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INSTALAÇOES ELETRICAS

Graciola é O novo presidente
da OAB de Jaraguá do Sul

O advogado da área de direito civil e familiar, Osmar Graciola é o novo presidente
da subseção de Jarasuâ do Sul. Ele assumirá o triênio 2004 a 2006. Página 5

Código em bicicletas permitirá
que ciclistas sejam notificados

_..-

Cesar Junkes

A comissão de educação no trânsito de Jaraguá doSul vai se reunir dia 24 para discutir a questão do cadastramento das bicicletas
que circulam na cidade. A intenção do registro é poder nofificar aqueles que infringirem o código de trânsito. Página 10

Cesar Jun es

Associação Jaraguaense de
.

Deficientes Físicos há sete anos

trabalha junto aos empresários e à
comunidade a inserção social através
da colocação de portadores de
deficiência no mercado de
trabalho. Página 6 e 7

Nadadores vão atuar

por se em Brasília

Os atletas Aline Franzner,
Bárbara Hermann, Mayara
Martins, Eduarto Junkes,Janos
Franzner da Silva e Willian

Maul embarcam para Brasília

para disputar os Jogos da Ju
ventude.

/ PÁGINA 11

Malwee precisa de

um empate para
trazer a final à JS

PÁGINA 12

Área industrial de
Guaramirim receberá

pnmerra empresa
PÁGINA 3
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Andar com fé
,

OSMAR GÜNTHER -- Engenheiro civil, ogunther@uol.com.br

''A calçada é o espaço onde a cidadania começa a ser respeitada'" (Philip
Anthony Gold, eng." especialista em tráfego e transporte, consultor do

)�IP - Banco Interamericano de Desenvolvimento)
" '<::' :;..- '�

,.r� �{�;'�"" ,/
" <

Fala-semuito em bicicletas e ciclovias por aqui. E o tráfego desordenado
e cáotico de'bicicletas, não raro na contra-mão e em calçadas, acaba por
alvejar o atormais vulnerável e frágil no' trânsito: o pedestre. Que circula
em calçadas, :Que corrio espaço de pedestrianização, é mal conservado e

construido, quando não .inexistente.
Trata-se de-tema que começa a ganhar corpo, quando se fala em segu

rança no trânsito. Até porque pesquisas mostram que emmuitas cidades
mais que 30% dos deslocamentos diários se dão a pé. O Paraná levantou,
o estado das calçadas de suas 4 maiores cidades (Curitiba, Foz do Iguaçu,
Londrina e Maringá), e apresentou-o no 1 ° Seminário Paranaense de Calça-
-das (Cu,#ti?a;' 28/10/03). Já as calçadas de SC, foram mote de ampla
reportagemna imprensa escrita catarinense em 13/10/03, com os casos de

" Florianópolis, Criciúrna, Lages, São José e Chapecó. Em geral, as condi
ções dás diiç�das são precárias, apresentando aguda deficiência nos seus 3

principais indicadoresde qual.idade: fluidez, conforto e segurança.
Só para provar a relevância do assunto, o IPEA - Instituto de Pesquisa

EconômicaAplicada (doMinistério de Planejamento, Orçamento e Ges

tão), em conjunto c/ aANTP - Associação Nacional de Transportes Públi
cos, publicou em maio desse ano um estudo sobre acidentes sem veículo
em SP. Resultad�: 6% da população paulista já se acidentou por falta ou
má conservação de calçadas, a um custo médio de R$ 2,5 mil por queda.
No Brasil, o custo total das quedas e tropeços nas cidades alcança a nada

desprezível cifra de R$ 3,1 bilhões, o que já justificaria investimentos na
melhoria de nossas calçadas, segundo o citado consultor Gold.

;

O BID, ao conceder financiamentos para pavimentação viária, vêm
condicionando-os a que o Poder Público ��surna a responsabilidade pela
construção dos passeios. O que hoje não ocorre, atribuindo-se ao dono
do imóvel lindeiro essa responsabilidade. Como estes não cumprem a sua

parte e a ação fiscal.izadora é incipiente, têm-se um tratamento inadequado
e sem padrão para as calçadas. Esse quadro tende a ser revertido, como
párece sinalizar o BID, com a mudança na legislação, passando-se essa

responsabilidade para o Poder Público, a exemplo da pavimentação do
leito da via. Formas de execução passariam por parcerias, por ex., onde o
Poder Público entraria com amão-de-obra (o que gera emptego e garante
a construção correta) e os proprietários corn o material. '

Calçada existe para segurança do pedestre, .para embelezamento da,'
cidade e para valorização dos imóveis. Hoje, ernjaraguá, sob o pretexto da
falta de ciclovias, muitos ciclistas usam e'abusam das calçadas e do Serni-"

calçadão central, o que configura direção perigosa. Lugar de bicicleta, que é,.
veículo, não é na calçada (arts. 58, 59 e 255 do CTB - Código de Trânsito,
Brasileiro). Há também proibição terminante e expressa no Código.Muni- :

cipal de Posturas (inciso III, art. 176). Até porque colocar a vida de outrém.
'

em risco direto e iminente afronta o art. 132 do Código Penal.

Quanto à falta de ciclovias, é inaceitável que pedestres paguem esse,

preço. Até porque quando muito lhes restam nesgas de calçadas, que os'

obrigam muitas vezes a terem que transitar pelo' leito das vias.' Aliás, a
incolumidade do pedestre é obrigação de condutores motorizàdos enão
motorizados (§ 2°, art. 29 do CTB).

A questão da pedestrianização, que envolve risco à vida, deve merecer o
'devido e responsável trato, quer da comunidade, quer das autoridades.

Seja na obediência às regras de conduta veicular, seja na concepção de solu
ções de Engenharia de Tráfego e na fiscalização e punição aos abusos.

Afinal, o exercício do direito constitucional de ir e vir só tem sentido
desde que feito de forma segura. O título deste artigo, de uma composição
do ministro Gil, aplica-se à esta verdadeira guerra civil que é o nosso trân
sito urbano, em que ao circular em nossas vias mais que nunca devemos ter
fé na proteção divina à nossa integridade física.

PS: tanto eu qto. minha mãe, esta com mais de 70 anos, já fomos
vítimas de atropelamento por bicicletas sobre calçadas de Jaraguá, em alta
velocidade. Nem pedidos de desculpa ou atendimento tivemos. Ao con

trário, fomos xingados pelos seus condutores,

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

gramaticais necessárias. '

OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

____
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Exemplos que deveri

am ser seguidos e implan
tados em todos os muni

cípios brasileiros são os

sistemas de Associati

vismo e o Coopera ti
vismo. Pensando no bem

comum e conseqüente-
'v

mente visando uma soei-
;;'

edade mais igualitária e

não assistencialista, estes
sistemas permitem que

haja um desenvolvimento

social, politico e econô

mico linear e decisivo no

que se refere a ulttapassar
diferenças, preconceitos e

dogmas por um .objetivo
único.

Uma das características

de Jaraguá do Sul e dos mu

nicípios da microrregião é

exatamente 'a união entre
-

"

poder públic,o" inicia tiva

privada e a sociedade. Esta'

comunicação .entre pode-
, res, que se traduz em quali-
'dade"de vida para a comu

nidade, permite que se

avance a cada dia, inserin
do, por exemplo, pessoas
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r Se houuer um
planejamento

político em prol das
necessidades

comuns, certamente

será dado o impulso
para o

desenvolvimento e

se chegará a um

objetivo único
...J

normalmente marginaliza
das e sem expectativas fu

turas no contexto social.

Por outro lado, cabe ci

tar que o único setor que
"
ainda não está em perfeita
"sintonia C011) estas questões
é o dos partidOs políiicos.
Em, função d�'· focos de

egoísmo, que)eva1$'flio in
dividualismo imaturo, mui-

o"� <to, ' ..

, tos se deixarrLmilar"por pen-
�am�ntos medíoc�es e P<1'llf
CO sustentáveis. A tendêri

cia, nesses casos, 'é pensar:
, primeiramente ern si m�s�
mo, em s�gundo no parti
do e deixando a comunida

de em terceiro ou quarto

planos. Como exempl
podemos citar a últim

eleição, quando tivem

uma experiência negaliv
onde não elegemos ne

deputado federal nem est

dual. Nesses casos, o eg
ísmo e a ideologia pura

cega Imperaram.
Para 2004, este sera

grande desafio nas camp
nhas municipais da mi

crorregião. Se houver u

planejamento político e

prol das necessidades c

muns, certamente ser

dado o impulso para o de

senvolvimento e se chega
rá a um objetivo único, qu

premiará todas. as class

da comunidade.

Os partidos e seus cor

religionários não percek
ramainda que os tempos sã

outros e que tudo evoluiu
menos suas mentes e prá

, cas ainda voltadas à maDU

tenção do assistencialisnv
do individualismo. É hor'

de pensarmos na coleti\�
dade.:

O' Poder e a Sociedade

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn�
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ELEiÇÃO
O professor Sebastião da Silva Camargo foi

eleito coordenador regional do (Sinte)
Sindicato dos Trabalhadores em Educação

para microrregião da Amvali. De acordo com

o professor, as prioridades do Sinte são

a viabilização da incorporação do

abono oferecido pelo governo estadual até o

final do ano e a discussão do (PEE) Plano

Estadual de Educação, que pautará o ensino

em Santa Catarina nos próximos dez anos. O

PEE está sendo'discutido em cada município
da Amvali e durante encontro regional vai

I reunir todas as propostas para discussão e

analise.

10

II

SERViÇOS
O vereador Orlando Gilberto Gonçalves
anunciou na tribuna durante a sessão do dia

13 a ampliação de correspondentes
bancários da Caixa Econômica Federal para
2.250 novos estabelecimentos comerciais,

supermercados e mercearias localizados, nas
periferias de 251 municípios brasileiros até o

final do ano. Nesses novos correspondentes
bancários, em tempo real, a população poderá
efetuar pagamento de luz, água, telefone,
bloquetos da Caixa, saques e depósitos em

conta corrente e poupança, recebimento de

benefícios sociais do Governo Federal, do
INSS e do FGTS. Em Jaraguá do Sul serão

seis novos correspondentes bancários, três

até 15 .de dezembro: um no bairro Ilha da

Figueira, 110 supermercado Karsmircski; um no

bairro Vila Lenzi, no supermercado Lenzi; e

um no bairro São Luiz, no supermercado
Fronza. Os outros três serão implantados no,
início de 2004.

)'

11

SOLENIDADE
Os gabinetes dos deputados Dionei Walter da

Silva e Wilson Vieira (Dentinho) realizam

amanhã Sessão Solene em comemoração aos

20 anos da CUT (Central Única dos

Trabalhadores). O evento acontecerá às 19

horas no Plenário da Assembléia Legislativa,
em Florianópolis.

ENTRE ASPAS
"O,caminho é buscar empreendimentos
de grande porte". A afi rmação é de
Mateus Silvestrin, dá Associação dos

Municípios da Amvali, sobre alternativas
Para incrementar a economia de

Guarami rim.

POLÍTICA CORREIODOPOVO3
,
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IIMPULSO: FECHADO PRIMEIRO CONTRATO PARA INSTALAÇAo DE EMPRESA NA ÁREA INDUSTRIAL
�

Area industrial de Guaramirim" '

ganha
GUARAMIRIM - A

Prefeitura

Guaramirim realizou

ontem, durante a reu

nião do CDM (Conse
lho de Desenvolvimen
to Municipal), soleni
dade de assinatura do
contrato de comodato
entre a Prefeitura e a

Fundição SPH, de pro
priedade de Sado

Sasse, Heinrich Hartling
e Borguslaw Pikorski.

A empresa será a pri
meira a instalar-se no

parque industrial de 294

mil metros quadrados
adquirido recentemente

pela Prefeitura, que foi
dividido em módulos e

disponibilizado pelo sis

tema de comodato,
com compra após dez
anos.

Com projeto de ini

ciar a produção em

maio, a Fundição SPH

produzirá peças utiliza
das pela indústria auto

mobilística, que serão

destinadas aos mercados

• •

primeira empresa
de

• ••
Alexandre Boga

Os sócios Heinrich Hartling e Sano Sassi assinam o contrato

de São Paulo e Minas

Gerais, segundo o só

cio-proprietário Sario
Sasse que atua na área

técnica, produtiva e ad

ministrativa de fundição
há 30 anos.

A indústria pretende
atingir 600 toneladas de

peças ao mês quando
estiver trabalhando em

três turnos, o que 'está

pr:visto para acontecer

daqui há dois anos. Nes

ta primeira fase, explica

Sasse, serão empregados
60 funcionários, a mai

oria da microrregião.
De acordo com

Sasse, os motivos que o

levaram a instalar a em

presa em Guaramirim

são a provável duplica
ção da BR 280, com fá
cil escoamento no Porto

de São Francisco do Sul,
a mão-de-obra especi
alizada, matéria prima
acessível e os benefícios

fiscais e de infra-estrutu-

ra da P re fei tura,

disponibilizados pela Lei
Municipal de Incentivo.

"Significa muito, por ser
a primeira e _que trará

" uma credibilidade para
que outras empresas se

instalem na área industri

ai", afirma .Maur ici
Zanghelini, secretário de

Desenvolvimento Regi
onal, acrescentando que
outras cinco empresas
estão interessadas em

instalar-se imediatamen

te no parque.
O vice-prefeito muni

cipal, José Joaquim
Fernandes, repr�sentou o

prefeito Mário Sérgio
Peixer na solenidade e elo

giou a iniciativa dos em

presários e a atuação do
secretário de Desenvolvi
mento Regional. "O mu

nicípio só cresce com a

participação de empresas
como essa. Devemos mui

to ao Maurici, que bata
lhou para que isso se tor

nasse realidade", declara.
(CAROLINA TOMASElLl)

Caravana doDesenvolvimento reúne lideranças regionais
]ARAGuA DO SUL - A

Caravana do Desenvolvi

mento, formada por vári
os órgãos fomentadores de
desenvolvimento do Go
verno do Estado, passa
hoje pela região do Vale do
Itapoçu. Liderada pela Se

cretaria de Estado do Pla

nejamento, Orçamento e

Gestão com o apoio da
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Regional,
pólo Jaraguá do Sul, a Ca
ravana deve reunir todas-as

lideranças regionais no ,au
ditório da Fameg (Faculda
des Metropolitanas de

Guaramirim) a partir das 8

até as 13 horas, para discu- ,

tir as possibilidade de de
senvolvimento para a re

gião. "Nós estamos a ple
no vapor na confecção dos

projetos de desenvolvimen
.to com apoio dos grupos

temáticos. Esta será a me

lhor oportunidade para

apresentarmos o resultado
de nossas reuniões, buscan
do apoio de t?das as lide

ranças para conseguirmos,
efetivamente, um salta de

_

desenvolvimento para nos
sa região", declara a secre

taria de Estado do Desen

volvimento Regional,
Niura Sandra Demarchi
dos Santos.

O evento cumprirá
uma agenda rigorosa de

apresentações, iniciando as

8h3Q com a abertura ofici
al a cargo da Secretária

Niura. Em seguida, por
volta de 8h45 o secretário

de Estado do Planejamen
to, Orçamento e Gestão,
Armando César Hess de

Souza, fará uma palestra
sob o título "O Estado
como Indutor do Proces-

so de Desenvolvimento".

Em seguida, as 9h15, a se

cretária-adjunto da mesma

pasta, Anita Pires, fará sua

explanação sobre ''As Ba

ses parao Desenvolvimen
to Regional". Na seqüência,
as 9h45, o palestrante
Raimundo Ribeiro Martins

apresentará "Empreen
dedorismo/Vocação Eco

nômica". As 1Oh15, fechan
do a primeira parte do even
to, o diretor de geografia e

cartografia da Secretaria de
Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão,
Murilo Colaço, fará uma

apresentação do Perfil Sçoi
Econômico da Região.

Após a pausa para o

café, o trabalho reinicia com
a apresentação sintética dos,
projetos dos Grupos
Temáticos da Saúde, Edu
cação, Turismo, Infra-Es-

trutura, Agricultur,a, Meio
Ambiente,Desenvolvimen
to Social, Ciência e

Tecnologia, Geração de

Emprego e Renda, Segu
rança Pública e Cultura. Em

seguida os prefeitos da' re

gião vão expor ações de
desenvolvimento que colo
caram em prática em seus

municípios. Para finalizar a
Urbano Agroindustrial
apresentará um "case" so
bre desenvolvimento sus

tentável. O encerramento

do evento está previsto para
às 13 horas.

·'·i.s@t."a.com.Ia, ,
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.MERCADO: EMPRESA TExTIL QUE CONFECCIONA PARA GRANDES MARCAS ABRE LOJA EM JS

Amvale expande negócio e

abre posto de venda na fábrica
}ARAGuA DO SUL - A

Amvale Têxtil, empresa
jaraguaense especializada
na confecção de roupas
para marcas nacionais e

importadas, inaugurou re
centemente seu primeiro
posto de vendas no. mu

nicípio. Localizada naAve
nida Walter Marquardt,
1677, anexo à fábrica, a

loja foi instalada devido a

solicitações dos funcioná
rios e de pessoas que co

nhecem o produto, expli
ca o proprietário Edelceu
Scherer. "Fizemos este

projeto pafa atender às
necessidades locais", afir
ma..

Para a instalação da

loja, Scherer acrescenta que
foi feita uma pesquisa de
mercado. ''Analisamos o

mercado potencial em ter

mos de preços competiti
vos, produto, localização
e viabilldade da loja", de
clara.

A empresa que produz
confecções exclusivamen
te para marcas como

Fórum, M Officer, Ugo
Boss e Vila Romana, entre
outras, com o posto de
vendas passa a atender à

comunidade deJaraguá do
Sul e região com venda de

peças que levam o nome

Arnvale ..Além do produ
to de fábrica, uma outra

marca já disponibilizou suas

peças na loja. "E outros

clientes também estão pen- .

sando em colocar seus pro
dutos no posto", acrescen
taScherer.

Ern médio prazo,
Scherer planeja ampliar a

oferta deste tipo de servi

ço, aumentando o poten
cial de venda, aprimoran
do o produto, o atendi
mento e investindo em

midia. "Os próprios clien
tes estão gostando. A fa

chada da fábrica mudou e

o posto de vendas acaba
sendo um show roorn";
afirma o empresário,

MERCADO - Scherer

Consulta do IBGE confirma a retoma
do crescimento das. artividades econô
caso Apenas o Rio de Janeiro apresent
resultado negativo O IBGE (Institu
Brasileiro de Geografia e Estatístic
anunciou hoje (14) mais um indicador
que a economia está deixando a estagn'
ção para trás. De acordo com' o instituI
os índices regionais da produção indul G

trial apresentaram, em setembro, resultl
dos positivos em onze' áreas pesquisada
na comparação com setembro de 2002.
E s P í r i toS a n t o (1 6 ,2% ), P e r nam b ue

(15,3%), Bahia (9,2%), Rio Grande do]

(8,4%), São Paulo (5,7%) e Norde,

(5,6%) tiveram desempenho acima do o

tido em nível nacional (4,2%). As demai
áreas pesquisadas que .também tivera

resultados positivos foram Sul (3,8%)
Minas Gerais (2,6%), Santa Catarin

(1,8%), Paraná (1,7%) e Ceará (1,4%),
Rio de Janeiro foi a única área a apresen
tar queda de produção (-3,4%), influen

ciada pelos índices negativos de quími
ca, extrativa mineral e têxtil.

Em bases trimestrais, observa-se que n

período julho-setembro deste ano, em !f

lação ao terceiro trimestre de 2002, set

áreas tiveram crescimento. A indústria a

Espírito Santo mantém a liderança do de c

sempenho regional, com taxa de 13,9�
apoiada pelo crescimento da produção a

petróleo e pelo perfil exportador de se ,

parque industrial.
Pernambuco (6,4%), Paraná (2,3%), Ri

Grande do Sul (2,1%), São Paulo (1,6%)
Minas Gerais (1,2%) e região Sul (0,7%
também cresceram acima da taxa obser
vada na média nacional (0,2%). Nos de

mais locais, os índices foram negativo!
Bahia (-3,8%), Rio de Janeiro (-3;1%)to de amostras", afirma. II
Santa Catarina (-3,1%), Nordeste (_2,5°10Um aspecto interes-

sante levantado por
e Ceará (-1,6%).

Scherer é que, ao longo Em oito dos doze locais pesquisados o

dos últimos três anos, o resultados do terceiro trimestre supera
preço dos produtos tem os assinalados no trimestre anterior, cor

'sido definido pelo próprio .
firmando assim a ampliação do movimen

cliente. "Mas se apresen- to de recuperação no ritmo industrial, i
tamos um produto inédi- observado em nível setorial nos índice
tono mercado, eles geral- .

para o total do país.
mente aceitam as propos-

L-- ---' -

tas", acrescenta.
Desde sua fundação, a

Amvale Têxtil tem apre
sentando um crescimento
anual de cerca de 15%, nú
mero acima da média das

empresas na região. "O
que está sendo lançado no
mercado mundialmente
em termos de produtos,
nós temos no mesmo mo

mento", enfatiza. (CAROLI
NA TOMASELLI)

Alexandre Bago
Com a produção destinada a grandes marcas, a empresa apresenta crescimento anual de 15%

Alexandre Bogo
.

Edelceu Scherer: "Fizemos este projeto para atender às necessidades locais"

comenta que seu envol
vimento com o ramo têxtil
iniciou antes mesmo da

fundação da empresa, em
setembro de 1997. Forma
do Técnico Têxtil no Rio
de Janeiro e pós-graduado
em 1996, o proprietário da
Amvale atuou durante dez
anos na área de confecções.
"Sempre busquei ter meu
próprio negócio e a região
facilita a implantação de
uma empresa como esta",
esclarece.

Atualmente a Amvale

Têxtil, que possui uma fi
lial no município de Rio

Negro, conta com um

quadro de 40 funcionári
os diretos e cerca de 75 in
diretos. Até 2001, Scherer
explica que 80% da pro
dução era voltada às ma-

gazines, que continuam a

ser os principais clientes da
empresa. "Não estamos

vendendo para marcas

porque achamos que são

as maiores. Nós buscamos
atender esses clientes por
que dão retorno e visibili

dade", declara.
E para atrair esta seleta

clientela, a empresa dispõe
de uma estilista residente
em Londres e dois geren
tes de produtos, responsá
veis pela pesquisa de cole

ção. A atuação destes pro
fissionais, sornada às expe
riências dos estilistas das

próprias marcas, é que re

sulta num produto especí
fico para o cliente. "Reser
vamos aproximadamente
35% do faturamento bru
to para o desenvolvimen-

INFORME CP
TER A-FEIRA 18 de novembro de20
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IFESTA: AssOCIAÇÃO ITALIANA DE MASSARANDUBA PROMOVEU NESTE FINAL DE SEMANA la FESTA ITALIANA

•
•

"Iexondre Saga

I Graciola e Piazera, novo presidente e atual vice

OAB de Jaraguá do Sul

,

tem novo presidente '

,I

]ARAGuA DO SUL - A

Ordem dos Advogados do

Bras� OAB, subseção Jaraguá
do Sul tem novo presidente.

ti Osmar Graciola, 53 anos foi

°I eleito por 117 x 95 votos, com
n a chapa Advogado Forte e In-

dependente e 'Paulo Sérgio
In Arrabaça é o vice-presidente.

Osmar disputava com Altevir

nI FogaçáJunior da ChapaNova
Ordem. De acordo com

Graciola sua meta principal é a

agilização do judiciário para dar
t melhor condições de trabalho

II ao advogado com a instalação
imediata das duas varas já cria-

e das pelo Tribunal, inclusive na

0I comarca de Guaramirim com

a instalação de uma vara onde
o problema é bastante sério.

"Queremos dar agilidade aos

serviços forenses para que te

nhamais condições de melho-
rar o serviço dos promotores
e juízes. Além da preocupação
com advogado que não conse
guesobreviverdo judiciáriopro
curando outras alternativas

para sobreviver", conta

"O Senhor é quem
me ajuda, e eu não

tenho medo.
Quemal pode alguém

me fazer?"
Hebreus 13:6

Graciola que destacou que a

eleição aconteceu de maneira .

amistosa, sem incidentes.

O vice-presidente atual da

OAB deJaraguádoSul,Romeo
Piazera Junior sente-se seguro
em relação a entrega do cargo
ao novo presidente da OAB.

"Osmar é um profissional ínte

gro, de experiência
inquestionávele representaráos
anseios da classe com a com

petência necessária", destaca.A
atual gestão continua até final

deste ano e a partir de 2004

Graciola segue frente a OAB

até2006. ''Naqualidadedevice
presidente daOAB quero agra
decero empenhodetoda a clas
se destacadamente aos que fa

zem partedestagestão, e como

conquista destacamos a vinda

das duas varas da justiça fede

ral emelhorias significativásno
ambiente de trabalho destina

do aos advogados nos foruns

cível e trabalhista nos quais os
advogados da região atuam,

entre muitos outros", finaliza
Piazera. (CG)

REUNiÕES:
___IBIII
4" Feira - 19h30 - ENSINO

���
PARTICIPE!

Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi I Jaraguá do Sul - se

Fone: (47) 370-6180
www.casadeoracao.COm

Comunidade de Massaranduba

prestigiá Primeira Festa Italiana
MASSARANDUBA

Diveros eventos movimen

taram Massaranduba neste

final de semana. Exposições,
retretas e apresentações fol
clóricas foram algumas das

atrações promovidas com

intuito de comemorar os 42

do município. E neste final

de semana, dias 15 e 16 de

novembro aAssociação Ita
liana de Massaranduba rea

lizou a Primeira Festa Italia

na.A abertura aconteceu no

Sábado com apresentações
culturais, danças flclóricas e

apresentação do coral de

Rio dos Cedros, represen
tação teatral dos 120 anos

de imigração italiana à

Massaranduba, feita pela
comunidade de II Braço do
Norte. No Sábado também

aconteceu a apresentação
folclórica daAssociação Ita
liana de Guara-mirim e da

Associação Vêneta de

Ascurra e no Domingo tar

de dançante com I Primi

Tempi, de Joinville. O baile

O Colégio Marista São

Luís estará promovendo,
na noite desta quarta-feira,
19/11, a NOITE CUL

TURAL E ARTÍSTICA,
onde serão apresentadas 17

coreografias e 3 canções,
com a participação de 110

bailarinas do Grupo de

Dança Mari�ta São Luís,
coreografadas pela profes
sora Lígia Rocha e auxilia

da por Nara Lombardi.

As danças que serão exibi-

Vicky Bartels

Abertura da Primeira Festa Italiana de Masaranduba

de encerramento ficou por
conta daBandaArco Brasil,
de Massaranduba. A turma

da Porchetta também com

pareceu a festa levando seu

porco recheado e a comu

nidade de I Braço do Nor
te se fez presente com a Fes

ta da Polenta, com pratos

tipicos deliciosos.
Para o presidente daAs

sociação Italiana de

das são as que foram apre
sentadas no 9° Jaraguá em

Dança e outras ainda inédi

tas para a comunidade.

jaraguaense. Estanoite, cha
mada "RECORDA

ÇÕES", será um espetácu
lo para RECORDAR e

relembrar bons momentos

com muita luz e brilho.

A dança no Colégio
Marista São Luís é ofere

cida como atividade ex

tra-classe e visa, sobretu-

Noite artística e cultural no Marista

bolhas feitos

ar mais exigente
aos. Cor:

Mesmo que o

e agitado, você

Irolar o situação.
om o que diz ao

gl1Jtõ%j!f!e!9'h1�lleve! Co r:

Cinza.
Câncer - Faça o que Iro

ernbrondo-se

inguém é

rão pintar
paixão. Cor:

os você será

do. Não queira ser

lo ou ludo poderá
ir por abaixo. Cor:
Creme.

Virgem - Sentirá diliculdade
e trar. Tenho

o que. diz.
e,você e o goto
escartados. Cor:

Massaranduba, José Osnir

Ronchi a primeira edição da
festa aconteceu a contento

dos organizadores. ''A festa

foi muito boa, poderia ter

sido melhor se a chuva não

tivesse atrapalhado um

pouquinho, mas queremos

agradecer a todos pela pre
sença,

.

principalmente das

associações italianas que vie
ram de fora, como As-

do, desenvolver nas baila
rinas o aprimoramento da

técnica, o desenvolvimen
to sensório-motor, o in

tercâmbio entre outros

bailarinos e o espírito ale

gre e sensível na sincronia

dos movimentos. As co

reografias que serão exibi
das .. ressaltam a modali

dade moderno e contem

porâneo sendo que ou

tras modalidades como

hip hop (dança de rua)e

curra, Rio dos Cedros,
Nova Trento, Rio do Sul,
Rio do Oeste, Guaramirim
e nossa vizinha Jaraguá do

Sul, da Associação Bellu

nese", diz Ronchi.
Um dos pontos fortes

da festa foi o torneio de

Mora. Os vencedores foram

Rio do Sul, em primeiro.Rio
do Oeste em segundo, Rio
do Oeste em terceiro, Rio
do Sul em quarto, Jaraguá
do sul em quinto e

Massaranduba em sexto lu

gar. Na festa foram vendi

dos aproximadamente mil

pratos tipicos durante os

dois dias da festa. E cente

nas de pessoas pre-stigiaram
a exposição dos imigrantes
italianos. "Para a próxima
edição da festa estamos re

pensando a data, que pro
vavelmente será passada
para o mês de setembro.

Temos certeza que a cada

edição a festa ficará ainda

melhor e com mais atra

ções", finaliza Ronchi. (CG)

jazz estarão dando mais

brilho e harmonia nas

apresentações.
Venha prestigiar mais

este evento que o

MARISTA oferece à co

munidade. Traga sua famí

lia e seus amigos. O show

artistico-cultural será exibi

do no Ginásio de Espor
tes do Colégio 'Marista
São Luís,com início pre
visto para às 20h e a en

trada é franca.

ão se esqueço de
u Iodo espiritual.
orças poro

elk&Ghml?� pbstáculos. Evite

sl!tli:rr'Hsccrriii!l1campo aletivo.

Cor: Cinzo.
E

Ciúme ou grano

palhe o romance.

ções de verde e

- Não pegue mais

pode lazer.
e lamília e

Talvez vivo

Capricórnio - Não seja
pense bem anles de
senlir atraída por

. Vejo se vale o

nessa. Cor:

AC::WSl"i�jque esperto com

g_'S..�{}.Iõo de ouvidos o

10{Q�,1IIi:1ce;,soas invejosos.
smd1rall<Y6tI\lo, lalar rnors

cltol Clima tenso o dois. Cor:
Cinzo.
Peixes - Não queira impor o

pi . Procure. se
o galera sem

. Não laço tontas
o seu por. Cor:
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Fundada em 29. de junho de 1996 a Associação Jaraguaense de Deficientes

Físicos, a Ajadefi, conta hoje com 410 associados que recebem assistência e apoio
da entidade que procura auxiliar de alguma forma, as Pessoas portadoras de
deficiência física. O presidente Afonso José Petri, tem buscado junto a empresas,
empresários e sociedade civil a colocação destas pessoas no mercado de trabalho. E

aos poucos vem conseguindo. Hoje muitos trabalham nos estacionamentos

controlados, como o do Hospital São José e o Jaraguá, no Supermercado
B reithaupt, Ravel! i e União Saúde. Recentemente a associação conseguiu a

inclusão de deficientes trabalhando na Transitar Park, que é responsável pelo
estacionamento das ruas centrais de Jaraguá do Sul. E garantiram trabalho, em
época de eventos no Parque Municipal, onde cuidam do estacionamento do Sesi. O

lucro, vai para a entidade. Outra forma de arrecadação vem do estacionamento da
Caixa Econômica Federal, onde o faturamento bruto gira em torno de R$ 1,2 mil. A
associação repassa 20% para a Caixa e o restante é direcionado para o salário dos

dois funcionários, e despesas de material. Além disso, a associação também
administra a lanchonete da Rodoviária, ficando com o lucro das vendas. Desta

forma a Ajadefi vem conseguindo manter-se, embora seu presidente explique que
tem sido uma tarefa muito árdua. "A arrecadação do estacionamento dos hospitais
gira emtorno de R$ 16 mil, mas deste valor pagamos nossos funcionáríos, encargos
sociais e materiais de almoxarifado, restando cerca de R$ 2 mil, além disso,
repassamos 40% deste valor para os hospitais, o que nos sobra cerca de ,R$ 1,2 mil
reais e desse restante 20% é gasto em remédios para os funcionários que tem
convênio com a Ajadefi. Temos tudo devidamente registrado através de balancetes

mensais", explica Petri.
O transporte dos deficientes ao trabalho é feito através de um veículo Topic, que

fica encarregado de levar para o trabalho e depois para casa os trabalhadores da:

Ajadefi. Para manter este veículo a associação recebe R$ 722 por mês.da prefeitura
municipal. A ajuda é importante mas não é suficiente. O gasto com transporte qira'
em torno de R$ 1,9 mil. "O dinheiro é repassado apenas para transporte para o

trabalho, mas muitos desses precisam desta locomoção para a fisioterapia e para'
aula, por isso o custo aumenta", diz Petri.

A entidade também ajuda seus associados com acessórios para locomoção,
como cadeiras de roda, que hoje são em torno de 75 e aproximadamente 40

muletas, -que segundo Petri, estão todas emprestadas. "Não temos cadeiras e

muletas suficientes porque qualquer problema de locomoção, mesmo temporária as

. pessoas se direcionam a nós. Não vamos negar ajuda, mas muitos destes

empréstimo hoje, são para acidentados ou pessoas que não podem andar

tempo rariamente", exp I ica.

Conqu
A Ajadefi tem conquistado espall

e da sociedade civi I. Segundo Petri,
trabalho é complicado, principalm
formação escolar. "Mas estamos c

empresários que estão abrindo
deficiências físicas", declara PetrLI
anos, trabalha atualmente como ate

Antes, foi funcionária durante m

tecelagem que faliu em 2001. Log�
associou-se a Ajadefi, e pouco tem
lanchonete. "Não tenho muita instru

conseguir uma colocação no mer

Ajadefi tenho um trabalho, uma

renda", destaca Ivone. Além do salá'
da cesta básica. O mesmo tem aco

anos. Valíria sofreu paralisia infantil
se locomove somente com cadeirade
estacionamento do hospital São Josl
trabalho e graças a Ajadefi pude ter

uma renda. Para minha alegria
motorizada. H oje posso dizer que SI

que mora com a mãe.
Ivone Bersi trabalha na lanchonete da rodoviária

Respaldo dos
Todos os projetos tem o respaldo da sociedade

através de empresários que percebem na entidade a

seriedade de' sua diretoria que batalha Com seus

funcionários para conseguir ocupação. "Os deficientes

são pessoas normais que se diferem pela falta de

locomoção, mas infelizmente aqui em Jaraguá muitos

deles não tem estudo e consequentemente não

conseguem trabalho. O objetivo da Ajadefi não é

integrar a sociedade e os deficientes físicos através da

caridade ou da imposição, mas sim através de

oportunidade porque são tão eficientes quanto qualquer
outra pessoa. O que as diferencia das que não são

portadoras de deficiência é alguma limitação através de

trauma, mas que essa limitação pode estar em qualquer
pessoa. "Nós da Ajadefi acreditamos eu toda empresa

tem, em algum setor uma colocação para um deficientes

físico, que tem capacidade mental para exercer

tranqüilamente qualquer atividade que se adapte a eles

como a uma pessoa no

empresários estamos con

destas pessoas que norma

conseguir um emprego",e
O voluntário da Ajaden

comunidade precisa enten

oportunidade e não de esm

as pessoas estarão dando
mas procurando a Ajadefi
forma adequada aos quer
contribui para a não so'

representa os deficientesl
Ajadefi. Isso é associativi
fazer um trabalho digno,�
saber quantos são os defil
declara Alves, que recOm,
no voluntariado que po'
importância para a associa

Sede da �jadefi localizada ,na rodoviária
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ÁGUA VERDE - vende-se,
sobrado el 390m2, em

construção, el ter. de 675m2•

R$125.000,00. Tratar: 371-
5512. Creei 8054.

forro de laje, 3 qtos, 2 banho

el boxe, sala de visita el
telefone, eoz., lav. e

garagem, próx. da Igreja São
Judas. R$25.000,00 + 40x

R$215,00. Aceita-se carro

no negócio. Tratar: 371-
6069.

ALUGA-SE - qtos mobiliados.
Tratar: 370-3561 el
proprietária. Aceita-se carro ou terreno no

negócio. Tratar: 273-0687.

. -- .

ImOVelS

ANA PAULA - vende-se, suíte +

2 qtos, coz., sala, lav.

R$28.000,00 + pare. Aceita-se
carro. Tratar: 9145-7719.

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

el Alizete.

ANA PAULA II - vende-se, alv.,
cl 650m2, cl laje, cl estrutura
pI dois pisos, 4 qtos, 2 banh.,

ANA PAULA II - vende-se, cl
72m2, terreno com 420m2• R$
45:000,00 aceita-se

proposta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)
ÁGUA VERDE - vende-se, à
1.500m do centro, alv., el BARRA VELHA - troca-se, alv.,

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SciNIC ALlzÉ �

CuoALlTHl!Nnqu� 1.0 16V

Melhores Compres 2Q03
em SUIS Categorias.

Rede Renault. 183 Concessionárias 110 Brasil.

º-!_cave JARAGuA DO SUL
.

370·6006
.

Para ínformações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Conc�ssionãria RenalJlt para sua região.

BLUMENAU
322·8800

ITAJAI
348·8460

JOINVILLE
435·3700 I

Vale do Haja! e Utoral Norte - SC

Consórcio Ilenanlt
-
-
-
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voci lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR lOCALIZAÇÃO

. DE IA.AGUÁ?

R.y�

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,

.

apartamentos,
salas comerciais e

reformas de imóveis

Casa em Barra do Sul
c/30m' em alvenaria!
/pines, qto, sala, COZo :
Terreno cl 228ni."
murada, piso em'
cerâmica qUÍl�,da,'
próx. a lagoa. R$:
25.000,00. Não aceita:........................ � .

Prestações até
o contem loção

Plano de Opção na

Contemplação VENDAS/LOCAÇÕES
Loia$ e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)RS 40.000,00 \ piso, 3 qtos, sala de visita c/
telefone, copa, coz., lav. e gar.
R$23.000,00 + 32x R$500,00
negociável. Aceita-se carro.

Tratar: 9137-557.3.

CASA PRÓPRIA - REAUze SEU SONHO

FUJA DO ALUGUEL US�DO SEU FGTS!

Consulte nossos

pràzos de
pagamento.

� 11.245,00 _'__R$ 98,80
21.130,73 R$ 185,65

$ 30.850,87 R$271,05
$ 42.261,47 R$ 371,30
61.180,83 R$ 537,53
88.923,07 ---R$ 776,43

� 103.923,07 R$ 913,06

.Consõrcio BattlsteUa
QUEM CONHECE, CONFIA. LÓCALIZACÃO:

'

Rua Marechal Oeoc!O{O
da Fonsec�972" Centro ,

FONE: (41)275-3070
CONSTRuSll R

. " I
"Inovando Conceitos de Vida"

Mandarino: 275 ..3731 / 275·0051
www.consorciobatisfella.com.br

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

c/ proprietária. e garagem. Rua Hermann

schulz, 169. Tratar: 370-7443
ou 9125-2058.

c/ 3 qtos, sala ampla, coz., chur.,
área de serviço, murada por
casa em Jaraguá do Sul no

centro. Tratar: 371-5592 c/
João.

3 qtos, banh., sala de visita,
copa, eoz. e garagem p/ 4.
carros. R$20.000,00. Aceita-se
carro no negócio. Tratar: 371-
6069.

BAEPENDI - vende-se, 420rnl,
fundos da Rodoviária, 12x35m
R$ 40.000,00. Tratar: 371
3922/91224198 (WalterjO
--,--------- r€

BARRA � vende-se, c/ 7.500rn' o

+ casa em alv., e/100m'. Rua a

Bertha Weege, 1945.
R$14Q.000,00 à vista ou

entrada de R$50.000,OO + 1�

R$9.000,00. Tratar: 37&
2601.

,

do Sul. Tratar: 275-3i'Og-bu
9909-0502. -

.._-----
ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

PRECISA-SE - moça p/ divíciÍr
apto no centro. Tratar: 371-
5503 ou 9902-3397 hor. comI.JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, de alv., quitada, c/ 3 qtos,
sala, coz., banho e lavo' Na Rua
das Flores, 120. Tratar: 27él-
0126.

VENDE-SE - de alv., na Rua João

Planinsheck, c/ 3 qtos e demais

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

CENTRO - vende-se; c/ 1 dorm.,
próx. das Casas da Água. Tratar:
372-1395.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor
a combinar. Tratar: 9133-
3476. Creci 3476

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Igreja São Judas, rua Paulo

Kramer, e/,371 m2 (15x26,40).
R$ 25.000,00. Tratar: 372-

3922/91224198 (Walter -

Creci 9238)

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

PROCURA-SE - p/ alugar na

praia. Tratar: 276-1101.
VILA LENZI - vende-se, alv., c/
3 qtos, sala, coz., banh., na Rua
João André dos Reis, 338.

R$27.000,00. Aceita-se carro.

até R$12.000,00. Tratar: 371-
2656.

BARRA - vende-se, próx. a

Malwee, c/380m'. u

R$16.000,00. Aceita-se motu O

acima de 250cc no negóca n

Tratar: 276-3333.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
c/ 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada c/ chur., eoz. mob ,

Ent'rada + pare. em 50 meses

direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. ,Creei 8950,

PROCURA-SE - p/ alugar em

Barra Velha, no período de 10/
12 até 29/02/04. Tratar: 370- .

9919 após 1�:00 horas.

AMIZADE - vende-se, ao lado

da soe. Amizade, ótimo terreno

c/400m2, bem localizado.

R$16.000,00. Aceita-se carro

até R$8.000,00. Tratar:

9137·5573.
I

GUARAMIRIM - vende-se, c/
88m2, próx. a Fameg, c/ peças
amplas, estilo sobrado, c/ parte
ideal de Ter. nos fundos. Aeeita
se troca por casa em Jaraguá

BARRA DO SUL - vende-se, cl cl
13,8x25,0, c/ meta água oe

4x6, à 200m da praia.

VILA RAU - vende-se, próx.
Colégio Júlio Karsten, alv., nova,
c/ forro de ,laje, assoalho de

VENDE-SE - apto com 2 qtos,
sala, cozinha, bwc, lavanderia

VENDE-SE - à 300m da praia,
mista, nova, pintada à óleo, c/

Mude seu. conceito de viver
bíf

ç;arden�fi
R E S

70 meses para pagar
1�$ 15.000,00 entrada

saldo d ire to c/ti Cons tru torn
.

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

Lazer: Prédio:

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

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

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

R. lvIJ7reclial Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Center - J!lmgUJÍ do Sul- se

CONSTRU.
"Tnovando Conceitos de Vida'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



$8.00,00 entro e' assumir

restações de 1 salario mínimo

ni ar mês. Tratar: 371�7733 c/

erro. Paga-se à vista. Tratar:

973-3412 cf Dino:

OMPRA-SE ,.. terreno ou casa

IX. a praia do Erwino ou Barra do
I'. uI. Paga-se à vista. Tratar: 37'6-

081 ou 9125-7798 c/

- LHA DA FIGUEIRA":' vende-se,
cl / 375m2, próx. Colégio
oe aldemar Schmidt.
a. $25.500,00. Tratar: 371-

Valorizando
seu ambiente!

!!J7arR/-IU}/,j/·u;,;mw
t�'

5512. Creci 8054 9133-3476 ..

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)

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

R$150.090,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501.' (proprietário)

SCHROEDER - vende-se, 4
NOVA BRASILlA - vende-se, na terrenos de 16x39mts, no

rua José Emendoerfer. Tratar: centro próx. Prefeitura, por R$

_ R$ 15.000,00 _._ R$ 300,00__'

-R$ 30.000,00 __ R$ 600,00_._.
_R$ 50.000,00 __ R$1000,0Q.__
_R$ 70.000,00'__. R$ -

_R$100:000,OO_'_ R$ -

R$167,00__
R$333,OO__
R$554,00__
R$75S,OO__
R$1150,OQ.__

Temos outros valores - Com autorização do.8anco Central

INFORMAÇÕES: (47) 9981-3627 (47) 326-66S4 cl Paulo - Qualquer noréríc

CORREIO DO POVO 3

8.000',00 cada ou troca-se por
casa na praia. Tratar: 374-1778

SCHROEDER vende-se,
Dalvenaria, c/119m2, 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)

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

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

Garagens· Sitvado noCeníro-R$ 90.000,00

TlFA MARTINS - vende-se, cf
18x17;S. R$8.000,00 à
vista. Negociável. Tratar:
273-0862.

TIFA MARTINS - vende-se, área
de 14.000m, ótima locaüzação.
R$100.000,00 negociáveis.
Tratar: 370-8097 ou 9104-
5468. Orecí 9839

VENDE-SE -r-. área de 30.000m2,
próx. Malwee , R$35.000,00.
Aceita-se carro. Tratar: 370-

8097 OU 9104-5468. Creei

9839

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

9973-5212._

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, cf 3.900[112,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE no Com.

Renascensa, pronto pj contrulr.
Tratar: 923'3-3476.

"

I

i

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

VILA LALAU - vende-se, c/
640m2, c/ meia água nos

fundos. Na Rua Alberto Santos
. Dumont: R$55.000,00. Tratar:
370-1787.

• Garagem para 2 carros:
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo;
• Churra,squeífa;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia:
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sál.8 Intima;
• 1 Suite Simples;
• 1 Suíte cl Closet;
.1 Suite Masterc/ Closet e
Banheira;

,

• Acabamento de alto

padrão Igranito, gesso,
Massa corrida)

Projetos/ Execução /
. Administração

e Gerenciamento da obra

�EF 111-
REF 196-

REF 17- Três Rios do Barra do Rio
Czerniewicz Norte. Casa Molha -

Casa conte contendo
.. Próximo a

01 suite + 02 150m2, sendo Prefeitura.
dormitórios, 03 dorm. Terreno com

portão Terreno com 323m2. Casa
eletrônico. área de 500m2. contendo 02

R$55.00Q,OO R$40.000,OO dormitórios.
R$55.000,00

REF 92-
Don Arcanjo -

REF 180- Blumengarden
São Luis- II - Bairro Bairro Vila

Casa Amizade· Lalau-

alvenaria Casa nova apartamentos
, contendo 02 contendo 01 entrega para

dorm. Terreno suite + 02 março/2003.

com área de dormitórios. proxima a Weg II

420m2. Entrega pronta
e a Marisol.

R$37.000,OO 30 dias. Entrada +

R$85.000,OO. Parcelamento
Ultimas unidàdes

REF 203,
ANA PAULA
III - Casa

mista
contendo 03
dormitórios.
R$26,000,OO

REF 212.
São Luis
Casa pré
moldada.

Contendo 03
, dormitórios.
R$45.000,OO

REF 189-
Vila Lenzi
Casa semi
contendo 01

suite + 02 dorm.

R$85.000,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

BAR - vende-se, c/ jogos,
inclusive c/ cancha de bocha e

clientela formada, no bairro
Vila Nova. Aceita-se carro .no

negócio. Tratar: 370-0548 c/ '

Amauri.

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

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

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

VENDE-SE - padaria, cornpl.,
ótima clientela, na Rua 28 de

Agosto em Guaramirim, em
frente a' Estofaria Zen.

R$14.000,OO. Tratar no

local.

VENDE-SE - monte sua empresa
ou comércio .ern Schroeder,
vende-se, centro comercial e

residencial no centro. Tratar:
9133-3476.

GANHOS DIÁRIOS

Excelente

Oportunidade,!
Vendemos canetas

que detectam notas
falsas: Contratamos
Representantes.
(12) 3933-1408.

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO·DE CURSOS
SENAC2003

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

VANTAGENS

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

elimina disperdícios com a cronometragem correta (materíàs 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 quaüdades de liderança,

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

recursos visuais e audiovisuais; *Fará treino constante.

! CONTABILIDADE PARA NÃO CONTADORES

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

VANTAGENS

*Aprenderá as noções gerais de contabilidade; *Entenderá 05 procedimentos de contabilidade bástco: *Fará a

elaboração de demonstrações de contabilidade.

o Senac reserva-se :0 direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

CONSÓRCIO UNIÃO' OFEREÇO-ME � p/ trabalhar
como diarista. Tratar: 370-67�9.precisa-se de vendedores

externos com experiência na

área de consórcios, salário
fixo. + comissão. Tratar: 37.1-
8153.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista ou cuidar de

pessoas idosas, c/ ótimas
referências. Tratar: 376-1158.empregos TELE-MARKETING - precisa

se c/ experiência na área de

consórcio, c/ telefone em

casa (trabalho dornicili at) ,

s al árto fixo + c o rn i s sào .

Tratar: 371-8153 - Consórcio
União.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
experiência como. colorimetrista,
aux. laboratório, laboratorista,
aux. tecelagem, possuo curso de
Desenbo Técnico e Auto Cad R14.
Tratar: 275-6292 c/ Anderson.

.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
12 fase em diante

Requlsltos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo
Carga Horária Diária: 0"8 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de
Informação

.

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

Carga Horária Diária: 08 h

- NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

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

PROCURA-SE

AUTÔNOMOS PARA

EXCELENTE

OPORTuNIDADE DE

NEGÓCIOS.

TRATAR: 275�3122

OU 9955-9782.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tratar: 371-5640.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora. de conf. e

acabamento ou operadora de

tear retilínio. Tratar: 371-7733.

veículos
d.h., trio, prata, único dono,
baixa km. R$ 22.000,00.
Tratar: 370�7919 c/ Léo

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1 ASTRA - vende-se, 99, 2p, a.c., CHEVETTE - vende-se, 79, motor

TERÇA-FEIRA, 18 de novembro de1�

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vai

VAGAS ABERTAS - :L7/ll/2003

·DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS (5930 E;LJ experiência!
1 ano na função, ter conhecimento em controle de qualidade e informálki
domínio em Auto Cad, possuir habilitação.
.ASSISTENTE DE VENDAS (5931 EL) experiência na função, se poss\ô.
na área.de desenho e decoração de móveis, possuir cursos na área!
vendas, habilitação, veiculo e celular, ter conhecimento em informática
.AUXllIAR ADMINISTRATIVO (5937 ES)_experiência de 2 anOSli
função, possuir curso de informática e datilografia,
.AUXllIAR FINANCEIRO (5936 ES) experiência de 2 anos nafunçi!
possuir curso de informática e datilografia. ter habilitação.
-AUXILIAR DE OFICINA (5934 ES) experiência com colocação
radiadores em veículos grandes e pequenos.
.AUXllIAR ANANCEIRO (5943) Superior cornoletoou cursando, pes
4 anos de experiência na função e curso na área de escrita fiscal.
.OPERADOR DE TElEVENDAS (5942) Superior completo ou cursanoo

possuir 2 anos de experiência na função e curso de área devendas,COO
inglês fluente.
.ESCRITURÁRIO FISCAL (5929 A) experiência na função, conhecer'
base da legislação e conhecimento em informática.
.COZINHEIRO (5922 A) primeiro grau. com 4 anos de experiência'
função, necessário que saiba fazer criação de buffet .

•SERRALHEIRO (5910 A) segundo grau, experiência na área de alumirul
necessário saber interpretar de desenhos.
.SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (5926 EL) experiência na área alimentidi

com curso superior completo ou cursando.
.VENDEDOR INTERNO (5918 EL) segundo grau completo, experiê
na área de telefonia celular.
• FORNEIRO MOLDADOR (5904 EL) experiência na área .de fundição,
• VENDEDOR (5893 A) com experiência em vendas de automóveis .

• VENDEDOR TÉCNICO (5875 A) curso superior em engenharia quími�
ou de alimentos, habilidade em marketing de relacionamento, técnicas� o

atendimento ao cliente e vendas, possuir experiência em indúsrni
alimentícia .

• ASSISTENTE DE MARKETlNG (5889 EL) curso superior em Marketi

cursando ou completo, conhecimento em infonmática, possuir experiê
.

nafunção .

• VENDEDOR INTERNO (5900 EL) segundo grau completo, experiê
em vendas .

• ELETRICISTA p/VEíCULOS AUTOMOTORES (5885 EL) experiên
com veículos automotores (carros de passeio, caminhonetes, caminhÔ€i
e conhecimento em instalações de travas e alarmes de veículos.

.COMPRADOR/VENDEDOR (5851 A) segundo grau complelo
conhecimento em informática, falar fluente língua alemã, experiêncian:
área de compras e vendas.
.VENDEDORA (5854 A) segundo grau completo, possir conhecimentl
em informática, falar fluente a língua alemã, experiência em Vendas.

.AÇOUGUEIRO (5850 A) segundo grau completo, experiência em vend'

e açougue, falar língua alemã.
.ENCANADOR INDUSTRIAL .(5818 EL) primeiro grau completo

pe
conhecimento em interpretação de desenho, solda e montagem. 31
.SERRAlHEIRO (5819 EL) primeiro grau completo, conhecimentoeff
interpretação de desenho, solda e montagem.

_ CC
.FERR�MENTEIRO (5860 A) experiência de 3 anos na funçao.

9'
.MECANICO MONTADOR (5820 EL) - primeiro grau complelll '

conhecimento em interpretação de desenho, solda e montagem. qu

.CALDEIREIRO (5821 EL) primeiro grau completo, conhecimentOerl; SO

interpretação de desenho, solda e montagem. .

En
• ENGENHEIRO ElETROElETRÔNICO (5787 EL) experiéncia na funç�, RI
com conhecimento em projetos e montagem de equipamentoS I vh

disponibilidade para viagens. .

Ali

.TÉCNICQ ElETROELETRÔNICO' (5788 EL) experiência na funçal

possuir Curso Técnico emEletroeletrônica. com habilitação e disponibilidadi C(
01
11
(1

para viagem.
.REPRESENTANTE COMERCIAL (5775 EL) segundo grau completo,
conhecimento em informática, possuir veículo próprio e celular, corro

•
. experiência na área gráfica.
.REPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo grau completl CI
atuar no seguimento de gráfica, papelaria e embalagem, possuir regiS� 9{
no CORE e nota fiscal, se possível ter careira de clientes formada, aluI Ir
nas regiões de Blumenau, Rorianópolis e Rio do Sul.
•AUXILIAR DE CAIXA (5844/5847 EL) primeiro grau completo. acif]1l �
de 16 anos .

• COSTUREIRA (5783 EL) experiência de 1 ano na função em máquinl br

overloc, cobertura e reta, residir na cidade de Guarámirim.
A,

.MARCENEIRO/MONTADOR DE MÓVEIS - primeiro grau completO, O

experiência na função. 2

.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produ.çãO� -

ramo metalúrgico ou alimentos. primeiro e segundo grau completo, seJo K.

masculino. tr
a:

111

O
Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)

ex. Posta/200 - eEP89255-000
Fone(47)371-4311 Fax (47) 275-1091 VI

recrutamento@humana.com.bi www.humana.cO/ll.bf R
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ERÇA-FEIRA. 18 de' novembro de 2003 CLASSI

-

o curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes

da má qualidade, aplicação e utílização de materiais e serviços em obras' de

construção civil. Identificar a manifestação das patologias visando a prevenção

das falhas e adoção de técnicas de reparo.

���g�j!l.....ti: ..
.

-

�_;._��C!P�C!.���_9,.E��9_�!?SO_COD�lr�!iy_9,��y!?.2 .. !2�g2D§_tr�2�(?_�iyi!:" _.__

�- "

2. Durabilidade demateriais e componentesdél?edificaçêies:
___ .m•••_

••

3:·
o .. "

6'rigens��dal)Yafô�iogia����"""��""h'_"'"
� ."h� •. h ""N. "M••••••••••• "'"'_,.. •• _�"" •• ,,:v , �""." .. � .. �". ���

4. Pró6fémas patOlógicos em:
-- .

-

'�'FUndàçÕês
--

Estruturas
Alvenaria

.

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5. rv1ê1nifestações:
Umidade

. "

Corrosão

Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

6: Procedimeniódereparós

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias
, CONSUlTE-NOSTAMBÉM SOBRE OS DEMÁIS'CURSOS OFERECIDOS

novo, reparos na lata,
to ocumentado, R$1.200,OO

.

negociáveis. Tratar: 9124-
5547.

I
CORSA - vende-se, 99, 1.0;

.

4p, 60.000km, azul, t r ,

to elétr., rodas, alarme,
película e som. Tratar: 9117-

el 3464.

CORSA, vende-se, bordô, 1.0,

ti, 95, des. tras. e diant., ar

quente e frio, alarme, tr. elétr.,
iii som automotivo e pe llcula.

.

Entrada R$6,000,00 + 18x
R$292,00 ou R$10,000 00 à.

'i
.

. ,

Vista. Tratar: 376-2206 c/
Alex,

- \

�ORSA - vende-se, wagon, 16v,
to

1, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00, Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

CORS
"

. b
A - vende-se, sedan,

� Aranco, 01, 1.0, único dono.

I o�eita-se troca por a s tr a ,

296°1, 2p. Tratar: 372-
7.
---

,o KAD
trio Ery' -: vende-se, SLE, 91, c/

eletr. R$1.500 00 entro +
assu .

,

m
flllr fneto. Aceita-se troca por

oto" .

083d.a financiada. Tratar: 9137-
---
filONZA
verrn

- vende-se, GL, 95,

R$9" gas., 2° dono,
.800,00. Tratar: 376-1854.

vende-se,
comodoro, 2p, marrom rnet. c/
teto vinil branco. Tratar: 371-

7542 ou 9965-5774.

UNO - vende-se, EX, 00, 2p,
básico, c/ Cd e alarme, dcto em

dia. R$9,850,00. Tratar: 9963-

9596.

S-10 - ve n o e-s e , cabine

estendida,' �6, branca, GNV,
cilindro 20m3, cornpl . d.h.

t.e., v.e., pelicula e bancos

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

6243

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

UNO - vende-se, 01, 4p, preto,
cornpl. Tratar: 99.62-9363.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.

R$12.900,00, Tratar: 9962-

3664.

UNO - vende-se, turbo, compl.,
95, Entr. + finan. Tratar: 9133-

3476.

UNO - vende-se, ELX, 4p, bordô,
95, cornpl. Entr. + 28 parco

Tratar: 9133_3476.

FIORINO - vende-se, 1.6, LX, 94,
gasolina. R$7.000,00. Tratar:
370-7880.

UNO - vende-se, CS, 89,

R$5.000,00 .. Tratar: 9952-

2420.

COURIER - vende-se, 01, 1,6,' L,
branca. R$14.500,00. Tratar:

CORREIO DO POVO 5

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

_,.

IMPERDIVEL!!!
..CURSO •

PATOLOGIA DAS CONSTRUÇOES·

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322· Vila Lalau

.Com. de Peças Antonioj
. [Tíi�ªiil
IRQ�a(Jéi�ãl
ffiÇ)1I!le'f'l1êtllêic'âJ

Fone: 370-2764 I
Cei.: 9104-2070/9957-6099i
A�. WOldem<Jr ��ubba. 4406 (!��_�.�_'?,!de�
274-8205 à noite.

FIESTA - vende-se ou troca-se,

01/01, 4p, a.c., limp. e des., tr.
e alarme, 29,000km orig. único

dono, Tratar: 9953-7796.

F-1000 - vende-se, 94, a.c., tr.

elétr., capota de fibra, d.h., trava
carneiro. Aceita-se carro de

menor valor. Tratar: 370-0932,

F-1000 - vende-se, azul, 95/
95, a.c., d.h., motor MWM, caixa

grande: R$26.000,00. Aceita

se carro até R$7.000,00.
Tratar: 9902-5620.

.

KA vende-se, 98.

R$10.500,00, Tratar: 9962-

3664.

VERONA - vende-se, 90, cornpl.
. + CD. Tratar ; 275-3538 c/
proprietário.

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

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

��t�ac�'l�'á\��ii �.�
Moto CG 125 Titan KS
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
S-10 compl.

.

Ka
Courier Clx
Gol 1.0 compl, .

Corsa Sedan, GL: 1.6
Blazer 2.2

.

Mondeo compl.
Palio EX
Escort Hobby
S-10
Chevette DL
Saveiro 1.6
F-400
Moto lenere 600
MB608 carroceria
MB 1513 caçamba
F-1000 carroceria
MB 1113 truck
Fusca relíquia

g6�\\lW�NCÓ KIT MAIS

ASTRA GLS, COMPL.
OMEGA CO
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 GL 1.0
VERONA GL 16V, 4P
ESCORT HOB8Y 1.6
ESCORT L

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

"branco
branco
vermelha
prata
cinza
branco
prata
prata.
vermelho
branco
branco
branco
cinza
laranja
azul
verde
branco
azul
cinza
'azul
vermelho
amarelo
.prata
azul
azul

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

FORD

vw

GM

Besta GS compl. 99

Toyola, pickup dupla 00

CHEVROLET

VOLKSWAGEM

FIAT

FORD

Praia

Cinza

Branco

Branco

Vermelhomel.
Bordá

Praia

. Branco

Praia

Cinza

BRANCO
VERDE
VERMELHO,
AZUL
CINZA
PRATA
AZUL
BRANCO

8RANCO
BRANCO
PRETO
CINZA
PRETO
CINZA

PRETO
VERDE
CINZA
"RETO

2002
1999
1995
1994
1993
1993
1992
1990

2003
2000
1997
1995
1995
1991

2000
1998
1994
1988

R$ 8.800;00
R$ 6.700,00
R$15.900,00
R$ 6.600,00
R$ 6.200,00
R$ 5.oào,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.bOO,00

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
Flesta 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$17.500,OO
R$ 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

Celta
Astra Milenium Sedan
Corsa 1.6 c/ a.c. 4p
Astra GL 2p
S-10 c, Dupla c/ kit GNV
Astra GL 2p ,

Vectra GLS compl. C/ air bag
Corsa Wind 4p
Corsa Wind MPFI
Chevette DL
Chevette DL

GolSpecial
Gol Special
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 G11I4p, 16v
Goll.0 c/ a.c.
Astra GL cornpl.
Palio ED2p
Fiesta 1.0 4p
F-I000 cabo Dupla
Gol GIII c/ a.c., d.h. 4p
Clio RN 1.0 16v c/ a.c.
Corsa Hatch 4p

Parati
F-250
T,wister
KaGL
Astra
Kad.ett
Gol1.6 CLI
S-10deluxe
Tempra
Omega
MonzaGLS
BelinaGLX
F-lODO
GolG11I
GolGTS
Blazer
Unomille
Palio

���s
. Pampa 1.6
Corsa
Fiesta
Gol
Parati
Biz

GM
Vermelho
Prata
Branco
Verde
Prata
Vermelho

, Branco
Cinza
Cinza
Prata
Cinza
VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
FORD

Cinza
Verde
FlAT

Cinza
Preta

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

����te
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

Rua João Januário Ayroso, 65
311-5343 - (41) 9903-2936

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

.

Tempra 2.0 compl.

Gal MI 1.0, 2p, compl.
gg: �1\86�CO�ldesemb.
Gol Plus 1.0 2p alarme. trava. 1.\., d.t.
Voyage CL 1.6. álcool

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

�Wr����e2.'b"mPI.
.

gg;�� 'Xi�� 4p, u., d.t., a.q.

Vectra 2.0 GL compl. GNV
Chevy 500 :

Monza SLE 2.0
.. Vectra GLS 2.0

VW

GM

99
97
·91
95

99
85
97
01
88

99
00
98

. 97
99

§ã
89
88
98

branco
·prata
azul
branco

branco
bege
branco
azul mel
branco

branco
branco

cinza,
verde
branco
branco
prata
verde
prata

azul mel
bordô

ofire
I GIII plus, gasolina, 4p
aocab. Estendida, 6cil.,
cortGL1.8

GNV

VEíCULOS
,

370-7516

Branco

Azul
Azul

Prata

Branco

Marrom

Branca

Amarelo

Azul

Amarela

Azul

rsa Sedam 4p
10GNV
20 custam S
no 2p

Kadel cl trio, a.c.:
Kadelt lite
ol16v 4p
esta 4p
inter cornpí. 4p

G titan
Oday

.

BX200
aX200
iz lei capacete de brinde)IZ (cl capacete de brinde)

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$17.500,00
verde R$ 7.900,00
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

01
98

96

96

95

95

94
91

90

86

74

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

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

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

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

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
CG 125 Titan KS
Gaiola motor AP ;L.8
CG 125
Fusca
Honda CG 125 Titan
Gol LO
Corsa Millenium 4p
Gol 1.6 compl.
Cherokee Laredo
Vectra GLS 2.0

85
83
99
94
01
00
97
94
98

''''IIA
VVotoondm I finanças.

G

GNV

G

G

D

D

A

G

G

G

G

G

G

G

II
.1

Mercedes conversível 450, 6ci!
Vectra GLS compl.
CorsaWind Super
Verona GLX 4p
D-20 dupla, cornpl., +Couro, tv, cd, turbo
D-20cab. Simples'

Voyage CLll.8
GoICL1.6

Escolt Hobby
Fiesta CLX, 4p, 1.0

Uno EX c/ opc,

Logus GLS cornpl.
Chevette Blm 1.6

Feroza 1.6 16v, 4x4, compl,

amarela

branco

preto
branco

branca

bordô

prata
preto
dourado

branco

branco

azul

prata
verde

Prata
Cinza
Vermelho
Prata

Cinza
Vermelho
Branco
Azul

Azul
Prata
AZul
Vermelho
Branco

72

98

95

94

86/92
85/94
95

94

94

98

99

94

93

95

311-0802
311-8281

03
02

02
02

01
01

01
00

00
98

98

96

96

}, .

neqocios
neste espaço_!

Ixp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Corsa Sedan - modo novo

Gol Power cj trio +ar

Celta 2p
Resta Sedan

Palio Weekend Stile

Golf 1,6 compl. Air bag
Palio ELX compl.
Clio 4p cj ar
Astra GLS 2p compl.
Honda Civic LX

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

, .

neqocios
neste espaço!

4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00
c/ partida. 2' dono R$ 7.300.00
motor zetec, R$12.800,00
2.0 completàR$ 23.000,00 .

c/ opc -.R$10.700.00
c/ opc, R$ 10.700,00
cab, est .. GNV. compl. R$ 22.500
compl. R$ 8.700.00
GNV R$16.000,00
cornpí. R$ 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., cas. R$24:000.00
1.0 R$ 5.700,00
4p, único dono R$13.800,00
GL compl. R$ 9.500,00
compl. Cabiriada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700.00
R$ 11.000,00
4p, a.c., t.e.1.0, R$15.500,00
R$14.000,00 + parco
1.6, c/ opc, R$ 8.400,00
único dono. R$ 3.400,00

MOTO

LD veíeulos 373-4047

FIAT

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

FORD

GM

vw

94
93

94
01
94

94
88

97
97
97

98
86
,99

86
95
96
88

95
01

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500.00
R$11.900,00
R$ 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$13.500,00
R$ 3.500,00
R$ 9.500,0.0
R$10.500,00
R$ 5.300,00
R$10.500,00
R$ 5.500,.00

Fiorino alongada
Escorl Hobby 95

PassaiAlemão, compl.+ Aut.. 95
Go11.0 93

. ParaliCl rodas 90
GolCl 90
GolCl, álcool 92

Corsa pick-up 96 .

Corsad.h., ÍI;e.,I.e. 00

Corsa4p, cornpl. 99

Sanlana4p,d.h. 98.

FORD

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, compl., 2p, gasolina
Chevette SL, 1.6, gasolina.
Fusca 1300

Opala Comodoro 4p 6cc

Pampa 1.8 álcool

Fiorlqo furgão 1.3 álcool
Chevette DL 1.6

vw Gol8v 4p Branco G
Gol 16v'4p Verde G

Go11.02p Cinza G
Golf2.0 4p Cinza G
Logus1.8GL2p cinzá G
Pick up Fiorino 2p Cinza A

Tempra 16v4p Azul G

Uno1.6turbo2pPreto G 1994
Verona 2.0, 4p Vermelha G

EscortL1.6,2p Azul G

EscortHobby1.62p Azul A

Ranger 1.0zp Branca G
Blaser 2.2 4p Cinza G
Del Rey 1.6, 2p Marrom A
XLR 125 Preta G
Titan 125 KSE Vermelha G
Titan 125 KSE Vermelha G
Titan 125 Azul G

Barraca. para camping completa 1994

FIAT

FORD

HONOA

99

98

93

93

92

87

87

78
89

89

89

93

dourado

prata
branco

prata
prata
branco

2000
1998
1998
1995
1993
1988
1996

1994
1994
1993
1995
1996
1987
2001
2003
2001
1994

\�iit
AV. Preto WaldemarGrubba, 4142 - Centenârio - Jaraguá �

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

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1,500

Fusca

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

cinza

azul
brancO

azul
bo'rdõ
verde
azul
brancO
bege
cinza

amarelO

mpa
000 dupla tropical, 4p
mpaálcool
orinofurgão 1.0
oCS 1.3, gas.
mpa gasolina
000

Seja 'parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos'

cinza
branco
branco
branco
preto
cinza

prata
branco'

prata
cinza

bcoypreto
verde
azul
vermelho

prata
branco
branco
vermelho
'dourada
preto
prata
branco

01
01/
00
99
99
00
99
97
97
96
96
95
95
97
94
93

92.
93
91
88
93
91

Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasília - Tel.:370-0 164
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-:LOOO cabo Dupla
Courier 1.6L
Pampa.1.6
Biz 100cc
Mercedes aenz 1113

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
GOl/Dl
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

Gol 16vPllis cornpl. 4p
Gol1.0Ml2p
Courier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
Gol MI1.0
Gol 16v4p
Corsa 1.04p
Pampa1.6L
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
Gol CL 1.6
GolCL 1.8
Gol.CL1.6
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
Saveiro CL 1.6
Escort L 1..6 (europeu)
Saveiro CD diesel

Tipo IE 2p 1- a.c.) Preto

Tempra ouro 16v Azulmel.

Tempraourocompl.4p Bordõ
UnoSmart4pl.l.,d.t., Verde
Escort GL

.

Preto
EscortHobby2p Prata
EscortGL 1.6 Bege
Ka,l.l.,d,l.,v.e. Prata
Escort SW compl.+lelo Bordô
EscortSWcompl.-v.e. Azul

S-10turbodiesel4p Bordá
Monza SLE Cinza
Van furgão 1.6, gas. Branco
Fusca 1.6 Branco
Go11.0 1.1., dt., a.q. Bordõ
GoICLl1.6,d,h.,U. Prata
Parati CL 1.6 Praia
Kagiva'Ducale 750 Branco
CB 200 Slrada Bordá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSI TERÇA-FEIRA, 18 de novembro de 200J

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

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

cl cheque Pré. Também
finahciamos veicules. Rua João

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

9991-6366_

FUSCA - vende-se, 75, motor

1300. R$1.800,OO. Tratar:
370-0173 cl Edson.

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

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

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

I

GOL - vende-se, CLI, 98, 1.8,
gasolina, v.e" .t.e., d.h., rodas
de liga leve, branco. R$
12.000,00 .. Trat'1r: 37Ó-79�9
cl Darlon.

.

lOGUS - vende-se, 94, prata,
álcool. R$8,800,OO. Tratar:
370-2461.

PARATI - vende-se, bordô, 88,
Tratar: 376-1484 cl Jorge,

VOYAGE - vende-se, 82, verrn.;
1.6, álcool. R$2.200,OO. Troca
se por Titan. Aceita-se proposta.
Tratar: 9909-0545.

BESTA - vende-se, GS, 99, 12

lugares, compl. R$30.000,OO à
vista. Tratar: 373-5030 ou

9957-3751.
.

CITROEN - vende-se, ZX, 2.0,
16v, compl., cl banco de. couro.
R$13.500,OO. Tratar: 373-
5030 ou 9957-3751.

CUO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT,prata, airbag duplo, d.h., a.c.;
CO original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve. >R$
21.000,00. Tratar: 370:8928.

COMPRA-SE - 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.
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tratar: (47') 9102-

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PAGO, À VISTA.
Tratár: (47) 9951-3905

0009 cl Santiago.

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

RURAL -' vende-se, 76, ótimo

estado, cl opcionais. Tratar:
372-2833 ou 9979-0248.

TOPIC - vende-se, 97, cl
serviço de transporte.
passageiro. Preço á combinar.
Tratar: 3704976 ou

91041658 cl Adolar.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-"0108.

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

BIZ vende-se, 02.
R$3.300,OO. Tratar: 99,75-
4484.

CBX 200 - vende-se, 97, ótimo
estado. R$3.800,OQ. Tratar:
273-6504 ou 9111-(')293 cl
Rodrigo.,

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

COMPRA-SE - RO 350. Ofereço
como parte do pagto, DT 200,
9.2. Tratar: 9134-0498 ou 273-
6242.

'COMPRA-SE - moto nó valor até

R$2.000,OO. Á vista. Tratar:
276-0460 após 14:00.

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

TITAN - vende-se, 98, verm.,

'. ótimo estado. R$1.500;00 entro
+ 21x R$135,OO. Tratar: ,370'
7179 ou 96(')2-0919.

diversos

Homologada pelo

IINMETRO

Você ainda ·vai ler esta marca no seu carro,111

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

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos espec::ializodos
.• Especializado em inieção eletrônica, mecônico geral

multi marcos ..

• Temos financio·mento ..

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Veilda *Locação *Consertos *Monlagens.

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

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 lnvestir.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.

Irmáqulnas Indústria
·e Comércio' Ltda•• ME

Trabalhcimos com vendas e consertos:
- Mototes Estacionários - Motoserra
-lava Jato . Roçadeíra • Assistê",iil 24 hs
- Aspirador - Motobombas wwwJrmaqulnas.cjb.net ,

- Compressor - Entre outras... Irniaquinas@uoLcom.br
'

Cei. Procópio Gomes de. o.li.v�ir(J1 1.�51._= �entro - Joragucí do Sul

275-0316/371-9421
9133·6136/9952·1838

AR CONDICIONADO - vende-se,
Consul, 10.000qtu, Airrnaster,
usado. R$600,OO. Tratar: 275-
2803 hor. cornl,

,

ENCICLOPÉDIA - vende-se, .

Barsa compl. CI dicionário e

bíblla, Tratar: 372-0162 ou

275-0641.

R$180,OO. Tratar: 273-Ó779. 0779 ..

FREEZER - vende-se, 230L, HP - vende-se Jornad� 548, RI
ótimo estado. Tratar: 370-7156 1.200,ÓO. 'Tratar: 371·

cl Dolores. 3375Dcj AlexandreBALCÃO - compra-se pI loja, cl
vidro. Tratar: 376-425:3. '

EXPOSITOR - vende-se, pi loja;
novos e semi-novos. Tratar:
371-7842. GELADEIRA vende-se, lAVA lOUÇA - vende·se,

Brastemp, marrom. R$250,bo.. Brastemp, pI 12 pessoas,
Tratar: 273-0779. Tratar: 273- Tratar: 372-0162 ou 275-0641,

BARRÁCA - vende-se, pi 4

pessoas, modelo "lglu", semi:

nova, cl pouco us o ,

R$160,OO. Tratar: 370-9005
hor. comI.

FOGÃO. - vende-se, cl 6 bocas.

MÊS DO·ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

. 'tliN10MON\10R� &\..Q\)��
dOS QU" ..

C08R"��
ORÇAMEN10·0S
CONSU\.1E..N

BICICLETA vende-se,
feminina, nova, aro 24.

R$120,OO. Tratar: 370:9134.

CACHORRO - compra-se filhote
de Yorkshire. Tratar: 372-0655
res. ou 370-7467.

CADEIRINHA - vende-se, pI
carro, importada, marca Cosco,
ótimo estado. Tratar: 371-4921

cl Marilene.

-

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico'
+ interfone

COMPRA-SE - identificador de
chamada OTMF ou aparelho
telefônico cl identificador.'
Tratar: 276-2073.

CUBO, - vende-se, tenter, pj .

guitarra. R$200,OO. Tratar:
371-8684�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TELEFONIA

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

telefonia e segurança

Fone: 371-7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei' 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAI 5e

lnstalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e $erviços para telefonia,
redes de informática, segurança

. eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Coíor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas 'de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

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

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)IUt Portão Eletrônico + Interfone .

SOM - vende-se, aparelho toca-
-

VIDEOGAME - vende-se, Super
fita, marca Roadtar, semi-novo, Nintendo. Tratar: 370:7315 cl
R$100,00, Tratar: 276-207-3. Wilian,

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

Tohmaz F. deGoes, 720
ou ligue373-2501 , dou
preferênciaparamoças
de 20 a 3531108.Ao fie
escrever peço que me
dê o número do seu
telefone para contato

NETGAME
*lOCAÇAo • CONSERTOS EM GERAL

-

MARCA .- vende-se, cl registro
no INPI, cio nome de Dettentos,
classe ;25 - mista, para o ramo

de vestuário em geral. Valor à

combinar. Tratar: 275-3708 ou

9909-0502.

TACÓGRAFO - compra-se, pI
caminhão wolkswagem e

Mercedes, Tratar: 9902-0184.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3

jogos, R$350,OQ, Tratar: 376-
2206.

VENDEMOS E ALuGAMOS
TODA A LINHA DE

ViÓEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

• PLAYSTATION 2

*xI'!OX
• PLAYSTATION ONe
'OREAMCAST
• NINTENDQ 64
• GAME BOYCOLOR
• GAME BOY ADvANce
• NINTENDO GAME CUBe milo di! ateIidIméJ1io: sl!Jllllda� segW\da lias lD:110 ás 22:00

Rua: B'ertha We ue ,1087· Barra· Jara ua do Sul· E-mail planeta am��

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

.c o I c h ão de solte i ro.

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

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, cl 2 controles,
memory card, 1

transformador, 2 jogos, cl 6
meses de garantia.
R$320,00, Tratar: 376-
2206 ..

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

liNHA - vende-se telefônica
prefixo 371. R$' 300,00, Tratar:
371-3375 após 19h cl

VENDE-SE r jogo de quarto, cl
colchão. R$400,00. Tratar: 27.3-
0779.

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

IFiu!2������er
Você que.procura prazer e ,!el1.!llalidade

venha conhecer es Belas Garotas, qu« iroo
satisfazer seus desejos e suasfalltasias mais {lItimas.

PATRICI
Moreno dá,., 2S IInos I

.

Eles, ellls, cllsllls I

9905-18261
-

I

�_�ra��"�_�_�,,"!��j

Anuncie aqui!
371-1919

PREVINA-SE
Use Camisinha

Precisa-se
PREVINA-SE
Use Camisinha

de moças
maiores de 18 anos.

Tratar:

9_Qt-25231
� ,................................................................................................................................. ,

I,ART'Bl1rn. i,; ii"J'as-
m..

1
fi Meninas!

---'-'--C---l '''''""."""A""."""."�"."''''�""."""n"":L.. "''�''''''''''�",,,,.,,,,,,9"m"�""""."�""""."U"""".i.".,,!,,.,,"""""". c!!!!!!J.:l!lJ
(47) 9991-18051___,

Anuncie aqui!
'371-1919

Atendemos Motéis,
a domicílio e temos local

(47) 9103-5417
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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nic ..

R$ 645,00 .

ou 1 + 4 de

R$ 129,00
'

'Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos a p

R$129,0
. I

TV 20 polegãdas
a vista

R$ 499,00
ou 1 + 4 de

R$99,

V 14 polegadas CCE
vista R$399,OO

ou 1 + 4' de

R$ 79,80
DVD Gradiente

Parabólica com controle instai
com a base de concreto

1 + 5de R$ 76,00
a vista

R� 419,00,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UIA DE SERVI

H.pcd'l'm, em c>oi, ecológicos, área de laser
pua torou sol, unr buracos, fnu amigos e se:

••riu, com personal dog, .0 fi02I do di. um.

'l""m",
noite de bom sono.

R,,,,,, já pau o ,leU animalúnho pacotes de
" b�pcd,!,m p�" fin.1 de ano;n.t.1 e reréflon.

Dlspomol de: taxi dog, daycare/wash
Y"d, lindos filhotes de dive..... raç.. e

1....bOl com pedigree c/ou contrato de
!Uml;. Compre agora ou f.ça encomenda de
Iru animaltinllO. Faça�n()$ uma visita.
","ô",,, de s'tunda a domingo com hora
""",di,

· MediÇão de terra
• Desmembramento
· RegUlarlZaçao de medidas
· Projeto e execuçóo
(residencial, comerciai. etc.)
· Reformas em geral
· Paisagismo
370-7611 /9113.1663

Waltsr Ma'quardt 744 st 5

M!"&""í{EQUíNTE'"
Convites e Cartões
l'
a..s..me,'lo • Batizado - ,15 ano.s
ComunMo - N'ascfnu:nto de. bf>.b�s
Allll.!'frsárto e iodas as. ocasiões

3?_�:,�4º,?"ç ...�JIª:º4.º'?' .....

.

............................. .1

IlCONMAQ
ConrMq C�rdll Ltd.

Comércio e AssiStência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras
lava-Jato

r:""�:t: :t'l""r

R: João Januário Ayroso, 2609

INVESTIGACÕES
,

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276�3429
9975-5659

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

(47)
9991-8567

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

:.-�::I
, FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS i

- MATERIAIS DE CONSUMO

1276':34171
J ..�.2.5..�.J.III!II,.��:IJII_N.�.:.�.I.SlII.:.� .. J

Tel.: 371-009
Fax: 273-6443
Cel.:·9902-5979

Rua José Narloch, 2647 - São Lui
e-mail: jp@brwnet.com.br

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

r !

'IAnuncie aqui!!!1
I 371..1919 I
I J

Anuncie aqui!!!
371·1919

I;A����i� ���i!!�1"i r
m m.

I

I 371.1919 IAnuncie aquil!!!
l 371.1919 i

I ...J I
1. .

. * Saneas
J * Meia Cana
j * Rebaixo
j * Forro
J * Acabamentos de gesso

J * Consertos
! * Orçamento sem COlnpromisso

IalM335,L4'02,2AlM

Anuncie aquil!!
371·1919

Anuncie aquil!!
371·1919

etu a 10 Var!Jas, 594
Centro � Jaraguá do Sllf

Te{.: 370-3612

:
.. -· .. -'-·- .. ----··-'�·- ..

·---1
, Produto: I

.

[ !
: 1

I Venha Conhecer a I
1 Moda queé um Docel i
,

I
, I

'.; Preç,os espeCia!s I
j de mauquraçao]

Modinha I'i tam. 01 a 16
Moda Adulto.

i Fone: 371-5810 I
, Rua CeI. Proeopio Gomes, 1263 JIL �

· - · -

........•� .. , .. � H ••• __ ••••"._"." A.n � �•••H._� ••

[.......
..

"_ ._.,'

,m,m.]

I Anuncie aqui!!�
I 371·1919 !

Mudanças,
fretes e

viagens com
f-4000 Baú.

Tratar; 274-8456

9902-7575

......................................................... - ······································_··_···· ..

1
Anuncie aquill'l371·1919

fA';;nde�-;�!�
! �����"��� ..•.......... i

I'R VIDRAÇARIAr::JíI Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bisoté, Lapidação e Polimento,

Jateamento, Plotter de Recorte, Acess6rios
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SUOR EXCESSIVO
uma solução, enfim!!

o suor excessivo localizado, principalmente nas mãos, axilas, crânio, face e pés, chamamos de \\H iperidrose
Primária" .

Quando o suor é proveniente de alterações endócrinas, psiquiátricas ele é chamado de \\ H iperidrose Secundário", e não
tem indicação para tratamento cirúrgico.

A H iperidrose Primária ocorreem 1% da população devido a um erro de funcionamento do centro sudomotor e sistema
<.'

nervoso autônomo simpático. Ela tem seu inicio na infância ou na adolescência quando o suor começai se torna

lncontrolável, piorando com o nervosismo, e isso acontecerá sempre no verão ou no inverno. Esta anomalia transforma a

vida das pessoas, gera insegurança, constrangimentos, dificuldades profissionais e no convívio com outros. Até um aperto
-,

'de mão se torna constrangedor. Esta disfunção pode ser controlada por um procedimento cirúrgico chamado

Simpatectomia, o qual é seguro, pouco invasivo e corri respostas imediata após a: cirurgia.
Divulgeçêo

�J
� ;}ãce C(j(iP!}(}

• Distribuidora d. Cosmético..:

"7}1A,71 d<!/ 9\'o.,ll$t '"daman(P
Medicamentos em geral
Manlpulaç30 de fórmulas médicas

Fisloleráplcos e
.

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

Fone: 371-6110
9905-2653

A cirurgia para correção da H iperidrose iniciou no Brasil em

1992, graças a técnica de Vídeo-cirurgia-torácica, hoje se tornou uma

das cirurgias eletivas mais realizadas no mundo. Baseado em uma

pesquisa, realizada com pacientes que passaram pela cirurgia da

Simpatectomia encontramos os seguintes dados: 100% dos pacientes
não tiveram retorno do suor nas mãos axilas, crânio e fase; 96% dos

pacientes ficaram internados por 24 horas e' retornaram às suas

atividades normais em 5 até 7 dias. Dos pacientes em

acompanhamento todos estão satisfeitos com o resultado da cirurqia..

Estes resultados confirmam esta Cirurgia como o único tratamento

com sucesso para o suor excessivo.

AMELI"lORANAQUALIDADEDEVIDAÉ
INDISCUTÍVEL.

;jdl�·
� ALOEG

Saúde e Beleza

RACCOCosmético

CICLOS d'RACCO
DMAr, age nas fihras mU$(Ulares
(·EIASlASE . oliva �nlese ik elQstino e (olágeno
PENTACARE • efeao tensor sobre Dl marca; de expres
AMA • e1imioo manchO! � fadlíla peneklljÕo de olivas
FUCOGEl· dupla hidrolo ão

Dr. Luciano Malochi
Pereira

Shampoos, cosméticos,
sucos naturais de Babosa

(Aloe vera)
Oftalmologista
371-7801/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

Av, Mar. Deodoro da Em.e<a,491 A
.;i(" 01 • Centro - )àraguá do sJ

MNEOvrrA
Comércio de Produtos
li" ,/. IJI_

kJ..:.::l.·: /.,/ $"� ]:,i\
. r:-: �r / P1 t·

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FIK: (47),372-04m
a:..... IlaIllBnlcl.3U·SU·centto·liIIlú.
..all: malac"@lIrruall.br • CeI.: IIOHIII

*
BELA VIDA

CaRlro d;ãpói�<;0':d;�ibUidDrss
371-5176

.. 1
Rua: Av. Getúlio vargas. n2 49· Sala,ll�
Ed. Herter I defronte a Igreja Evange1

(Em cima do Unib3nco)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ando Espaço
AJADEFI e sua im ortância social

paio dos emp resá ri os
• avaga no mercado de

eles que não tem uma

os poucos, o apoio de

os portadores de

um exemplo. Aos 40
honete da rodoviária.

m uma empresa de

desempregada, Ivone

seguiu o trabalho na

eficiência seria difícil
lho. Mas através da

principalmente, uma

taainda com o auxíl ia

alíria da Cruz, de 39

de idade e desde então

alha há cinco anos no
havia conseguido um

ee o que é melhor ter

Ajadefi uma cade ira

nte", declara Valíria
Valíria trabalha no estacionamento do hospital São José

mpresários
ças ao apoio dos
r a inserção social
em facilidade para

•

, .I,ves acredita que a

IClente só precisa de
dando esmolas que
o de solidariedade
dições de ajuda r d�
ecisam. A esmola só
esta entidade que
da deve ser feita à
forma consegue-se
rg

,

,
anlzado, podendo

�s suas carências"
Ipa

-

'

çao das pessoas
na mas de muita

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR FRANCIENE FAGUNDES
TERÇA-FEIRA, 18 de novembro de2

Casaram-se no dia 8, Liliam Cristiane e Itamar Kasulke. A cerimônia religiosa foi na Igreja
Evangélica de Nereu Ramos e após os convidados foram recepcionados no Salão Amizade.
E também no mesmo dia foi comemorado Bodas de Prata de Elizabeth e Renaldo I<och,
pais da noiva. Confira alguns momentos da festa:

"Boa amizade é para o ho
mem o que a água pura e

límpida é para o beduíno se

dento". (Malba Tahan, es

critor brasileiro - 1805-

250 PAINELDAMODA
O consultor de moda,
Marcondes Tavares, apre
sentará o 250 Painel da
Moda no Auditório do

Shopping Center Breithaupt.
Conheça as tendências e con

firmações internacionais

para o inverno 2004. Vagas
limitadas. Informações com

Leila pelo telefone: 275-

1122 entrada franca.

MÚSICA
Como já é de lei, toda quinta
e sábado tem música na pra

ça do Shopping Breithaupt.
Confira a agenda da semana:

20/11- Ricardo Gomes

22/11- Peninha

SONS E VINHETAS
Acontece nesta sexta-feira,
dia 21, Eletronic Vibe 2003,
na Cachaça ria Sons e

Vinhetas.

BIG BOWLLlNG
Neste sábado, dia 22, no Blg
Bowllinq, show Nacional
com o grupo Reação em Ca
deia.

5° EGI
-��---

Não percam na próxima
edição (25/11), flashes do
último encontro, dia 20 do
50 EGI, realizado na

U neri.

FAUSTÃO
Excursão para o Rio de

Janeiro, Projac, Rede Glo

bo, onde participarão do

programa do Faustão.
Saída: dia 5/12 e che

gada dia: 7/12. Além

disso, i rá acontecer visi
tas em alguns pontos turís
ticos, como Corcovado,
Pão-de-açúcar e Maraca
nã. I nfo rmações: 371-
877 2/2 7 6-3 5 0�/99 53-
2790 com Tânia.

CENTERSOM

•
Cd', • ovo',· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av. MaL Deodoro, 406·Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

A noiva
Liliam ao

" lado da sua

irmã Vivian

Felicidades
aos noivos. De
seus pais e

irmãos

o noivo ao lado dos pais,
;Resida e Norberto
Kasulke e a noiva
ambém ao lado de seus

ais Elisabeth e Renaldo
och, que desejam a eles
'sucesso na vida a dois"

"Obrigada
vovós por
tudo que
tens feito
por nós"

Parabéns
aos noivos
que

, ..
' CXlIl1eIl1OI'éI

,

Bodas de
,

Prata,
Elisabeth e

Renaldo
="'='""-"-'...___....., Koc h

i
Adélia e Vitório
Lazaris junto
com Itamar e

Liliam

Pessoal da Weg
Automação, que
marcou

presença
Janeiro.
"Beijos a

todos"
L-����������

Luciano Sassi

Gilmar Ludwichak, O Samapim, comemorou junto
com seus familiares e amigos dia 8 seu aniver
sário. Na foto, da esquerda para direita, sua nora

Trícia, seu filho Jackson, o neto Matheus, a es

posa Zeonilda, o aniversariante e a filha Gilmara

A banda Demo Via, apresenta-se dia 20 no

Public do Big Bwling a partir das'23h30.
Haverá sorteio de CD da Banda. As primeiras
dez pessoas que passarem aqui no Jornal
Correio do Povo convite para o show

fFe;as �ventos e;;' Gerar
PARABÉNS FELICIDADES-;;;n�a6iMade

comyetência
, �aMadeI Criatividade

--

H e rmes D. Raduenz está de an i
versário amanhã, dia 19. Pa
rabéns da sua mãe Alzira, dos
irmãos Rogério e Sergio e de to
dos os seus familiares.

Completou 2 anos, nesta sexta-fei ra, dia

14, Nathan Rother Corrêa, filho de Már
cia Denise e Everaldo, ele apresenta
dor da RBN TV canal 21, programa
S.O.S. Cidadão - Uma mão amiga.

agpromoter@yahoo.com.br
Alldi'éin(41J 313.0755/9111.1334

G�d]s 311·3533/9102-8411

2111
Dr. Fernando Artliur Spring

L6Ll
Romilda Winter
Edie Izeli de Carvalho
Sergio Neitzel
Annita Hübner
Robson Mohr
Sérgio Luiz dos Passos
Ingomi r Krueqer
Emília Braier Gasda

,

Catarina Oliveira da Silva
Dirceu L. Puhl
Djones Carlos Poglia

17Lll
Marinei Gaspar
Marilsa de Fátima Borges
Carlos Cenci
Márcio Voelz
Marciane Neumann
Guilherme Felipe Fodi
Matheus Felipe Fodi

.JJ�8������==�==�
Gilmar Antonio Moret i
Si Ivana Mendonça
Maikon L. C. Barbi
Dayane de Abreu
Iraci Goulart
Rodrigo Kuskowski
Rosângela Cardoso Vicente
Manoel Werner
Cecília Raulino
Jucelei S. Pinter
Izane L. Ciconeti

e

Carina G. Coe no âa
Geraldo Ender
Rodrigo Gonçalves
Bruna Pau Ia B ittencou rt
Valdir Chiodini
Sandro Brandenburg
Renan Cario Reitz
Nair Gumz Milbratz
Adilson Hélio dos Santos
Idélso de Quatro
Arlete Borchardt

20LU
Domingos Sávio Tirone
Cirlei Vanessa Pacheco
Ivan Prawutzki
Cristiane L. Pradi
Antônio Delmonego
Etelvina Hornburg
Dr. Carlos Emmendoerfer
Celia Nagel Guths

2.1Ll
Valdino Teeilla
Wanda Picinini
Osni Nagel
Rosa Maria Sarti
Laura Fischer
Gerhard Henn
Rosa Maria Sarti
Werner Marquardt
Wilson de Oliveira Souza
Clovis Marquardt
Maristela Mannes Sardagna
Francisco dos Santos Tavares

.

Francisco dos Santos Tavares JúnJ

22Lll
Vilmar Keiecldioefel
Silvia de Oliveira
Mareio Friese
Esmeralda Vegini
Marli Vicente ,

Sandra Regina Hoffmann Venturr
Burkhard W. Eicke
Avelino Wolf
Vánderléia H offmann da Silva
Airton Arthur Mueller
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nacionais e importados
ele-vendas: (47) 372-2280 ou 9112-6117

E-mail: bia.·s@terra.com.br

Venha
'"

conhecer · � ·

HISTÓRIA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Os farmacêuticos, mais que as farmácias, de

sempenhavam um papel muito importante na

vida das comunidades em formação, como foi o
caso de Jaraguá do Sul no início do Século

XX. Era a eles que a população podia recorrer

em caso de doença, pois médico, em geral não
havia. Assim, na Virada do Século XIX para o

Século XX, estabeleceu-se em Jaraguá, Georg
Horst, com a sua "Stern Apotheke" (Farmácia
Estrela) à atual R. Presidente Epitáfeo Pessoa.

Foi o primeiro farmacêutico do povoado. O seu

filho Roberto seguiu a profissão do pai, mudan
do a farmácia para a Av, Marechal Deodoro

da Fonseca, próximo aos trilhos de trem (onde

hoje se localiza a loja I<oerinch). Na foto está

"Pharmacia Nova", nem tão nova, neste local.

'A foto é uma genti I cessão de Amadeus

Mahfud,

IIr

':4. História de nossa gente não podeficar só
na saudade", O passado só é importante se

Barão do Itapocu seu tempo foi bem empregado,

CONFIRA A HISTÓRIA
Há 15 anos

POR EUGtNIO VICTOR SCHMÔCKEL

Em 1988, falava-se da projeção de Santa Catarina depois que

passou a "farra do boi", em que quase acabamos identificados

como bestiais torturadores de indefesos animais, uma outra

noticia veio apagar essa péssima imagem de nossa bela Santa

Catarina. A primeira, a da "farra do boi" era bem captada pelo
colunista Beto Stodieck, dizendo essa foi a 2" enchente do

Pedro. Pelo jeito, a "farra do boi" estava sendo a enchente do

governador Pedro Ivo. O que essa "boiZada" está projetando
nacionalmente ... de fazer o Amim ter crises de ciúme...a se

gunda era dada pelo colunista Miro, via Fernando Gabeira,

pela "Folha de São Paulo". É que passava rec�temente por
Santa Catarina, o alemão Phillip Van Harder", tido como um

dos mais independentes fitógrafos domomento que após vas
culhar toda a Alemanha em busca de retratos para um livro

sobre seu país sentiu-se frustrado e veio para o Vale do Itajaí
com a idéia de mostrar uma Alemanha diferente, cheia de

imigrantes de gente nascida de relações inter-raciais e também

na Alemanha curricaca, meio absurda a Alemanha do novo

Mundo. O jornal paulista publicava várias fotos de Harder,

que ele considerava rascunhos para definirem o seu país, o

que vai entrar no livro. Ele dizia a Gabeira (jornalista) que cada
vez que avançava pelo interior de Santa Catarina ia-se impon
do a idéia de um filme falado em alemão, mas num cenário do

novo Mundo com efeitos espetaculares, segundo ele. Como

cada elemento das fotos expressa uma lembrança de sua in

fância. Harder dizia ainda a Gabeira que Blumenau era um

extraordinário passeio pelaAlemanha e só quem se fixar nos

detalhes e conhecer bem G) osso país vai descobrir que estive

Há 3 anos

fora, no interior do Brasil. Pois é caro leitor, pena que que ele

fosse tão despercebido em outras regiões como na de ]araguá
do Sul, com prédios tombados em Rio da Luz e regiões adja
centes que temos pra dar a vender nosso germanismo se

pretende montar pela moda cabocla sem divulgar o que pos

suímos de positivo nesse sentido. O catarinense, infelizmente,
não divulga o que é seu. Estava faltando maior publicação de
nossa herança. Faltava, também, maior participação dos jo
vens nesses momentos e é comum a geração mais recente

gozar de seus pais que marcham garbosamente pelas ruas da

cidade, perpetuando a tradição que eles nem tem interesse em

conhecer. Pelo menos a mancha da "farra do boi", de nossos
irmãozinhos açorianos do litoral catarinense ficoumenos com

prometido com o Gabeira que esteve em Ganchos para falar

com os farristas, mas que tambémo que de positivo cultural
e tradicionalmente a poucos quilômetros de tão malfadada

perseguição aos bois.

Em 2000,Procuradoria tiaRepública,GáudioValentim Cristani,
reunia os prefeitos, (DNPM Departamento Nacional de Pr0-

dução Mineral), representantes das empresas de extração mine

ral, pescadores e representantes dos órgãos da fiscalização
ambiental, em ]oinville, para discutir a situação da bacia

hidrográfica do Rio Itapocu. Na ocasião discutia-se as conseqü
ências da extração do saibro, seixo e arreia sobre as condições
ambientais na bacia, desde Corupá, passando por]araguá do

Sul, Guaramirim, Araquari, SãoJoão do Itaperiú e Barra Velha.

horário de atendimento dos
8:30 00 12:00 e dos
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e.
acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIODO POVO POLÍCIA

de cadastrar ciclistas de JS

redacao@jornalcorreio opovo.com.br

I MULTA: CONDUTORES DE BICICLETA CADASTRADOS PODERÃO SER NOTIFICADOS SE COMETEREM INFRAÇÃO FI
Prefeitura estuda viabilidade MCLAREN CONFIRMA MONTOVA PARA 2005

]ARAGUA DO SUL - A
comissão de educação no

trânsito do Município, for
mada por representantes da
PolíciaMilitar, Civil, Corpo
de Bombeiros e P.refeitura,
vai se reunir dia 24 para dis
cutir a questão do
cadastramento das bicicle
tas que.circulam na cidade.
O Código NacionaI de
Td.nsito impõe que ciclistas
que não respeitam as nor

mas de trânsito devem ser

notificados, mas pata tan

to, precisam estar devida
mente cadastrados, cada um

\

com um código de identi

ficação. "Em 2000, uma
empresa nos procurou ofe

recendo esse serviço e ago
ra estamos entrando em

contato com eles para que
nos expliquem como isso

seria feito, quanto custaria e

se esse tipo de registro exis

te em outra cidade para que
possamos analisar a viabili
dade de operação", expli
ca' o diretor da Divisão de
Trânsito e Transportes da

Prefeitura, Aurélio Junkes.
O diretor destaca que a

Alexandre Buço

Ciclistas têm de se conscientizar e respeitar as normas

quantidade de acidentes en
volvendo ciclistas é muito

grande e que a única ma

neira de diminuir esses nú
meros é efetuando mais

campanhas educativas e

notificando os infratores.
"Do jeito que está não dá

para continuar, tem muita

gente imprudente circulan
do, há muita falta de res

peito tanto da parte dos ci

clistas quanto dos motoris

tas", considera.
Junkesmenciona que ain

da não definiram como será
,

efetuado o cadastramento,
mas acredita que depois de

definido, certamente todos
os ciclistas terão um prazo
para registrar suas bicicletas.

Enquanto não se define

quando se inicia esse traba

lho, o diretor de trânsito

informa que a comissão vai
focar atenção em novas

,campanhas de trânsito,
com intuito de orientar os
ciclistas sobre a maneira
correta de se portar nas vias

públicas. ''As pessoas que
.circulam com bicicleta têm
de se conscientizar que pre
cisam respeitar' as leis do

trânsito, assim como os

motoristas. Devem parar
em semáforos, dar a vez

para o pedestre, andar na
mão dos veículos, entre
outros detalhes importan
tes que necessitam sermen

cionados na campanha",
diz.

As pessoas que desejam tirar

dúvidasarespeitodoassuntopo
dementrarem contatopelo tele
fune 156 (ouvidoria daPrefeitu
ra), 1ÇX) (Pcli:ia:Milittr) oumanda
e-mail )Yàtao endereço eenôoico
transitI:@jarnguaedosul.rombt:
(FABIANE RIBAS)

I

Polícia inyestiga caso de homicídio ocorrido no .dorningo
]ARAGuA DO SUL - A

Delegacia de Polícia Civil
abriu inquérito policial para
investigar um homicídio
ocorrido na noite' de do

mingo, por volta das
20h10. O crime aconteceu

na Rua Manoel Francisco

Costa, no Bairro João Pes
soa. A vítima, José Carlos

Ribeiro, 50 anos, foi sur

preendido com um dispa
ro a queima-roupa quan
do estava sentado ao vo

lante do seu veículo Fiat

147, placa AGN-8837, de
Jaraguá do Sul, que estava
estacionado próximo à

sub-sede do Corpo de
Bombeiros Voluntários

daquela localidade. Quan
do os socorristas chegam
no local, ele já estava em

óbito.
A Polícia Militar foi aci

onada imediatamente: Eles
receberam informações da
namorada de Ribeiro so

bre o responsável pelo as

sassinato. A polícia foi atrás

de v.P., 37 anos, que esta

va em sua residência, loca
lizada no Loteamento

Spredmann. Depois de

efetuar revista pela casa, foi
localizada uma espingarda
calibre 32, com .dez cartu
chos. O caso será investi

gado pela delegada Fedra
Konell. (FR)

Colisão entre dois caminhões deixa duas pessoas feridas
GUARAMIRIM - Os

socorristas do' Corpo de
Bombeiros Voluntários do

Município foram aciona
dos para prestar atendimen
to às vítimas de uma coli
são entre dois eaminhões, O
fato foi registrado por vol
ta do meio-dia de ontem,
na BR-280, próximo à em

nresa Wee Química. Os

dois caminhões são dames
ma empresa e estavam via

jando juntos quando se en

volveram no acidente. O
condutor da carreta, placa
LXF-0672, de Blumenau,
Eloir dos Santos, freou
bruscamente e foi atingido
atrás pelo caminhão

Volkswagen, placa IFX-
2289, de Blumenau, condu-

zido por Paulo Tadeu da

Silva, 50 anos, que não con
seguiu brecar em tempo de
evitar a colisão.

Paulo Tadeu da Silva e o

caroneiro Adernar da Silva,
28 anos, ficar� presos nas

ferragens durante meiahora,
aproximadamente, quando
foram retirados pelos bom
beiros. O motorista sofreu

fratura nos dedos, sendo que
três foram amputados, além
de suspeita de hemorragia
interna e escoriações pelo
corpo.O caroneiro teve cor

te profundo na perna direi
ta e suspeita de fratura per
na esquerda. Ambos foram
encaminhados ao Pronto
Socorro do Hospital São
José. (FR)

TERÇA-FEIRA, 18 de novembro de 20ij E

O mistério acabou e finalmente a McLaren confir
o que o mundo inteiro já sabia: Juan Pablo Mont
será piloto da escuderia a partir de 2005. O anúncio o

feito na manhã de ontem pelas duas partes envolvi
em uma nota oficial. «[untar-se à McLaren é algo

.

me faz vibrar», afirmou o colombiano. <<A equipe éc
sistente e uma forte aspirante ao título e tem uma he

ça fantástica. É uma grande oportunidade para mim
estou ansioso para que chegue o primeiro teste com:

carros «, completou.
Curiosamente, esperava-se da McLaren e de Monto
que mantivessem o segredo da contratação até que J '

Pablo estivesse em urna eventual situação de não disp
do título da temporada do ano que vem, já que ele'
tem contrato assinado com a Williams. "Minha meu

curto prazo é me concentrar 100% em vencer o cam

anato de 2004", acrescentou o piloto.
O chefe da equipe Ron Dennis também falou sobrt

aquisição. «Queremos vencer corridas e campeona
mundiais e para isso temos que planejar o futuro

quanto aplicamos cada esforço a curto prazo», disse,

oportunidade de assinar com um talento comoJuan Pa

era muito boa e já há uma quantidade considerável
e

expectativa dentro do nosso time em relação a 201

Realmente estamos ansiosos para ver o, que ele p
fazer em um de nossos carros e acredito que seja
possibilidade de que vai excitar todos os fãs de F-I

todo o mundo», concluiu o dirigente.
A McLaren não anunciou quem será seu piloto exclui�
mas é praticamente certa a saída de David Coulthard'
equipe. Em 2004, ele vai para sua nona temporada
time. Nas oito anteriores, o escocês nunca chegou a

'

putar o título.

SIMPATIA PARA EMAGRECER CHICO XAVIER

Quarta-feira pelamanhã coloque 'h copo de ãgua e dentro dele o número

grãos de arroz correspondente aos quilos que deseja perder. Não colo<ll

grãos a mais, pois os quilos perdidos não serão recuperados. À noite beIi

a ãgua deixando os grãos de arroz, completando novamente com lhcopo�
ãgua.
QUinta-feira pela manhã emjejum beba a ãgua deixando os grãos de arre!

completando novamente com 'h copo de água Sexta-feira pela manhãetr
jejum beba a água desta vez com os grãos de arroz junto. É importanlf
conservar o mesmo copo. Não faça regime, pois a simpatia é infalíwl
PUblique na mesma semana.

Agradece LK.s,) �

FALECIM ENTOS
Faleceu às 6:40 horas de 17/110 SenhorJosé Uno Konl,
com idade de 66 anos, deixando enlutados a esposa, ói
filhos, 1 nora, 2 netos e demais parentes e amigoS.O
sepultamento foi realizado em 18/11 às 9:00 horas, sairOJ
o féretro da Igreja Evangélica da Ilha da Rgueira seguirOJ

• para o Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 514

15 - 36 - 40 - 42 - 51 - 52

Quina
concurso: 1225

06 - 25 - 35 - 38 .40

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

Loteria Feder(11
concurso 03785

1 ° - Prêmio: 20.272
2° - Prêmio: 62.149
3° - Prêmio: 27,860
4° - Prêmio: ' 44.191
5° - Prêmio: 33.829

....

Lotomania
concurso: 368
03 - 09 - 1 2 - 1 4 -

17-21,-23-28-
37 - 45 - 46 - 49 -

52 - 56 - 63 - 73 -

79-81 -89-91·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OPA JANGADA/POSTO CIDADE DE FUTSAL

oje aconteCem
mais dois confrontos da Copa Jangada/Posto

e, emJarnguá do Sul Desta vez, a
AABB será o palco dos

s entre a equipe InfantilJangada/Adesc e Fl\1ECorupá, que

t cirrum:ado para iniciar às 14h30.Já às 15h30 acontece a partida
o categüriaInfanto, entreos timesJangada/Adesce

PMECorupá.

AMPEONATO DE VETERANOS EM MASSARANDUBA

jogos do Campeonato Municipal de Futsal Veterano come

hoje à noite, ns quadra do Ginásio Poliesportivo Alfredo

bowski.A competição conta com seis equipes inscritas, que

jogar entre si, classificando as quatro melhores para o cruza

eoto oJúnpico. O primeiro confronto tem início marcado para

t 19h15, quando o Glória entra em quadra para enfrentar o

utuca;às20h15,seciavezdoCampoSeaburipegaroPatrimônio,

às 21h30 o Oube do 30 joga com o Avem

TLETISMO CATARINENSE GANHA TRÊS OUROS

representação catarinense no atletismo dos sétimos Jogos da

entude,disputados emBrasiliadesde sexta-feira,começoumuito

oprimeirodia destamodalidadenamanhãde sábado.Herbert
,

Moreira de Almeida, de Blumenau, ganhou os 10 quilô
)

etros da marcha atlética, conquistando a primeira medalha de

para Santa Catarina no atletismo. Herbert fez o tempo de

a� 9minlls17 eTIago Brenner, deCamboriú, candidato àmedalha
el

e prata, desistiu da prova por causa de um problema estomacal.

aseqüência,JeanPierreFerrugemganhou os 2000metros com

bstáculos em 6min25s42 e Jaques Douglas foi o primeiro no

çamento de martelo com 51m35cm.
,

da no sábado, o vôlei feminino perdeu paraMinas Gerais por

'&,
a O e está eliminado porque já fora 'derrotado na estréia pelo

� I

araná também por 3 a O. O masculino conseguiu sua vaga na

da fase depois de vencer o Paraná sexta-feira por 3 a 1 e o

a ,

o deJaneiro neste sábado por 3 a O.

ME AVALIA EVENTOS ESCOLARES

FundaçãoMunicipal de Esportes realiza a reunião de avaliação
os campeonatbs escolares promovidos este ano, a partir das 8

'oras do dia 3 de dezembro, no �ucÍitório da Escola WlZard

diomas. Destinado a.professorese profissionais das' unidades
lares das redes municipal; e�md.bal e particular de ensino, o

contro tem como objetivo discutir sugestões aos regulamentos
estas competições para 2004. A diretora de Promoções de

ventos/PME, Cleide Mosca, lembra que estas avaliações

ntecern.anualmente,apresentando-secomoótimaoportunidade

IS I a quem desejapropormudanças e apresentarnovas idéias.

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associ

ados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá
do Sul, em pleno gOZQ de seus di reitos sociais, a se

r�unirem em Assembléia ,Geral Ordinária, no próximo
dia 26 de novembro de 2003, às 13:00 horas em pri
meira convocação para uma hora após, isto é, às 14:00
horas do mesmo dia e local, com qualquer número de

a�sociados presentes, a qual será real izada na sede do

Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225,
nesta cidade, para deliberar sobre a seguinte ordem do
dia:

'

1. Apreciação, discussão e votação da previsão orça
mentária para o exercício de 2004'
2, Seguro do prédio e seu conteúdo:

'

3. ASsuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul,' 17'de novembro de 2003.

JOSÉ BOSHAMMER

Presidente

ESPORTE
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br

I SELEÇÃO: SEIS ATLETAS DA AJINC FORAM ESCOLHIDOS PARA COMPETIR NOS JOGOS DA JUVENTUDE

Atletas jaraguaenses trazem

32 medalhas de competição
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/
FME esteve na capital do
Estado neste final de se

mana, de onde retornou

com mais 32medalhas, dez

recordes, três troféus e

quatro índices técnicos. A

competição foi realizada
na piscina olímpica da

UFSC (Universidade Fede
ral de Santa Catarina). O

grupo jaraguaense garantiu
o troféu de vice-campeão
nas categorias Infantil fe

minino, Infantilmasculino

eJúnior feminino. Ao todo,
os atletas conquistaram 23

medalhas de ouro, sete de

prata e duas de bronze,
além de estabelecer dez

novos recordes.

Os nadadores Janos
Franznerda Silva participou
da prova de 800 metros li

vre; Bárbara Hermànn nos

100 metros livre; Talita
Hermann nos 200 metros

livre e Marina Fructuozo

nos 100 metros livre, sen

do que todos eles assegu-

-; "j

Alexandre Buço

Bomdesempenho garantiu vaga aos jaraguaenses nos jogos

raram os troféus de melho

res índices técnicos da com

petição. O técnico Ronaldo

Fructuozo destacou a atua

ção deJanos, Bárbara,Talita
e Marina, além de Willian

Maul, que trouxe quatro
medalhas de ouro, e Eduar

do Junkes, duas de ouro e

um recorde.
- Formidável o de

sempenho da equipe nesta

competição. Perdemos o

título do feminino para a

ADBLU, de Blumenau,
mas por poucos pontos,
lembrando que tínhamos

somente quatro nadadoras

nesta categoria, enquanto
nossa rival contava com

oito. Mais uma vez, como

no estadual de inverno, re

alizado em junho, brilha
ram os nadadores Janos

,

Franzner da Silva, Bárbara

e TalitaHermann eMarina

Fructuozo -, salienta o

técnico.

O próximo desafio da

equipe está marcado para
esta quinta-feira, quando os

nadadores Aline Franzner,
BárbaraHermann, Mayara
Martins, Eduarto Junkes,

I Janos Franzner da Silva e

Willian Maul embarcam

para Brasília para disputar
as provas de natação dos

Jogos da Juventude. Os
seis nadadores da AJINC,
mais Camila Kazsubowski,
de São Bento do Sul, e

Bruno Ferreira, de

Florianópolis, formarão o

selecionado catarinense nes

te evento, e estarão sob a

responsabilidade técnica de
Ronaldo Fructuozo. Na

quarta-feira, os nadadores
Talita Hermann e Eduar

do Marcatto vão para Vi

tória, no Espírito Santo,

disputar o Campeonato
Brasileiro Juvenil. (FABIANE
RIBAS)

Beta Alcchini registra mais um título na temp?rada

Data histórica para o basquete de Jaraguá do Sul

GUARAMIRIM - o piloto
Beta Alchini - Azevedo

Automóveis, Águia Motos,
Posto 28, Transtarjon,
GuentherDespachante,Cor

po e Mente e Prefeitura -

participoudadécimaetapado

campeonato catarinense de

velocross,neste finalde sema

na. A prova foi realizada na

cidade de Witmarsum, reu
nindo aproximadamente cem

pilotos nas seis categorias, que
atraíram um público estima

do em mais alguns acertos

]ÀRAGUÁDOSUL-Odia

16 denovembro é a datamais

importante da história do bas�
quetebol jaraguaense. Foi nes
te dia, no ano de 2001, que o

basquetebol da cidade alcan

çou suamaiorglória-acon

quista dos Jogos Abertos de

SantaCatarina.Um resultado

para a próxima temporada.
Os treinos livres cincomil

pessoas.Como titulo da com

petição já assegurado, o

guaramirenseaproveitoupara
fazer de sábado foram mar

cados com muito calor e po

eira, assim como os

classificatórios da manhã de

domingo,No penado da tar
de começou a chover, fazen

do com que todos os pilotos
mudassem de estratégia na

prova, pois a pista tomou-se
muito pesada, com muita

invicto e maiúsculo, com vi

tórias sobreBrusque,Joinville,
Blumenau e Florianópolis, as
maiores escolas damodalida

de no Estado.

A final contraBrusque foi
um daqueles jogos que ficam

para semprena lembrançado
torcedor. Uma partida ema-

lama. "A habilidade dos pila
tos foi colocada à prova",
menciona Alchini. Correndo

pela categoria Força Livre

,
Nacional, o piloto não fez boa

largada, caindo para a penúl
tima colocação, obriganda-o
a realizar uma corrida de re

cuperação. Na oitava volta

conseguiu assumir a segunda
colocação e partiu para cima .

do primeiro colocado,

Celmo, de Rio Negro.
"Como meu companheiro
nessa modalidade, cruzamos

cionante, onde as equipes se

alternaram na liderança até o

último quarto,quando aequi
pe jaraguaense assumiu a di

anteira para não perdermais.

Junto com o resultado de

75 a 72 nasceu uma nova for

ça no basquetebol do Esta

do. 'Uma força que, desde

a linha de chegada de mãos

dadas, comprovando nosso

espírito de esportividade e

amizade.Ele ficouemprimei
ro na prova, eu em segundo
e Denis Nascimento, de

Brusque, em terceiro", diz.
Os pilotos de velocross

têm pela frente ainda a dis

puta da última etapa do

Campeonato Norte Cata

rinense, marcado para os

dias 6 e 7 de dezembro, na

.

cidade de Barra Velha.

(FABIANE RIBAS)

então, não deixou mais de fi

gurar no pódio dos Jogos
Abertos de SantaCatarina.O

Estado de SantaCatarina co

nheceu a Associação
Jaraguaense deBasquetebol e
descobriu que na cidade de

Jaraguá do Sul se praticava
basquete de qualidade.
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I VITÓRIA: JARAGUAENSES SUPERARAM O SÃO MIGUEL DO OESTE NO FINAL DE SEMANA, POR 4 A 3

Malwee quer garantir a final
··do Estadual em .laraguá do Sul

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee confirmou a,

vitória contra o São Miguel
do Oeste neste final de se

mana e, nos próximos dois
confrontos que tem pela fren
te, precisa apenas garantirum
empate para trazer para
Jaraguá do Sul a final do

Campeonato Estadual de
Futsal. O jogo de sábado foi

disputado na casa dos ad

versários, que apesar de con
tar com o apoio da torcida,
não conseguiram superar o
time jaraguaense, que venceu
por 4 a 3. O jogo transcor

reunormalmente, conforme
relato do supervisor do gru
po, Kleber Rangel, que con
siderou a partida tranqüila,
com poucos cartões.

- Nós tomamos todas
as providências necessárias

para que não houvesse pro
blemas extra quadra. Ape
sar da rivalidade dos times,

Cesar Junkes
Kleber Rangel infonna que o próximo jogo será dia 26, em JS

também não aconteceram

atritos durante o jogo, não
houve tantas faltas e não foi
tão apertado porque fize
mos 4 a 1 neles e, faltando
dois minutos para o térmi
no da partida, eles fizeram
dois gols-, salientaRangel.
Ele diz qá'e o confronto co
meçou apertado, a Malwee

fez 1 a 0, em seguida o gru
po de São Miguel do Oeste

empatou e antes de finalizar
o primeiro tempo, os

jaraguaenses marcaram o

desempate.
Com essa vitória, a

Malwee soma 12 pontos e

tem mais dois jogos. Como
o Criciúma venceu o Cole-

gial, por 5 a 3, chegou aos

seis pontos e, como tam

bém tem mais dois con

frontos pela frente, também
tem chances de levar a final

para casa. "Por isso vamos

nos dedicar para garantir
mos a vitória,mas sabemos

que com apenas um empa
te asseguramos a final para
nosso Município", diz.

Cinco jogadores da
Malwee viajaram domingo
para Tailândia, onde vão

defender o País numa com

petição internacional. Falcão,
Franklin, Chocho, James,
Junior e o técnico Fernando
Ferreti retornam dia 24. An
tes disso, os demais atletas
mantém os treinamentos.
juntamente com os jogado
re� juvenis. O próximo de
safio daMalwee será dia 26,
em Jaraguá do Sul, contra o
Colegial, de Florianópolis.
#BIANE RIBAS)

18 de novembro de 2Qij

CoI. Time PG V E
1 Cruzeiro 88 42 27 7
2 Santos 82 42 24 10
3 São Paulo 71 42 20 11
4 Coritiba 68 42 20 8
5 Internacional 68 42 19 9
6 São Caetano 68 42 17 14
7 Atlético-MG 63 42 16 15
8 Goiás 62 42 17 11
9 Paraná 61 42 17 10
10 Flamen 59 42 16 11
11 Guarani 58 42 16 10
12 Criciúma 57 42 16 9
13 Fi eirense 56 42 14 14
14 Corinthians 55 42 14 11
15 Atlético-PR 53 42 15 8
16 Vitória 53 42 14 11
17 Vasco 49 42 12 13
18 uventude 47 42 10 14
19 Fluminense 46 42 11 11
20 Pa sandu 45 42 14 11
,21 Fortaleza 45 42 11 12
22 Ponte Preta 45 42 10 16
23 Bahia 43 42 11 10
24 Grêmio 40 42 10 10

VENHA CONHECER

�.uio 'lIcll
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