANTIR VAGA AO MUNDIAL

Campeão de levantamento de
atuar no brasileiro

GUARAMIRIM - o

campeão catarinense de

peso corporal, Leandro
Cardoso, vai representar
Santa Catarina nas dispu
tas do campeonato bra

sileiro da modalidade,

que será realizado em São

Paulo, dia 21 de dezem

bro. A conquista foi ad

quirida no último final de

semana, em Blumenau,

quando o guaramirense
conseguiu garantir a pri
meira colocação no levan
tamento de peso, na cate

goria 75 a 82 quilos: Além
dele, mais seis atletas ten

taram assegurar a vaga,
mas não obtiveram êxito.

Apesar de contar com

apoio da Federação de

Levantamento de Potên

cia, Leandro ainda preci
sa de respaldo financeiro

para a,tuar em mais com

petições na próxima tem

porada.
Paralelo à profissão de

mecânico, o guaramirense
treina a modalidade es

portiva como forma de

manter um estilo de vida

mais ativo. Nos últimos

cinco anos, passou a ins-

crever-se em competição
e dispõe de currículo vas

to em títulos. Dentre os

principais, Leandro men

ciona ser campeão sul

brasileiro de levantamen

to de peso, campeão
paranaense, bicampeão
do estadual, e tem como

meta vencer o brasileiro

para garantir vaga ao cam

peonato mundial, pro-
gramado para o próxi
mo ano. "Eu estou me

dedicando para isso, trei
no todos os dias com o

acompanhamento do

preparador Cristiano

Persike, da Harry Fitness
Academia, além de con

tar com apoio de um

nutricionista, que me ori
enta na questão da ali

mentação e no consumo

de suplementos
energéticos", diz.

Um dos problemas
enfrentados pelo atleta

refere-se ao preconceito
com relação ao uso de

drogas para ficar com o

corpo musculoso. "Tem

pessoas que vêm atletas

como eu e associam à

anabolizantes, mas acredi
to que com o tempo e

com mais divulgação da

modalidade esse rótulo

possa ser derrubado", sa
lienta.

Em 2004, além de ter

como meta a participação
no mundial, Leandro pre
tende alcançar números
ainda mais elevados em

termos de levantamento

de peso. "Hoje consigo
erguer até 150 quilos, mas
minha intenção é resistir

até 180", destaca. (FABIANE
RIBAS)

Guaramirimvai sediarúltimas etapas ,develocidadenaterra
GUARAMIRIM - A

Apavi (Associação dos

Pilotos Amadores do

Vale do Itapocu) vai pro
mover este final de sema

na a oitava e penúltima
etapa .da Copa Norte de

Velocidade na terra, no

autódromo Silvestre

Mannes, localizado em

frente à Weg Química, A

disputa vai reunir mais de
80 adeptos de velocida

de vindos de diversas "ci

dades do Norte do Esta

do. Eles vão competir nas

categorias Kart Cross,
Gaiola Ar, Gaiola AP,
Street Car Tração Trasei

ra, Street Tração Diantei
ra, além e Fórmula

Chevrolet. As tomadas de

tempo têm início previs
to para as 13 horas de sá-

bado e as provas come

çam domingo, às 9 horas.

Vistoriada e aprovada
pela Fauesc (Federação
de Automobilismo do

Estado de Santa Ca

tarina), a pista do autó

dromo conta com 850

metros de extensão e pro

porciona bastante veloci

dade aos pilotos, que te

rão a habilidade à prova.
"O local conta com área

bem ampla para com

p o rtar bem o público
que prestigia esse evento.

A vantagem é que a mai

oria dos participantes
vem de cidades da

microrregião, o que atrai

a comunidade", meneio-
, na o presidente da Apavi,
Vilmar Gaedtke, o

Mimo, acrescentando que

tem expectativa de reunir

aproximadamente três

mil pessoas.
O presidente destaca

que apenas duas catego
rias já têm definidos os

campeões - Gaiola mo

tor AP, Edílson Spezia, de
Jaraguá do Sul, e no Kart
Cross, Romir Roeder, de

Joinville. Nas demais, a

decisão pode acontecer

neste final de semana ou

apenas na última etapa,

prevista para os dias 6 e

. 7 do próximo mês, no
vamente em Guarami

rim.

A copa tem como ob

jetivo divulgar esta moda-
.

lidade e oportunizar o
,

congraçamento entre os

pilotos. "Quando funda

mos a entidade contava-

mos apenas com 18 adep
tos, hoje são mais de 80",
diz. Além do esporte em

si, os organizadores do

evento apresentam uma

preocupação com a res

ponsabilidade social. "Nós

não visamos lucro, então
efetuamos parcerias com

entidades filantrópicas. A

parte de alimentação, por
exemplo, será explorada
pelo grupo Carassol, de

Guaramirim, e a portaria
pela Ajadefi (Associação
Jaraguaense dos Deficien
tes Físicos), de Jaraguá do

Sul. Também vamos en

tregar parte do dinheiro
arr.ecadado para os bom

beiros e para a campanha
do natal sem fome do

Município", enfatiza.

(FABIANE RIBAS)

peso vai

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• FINAL: SÁBADO SERÃO CONHECIDOS OS CAMPEÕES DE CADA CATEGORIA EM JOGOS DE TÊNIS DE MESA

12 CORREIODO POVO

Inscrições para o ··torneio de
tênis de mesa encerram hoje

entre outras.

Na oportunidade se

rão conhecidos os atletas

campeões de 2003 nas

categorias Pré-mirim 9

anos, Pré-mirim 11 anos,

Alexandre Bogo

Torneio visa identificar novos talentos no tênis de mesa

Mirim 13 anos, Infantil
15 anos, Juvenil 18 anos

e adulto com idade livre.
Além dos campeões por
categoria, tlaverá disputa
pelo troféu de campeão
Clube/Esc<?la. Serão pre
miados também o atleta

destaque e os apoiadores
do evento. Na classifica-

ção até o momento, há

uma disputa acirrada en

tre a Escola Municipal de
Ensino Fundamental
Ribeirão Molha, que
soma 3060 pontos, e a

equipe visitante Luciano

Lutz, com 2526 pontos.
O presidente da

LNCTM (Liga Norte

Catarinense de Tênis de

Mesa), Rodrigo Tolen-

tino Luz, informa que os

primeiros colocados se

rão premiados na ceri

mônia de encerramento

das atividades de 2003,
marcada para o dia 5 de

dezembro. "A intenção
deste torneio é massificar
a prática do tênis de

mesa, descobrir talentos
e selecionar os atletas

que se destacam para que
representem J araguá do
Sul em competições ofi
ciais", salienta. Para a

proxlma temporada,
Luz espera contar com

o engajamento de mais

professores e tem expec
tativa de envolver ainda
mais atletas. As pessoas
interessadas em partici
par podem efetuar ins

crições até o dia de hoje,
no Centro de Treina

mento de Tênis de Mesa,
no valor de R$ 5,00.
Para mais informações,
ligar para os telefones

9975-3120 ou 9952-
8478. (FABIANE RIBAS)

Pré-Mirim apresenta equilíbrio na conquista de títulos
]ARAGuA DO SUL - o

Festival Escolar Pré-Mi

rim/2003 apresentou um

equilibrio entre os com

petidores, pois apenas
duas das 33 instituições
participantes conseguiram
dois títulos de campeões
- Emef Guilherme.
Hanemann, no handebol,
no masculino e feminino;
Emef Albano Kanzler,
no futsal e no tênis de
mesa masculino -, en

quanto que os demais tro
féus foram conquistados
por nove escolas diferen
tes: basquete, Instituto

Educacional Jangada
(masculino) e Colégio
Divina Providência (femi
nino); xadrez, Emef
Anna Tôwe Nagel (mas
culino) e Emef Renato
Pradi (feminino): atletis
mo" Emef Marcos
Verbinnen (masculino) e

Emef Machado de Assis

(feminino); vôlei, EEB
Erich Gruetzmacher

(masculino) e Colégio
Marista São Luís (femini
no); tênis de mesa femi

nino, EEB Giardini Lenzi.
Promovido pela FME

(Fundação Municipal de

Esportes) e destinado a

estudantes com idade até
12 anos (nascidos a par
tir de 1991), o Escolar
Pré-Mirim reuniu um to

tal de 1.487 alunos atletas
inscritos e foi realizado
em duas etapas. A pri
meira delas ocorreu no

período de 3 a 7 deste

mês, envolvendo compe
tições masculinas e femi
ninas nas modalidades de

atletismo, vôlei e tênis de
mesa. J á a outra fase
aconteceu no período de

terça a sexta-feira da se

mana passada (11 a 14/

11), com a disputa dos
troféus de xadrez, bas
quete, handebol e futsal.
A diretora de Promoções
de Eventos, Cleide Mos

ca, salienta que, "assim
como as demais promo
ções da FME, esta tam

bém 'tem a finalidade

oportunizar a prática
desportiva na escola, es
timular a confraterniza

ção entre alunos, profes
sores, comunidade, escola
e organização e favorecer
'a melhoria da qualidade
de vida através do espor
te e lazer".

I

QUINTA-FEIRA, 20 de novembro de 2003
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Próximos Jogos
Brasileiro Série A

22/11Adético-MG x Fortaleza

Figueirense x Internacional

Coritiba x Ponte Preta

Flamengo x Criciúma

Grêmio

Oligás conquista título do
varzeano de Guaramirim

]ARAGUÁ DO SUL
- Um público superi
or' a duas mil pessoas
assistiu no último sába

do, no. Estádio João
Butschardt /(Seleto) a

vitória da equipe
Oligás por 1 a O sobre
o Beira Rio, na decisão
do Campeonato Var

zeano "Ronaldo Miron

da Silva". O gol da

partida foi anotado aos

1 7 minutos do segun
do tempo por Dionei

em cobrança de pênal
ti. Foi a única derrota
da equipe do Beira Rio
em todo o campeona
to. N a preliminar, o

Cruzeiro conquistou o

terceiro lugar da com,

petição ao vencer. o

Bela Vista por 3 a 1.

Promovido pela Se,
cretária de Esportes,
Lazer e Promoções de

Eventos, da Prefeitura
de Guaramirim, o cam

peonato iniciou em ju
lho, teve 109 jogos,
com 541 gols marca

dos (média de 4,69 por
partida). O artilheiro
foi o atleta Luiz An

drino (Beira Rio) com

18 gols marcados. A

defesa menos vazada
foi a do Beira Rio que
sofreu nove gols.

Matrículas Abertas

VENHA CONHECER

]ARAGuA DO SUL -

Os organizadores da úl- LA
tima etapa do Torneio
Norte Catarinense de
Tênis de Mesa têm ex

pectativa de reunir apro
ximadamente 120 adep
tos desta modalidade es

portiva neste final de se

mana. A final será dispu
tada nas mesas do Cen
tro de Treinamento, a

partir das 8 horas deste

sábado, com previsão
para prosseguir ate às 20

horas, efetuando uma

média de 420 partidas. A
competição vai atrair
mesa-tenistas vindos de
diversas escolinhas distri-
buídas em Jaraguá do

Sul, além de representan
tes de clubes de Itajaí,
Balneário Camburiu,
Camburiu, Guaramirim,

www.divina.gI2.br
Telefone: 371-0779
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