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Deficientes físicos acreditam

que situação pode melhorar

o dia dos deficientes físicos passou sem manifestações em Jaraguá do Sul, Mas
classe pede mais atenção para conseguir melhores condições de vida. Página 9

Osgrupos de terceira idade
confraternizam esta semana

... exan re ogo

Os 2,5 mil idosos que fazem parte <1.0 Centro de C_onvivência da Terceira ldade se

encontraram durante esta semana para festividades de encerramento. Página 9

Neste final de semana, os

atletas da Ajinc/Urbano/FME
vão participar de duas compe
tições. A última etapa do Cam
peonato Estadual Mirim/Petiz
e a Travessia Internacional da
Lagoa da Conceição. Página 11

Lunelli recebeu Prêmio
CNI de Ecologia no

dia 28 de novembro
PÁGINA 4

Ação de Caropreso
contra sindicatos é

julgada procedente
PÁGINA 3

Aumenta o índice
...

soroposrtrvos na

terceira idade
PÁGINA 6

Operários da Aliança
recebem parte da

dívida trabalhista
PÁGINA 10
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2 CORREIODO POVO

Imprensa, vaidades e poder
MAURÍLIO DE CARVALHO -jornalista

o jorn�lismo brasileiro sofre da falta de

profissionalismo. Há tempo a matéria-prima da im

prensa - a informação -, e sua razão de existir

-a c�,:é9q?jlidade _'_ deixaram, de ser a referência
,",yt.","., ''::''I/H. _

dos tp,é:ios de comunicação e foram substituídas pelo
luci:;>�:q\.:taIH:�€r preço. A informação já não é mais

tão importante como deveria. Noticia-se, quando
muito. Mas na maioria das vezes, principalmente
por aqui, prioriza-se disse-que-disse e as picuinhas.
O desvio conspira contra os esforços daqueles que
lutam para resgatar a dignidade e o respeito.

Os repórteres, com raras e honrosas exceções,
querem ser mais do que a própria matéria, quando
não a fazem apenas por vaidade ou pelos dividen

dos prometidos. Do jabaculê nem se fala, está

institucionalizado. São poucos os que ainda resis

tem e não estão na folha de pagamento de políticos
ou empresas. Os sérios são cada vez menos. A de

gradação da profissão legitima o status quo, contri

buindo decisivamente para sustentar o índice de

corrupção do País, camp',eãb mundial na modalida

de.

Há uma diferença crucial entre o jornalista sé

rio, comprometido com a profissão - mesmo que
não seja diplomado - daquele que se passa como

tal. Esse último é instrumento de algum esquema.
É o esperto que quer se dar bem, de modo especial,
financeiramente .. O mais triste é que o mal está en

tranhado �m toda a imprensa de Norte a Sul. Basta

um mínimo de atenção às reportagens para identi

ficar o objetivo e a quê ou a querri s,e,rvem. E não

se admite a desculpa da sobrevivência, ÉtiCa e prin
cípios são natos e não aceitam meio-termo."

Biografias são desprezadas em detrimento de fa-
i'"

vores, e há um grande esforçotde "profissionais"
para justificar os novos conceitos de honestidade e

caráter. É a ditadura do mercado impondo as re

gras, codptando corações e mentes e delimitando

os espaços. É cada vez mais' nítido o a�relamento
de órgãos de imprensas e 'funcionários, bem corno

o anti alguma coisa, relegandó 'a isenção e prom�:: '

tendo a informação.
"

"

• "

Ao repórter não é permitido a de s info trnaçâo,
sob O risco da dúvida ou do comprometimento es

cuso. 'Tampouco pode se deixar seduzir pelo entre

vistado ou pela fonte, o que o coloca sob suspeita.
É comum por essas bandas o entrevistado conduzir

a entrevista e o poder eco.nôrnico pautar a impren
sa e usá-Ia a seu, bel-prazer.

Todavia, jornalista que se preza não se submete

ao vexame de mero figurante no elenco do circo.

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

OPINIÃO

o

Necessidades especiais
rOntem foi o Dia dos Porta

dores de Necessidades Especi
ais. A data não foi comemora

da com festas ou outros tipos
de atividades na região do

Itapocu e certamente muitos

portadores de deficiências nem

sequer têm conhecimento que
existe uma data para lembrar da
luta do deficiente em busca da

inclusão social e inserção no

mercado de trabalho. A luta

Em
Santa Catarina,
estima-se em

mais de 700mil
'o número de

portadores de
necessidades

especiais
,

pela inclusão social e inserção res de necessidades especiais.
no mercado de trabalho têm se Todos, independente de Esta

caracterizado como os princi- do ou região ondemoram, são
pais desafios dos portadores de amparados por lei federal que
deficiências físicas, sensoriais' lhes garante direitos especiais,
ou mentais. Essa batalha vem que regulamentam a politica
sendo travada há vários anos e, nacional para a integração da

apesar dos avanços, a caminha- pessoa portadora de deficiên

da é longa e os resultados ain- cia e dispõe sobre a colocação
'da estão longe de atender os do símbolo internacional de
anseios e reivindicações dessa acesso. em todos os locais e ser

parcela da população. viços adequados aos portado-
Atualmente, segundo o cen- res.

so realizado ano passado pelo Em Jaraguá do Sul e nos •.

IBGE ( Instituto Brasileiro de .outros municípios que inte

Geografia e Estatística) gram a microrregião do

)4,7%da populaçãobrasileira é Itap?cu as administrações mu

pó�tadora depelo menos uma ,niçipais têm demonstrado to

'd-dlciência física. E� Santa tal interesse em facilitar a vida

Catarina, is��,,�! eu: mais, de .,dos portadores de necessida-

700 mil .o .rrúrriefó de portado-c- des especiais, mas, mesmo as-

sim, as iniciativas não contem

plam a totalidade das carências

e necessidades dos deficientes.

Muitos ainda continuam à mar

gem do processo social de

integração e inserção no merca-
,

do de trabalho e infelizmente,
ainda há quem julgue o defici

ente físico ou mental como um

ser inútil à sociedade. if,
O principal desafio das enti

dades representativas dos por
tadores de necessidades especi
ais tem sido justamente provar
para a sociedade que o defici

ente pode e deve colaborar com

o desenvolvimento global atra
vés de seu trabalho e que todos

têm condições de produzir, es
tudar, casar, amar e viver em

,

sociedade de forma harmônica,
com o respeito que lhes é devi

do e com o apoio das leis, se

jam elas federais, estaduais ou

municipais.
Atualmente, grandes empre- tIl

sas têm despertado para essa

nova realidade e dispõem de pro
gramas desenvolvidos especifi
camente para receber portadores
de necessidades especiais, que
são incluídos no processo, pro-

,', dutivo e inseridos socialmente.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Entre hoje e amanhã aproximadamente 400 lideranças
do PFL de Santa Catarina estarão em Lages, onde
participam de encontro que tem por objetivo a

deflagração da campanha eleitoral do ano que vem.

O senador Jorge Bornhausen será o primeiro
palestrante no encontro estadual. Ele vai falar sobre o

PFL nesse um ano de aposição. O encontro terá inicio

às 15 horas e será aberto com um pronunciamento
do presidente da sigla em Santa Catarina e prefeito de

Lages, Raimundo Colombo. Durante os dois dias de

encontro, as lideranças do PFL em Santa Catarina

vão ouvir mensagens partidárias, palestras
motivacionais, conhecer análises de pesquisa e participar
de planejamento estratégico. O encontro é restrito para
lideranças e de preparação para a campanha eleitoral

do ano que vem, projeção política e resultados

eleitorais.

MASSARANDUBA
No dia 8 de dezembro a Câmara de Vereadores de

Massaranduba deve apreciar, em primeira votação,
projeto da L<Ti Orçamentária Anual. A segunda
votação está marcada para acontecer na sessão do dia
15 de dezembro, a última do ano. De acordo com o

secretário da Câmara de Vereadores, Jair Micheluzzi,
tudo indica que haverá necessidade de realização de
sessões extraordinárias para "limpar" a pauta. Segundo
o secretário, no mínimo cinco projetos estão

aguardando para serem votados.

HOMENAGEM
O diretor do Jornal Correio do Povo, Eugênio Victor
Schmôckel, será agraciado com o título de Cidadão
Honorário do município de Guaramirim. A solenidade
está marcada para o dia 12 de dezembro, às 18 horas,
no Parque Municipal de Eventos. A indicação foi feita
pelo vereador do PFL, Salim Dequêch.

ENTRE ASPAS _.

"Não quero um centavo desse dinheiro". A

afirmação é do ex-deputado do PSDB, Vicente

Caropreso, ao referir-se a ação por danos morais
movida por ele contra a CUT e Fetram e que foi

julgada procedente pelo juiz Márcio René da Rocha.

Os familiares enlutados de JORGETTA
ZATTAR MATTAR, ainda profunda
mente consternados com o seu

falecimento, ocorrido no último dia 28

de novembro, com idade de 93 anos e

sete meses, a qr a dece m a todos pelas
man ifestações.
Convidam à todos para a missa de 7°

dia, que será celebrada nesta sexta

feira, 5 de dezembro, às 19:00 horas
na Igreja Matriz - São Sebastião
centro - Jaraguá do Sul.
A família enlutada agradece.

.I�" -I- NOTA 'DE AGRADECIMENTO E

I CONVITE PARA MISSA DE 7° DIA

CORREIO DOPOVO 3
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

I JUSTiÇA: EX-DEPUTADO FEDERAL QUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE 500 SALÁRIOS

Ação movida contra sindicatos
foi julgada procedente pelo juiz

]ARAGuA DO SUL - O

ex-deputado federal do

PSDB, Vicente Augusto
Caropreso, chamou a im

prensa, no final da tarde de

ontem, para anunciar que
o juiz Márcio René da Ro

cha julgou procedente, em
primeira instância, o pedi
do de indenização resultan
te da ação por danos mo

rais movida por ele contra
a CUT ( Centra Única dos

Trabalhadores) e Fetra� (
Federação dos Trabalha

dores Municipais de Santa

Catarina).
O valor da indeniza-

ção foi fixada em nada Caropreso chamou a imprensa para anunciar resultado da ação
menos que 500 salários

CC] aprova projeto que regulamenta caça-níqueis

mínimos, o que representa
cerca de R$ 120 mil. O ex

deputado salientou que não
quer esse dinheiro e que
todo esse valor será entre

gue a instituições beneficen
tes de Jaraguá do Sul e

Região. "O que eu perdi
não tem volta. Não quere
o dinheiro. Quero é que

seja feita justiça", reforçou
o ex-deputado.

A ação movida pelo ex

deputado é decorrente de

FLORIANÓPOLIS - A

Comissão de Constituição
e Justiça da Assembléia

Legislativa aprovou p,are
cer do relator, deputado
Ronaldo Benedet, pela
aprovação do projeto que

prevê a regulamentação
dos caça-níqueis, de auto

ria do deputado do PT,
Dionei Walter da Silva.

O projeto proíbe o uso

de máquinas de jogos ele

trônicos em estabelecimen
tos que não sejam especí
ficos para esse fim. O tex

to também proíbe qual
quer tipo de aposta que seja
feita por telefone ou pela
internet. Seguindo o trâmi
te da Assembléia, o proje
to segue agora para avalia

ção da Comissão de Di

reitos e Garantias Funda
mentais.

um panfleto, veiculado
durante a campanha elei

toral do ano passado,
quando Caropreso busca

va a reeleição, e que de
nuncia políticos que vota
ram a favor das mudan

ças na CLT. De acordo
com Caropreso, a denún
cia é mentirosa. "Na pri
meira votação eu fiquei
contra a minha bancada e

na segunda estava doente.
O que fizeram comigo

acabou por prejudicar a

minha campanha e o resul

tado é que não consegui,
votos suficientes para me

eleger", desabafa o ex-de

putado
Na avaliação do juiz

Márcio René da Rocha, às
vésperas de uma eleição, "é
certo que a divulgação de

notícia mentirosa e a dis

tribuição do informativo

afetou a campanha de ree

leição do autor da ação.

Cesar Junkes

Dionei Walter da Silva é o autor do projeto

O deputado Dionei

argumenta que a regula
. mentação dos jogos ele

trônicos vai possibilitar a

devida fiscalização e o re-

colhimento de impostos,
além de dificultar o acesso

de menores de 18 anos.

"Não podemos permitir
que continue como está.

Não que se queira dizer

que a atuação das lideran

ças sindicais tenha impedi
do a reeleição do ex-depu
tado Vicente Caropreso, até
porque as campanhas polí
ticas têm uma série de vari
antes. Porém, é público e

notório que muitos eleitores,
sem dúvida, deixaram de
destinar o seu voto ao autor

por conta da sua pseudo
atuação contra o povo".
(MARIA ,HELENA DE MORAES)

Hoje, qualquer boteco tem
uma máquina de jogo ou

oferece a possibilidade de

jogar por telefone", justi
fica o deputado.

Dionei esclarece que
não está defendendo a

proibição do jogo, mas

sim a regulamentação des
sa atividade, com condi

ções de fiscalização de
controle do acesso dos jo
vens e das crianças, pois o

jogo pode se transformar
em vicio, afetando toda a

estrutura familiar.

mr·lgs@terra.com.br
.

1l"!lIJ.,rnarclCl .•.ofl'lIusch, 54C) i
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• FIESC: REUNIÃO DA DIRETORIA ABORDA TEMAS IMPORTANTES PARA O ESTADO COMO ECONOMIA E ECOLOGIA

Lunelli representou o Estado em

premiação nacional de Ecologia
FLORIANÓPOLIS -

A reunião da diretoria

do sistema Fiesc (Fe
deração das Indústrias

de Santa Catarina) re----'
alizada na sexta-feira,
28 de novem bro,
abordou assuntos de

interesse de todos os

catarinenses. A balança
comercial em alta, a

necessidade de uma re

presentação política
forte tanto no âmbito

nacional quanto esta

dual foi um dos temas dis

cutidos. Não só políti
cos, mas a pressão
deve ser de todas as

classes representativas,
em prol da comunida
de. Sempre que se fala

em representatividade
política, é citada a

questão organizacional
do Nordeste. Eles são

unidos e lutam em con

junto para que os esta

dos da região recebam

mais verbas.

Outro tema abor

dado no encontro foi o

superávit de novem

bro. A balança comer

cial de novembro fe

chou com alta de US$
1,732 bilhão, melhor
resultado desde 1959.

Apesar disso, o re sul

tado mensal é o pior
em sete meses. Em

média, exportou-se
por dia US$ 299 mi

lhões e US$ 212,4 mi

lhões em importações.
Segundo especialistas,
este resultado foi favo

recido pelo elevado

preço do dólar este

ano, ao mesmo tempo
em que aumentaram as

exportações, diminuí
ram as importações. A
balança comercial bra

sileira acumulada de

2003 bateu o recorde

de R$ 22 bilhões.

Momento da entrega do Prêmio CNI, em Florianópolis, Vicente Donini \

'Marisol), Viviane Cecília Lunelli (Lunelli) e Anacleto Ortigara (Fiesc)

A diretoria da Fiesc

também realizou a en

trega do Prêmio CNI/
Fiesc (Confederação
Nacional das Indústri

as). Na categoria Eco

logia duas modalida

des foram premiadas.:
As vencedoras foram

em Conservação de

Insumos de Produção,
a Amanco Brasil, d e

]oinville, e na modali

dade de Educação
Ambiental o destaque
ficou para a Lunelli Têx

til, de Corupá que,.
co.m o vencedora da

\

etapa estadual concor

reu no âmbito nacional.

Desde sua instala

ção, há 12 anos, na Es

trada Itapocu Hansa, a

Lunelli investe na ma

nutenção dos mananci

ais e no crescimento

sustentável. O

assoreamento e as for

tes cheias provocavam
acúmulo de seixos, de

gradando as margens
do Rio Itapocu, para
isso foi desenvolvido

um projeto de recupe
ração e contenção. A

primeira parte foi im

plantar, com tecno

logia européia de gon
ta, diques e gabiões de

contenção das margens.
A segunda etapa foi re

compor a mata ciliar

através do plantio de

árvores frutíferas e na

tivas. O trabalho exige
manutenção permanente.
Visando manter

cris talinas as águas re

tiradas do Rio Itapocu,
que abastece as cidade

de] araguá do Sul e re

gião, a Lunelli conta

com a tecnologia de

tratamento de

efluentes. A atual es

tação é capaz de puri
ficar 200 metros cubicos

por hora, devolvendo
ao rio ágUa limpa,
comprovada por 97%

de pureza, sendo mais

limpa que a água cap
tada para a utilização
na produção. A em

presa também construiu

um novo tanque, com a

mesma capacidade do

primeiro, em caso de

haver necessidade de

ampliação.

A manutenção e re

cuperação do meio

ambiente requerem es

forços além do perí
metro industrial, por
isso a proposta da

Lunelli também envol

ve a comunidade, com
o desenvolvirriento de

projetos de educação
ambiental voltado às cri

anças. Com uma lin

guagem especial para
estudantes, a Lunelli

\

objetiva conscientizar as
futuras gerações.

Este foi o ano do

reconhecimento à

Lunelli como empre-
,

sa ecologicament� cor

reta. Foram no total três

premiações: uma esta

dual, a Mensão Honro

sa Fritz Müller, uma Sul

Brasileira, o Prêmio

Expressão de Ecolo

gia, e um de reper
cução nacional, o Prê

mio CNI/Fiesc (Con
federação Nacional

das Indústrias e

Federação das In

dústrias do Estado

de Santa Catarina).
(MÁRCIA BENTO)
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TRANSPORTE
Na reunião da Aciag (Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim) realizada dia 1, os empresários
de Guaramitim debateram os pontos chaves do projeto de

implantação do Sistema de Transporte Coletivo Próprio, ,

que foi apresentado pela Secretaria Municipal de

Planejamento na semana passada no auditório da Aciag.
Segundo o Vice-Presidente e Secretário de

Desenvolvimento Econômico do município, Maurici
Zanghelini, o BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social) deverá destinar

cerca de R$ 10 milhões para a execução do projeto. A
iniciativa, apesar de contar com o apoio da entidade, dividiu
os empresários pois alguns temem que, por ser um ano

político, o projeto acabe extrapolando seu objetivo principal
e venha a se tornar plataforma eleitoral.
De acordo com o presidente da Aciag, Mário Glasenapp, é
necessário que a Câ�ara de Vereadores entenda que o

projeto é vital para o desenvolvimento econômico e social

da cidade e apóie a iniciativa. Embora o projeto esteja pronto
à liberação dos recursos e o inicio da execução das obras

ai�da não têm prazo definido pelo banco.

PREVIDÊNCIA
O Tribunal de Contas do Estado e aFederação Catarinense
de Municípios firmaram parceria para realizar o Seminário

sobre Previdência Social, nos dias 11 e 12 de dezembro,
no auditório da sede do TCE, em Florianópolis.
O objetivo é orientar os administradores municipais de

Santa Catarina sobre as modificações introduzidas nos

Regimes Próprios de Previdência Social, a partir do exercício
financeiro de 2004. t,
A Portaria MPS 916/2003, assinada pelo ministro Ricardo

Berzoini no último dia 15 de julho, leva em consideração
os, seguintes aspectos: a necessidade de racionalizar, dar

transparência, segurança e confiabilidade, viabilizar e garantir
a 'estabilidade e a liquidez dos Regimes Próprios de

Previdência Social. A Portaria também destaca a

necessidade de dotar os entes públicos de insttumentos

para registro dos atos e fatos relacionados à administração
orçamentária, financeira e patrimonial dos Regimes Próprios
de Previdência, além de padronizar os procedimentos
contábeis e adequá-los às normas contidas na Lei n° 4.320/
64.

VISITA
De 4 a 7 de dezembro, ]araguá do Sul e região receberão 28

participantes' do Programa TEMBA (Transnational Executive
MBA) da Califórnia State University, Hayward (EUA). Os
executivos americanos participarão de uma série de

eventosinternacionais organizados pelo Centro Universitário de \f�
]araguá do Sul (Unerj), O gtupO de visitantes contará com a

presença da presidente da universidade norte-americana,Norma
Rees. Durante a visita, os alunos do TEMBA participarão de

seminários sobre Negócios no Mercosul, ,ministrados pelos
professores Fernando Seabra (UFSC),Luis Francheschini I

(Unisinos), Pedro G. Kraus (Unerj) e Martin Desmaras (Unerj).
Também participarão de um exercício de simulação de

negociação internacional junto a executivos catarinenses, As

atividades serão realizadas nas dependências doHotel Parthemon
Century de ]araguá do Sul.

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

Compra
2,9308
2,9300
2,8700

Venda

2,9316
3,0000
2,9900
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IOBRAS: ILUMINAÇÃO PÚBLICA FOI INSTALADA E INAUGURADA NA NOITE DE TERÇA-FEIRA

CONFRATERNIZAÇÃO
A quarta série A da Escola de Educação Básica

Ministro Pedro Aleixo convida os pais e ex

professores para encerramento das atividades e

confraternização, o dia 6, sábado, a partir das 14

horas nas dependências da escala, na Rua Integração,
s/n, próximo a Apae, no centro de Jaraguá do Sul.

Fone para contato é o 379-1908,

ACOMAC
A Acomac - Associação dos Comerciantes de

-...., Materiais de Construção de Jaraguá do Sul e Região,
que congrega 77 lojas associadas, desde Penha, no
litoral Norte, até Caçador, no Meio-Oeste de Santa

Catarina, realiza neste sábado, dia 6 de dezembro, o

jantar-dançante, nas dependências do Restaurante

Armalwee.

NIKOLAU ABEND
O Centro de Cultura Alemã de Jaraguá do Sul,
através de sua diretoria, convida os seus associados

para participarem do jantar de encerramento das

atividades do ano de 2003 no dia 06, sábado, às 20

horas, denominado Nikolau Abend - Noite São

Nicolau, na Recreativa Duas Rodas. Os ingressos
para os associados poderão ser adquiridos na Sede

do Centro de Cultura Alemã, ao valor de R$ 10,00
por pessoa, ou pelo telefone 371-8525 com a Sra.

Medi, nos horários das 16:30 às 22:00 horas, de
tj,�

Segunda a Sexta-Feira.

ANIMAIS
O evento mais tradicional no setor de Pets e Animais

Domésticos, a Feira Internacional de Filhotes e

Pequenos Animais, está acontecendo até o dia 7,
domingo, nas dependências do Shopping Center

Breithaupt. O mercado de Pets e animais cresceu

cerca de 400% no último ano e deve atrair centenas

de visitantes que podem conferir as novidades no

que se refere a quantidade e qualidade de animais

expostos.

"Aqueles que nunca
ouviram falar a respeito
dEle, o verão, e os que
não tinham ouvido
falar sobre Ele, o .

entenderão."
Romanos 15:21

REUNiÕES:

_ltaII•••AW
4" Feira - 19h30 - ENSINO

�"_GI&.llm'l
PARTICIPE!

Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi / Jaraguá do Sul, se

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

de mudar de
atino ou dar

a nova fase, a

. Só não sufoque o

gatinho m tanto ciúme,
certo? Cor: Preto.
To. o - O será bom para

e precisa no

ividades que
público serão um

s i'midez falará mais
alto que a paixão. Cor:
Vermelho.

vai adorar! Cor:

Mais segurança para os

moradores do estrada Nova
]ARAGUÁDOSUL- Uma

antiga reivindicação da comu
nidade EstradaNova foi aten

dida. Há cerca de duas sema

nas a Celesc em parceria com
a prefeitura municipal iniciou
a implantação da iluminação
nas imediações do bairro.

"Com a construção do túnel

foi necessário fazer a ilumina

ção para melhorar a seguran
ça dos moradores", declara o

presidente da Associação-de
Moradores do Estrada

Nova,Justino Luz. E na noite

de terça-feira aconteceu a so

lenidade de inauguração das

luzes. Foram instaladas 691âm

padas de 250 watts, para ilu
minar o trecho que vai do tre-J

vo do Posto Marcolla até a

passagem no Estrada'Nova,
num investimento de R$ 50

mil.

De acordo com o secre

tário de desenvolvimento
municipal, Humberto Travi,
alguns acabamentos como si-

Vicky Bartel

Iluminação trará mais segurança aos que passarem pelo local

nalização e calçada deverão munidade nos próximos dias.
estar sendo entregues a co- O prefeito assinou convênio

com a Celesc no valor de R$
27,5 mil para colocação de

mais 12 postes de iluminação
em tomo do túnel, com pre

. visão de instalação para o iní
cio da próxima semana.

ParaJustino Luzesta rei

vindicação foi apontada pelo
senso 200'1 como a terceira

maior necessidade dei bairro.

''Passam por aqui cerca de 1O

mil veículos por dia, e englo
ba aí estudantes daUnerj, tra
balhadores e moradores da

localidade.Aqui no bairro das

950 familias que residem cer

ca de 40% se desloca de bici

cleta, por isso é importante ter
Um túnel, que felizmente con

seguimos e toda uma ilumi

nação", destaca Justino. De
acordo com o presidente dos
moradores falta ainda uma

ciclovia oumelhoria do acos

tamento. ''Para nós esta ilumi

nação é o momento de valo

rização da vida. A comunida

de agradece", finaliza.

OubedeMotoci.clistasmmernomterceiroanommfestabeneficente
]ARAGUÁ DO SUL - O

Moto Clube Cano Quente
deJaraguá do Sul realizou no

dia 22 de novembro uma

festa beneficente na comuni

dade Nossa Senhora das

Graças na Barra do Rio Cer

ro para comemorar o tercei

ro aniversário do grupo, que
conta hoje com 32membros.

Além da comemoração os

participantes e seus convida

dos que vieram da região do
Vale do Itapocu, do Médio

Vale, Norte do Estado e até

de motociclistas de Curitiba,
trouxeram um quilo de ali

mento não perecível. Foram

icará mais confiante
i conseguir se
os outros

Não de tanta

importa à aparência nas

coisas do coração .. Cor: Cinzo.

Virg�m - Ficará
e no trabalho. Tudo

criatividàde vai

eró em plena
o gatinho. Cor:

Divulgação
Alimentos arrecadados foram entregues às farnílias carrentes

arrecadados aproximada
mente 950kg de donativos..
Os alimentos foram entre

gues na semana passada
para as famílias carentes

cadastradas da Barra do

Rio Cerro. Segundo o pre
sidente do clube, Pedro
Bonin é sempre bom po
der reunir os amigos e aju
dar a comunidade ao mes

mo tempo. "Esta é a nosso

terceiro ano e agradecemos
a todos que nos ajudaram
a fazer esta bonita festa e a

banda Reverbe que ani

mou o evento", finaliza
Bonin.

c

- Você vai

es em que
rogem e

. Tudo segue
as coisas do

ao. Cor: Vinho.

Capricórnio - Terá a chance
d m trabalho extra.

Ap ! O clima será de
. Poderá
ém especial.

desejo de fazer
c tará em alta.

Alt.�,�ra�\c7;Qcasa. .Inbrnra�e:fEHe.ia de desejo .

Aproveite as boas vibraçães!
Cor: Azul.
Peixes - Um serviço extra

p uma graninha. Vai
lha r sozinha hoje.
te e

com seu

: tons escuros.
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.AIDS: SECRETARIA DE SAÚDE PREOCUPA-SE COM O AUMENTO DE SOROPOSITIVOS COM MAIS DE 60 ANOS

Combate ao preconceito contra
a camisinha na terceira idade

}ARAGUÁ DO SUL - Fa

lar de sexo na terceira ida

de pode ser chocante, sinô
nimo de falta de respeito
para muitos, mas é uma

questão que deve ser abor

dada com mais atenção
devido ao aumento do ín-

,

dice de soropositivos nessa

faixa etária. Com a evolu

ção da ciência em termos

de tratamentos hormonais,
próteses, Viagra, entre ou

tros medicamentos, a idéia
de que sexo é uma dádiva
da juventude, além de ab

surdo, não procede mais. O

problema é que, com intui

to de prolongar a vida se

xual, a falta de informação,
de campanhas preventivas
dirigidas à terceira idade e

o preconceito ao uso de

preservativos são determi

nantes no aumento do con

tágio nos idosos.
Além de não serem da

geração camisinha, muitas
das pessoas com mais de 60

anos não acreditam na pos-

Alexandre Boço

Dalton Fischer diz que farão campanhas específicas em 2004

sibilidade de contaminação.
"E pior do que estes são

aqueles que têm consciência

do perigo da mais um perí
odo doença, mas jogam nos

números. Pensam que por

terem 70, 80 anos, se con

traírem a doença vivem por
de tempo e consideram

bom", critica o médico

urologista, OsmarAndreata,
enfatizando a conduta da-

queles que contraemHIV e

ainda transmitem a doença
para as esposas. "O interes

sante pe que todos procu
rem um médico para bus

car informações, um pro
fissional que eles sintam-se a

vontade para falar sobre o

assunto, sobre a utilização da
camisinha como forma de

prevenção, principalmente
para' aqueles que procuram
relacionamento extraconju
gal", orienta.

Outra alternativa levan

tada pelo urologista é apro
veitar os encontros dos gru
pos da terceira idade para
abordar a questão sexuali

dade, mencionar os cuida
dos que todos devem to

mar para evitar contamina

ções não apenas de Aids,
mas de outras doenças se

xualmente transmissíveis.

"É uma oportunidade que
eles têm também de se abrir

e adquirir informações a

respeito do assunto", diz.
.(FABIANE RIBAS)

'Garotas de programa são orientadas a utilizar'preservativo
}ARAGUÁ DO SUL"- O

coordenador do Progra
ma DST /Aids, Dalton
Fischer, salienta que a mai

oria das pessoas está per
dendo o medo com rela

ção à doença e não toma

os devidos cuidados para
evitar a contaminação. "Os,
mais antigos não fazem

parte da geração camisinha
porque contavam com re

lações estáveis e agora,
com o advento de novos

tratamentos, diminuiu a

dificuldade de ereção e eles

estão em busca de aventu

ras. Sabemos que a maio
ria das profissionais do
sexo se cuida, mas alguns
clientes pedem para não

utilizar o preservativo, pa
gando mais caro por isso,
em todos os sentidos", cri
tica. Além de se contami

narem, Fischer destaca que
muitos deles transmitem a

doença para as esposas.

Alexandre Bago

Gerente da Wiskeria 12 garante que as garotas fazem exames

As garotas de ,progra
ma que trabalham na

Tribal Night, em

Guaramiri.m, garantem
.que não aceitam se relaci

onar sem utilizar o preser
vativo, mesmo quando o

cliente oferece pagamento
maior. A proprietária do

estabelecimento, J.N., 33

anos, afirma que todas as

moças recebem orienta

ções sobre o perigo de

contrair DST (Doenças
Sexualmente Transmissí

veis). "Eu falo para elas que
o prazer que elas podem
ter numa noitada sem ca-

misinha não compensa. O

preço que irão pagar se

contraírem Aids é muito

alto", enfatiza. Todas fa

zem exames periodica
mente e recebem informa

ções do Programa DST/
Aids, da Secretaria de Saú

de. "Se o cara recusa a ca

misinha já desconfio dele.

Uma pessoa saudável não

se arrisca", diz uma delas.
(

Amesma linha segue as

meninas que trabalham na

Wiskeria 12. Durante a en

'trevista com a gerente do

estabelecimento, C.S., 49

anos, uma das garotas veio
até C. para lhe pedir cami
sinha. "Aqui todos usam

preservativo. Assim como

os jovens, pessoas da ter

ceira idade vêm a nossa

casa 'para fazer sexo e pe
dem para não colocar a

camisinha, mas elas não

aceitam colocar a saúde
em risco", garante C. (FR)

o
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Alexandre Boço

Tânia atribui a resitência à educação) que receberam

\

Público da terceira idade

tem de vencer o preconceito
JARAGUÁ DO SUL

-' Os obstáculos ao
I

US.Q da camisinha são

diversos. Os homens

temem perder a ere

ção e ainda acham que
o cuidado só é neces

sário nas relações com

prostitutas. Informa
ções de especialistas\

apontam que, fazer
sexo sem camisinha é

particularmente arris

cado depois da meno

pausa, quando as pa
redes vaginais se tor

nam mais 'finas .e

ressecadas, favore

cendo o surgimento
de ferimentos que
abrem caminho para o

HIV.

A educadora soci

al em educação física

do Centro de Convi

vência -d a Terceira

Idade, Tânia Regina
da Graça Nunes, diz

que abordar o assun

to sexualidade entre

os grupos ainda é

,

muito delicado devi

do ao preconcei to
que têm e à dificulda

de de falar a respeito.
"Uns co'nsideram fal

ta de educação falar

sobre sexo, outros se

sentem inibidos. São

viúvos que j� não tem

mais vida sexual ativa

ou, se têm, não se sen

tem à vontade para

falar. Então, o que
tentamos é sempre le

vantar uma questão'
referente ao. tema

quando há a oportu
nidade dentro das ofi

cinas, mas sempref'll\�
muito cautelosamente

para que eles não, se
sintam 'agredidos' e

se fechem", elucida.
O problema

não se restringe à

Aids, existem outras

DST que também são

evitadas com o uso da

camisinha, como go
norréia, HPV (que
ocasiona câncer de

colo de útero), entre
ou tr a s infecções. O

que pretendemos fa

zer .n o próximo ano

são mais campanhas N"

direcionadas a p úb Ii- ti,

cos ,específicos' e
e.m erg e n ci a i s , como

da terceira idade e

dos caminhoneiros.

Mas trata-s e um pro
cesso lento porque
contamos com uma

equipe reduzida, mas

que estão dispostos a

auxiliar e a conscien

tizar -, salienta o co

ordenador do Pro

grama DST / Aids,
Dalton Fischer, acon
selhando a todos a

procurar o médico

regularmente para sa- I,J»(I,
nar as dúvidas. (FR)

,
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unovers

vidro/trava elétr., alarme, prata; ótimo
estado. R$12.500,00.. Tratar: 370-

3574 ou 9123-7355.

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

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

KADETT - vende-se, SL, 1.8, gas.,
91. R$6.500,00. Tratar: 9953-
9966.CHEVETTE - vende-se, 80,

impecável, branco, muito bonito.

Tratar: 371-8004.

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

CHEVETTE -vende-se, 83, branco,
motor novo. R$3.000,00. Tratar:

273-6242 ou 9134-0498 hor. ComI.

KADETT -vende-se, 97, 2.0, vidro e

tr. elétr., único dono. R$9.500,00.
Aceita-se troca por Uno ou Corsa.

Tratar: 37H'707.

CORSA-vende-se, wind, 00, d.h.,

CORSA .. vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

KADETT - vende-se, 93, SL, 1.8.
R$7.000,00 à vista ou entro

R$4.500,00 + 9x R$370,00. Tratar:
9112-6569 c/ Clóvis.

KADETT - vende-se, 90.

R$4.000,00 entro e assumir 19

pare. R$250,00. Tratar: 371-4464
MONZA vende-se, 87.

R$4.500,00. Aceita-seR$2.000,00

·SCÉNIC.AI.IZE E

eL!OAuT71�NTIQUE 1.0 16V

Melhore. Compra. 2003
em lU.. Clt.gOI1I1.

Dicave BLOMENAU
322·8800

ITAJA(
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370 ·6006

Vale do Haja! e Litoral Norte - SC

� Consórcio RenanIt_
llI!mDlim

Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessionária Renault para sua região.

----------------------------------------�--------�--�--------�--���
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2 CORREIO DO POVO
CLASSI

370-3113

.

I

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

Barra do Rio Cerro - Jaraguá dó Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

A.... C....... LTDA.
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jarag'uá do Sul- SC �'NHON"'''

I

VOLKSWAGEM' FORD
Brasilia Branca G 1980 Escort L 1.6 Cinza G 1993
Gol1.8 CL Branco G 1990 Fiesta Verde G 1996
Gol CL Branco G 1990 Stratus LX Preto G 1998
Golf GL 1.6 Prata G 2000 Corcel li Branco A 1981
Parati CL 1.6 Branca G 1997 Fiesta Branco G 1995
Parati 1.6 MI Verde G 1997 PICK-UP
Saveiro Gllll.8 Preta G 2001 Silverado Conquest Verde O 2000

Courier Prata G 1998
FIAT F-l000 Prata O 1990

Uno 1.6 R Branco G 1990 F-l000CS Prata GNV 1995
Uno Mille Verde G 1996 0-20 Custon Azul O 1994
Palio 1.0 ELX Vermelho G 1999 0-20 cabinada Branco O 1994

GM Pampa 1.6 Branca G 1991
Celta 1.0 Branco G . Silverado OLX 4.1 Branco G/GNV 1997
Vectra GLS Cinza

<'
G F-l000 cabinagem tr. Branco O 1995

Corsa Wind 4p Branco G MOTOS
Corsa Wind Vermelho G YBR 125 Vermelha G 2002

QUINTA-FEIRA,4 de dezembro de 2003

Fone: (47)
370-8622

Voyage 1.6 91

Palio 1.0 4p 97

Palio 1.0 2p 00

Scenic 1.6 00
BMW 328 2p 96

S-10 dupla GNV 98
0-20 Luxo Diesel 92

Mazda dupla diesel 94
Strada 1.5 GNV 99

Blazer diesel 98

Astra GLS 2p 00

Versailles Ghia 92

Tipo 1:6 4p 94

Parati 1.6 2p 96

Kadett GL 1.8 94

Ford Ka 1.0 00

Vectra GLS GNV 97

Fiesta ELX 1 ..0 98
Monza 2.04p 94

Corsa Sedan 00

Corsa Sedan 99

Corsa Super 99
Corsa Wind 96

Uno Mille 96

Uno Mille 93

Uno Mille 91
Escort 1.6 95

Escort 1.0 94

Escort GL 88

TempraSX
Gol LO 4p
Gol LO 2p
Go, 1.0 2p
Goll.6

97

99
97

95

92

Bernardo Dornbusch, - próx. Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx, trevo de Schroeder

Walter Marquardt, 518

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OPALA - vende-se, diplomata, 4p,
cornpl., hidramático, 85, impecável.
R$4.700,OO. Tratar: 273-6242 ou

;'Ã'.H34-0498 hor. ComI.

..
Azul

Falcon Azul

CBX 200 Strada Roxa G 97 R$ �OTOS XT225 Azul

Tipo IE 1.6 4P Branco G 95 R$ 9.000,00

Opala diplomata Bordô GNV 91 R$ 11.500,00 XR200 Vermelha 2001

Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00
Del Rey Cinza G 82 R$ 2.300,00 CBX 200 Strada Roxa

Fusca Cinza G 81 R$ 2.800,00

Marajá CL Branco 'G 82 R$ 2.000,00
CG 125 Vermelha

Corcel I Vermelho G 76 R$ 1.800,00 CG 125 Prata

Opala Diplomata 4p Dourado G 85 R$ 4.700,00
Fusca impecável Cinz'a G 74 R4 2.500,00 XLR 125 Branca

-

PAUO-vende-se, 00, 2p, prata. Valor
à combinar. Tratar: 375-0561 c/
Sérgio.

Vermelha

VECTRA - vende-se, GLS, 94.
R$12.300,OO. Tratar: 9962-
3664.

(371-1970)
à vista e R$2.500,OO em mato de

construção. Tratar: 273-6224.

PREMIUM -'vende-se, CSIE,
93; vermo R$7.500,OO.
Tratar: 374-1117 ou 99-(5-
0117.

Compra Vende
Troca - Financia

MONZA-vende-se, GL, 95, álcool,
cornpl., ar, 2p. R$8.900,OO. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355.

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skí

Titan Azul

AAT 147 - compra-se. Tratar: 9962-
3664.

SIENA - vende-se, 4p,
1.0, 6 marchas, 99, cinza,
v.e., t.e. R$ 13.800,00.
Tratar 275-2257 ou 9135-

9838

Blz ES Verde 2001
MONZA - vende-se, SLE, 1.8,
álcool, 86, ótimo estado. Tratar:
9955-2930.

FIORINO - vende-se, furgão, 95,
branca. R$8.500,OO. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355.

Reboque pi 2 motos Cinza

FIORINO - vende-se, 147, 85,
verm., 5 marchas. R$3.100,OO.
Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

UNO-vende-se, ELX, 94, 2p, vidro/
trava elétr., limp. e des. tras..

R$7.500,OO. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

ÔMEGA - vende-se, GLS, 94,
cornpl., c/ teto solar, bancos de

. couro. R$13.500,OO ou entro +

fncto. Tratar: 273-0074.

UNO - vende-se, mille, young, 98,
PALIO - vende-se, 00, 2p, prata. ótimo estado, azul. Aceita-se troca
Valor à combinar. Tratar: 375-0561 por maior ou menor valor. Tratar:

ou 375-1984. 9104-7233.

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

Neste Natal..p ...

,�
.

O CONS'ORCIO U
e

O

60 meses
..J

C 100 lUz KS··----R, ::J

Crypton C 100-· li]

C 100 81z ES·-----K O
YBR 125 K--··-----K O

CO 125 KS--·---·--K$ 94, '<1:

, C 100 6iz +···-·--R$ 100,30
::J
[!I

XTZ 125 K---------R$ 123,28 <1:•
o::

l'iXR 125 KS-·---"·R$119,07 <1:
XT 5-·····-······-&$ 169,74 ""l

-·-----R$ 164,31 w
O

O------R$ 179,45 w

meses I-
Z

,00-----&$ 163,14 �
R$ 9.235,00····-&$ 178,54 z
R$ 10,927,00--··-&$ 211,26 w

Ul
R$ 11.667,00-··--&$ ,225,57 w

o::
R$12.174,00-·---&$ 237,37 D..

R$ 12�781,OO····-&$ 247,
w
o::

R$ 13.454,00-----&$ 2 O

78 meses �
R$ 10.126,00-----8.$ 154,48 <1:

R$ 11.082,00··---8.$ 169,07
D..

w
R$ 12.717,00-···-8.$ 194,00 I-

R$ 14.000,00·----8.$ 213,58 z
w

R$ 15.337,00---·-8.$ 233,98 �.

R$16.144 s 246,29
O
ln

«

66 Dleses
O
J

.
R$18.470�00····-8.$ 333;00 '<1:

R$ 21.853,00"·--8.$ 394,00
>

OR$ 24.020,00'-··-8.$ 433,05 .«
R$ 26.907,oo···--R$ 485,14 u-

0\R$ 28.597.00····-R$ 515,60 �
R$ 30.581,00··'--R$ 551,38 O

o::
R$ 36.870,00····-8.$ 664,75 Q.

-8153
o Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
CLASSI

TODOS OS MODELOS O km
Usadas Cor Ano/Mod.

Palio Sundomn vermelha Okm
Palio Sundomn 50 vermelha 99/00
C 100 Dream vermelha 97/98.
Crypton T 105 E vermelha 01/01
CG 125 Titan KS prata 01/01
CG 125 Titan KS vermelha 01/02
CG 125 Today azul 92/92
NX 350 Sahara azul 98/98
NX4 Falcon prata 01/01
CBR 450 vermelha 90/90
CB 500 preta 00/00
CBX 750 cinza 89/89

-

CO/(SÓIlC/Ô
tOda
_ sexta-feira

-

/

AV. WALDEMAR GRUBA 3449
FONE 370·5999

Escolha o modelo, nova ou usada com
entrada e saldo em até 36X lixas.

�®���tJI®��_®tJI®
RONDA

..
Ciclo Free Style
aro 20 **

*

",./;f:; ':1
� ..

/

A�'

"

Sundown TNT Boy
aro 16

BELlNA vende-se, ai.
R$1.400,OO. Aceita-se troca. Tratar:
273-6242 ou 9134-0498 hor. ComI.

CORCEL I - vende-se, 76, ótimo
estado. R$1.800,OO. Aceita-se
tróca. Tratar: 273-6242 ou 9134-
0498 hor. ComI.

DEL REY - para quem gosta de

relíquia, ano 90, gas., 1.8, verde,
impecável. R$6.000,OO. Tratar:
9131-2686 ou 376-1868 c/
Marcelo.

DEL REY - vende-se, 86, impecável,
pneus novos. Tratar: 273-6409.

ESCORT - vende-se, XR3, 89,
conversível, vermelho perolizado.
Tratar: 371-7542 ou 9965-5774.

ESCORT - vende-se, hobby, 94,
bordó. R$5.000,OO + fncto. Tratar:
276-3184 após 15:00.

ESCORT - vende-se, Gl, 84,
insufilm, c/ manual. R$3.200,OO ou

R$1.500,OO entro + parco Tratar: 273-
0074.

FIESTA-vende-se, 98, 4p, tr. elétr.,
prata met., ótimo estado.
R$10. 700,00. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

FIESTA- vende-se, 00, c/ a.c., 4p.
Aceita-se carro menor valor.

R$12.800,OO. Tratar: 9965-8875.

FIESTA - vende-se, 98, 4p, c/
alarme, t.e., rodas esportivas.
Impecável. R$ 10.200,00. Tratar:
370-5386.

F-1000 - vende-se ou troca-se, cabine
dupla, 86, modelo Souza Ramos,
prata. Tratar: 376-0168.

F-1000 - vende-se, 94/94, prata.
R$25.000,OO. Tratar: 370-4903 ou

9969-2549 c/ Edvan:

F-1000-vende-se, azul, MWM, caixa
grande, 95/95. R$25.000,OO.
Aceita-se carro de menor valor até
R$7.000,OO. Tratar: 9902-5620.

F-1000 - vende-se, cabine dupla, 85,
particular. Tratar: 9979-1437.

KA - vende-se, 98, cinza met.

R$9.900,OO. Tratar: 9973-5052.

APOLO - vende-se, Gl, 91, cinza.
R$6.100,OO. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 c/Waldir.

FUSCA-vende-se, 74, ótimo estado.
R$2.200,OO. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498 hor. ComI.

GOL - vende-se, 96, branco, bola.
Valor à combinar. Tratar: 375-0561
ou 375-1984.

GOL - vende-se, 1000, 93, bom
estado. R$6.000,OO. Tratar: 370-
9922.

GOL - vende-se, CHT, gas., 1.6.

R$6.200,OO. Tratar: 9953-9966.

GOL - vende-se, GTS, 92, compl.,
vermelho ferrari. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774.

GOL - vende-se ou troca-se,
LO, 16v, turbo de fábrica, d.h.,
4p, prata, única dona. Tratar:
9961-3590 ou 275-3271 ou

Barão Rio Bco, 353/Apto 302-
Centro.

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

_··_···_·1

Com. de Peças Antoniol
I

[rQQªg[! I
[�ºiª��rª1 i

�PGJ:m::eilátletri)lL�_ ......,;..._",�_;��_·�_' ., .. " ...... :�,_,;...,...;..;;.;....'"'..::.�

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

I

'::.��.. �.1����.�_.�!��·,.�.��.� .. Ct:�.�.�? .. �.�....��.�.)1
PASSAT - vende-se, 86/87, 1.8,
Vilage, preto, ótimo estado. Aceita
se moto no nego Tratar: 376-0056.

POINTER - vende-se, 1.8, 94/95,
22 dono, excelente estado, rodas de
liga leve aro 14", c/ película.
R$9.500,OO. Tratar: 276-3002 c/
Jair.

QUANTUM - vende-se, GlS, 88;
álcool, automática, branca, toda
original. R$5.900,OO. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355.

SANTANA - vende-se, Cl., 89, à gás,
c/ aro de liga, impecável.
R·$5.500,OO. Aceita-se troca por
Quantum de menor valor. Tratar: 371-
6238.

SAVEIRO - vende-se, 01, gas/GNV,
GIII, cornpl., prata, c/ cd, rodas de

liga e lona marítima. Com GNV
R$22.000,OO ou sem GNV

R$20.000,OO. Particular. Tratar:
370-8563 ou 9103-3580.

COMPRA-SE carro até
R$2.000,OO. Tratar: 371-6135 ou

275-2634 c/Waldemar.

CHEROKEE - vende-se, laredo, 97,
1º dono. R$15.000,OO +.24x
R$1.150,OO. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

t
QUINTA-FEIRA, 4 de dezembro de 2003

S.oN
compra- vence- troca

fnancla- novos e usados

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

-,,---_ .. _""y-,,_.,� ..•. _ _ .. _ .

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

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava p/ crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928. [.�.�, .. '>."'.re..i!".ltY�.I<I.".III.�r().r.iJ.b.l>.a.,.:z�lõ:.J.�r�lliJ.à... Il<>... S.lIl.. /. .. I<:III.a.il... :... i.I<."I."".rt.li!'u"I,,,olll,.b.r:

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

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

Homologada pelo

1:_/NMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializado em inieçõo eletrônico, mecânico geral

. multi marcos.
;

• Temos financiamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA�FEIRA, 4 dEfdezembro de 2003
CLASSI

,
.

• Atacado e Varejo
AqUA ·"gu:I.\linera.l

'YA
e Bebedouros

...'Suportes

C .:-:- '-_o
-.---- ÁGlIAMINERAl .

G
Tele Entrega

Hcrãrlo Ati;n,Jimento; Sdb. d.a!j.9h�f1!'! ,13,hs.
Seg.ll Si:>X. das âhs às 1 zns e das 13hs às Iêhs.

Rua Jorge Czerniewícz, 400

Reserve agora hospedagem de férias para seu

cãozinho passar o final de ano 'em stress de

gaiol., chácara ecológica, aqui de corre,

brinca, faz buraco e novos amigos. vagas
limitadas.

Disposmos de banho, 1=. LeYJ e traz.

Vendemos lindos filbores de diversas raças e

tamanhos, com ou sem pcdigrcc.

Aterldemos mm hora marcada de Segunda a

Domlngc;
(47) 370-8.563 ! 9103-3580
e-mail: barulhodaguatâibear.com.br.

& Arquitetura
Topografia

- Medição de terra
- Oesrnernorcrnento
- Regulonzoçélo de medkíos
- Projeto e execuçõo
(residencial. comercial. etc.)
- Reformas em geral
- Paisagismo
370-7611 /9113-1663

IKR;r'&-"REQUINTE-j
1 C�!�!J�:�kX�a������S j
i. la (onnDútão - Nascimento de 1>elXEs I'
I IlnillC1sáriú e fod<JS a<; ocasfú(!s !

1�?k.M52 � _�1lª=-9�05 J

.............. ��� _ _ .. � _ �._.� . .l

371-1063

IlCONMAQ
COmnlq CotMn:laI LW.

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras
lava-Jato

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975·5659

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

r .

''''--1

I Anuncie aqui!!J!1I 371·1919
I ..

j
I . .

(47) 374.. i4Jg'
9991-8567

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

Tel.:
Fax:
CeI.: 9902-5979

ERVI

:.�:!::1
[ FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS

- MATERIAIS DE CONSUMO
- ASSISTtNCIA TÊCNICA

1276-3417
i .. I.�.a2!tI�}_IlI�,.S.I.�:�!lD�:J���!'�!,:,�j

A- nnnuncle aquI•••
371·1919

jA�i-e;�i;'11
I 371·1919 I I
.

. _j i
�--------

I
I yP"'

, - ITRABALHO
I COM LAVA_JAyt
I (Água quente e fria)

I 8,"euzaçil/ lDutos.""
i lavação. PlDtuI'll II. 1.IIII11k1
i Ulllll4za ", caixa II'

.

I ImuermeallllllaçiOI .

Anuncie aqui!!!
371-1919'

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!1!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Va':1a.�. 594
Centro - Jm'aglllí do Sue

Ter., 370-3612

1···········
.. ······· .

[ Produto:

,

.

I
I Venha Conhecer a I
, I

,Moda que é um Doce!1I '

I Preços especiaisl
I de inauguraçãol

Modinha I
i tam. 01 a 16 Moda Adulto!
I Fone: 371-5810 ji!� Ce� Procopio Gome�:,,�,,�63 _

-------·--1
ncie

aqui!!171·1919
................................................................ - .

r
- - -

--�I Anuncie aqui!!lli _371·1919
1..................... 'mm.. . .. J

* Rebaixo.
* Forro
* Acabamentos de gesso
* Consertos
* Orçamento sem compromisso

Anuncie aqui!!!
371·1919

Mudançasl
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

. Tratar: 274-8456
9902-7575

CORREIO DO POVO 5

I Anuncie aqui!!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

[ ···········································1
! Anuncie aqui!!�
: 371-1919 i
� I

L _ m __ __ ...l

� VIDRAÇARIAL....Lt2 Arte Vidros
Vidros. Espelhos, Sisotê, lapidação e Polimento,

Jateamento, Plotter de Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pic·k-up·Carsa 1.6
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h
Moto CG 125 Titan KS
Moto CG 125 Titan KS
Gol GI1I4p
Corsa Wagan
MB 710 turbinado
S·10 cornpl.
Ka
Caurier Clx
Gol 1.0 cornpl,
Corsa Sedan, GL, 1.6
Vectra CO couro

Palio EX
Escort Hobby
CheveUe DL
F-4000
MB608 carroceria
MB 1513 caçamba
F·lOOO·carroceria
MB 1113 truck

,
Fusca relíquia

V Votorantim I finanças

CORSAWIND
CORSA 4P
ASTRA GLS, COMPL.
OMEGA CO
OMEGA GLS, COMPL. + TETO
KADmSL
KADETT SL/E

UNO MILLE 4P
PALIO ED
PALIO EX, 4P, COMPL.
PALIO EX, 4P
TEMPRA SX , COMPL.
UNO MILLE

KA GL 1.0
KA GL 1.0
VERONA GL 16V, 4P
ESCORT HOBBY 1.6

cinza
branco
prata
prata
vermelho
branco
branco
preto
laranja
azul
branco
cinza
vermelho
amarelo

prata
azul
azul

CHEVROLET

FIAT

FORD
<'

VOLKSWAGEM

.. .

Av. Pr�f,eitCJWaldemélr'Çru,bél, 'jl
FIAT Fiorinol47, 5marchas 85

Uno ELX v.e.,t.e. 94

Fiorinofurgão 95

Escort 1.6 álcool 94

Fiesta4p 98

Gol Star, rodas 89

Gol compl.- ar GI1I4p 02
Gol Special 01

Goll.8 85

Apollo 91

Apollo compl. 92

Santana4p, d.h. 98

Quantum GLS aut. 88
Corsa d.h., v.e.,t.e. 00

Corsa 2p 98

Monza GL compl. ·Ar 95
Besta GS compl. 99

Venmelho
Branco
Branco
Prata
Prata
Branco
Venmelho
Branco
Marrom
Cinza
Branco
Branco
Branco
Prata
Verde
Azulmet.
Prata

�:G�A
G
G
G
G
G
'D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
D
D
D
D

D
G

VERDE
BRANCO
VERMELHO
AZUL
CINZA
AZUL
BRANCO

BRANCO
CINZA
BRANCO
AZUL
PRETO
CINZA

PRETO
BRANCO
VERDE
CINZA

1999'
1999
1995
1994
1993
1992
1990

2003
2001
2000
1999
1997
1991

2000
2000
1998
1994

Escort GL

FORD

vw

GM

R$ 3.300,00
R$ 7.400,00
R$ 8.500,00
R$ 8.000,00
R$10.600,00
R$ 5.800,00
R$19.500,00
R$II.500,00
R$ 3.800,00
R$ 6.200,00
R$ 7.500,00
R$13.800,00
R$ 5.900,00
R$12.500,00
R$10.800,00
R$ 8.800,00
R$ 34.000,00

Celta
Corsa Hatch
Corsa Sedam
Corsa Sedam
Astra GL 2p
Astra GL 2p
Corsa Super 4p
Corsa Super 2p
Corsa GL 1.6 4p
Corsa Wind MPFI
Monza GL cl trio
Chevette DL

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones
Gol Pawer cornpl.
Fusca

Uno Mille Fire

GM
Vermelho
Branco
Branco
Azul
Verde
Vermelho
Prata
Bordô
Verde
Cinza
Azul
Prata

VW
Cinza
Branco
"Branco
Branco
Branco
Prata
Branco
FIAT

Cinza
FORD

Cinza

03
03
01
01
01
99
98
96
97
97
94
93

02
02
99
95
95
03
83

02

90

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol G1I14p, 16v
Goll.0 cj a.c.
Astra GL compl.
'Palio ED 2p
Fiesta 1.0 4p
F·l000 cabo Dupla
Gol GIII cf a.c., d.h, 4p
Clio RN 1.0 16vcj a.c.
Celta cf kit
Uno ELX4p
Gol CL1.6

Vectra CD

GolMI

Parati
F·250
Twister
KaGL
Astra
Kadeu
Gol1.6 CU
S·10deluxe
Tempra
MonzaGLS
Belina GLX
F·l000
Gol GTS
Unamille
D·20
Pampa1.6
Parati
Biz
Gol
Gol
S·10
Peugeot
GolPlus

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

01

branca
prata
vermelha
dourado
branco
cinza
branco
branca

\ preto
cinza
bordô
branco
bordô
branco
branco
branco

bege
azul
preto
branco
branco

grafite
branco

373-0806
373-7887

verde 99'
verde 00
branco 00

vermelho' 96
azul 99

vermelho 97

vermelho 98

cinza 89

verde 01

branco 01

preto 02

azul 94

bege 91

vermelho 94

branco 98

4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00
cl partida, 2' dono R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,00
2.0 completoR$ 23.000,00
cl opc. R$10.700,00
cl opc. R$10.700,00
cabo est., GNV, cornpt, R$ 22.500
cornpl. R$ 8.700,00
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
carroc. madeira R$18.500,00
compl. R$10.500,00
1.0 R$ 5.700,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.6, cl opc. R$ 8.400,00
único dono. R$ 3.400,00
2p, 2.000km. R$14.500,00
1.0 R$ 6.700,00
cabo Simples, 2.2. R$ 15.00,00
2.0, couro, compl. R$ 12.000,00
4p. R$17.500,00

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

G
G
G
G
G
G
G

G

G

Palio EX 1.0 I.t., d.t .. a.c.
Uno Mille SX, 2p, 1.\ .. d.t., a.q.
Uno 1.5 I.t.
Palio 1.0 fire 4p, I.t .. d.t.

�gi �\A�v2,f'p compl.

Gol 1.0 16v 4p
Gal MI
Saveiro 1.6
Gol S 1.8, álcool
Voyage CL 1.6, álcool

����a2s�d��oi.��'ad�e�alt., v.e .. t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL compl. GNV
vectra
Vectra Millenium compl.
Corsa GL 1.4 v.e., t.e., l.t., d.t. a.q.
Chevy 500

Escort SW 1.8 16v

��gg� �t:x\�::'t.8
FORD

G
G
G
G
G

G

G

D

G

G

G

G

G

G

G

Corsa Super 1,0

Santana GL 4p, compl. GNV

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99

Vectra GL, cornpl., 2.0, gasolina 98

Monza SLE, álcool 1.8 96

Escort L 1.6 gasolina, 94

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

Gol CL 1.6, gasolina /92

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

Chevette SL, 1.6, gasolina 87

Fusca 1300 78

Pampa 1.8 álcool 89

Chevette DL 1.6 93

FIAT
99
97
91
01

99
99
98
97
95
85
88

01
99
99
99
98
98
01
95
89

00
92
97

branco
prata
azul
azul

branco
verde
vermelho
branco
vermelha
bege
branco

vw

GM

g����o
branco
bordô
branco
cinza. escuro
prata
cinza
prata

prata
azul rnet.
bordô

branco

cinza

vermelho

preto
verde musgo

prata met.

dourado

prata

branco

prata .,
verde musgo

cinza meto

azul per.

97

96

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382
vw Gol 16v4p

Go11.82p
Goll.62p
Logus 1.8 GL 2p
Bugy 1.5
Tempra 16v4p
Uno 1.6lurbo 2p
Escort Hobby 1.0, 2p
Escort Hobby 1.6 2p
Escort GLX 1.8L 2p
Escort Hobby 1.6
Escort Hobby 1.0, 2p
Blaser2.24p
éorsaGL 1.62p
Chevette 1.62p

- XLR 125
Tilan 125KSE
Titan 125KSE
Tilan 125

Verde
Verde
Branco
Cinza
Amarelo
Azul
Prelo
Azul
Azul
Prelo
Branco
Azul
Cinza
Cinza
Cinza
Prela

FIAT

FORD

GM

HONOA
Vermelha

Praia
Azul

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias

neste espaço!

LD·veíeulos 373-4047

vw

FIAT

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

FORD

GM

TipoIE2p(·a.c.) Prelo

Tempraouro 16v Azul mel.

StradaWorkking Branco

EscortGL Prelo

Escort Hobby 2p Praia

EscortSWcompl.+lelo Bordô

Escort SW compl. - v.e. Azul

EscortL Azul

MonzaSLE Cinza

S·10 2.2 cabo Dupla
Fusca 1.6 Branco

GolCLI 1.6,d.h., 1.1. Praia

Parali CL 1.6 Praia

Sanlana Quantum GLS Cinza
Fusca Azul

JetSkiFedoo 750 Sentado

BMW325 Prata

94

93

01

94

94

97

97

94

86

97

86

96

88

89

69

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$16.400,00
R$ 8.900,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$13.600,00
R$ 7.900,00
R$ 4.500,00
R$ 24.900,00
R$ 3.500,00
R$10.500,00
R$ 5.300,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300,0

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)

Gql CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca94

93
R$ 6.300,00
R$28.900,00

G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

1998
1994
1993
1993
1986
1996
1994
1994
1993
1995
1993
1995
1996
1997
1983
2001
2003
2002
1999

cinza

azul

branco

azul

bordô

verde

azul

branco

bege
cinza

amarelo
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Financia
Ru3\ValterMarquardt, 185.0 � Blma do 8io'Molha.� Jaragua.do Su.!- se
Uno fire Azul 02

Gol GIII plus, gasolina, 4p
S-10 cabo Estendida, 6cil.,
Pampa álcool

Pampa 1.8 gasolina
.-200 diesel

Pampa gasolina
Escort GL, álcool
F-1000

Fusca

Fusca 1500

Branco 01

GNV Azul. 98

Marrom 95

Azul 93

Prata 93

Azul 90

Azul meto 88

Amarela 86

Azul 78

Azul 74

372-0676

... Pick-up Estrada 1..5. .Branca
G

Mercedes conversível 450, 6cil amarela 72 G

Cliq RN 1.6 corr\'pl. Preto Vectra GLS compl. branco 98 GNV

Corsa .Sedàn Sup Vermelh CorsaWind Super preto 95 G

Kq'GL2p Branco Verona GLX 4p branco 94 G

Une.Mille 4p [).20 dupla, cornpl. +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 D

..
Palio Edx 4p

D-20 cabo Simples bordô 85/94 D

VoyageCLll.8 prata 95 A
Píck -up S�lO diesel Branca Gol CL 1.6 preto 94 G

Belina L 1.6 2p Azul Escort Hobby dourado 94 G

Escort GL 1.6 2p 88 Azul Uno Mille cf opc. bordô 94 G

Fusca 1300 L 83 Verde Kombi envidraçada bege 94 G

.

Fusca 1300 L
Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Logus GLS compl. azul 94 G
Honda CBX 250.t Chevette Blm 1.6 prata 93 G

,Hohda Titéln ES verde 95 G

Branco
Cinza
Verde
Branco"
Azul
Cinza
Prata
Prata
Branco
emza
Cinza
Cinza .:

Ciriza'
.

Azul
.

Branco
Verde
Azul
vermetrio: ..
Dourado:

-:-

Dourado
Vermelho
Cinza
Marrom
Branco
Vermelho
Marrom: o:.

311-0802
311-8281

Gol Plus 16v c! d.h. Cinza 02

Uno Fire 4p o.c. + trio Cinza 02

Palio Weekend Stile cornpí Cinza Dl

Palio Weekend Stile Cinza 01

Golf 1.6 compl. Air bag Vermelho 01

Palio ELX compl. Branco 01
,

Astra GLS 2p compl. Azul 00

Honda Civic LX Prata 98

Ka c/ ar, trio, som Azul 98

Escort SW GLX compl. Cinza 98

Palio Weekend 1.5 compl. Cinza 97

Fiesta c/ ar + d.h., 4p Vermelho 96

ElIp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

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

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

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900.00
Chevette Branco 78 R$ 1.800,00
Saveiro CL 1.6 Prata 91 R$ 7.500,00
Vectra GLS 2.0 4p Grafite 98 R$ 21.000,00
Gol Special Branco 02 R$ 12.500.00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900.00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan KS Pra'ta 01 R$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
CG 125 Vermelha 85 R$ 1.700,00

, Honda CG 125 Titan Verde 99 R$ 3.000.00
Gol LO Branco 94 R$ 7.500,00
Corsa Millenium 4p Prata 01 R$ 14.000,00
Gol 1.6 compl. Vermelho 00 R$ 18.000,00
Cherokee Laredo Azul 97 R$ 34.500,00
Vectra GLS 2.0 Azul 94 R$ 12.900.00
Saveiro GIII Prata 01 R$ 19.500.00

Bordô 93 R$ 7.500,00
R$ 7.900,00

Seja
•

parceiro
Gol1.0Ml2p branco 97 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0 164

da BV Financeira
Courier 1.6L prata 00 G
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 D
Corsa 1.04p prata 99 G Ano De R$ PorR$Pampal.6L branco 97 G,
Ranger CS 4cc cornpl. prata 97 G 97/97 R$ 14.000,00 R$ 13.000,00

faça ótimos
Corsa 1.0 cl rodas branco 96 G 93/93 R$ 7.800,00 R$ 7.200,00

e Corsa 1.0 cl opc. preto 96 G
Omega GLS 4.1 cornpt. verde 95 G 78/78 R$ 2.000,00 R$ 1.700,00
Escort Hobby 1.0 azul 95 G 83/83 R$ 3.500,00 R$ 3.100,00
Uno SX1.04P vermelho 97 G

78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00, • GoICL1.6 prata 94 G

negocias GolCL 1.8 branco 93 A 87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500.00
Gol CL 1.6 branco 92 G 99/99 R$ 27.000,00 R$ 26.000,00Escort 1.6 branco 92 G
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G 2002 R$ 13.000,00 R$ 12.500,00

neste espaço!
Omega Gls cornpl, azul 93 G 94/94 R$ 7.800,00 R$ 7.500,00Ipanema SL 1.8 bege 91 G
Fiesta 1.0 4p prata 98 G 96/96 R$ 25.500,00 R$ 24.500,00
Uno 1.0 vermelho 95 G 88/88 R$ 4.500,00 R$ 4.200,00Passat 2.0 4p compl. preto 95 G
Vectra Gls comp!. branco 97 G 88/89 R$ 5.500,00 R$ 4.700,00

�
SaveiroCD branco 91 D 69/83 R$ 23.000,00 R$ 19.000,00F-l000 vermelho 78/90 D
Fusca (vários) 70/77/81/84 Prata 94/94 R$ 26.000,00 R$ 25.500,00

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 . 9993·5854·9973·3034· centr Coru á

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSIMajs
o

IBIZA - vende-se, 01/01, cl
56.000km, motor 1.0, 16v, compl.
R$20.000,00. Tratar: 9983-2124 cl
Almir.

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

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

GM - vende-se, custon 12.000, 95,
baú, 1º dono, ótimo estado. Tratar:
9979-1437.

TOVOTA - vende-se, bandeirantes,
86, 4x4, motor novo, cl caro de
mad., ótima. Tratar: 9979-1437.

BIZ - vende-se, 98. R$2.700,00.
Tratar: 9979-0605.

CBX 450 - vende-se, DX, 88, cinza,
ótimo estado. R$3.400,00. Aceita
se carro de menor ou maior valor na
troca. Tratar: 372-0391.

Tratar: 371-3040 cl Salvador.

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

HONDA - vende-se, ML, 86.

R$2.750,00. Aceita-se troca por
carro. Tratar: 9909-0545.

TITAN - troca-se, 00 por DT200R,
acima de 98. Paga-se a diferença.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

TWISTER - vende-se, preta.
R$7.200,00. Aceita-se troca por
corsa até R$9.000,00. Tratar: 370-
6360.

ESCAPAMENTOS - vende-se,
esportivo, coyote pI CB500 ou

outras. R$100,00. Tratar: 275-
1204 ou 9132-1405 cl Ricardo.

SOM - compra-se, automotivo.
Tratar: 9955-2930.

SOM - vende-se, de CD pi carro,
Pioneer, cl frente destacável, semi
novo. R$350,00 ..Tratar: 371-6238.

SOM - vende-se, frente destacável
de som pi carro, marca JVC KD-
5587. R$70,00. Tratar: 372-2539
cl Rafael.

SOM -vende-se, aparelho de som,
pi carro, semi-novo, marca Road

Star, cl toca-fita. Tratar: 276-2073.

VENDE-SE - modo 900w, marca

CG - vende-se, KS, Okm. Pioneen Valor à combinar. Tratar:
R$1.800,00 entro + 26x R$182,OO. 376-3212.

diversos

CACHORRO - vende-se, filhotes de
cães: Poodle Toy e Micro, Yorkshire,
Schnauser, Shi-Tzu, Boxer, Labrador,
Golden. Colley, Pit BulI. Tratar: 370-
8563 ou 9103-3580.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rotweiller, puro, entrega 10/12. R$
100,00 cada. Tratar: 275-2949.

CALÇADOS - vende-se, estoque de

calçados. Tratar: 371-7636.

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

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 investir,
variando de R$60,00 a R$3.000,00 de investimento.

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

2447. Tratar: 9102-0131.

CARRINHO - aluga-se, de cachorro
quente prensado. Tratar: 9117-1083
após 18:00.

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer Fashion, pré pago, Vivo.

R$120,00. Tratar: 9967-2587.

CELULAR - vende-se, Ericsson,CELULAR - vende-se, Nokia 2280.

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

11J' 4
. ''''"

\�jI

BANHEIRA - compra-se, usada. CACHORRO -vende-se, filhotes de
Tratar: 376-2393 manhã. pastor alemão. Tratar: 371-9992 cl

Davi.
BICICLETA - aceita-se doação.
Tratar: 371-4887. CARRINHO - vende-se, de lanche.

R$500,00 à vista ou em 2x. Aluga-
BICICLETA - vende-se, duas, se por R$100,OO. Tratar: 9117-
femininas, Tratar: 371-3340.

Tratar: 370-5290

telefonia e segurança

�
MÊS DO ALARME
VigHância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

Fone: 371·7007
A melhor opção para sua empresa,

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

eletrônica e automação de condomíflios.

Kit Portão Eletrônico + Interfone
KitMonitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão o/ 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

Centrais telefônicas Intelbi'as

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

Instalação cabeamento estruturado

Conectores

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

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

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

�, ��"".)� ;';v? ,�

",t�t!�AS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104 .. Vila Lenzi • Jarag"úá do Sul- se / ema;l: maketel@terra.com.br. Fone/Fax: (47) 371·7007
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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onic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00

R$ 25,

Telefone sem fio
900 MHZ
Varias marcas
e modelos a p

R$129,O
ou 1 +4

T18d. R$120,OO nego Tratar: 275-
2639 manhã ou 273-0800 tarde c/
Poliane.

CHURRASQUEIRA - vende-se,
elétrica, 1,80m de largura. R$
900,00. Tratar: 372-1566 c/ Ana
Lucia ou Paulo

COMPRA-SE - beliche ou bieama,
em bom estado. Tratar: 371-6238.

CONSÓRCIO - vende-se, carta de
crédito c/ 15 pare. pagas. Consórcio
Sudameriea. Tratar: 374-1020.

CONSÓRCIO - vende-se, carta de

PREVINA-SE
Use Camisinha

Nokia 2100/Pronto
R$ 319,00

ou 1 + 4

R$ 63,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

Nokia 2100/T Voce

R$ 220,00
ou 1 +4

R$ 44,00

crédito contemplado paramoto, Okm.
R$4.000,00. Assumir 41 pare.
R$120,00 e entro R$800,00. Tratar:
9909-2000.

ÉGUA-vende-se, crioula. R$400,00
nego Tratar: 372-1354.

. FilMADORA - vende-se, pequena,
Panasonic, semi-nova, c/ controle
remoto. Tratar: 376-0168.

FORNO - vende-se, automático
Rsher, seminovo. Tratar: 371-1970.

FREEZER-vende-se, vertical, 230L,
marrom. R$6.000,00. Tratar: 370-

Motorola C200/Pronto
R$ 319,00-.
ou 1 + 4

R$ 63,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

Nokia 3310/Pronlo
R$ 219,00

ou 1 +4

R$ 43,80
+ R$ 29,00 Tim'Chip
Nokia 3310/T Voce

R$120,00
ou 1 + 4

R$ 24,00

Motorola C200/T Voee

R$ 220,00
ou 1 +4

R$ 44,00

Antena Externa para celulares
.

para uso em área rural.

R$149,OO

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R� 419,00,
7156.

FREEZER - vende-se, Cônsul,
vertical, 2801ts, branco. Tratar: 371-
1970.

FREEZER -vende-se, 1 ano de uso.

R$ 700,00. Tratar: 372-1566 c/ Ana
Lucia ou Paulo

FREEZER - vende-se, usado
em bom estado. R$ 300,00.
Tratar: 372-1566 c/ Ana Lucia
ou Paulo

IMPRESSORA - vende-se, epson
modo 480 SXIJ. Tratar: 371-1970

LINHA TELEFÔNICA - vende-se,
comercial. Tratar: 371-7636.

MÁQUINA FOTOGRÁFICA - vende

se, digital, Pen-Can. Tratar: 9117-
1083 após 18:00.

MÁQUINA - vende-se, de xerox,
nova. Tratar: 273-6409 .

MÁQUINA LAVA ROUPA - vende
se, Muller de fibra. R$ 120,00.
Tratar: 275-2949.

MÁQUINA LAVA ROUPA - vende

se, de 8kg, nova. Tratar: 9955-7994
pela manhã.

�nuncie aqui!
371-1919

MESA - compra-se, de tênis demesa,
usada. Tratar: 376-2393 manhã.

SOM - vende-se, aparelho de
c d , Pioneer, c/ MP3, c/
controle, novo, na caixa.

R$505.00. Tratar: 376-2206

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

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

TíTULO - vende-se, do' baependi.
Tratar: 9975-p78.

VENDE-SE - roller hypno STS, novo.
Tratar: 372-2954.PURIFICADOR - vende-se, de água,

Europa. Valor à combinar. Tratar:
370-5273 c/ Marcos. VENDE-SE - mosqueteiro de teta,

prot. De berço, cestinha, bando p/
cortina, p/quarto de bebê.
R$50,00. Tratar: 37i-6238 c/
Andréa.

SKATE - vende-se, Snoway, ótimo
estado. R$45,00. Tratar: 373-
4830.

Anuncie aqui!
371-1919

AIRTON!
i Só plJl'fI elas! !
19997-72231
1 �

!�il�il��� �� ��IJ _ , , ,

ISE�$HP.P��R�dul'
� p.,. os .,mant., do prAur�

,

PREVINA·SE
Use Camisinha

,
de moças ,PREVINA.SE

: !Daiores de 18 anos.
'

Tratar: Use Camisinha
�(�!���.�:_�_�O�i , .. __ .. __ ..

I''' ,.�.� "''''-'''''''�''--''''''''''''''''''''. , ,

iARTHUR,
Anuncie aqui!
371..1919

Anuncie aqui!
371-1919

� ,

! 9991-1805'\ , 1 , , (47) 9137-3156?J29-3443

Precisa-se

riit,dá:s �
Meninas!

7J1dtl tique �'oci

rocura em reter.

Anuncie aqui!
371-1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO CLASSI

VENDE-SE - cepilho ensacado ou

doa-se. Tratar na Rua Ângelo Rubini,
15.

2 jogos, cl 6 meses de

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

VENDE-5E - retalhos pI almofada,
travesseiros etc. Tratar: 370-8885

cl José.

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

•

VENDE-5E - 2 balcões de vidro, 1 é

expositor de doces. Valor à combinar..
Tratar: 370-5273 cl Marcos.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
64, cl 8 fitas orig., ou troca-se por
Play Station. Tratar: 9117-1083 após
18:00.

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, cl DVD + 5 DVD de

jogos. 1 + 1 R$360,00 ou à vista

R$700,00. Tratar: 372-2959 cl
Augusto.

PLANETGAME
ir VENDAS *lOCAÇAo • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDeo GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

• PLAYSTATiO'N 2
• X60X
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME 60Y COLOR
• GAME BOY ADVANCE
*IIIINTENDO GAME CUBE

RIO DOS CEDROS

Vendo terreno com área de 415.600m2

na região do rio Bonito, divisa com
Jaraguá do Sul, com riacho,

cachoeira, mata nativa, eucalipto, etc. \

Tratar: (47)386-1279 d Ademir

. .". .

Imovels

ÁGUA VERDE - vende-se, sobrado em
construção, el 390m2, ter. el 675m2,
Rua Pe. Mlraridinha. R$125.000,00.
Tratar: 371-5512. Creei 8054.

BAEPENDI - vende-se, na Rua Daniel
_ Rumpel, 240. Aceita-se troca por apto
em Baln. Camboriú. Tratar: 372-3192.

BARRA-vende-se, el 7.500m2 + casa
de alv., el 100m2, na Rua Bertha

Weege, 1945. R$140.000,00 à vista
ou entro R$60.000,00 +30x

R$4.000,00. Tratar: 376-2601.

BARRA - vende-se, alv., el 120m2,
bom estado, próx. Salão 25 de Julho.

R$40.000,00. Aceita-se carro até

R$10.000,00. Tratar: 376-2470.

BARRA VELHA - vende-se, mad., el
40m2, toda mobiliada, boa localização.
R$11.000,00. Aceita-se carro até

R$6.000,00 no negócio. Aceita-se

proposta. Tratar: 371-6238.

COMPRA-SE - no valor de

R$110.000,00. Tratar: 370-8097 el
Tina. Creei 9839.

CZERNIEWICZ-vende-se, na Rua Ilda

�

/
Qli'OOA-FEIRA, 4 � dezembro de 2003

o

'VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCAlIZAÇÃ,O

DE JARAGUA?

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

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

ANA PAULA - vende-se, el 150m2,
4qtos, 2 banh., sala, eoz., área de

lazer, gar, PI 2 carros. Aceita-se troca.
Tratar: 273-0687.

ANA PAULA II - vende-se, mad., el
100m2, el 3 qtos, ter. el 370m2•
R$25.000,00. Tratar: 371-5512. Creei
8054.

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

VENDE-SE i

Casa em Barra do Sul!
c/30m2 em alvenaria j
/pinos, qto, sala, cozo

.

Terreno cf 228m2,
murada, piso em [
cerâmica quitada, i
próx. a lagoa. R$:
25.000,00. Não aceita

_

carro.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Deodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuSI. b
"Inovando Conceitos de Vida" 5

Forrnigarl, 197, el 03 quartos, em

alvenaria. R$ 45.000,00. Tratar: 9997-
2020. Creei7402

ITAPEMA - Aluga-se na meia praia.
'Até dia 23 de Dezembro e após dia 10
de Janeiro. Tratar; 371-1970.

JOÃO PESSOA - vende-se, alv., el
261m2, 3 qtos, sala, eoz., garagem,
murada (falta frente). Tratar: 273-1722.

RIO CERRO - vende-se. R$21.000,00.

Mude seu conceito de viver
br1

(jaráen�7rn
RESIDEN

Lazer: Prédio:

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

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

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

Tratar: 376-1118 elWalter.

TRÊS RIOS DP NORTE - vende-se,
bairro Santo Antônio, el 70m2.

R$10.600,00 +36x de 1 salário. Tratar:
273-6246 manhã el Gertrudes.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se, el
140m2 de laje, pronta. R$22.000;00.
Tratar: 276-2070. (proprietário)

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
alvenaria, toda murada, 3 quartos e

Localização do Prédio: Rua Leopolrio l'vlalll1ke,
Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo di re to c/a Cons tru tora

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

R. Marechal Deodoro di! Fonseca, 972
ROyl11 Barg Ceuter - Jl1mgwí do Sul- SC

.

CONSTRUseL -

"Inovando C oncei tos ele Vida"

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

salas comerciais e

reformas de imóveis

Opção no
(onfemplocão

RS 60.00000

Consórcío BaffisfeHa
QUEM CONHECE, CONFIA.

Representante R
autoriZado: �A.'M"

IM 6-1/ t!.1l'S

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

demais dep. R$ 26.000,00. Tratar:
9997·2020. Creci7402

VENDE-SE-sobrado em Ctba, cj 450m2
de área constr., cj área de comércio
embaixo. Aceita-se troca por carro ou

casa em Jaraguá e Guaramirim. Tratar:
370.3326.

VILA LENZI- vende-se, alv., cj 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.

VILA RAu' - vende-se, nos fundos da

faculdade, alv., nova, cj forro de laje,
assoalhos de piso, 2 anos de uso, cj
3 qtos, banh., lav., sala de visita,

, copa, cozo e varanda. R$25.000,00 +

40x R$300,00. Parcelado cj
proprietário. Aceita-se carro ou moto.

Tratar: 371·6069.

ALUGA·SE - quitinete, cj 4 peças.
R$280,00. Adiantamento de 1 més.
Tratar: 371·0462.

ALUGA·SE • quitinetes mobiliadas.
Tratar: 370·3561 cj proprietária.

ALUGA,SE • no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tratar: 372·3192.

AMIZADE - vende-se, novo, cj 3 qtos,
banh., cornpl., cozo sob medida,
motivo: mudança. Tratar: 371·8279.

CENTRO-vende·se, cj 1 dorm., próx.
das Casas da Água. Tratar: 372·1395.

CENTRO - vende-se prédio cj 3 aptos.
R$130.000,00. Acerta-se proposta.

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

Tratar: 370·8097 ou 9104·5468 cj
Tina. Creci 9839

PROCURA-SE- moça urgente pj dividir
apto no centro. Tratar: 9124-2338.

PROCURA-5E - moças pj dividir apto
no centro. Tratar: 275·2650.

\

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

combinar. Tratar: 9133·3476. Creci
.

3476

TROCA-SE - em Criciuma, apto cj 3
qtos, 3 banh., próx. Campo Criciuma

por apto em Jaraguá. Tratar: 371'8279.

VENDE-5E - no Ed. Royal Barg, cj 3
dorm. sendo 1 suíte, sacada cj ChUL,
cozo mob. Entrada + pare, em 50 meses
direto cj proprietário. Tratar: 275·
3070. Creci 8950.

VILA LALAU - aluga-se quitinete, entre
a WEG e a Marisol, Rua Ernesto
Lessrriann. Tratar: 274-8398.

ÁGUA VERDE - vende-se, cj 375m2,
próx. Chopp Club. R$24.500,00.
Tratar: 371·5512. Creci 8054.

ANA PAULA 11- vende-se, cj 325m2•
R$13.000,OO. Tratar: 371·5512. Creci
8054

BARRA DO SUL - vende-se, cj
13,80x25,00, cj meia água de 4x6, à
200m da praia. R$8.000,OO de entro e
assumir prest. de R$240,OO. Tratar:

.

371·7733 cj Sandro. (proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, centro,
de esquina, todo murado, cj água e

luz, rua calçada, � 200m da praia
central. R$16.000,00. Tratar: 371·
6238.

COND. RENASCENÇA - vende-se,
pronto para construir. Tratar: 9233-
3476.

CORUPÁ - vende-se, terrenoj
chácara, cj 35.000m2, próx.
Seminário. R$85.000,OO. Tratar: 372-
3063 após 19:00.

GUARAMIRIM - vende-se, cj 875m2,
no bairro Nova Esperança. Tratar: 373-
1695 cj Josiane ou Tereza.

(proprietário)

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, cj

. .

PARA COMPRAR CAMINHÃO, CARROE IMÓVEL - CASAt TERRENDt APTO, GALPÃO

_R$ 15.000,00 R$ 167,00__

--R$ 25.000,00 R$ 277,00__
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
-R$ 55.000,00 R$ 609,00__
_R$ 70.000,00 R$ 775,00__
_R$100.000,OO R$1139,O(l.___

Temos outros valores - Com autoriza -o do Banco Central
• •

375m2, próx. Colégio Waldemar

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

PiÇARRAS - vende-se, cj 12x22m,
de esquina, parcialmente murado, à

600ni da praia. R$8.790,OO. Tratar:
9145-3323.

RIO MOLHA - vende·se, cj
969.480m2, escriturado.

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

(proprietário)

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

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

Garaqens- Situado no Centro - R$ 90.000,00

: Refrigeração Oois Inftãos Ii I

Ij
Conserto de: Geladeiras, I

II ..

Lavadoras, Ar condiclon�dos I
Domésticos e Automouvos I

I
.

- Nacionais' e Importados -

I

I
.

\

1(47) 372.04691
i I

I Rua: Carlos Eggert, 1 41 I
I yil� ��I�lJ_- J�ré:1Ql!� �() ?lJlJ

.SCHROEDER - vende-se, cj
20x40(800m2), próx. Miguel Couto.
Valor à combinar. Aceita-se carro.

Tratar: 370·2617.

SCHROEDER - vende-se, quatro
terrenos medindo 16x39m. R$
8.000,00 cada. Ou troca-se por casa
na praia. Tratar: 374-1778 Edelberto

Lange

SCHROEDER -vende·se, na Rua 15
de Novembro, próx. Marisol, cj 18x31.
R$10.000,00. Aceita-se carro ou moto

no nego Tratar: 370-9922.

VENDE-5E - cj 30.000m2, pj sítio,
chácara ou pj montar galpão. Tratar:
392·3052.

VENDE-SE-cj 19o..000m2, na Tifa dos
Húngaros - Jguá 84/casa cj 3 qtos,
sala, copa, coz., lav., bwc, 2 galpões
cj engenho de melado, cj nascente
de água. Tratar: 273·1660.

VENDE-5E - comercial, condomínio
centro, cj 3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070. Creci
8950.

VENDE-5E - cj 527m2, na Rua da

Faculdade, cj água, luz, esgoto e

escritura. Tratar: 372·1359 dia ou 274-

8050 à noite.

VILA LALAU - vende-se, cj 17x20, na
Rua Major Julio Ferreira. R$21.000,OO.
Tratar: 372-4752 ou 371·1876 cj
James.

VILA LALAU - vende-se, na Rua

Alberto S. Dumont, 729, cj 640m2•
R$55.000,OO. Aceita-se carro até

R$12.000,OO. Tratar: 370.1787.

VILA RAU - vende-se, de esquina, cj
425,00 m2, plano com escritura, livre
de enchente.R$ 23.000,00. Tratar:

9997·2020. Creci7402

ALUGA-SE - sala comI. No bairro

Amizade, c/180m2• Tratar: 372·
2541.

SCHROEDER - monte sua empresa
ou comércio, vende-se centro

comercial e residencial no centro.

Tratar: 9133·3476

VENDE-5E - sorvetería na praia do
Erwino. Tratar: 9101·0.467.

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.
Defrontep/ Marechal. Tratar: 275·
30.70.. Creci 8950.

VENDE-SE - bar c/ jogos, inclusive
c/ cancha de bocha, clientela

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas

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

ZELlO BURATTO Rua 500 - n° 400 CRECI296
www.melim.com.brf-burotlo 47 9983-5920 - 47 367-1993

formada, no bairro Vila Nova. Aceita
se carro, moto ou outras propostas
no negócio. Tratar: 370·0.548 c/
Amauri.

VENDE-SE - padaria, na Rua 28 de

Agosto, em Guaramirim, em frente a

Estofaria Zen. R$14.000,Oo.. Tratar
no local.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

diarista. Tratar: 370.6719.

OFEREÇOME-pjtrabalharcomo diarista,
cj experiência. Tratar: 9903-9383.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como

diarista, meio período. Tratar: 275·
2452 recado pj Mira.

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

tecelagem, possuo curso de Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tratar: 275·
6292 cj Anderson.

GANHOS DIÁRIOS

empregos PROCURA-5E -estágío como técnico
têxtil. Tratar: 371·5640.

PROCURA-SE - estágio na área
administrativa. Tratar: 9953-2157 cj Kelly

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

retilínio. Tratar: 371·7733.

VENDEDORES (AS)

Precisa-se de Professores
habilitados e com experiêncía
profíssional comprovada para
trabalharem na Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino
Médio. Interessantes deverão
enviar curriculum vitae para a

,Caixa Postal 1343 . CEP 89251-
971· Jaraguá do Sul- SC, até dia
19 de dezembro de 20.03.

Admite-se c/ experiência
em vendas externa

(consórcio).
Remuneração: comissão +
ajuda alimentação + ajuda
combustível e outros.
Tratar: 371-8153 cf

.

Élcio_

HOTEL EST. RIBEIRÃO
GRANDE precisa de

recepcionista, cozinheiro e

motorista. Tratar: 275·1995 cj
Juarez ou Nunes.

PRECISA-5E - de sacoleiras. Tratar:
274-8480.

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DECURSOS
SENAC2oo3

C.H.: 25h # Período: a definir

RECEPCIONISTA - hotel Est..
Ribeirão Grande, precisa de

recepcionista. Tratar: 275·1995 cj
Juarez ou Nunes.

*Aprenderá as noções gerais de contabilidade; *Entenderá os procedimentos de

contabilidade básico; *Fará a elaboração de demonstrações de contabilidade.

PALESTRA: ALEITAMENTO MATERNO
-

*Esse evento ê para profissionais na área da Saúde.

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

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

Horário: 19h às 22h # Invest.: 160,00

VANTAGENS

C.H.: 15h # Período: 11 e 12/12/03
Horário: 8h às 16:30h # Sem adesão

VANTAGENS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COLESTEROL
Descrição
O colesterol é uma substância gordurosa exclusiva do reino animal que não só é ingerida com os

alimentos mas também é sintetizada pelo fígado. faz parte da estrutura das membranas celulares e é
, .

necessária para a produção de certos hormônios (denominados esteróides) e dos sais biliares. O colesterol da dieta é absorvido
no intestino e incorporado nos quilomícrons (proteína que serva para transportar as substâncias graxas formadas na mucosa

Intestinal), que, por sua vez, transportam os triglicerídeos. Após descarregar os triglicerídeos no tecido adiposo, . lOS
quilimícrons levam o colesterol até o fígado, lugar onde uma parte será usada como precursor de hormônios e de sais biliares,
outra parte será eliminada - junto com a bílis - no intestino, e o resto se unirá a umas lipoproteínasmuito leves (proteínas unidas
a lipídios de muito baixa densidade ou VLDL) e passará para o sangue. O colesterol inibe a sua própria síntese no fígado quando a

concentração no sangue é muito alta. Entretanto, o sistema de controle pode ser incompleto. As Iipoprcteínas demuito baixa
densidade sofrem modificações, convertendo-se em LDL (Iipoproteína de baixa densidade) e HDL (Jipoproteína de alta

densidade). Cada uma dessas IT\pléculastransportadoras de colesterol cumpre uma função diferente. Por exemplo, o colesterol
unido a VLDL e a LDL apresenta a tendência de se depositar sobre a camada interna das paredes a�teriais formando, junto com

os triglicerídeos e as plaquetas, os ateromas ou placas ateromatosas, que diminuem a luz arterial e .causam problemas de
aterosclerose. Em troca, o colesterol unido as HDL geralmente é aquele que sai dos tecidos e é levado até o fígado para ser

eliminado. Valores elevados de colesterol envolvem o risco de aterosclerose, que pode afetar as artérias coronárias (que levam o

sangue ao ccração).e as carótidas (que levam o sangue ao cérebro) causando infarto de miocárdio ou acidente vascular cerebral.
O valos de 225 miligramas por decilitro é considerado o valor normal, porém concentrações da ordem de 140 miligramas por
decilitro são consideradas ideais. Nos últimos anos comprovou-se que o teor da frâção de colesterol unido ao LDL ou as HDL
fornece um diagnóstico mais exato do risco de aterosclerose do que o valor da concentração de colesterol total. Os valores de

HDL, ou colesterol bom (pois é a fração que irá até o fígado para ser eliminada), devem ser maiores do que 40 miligramas por
decilitro, enquanto que os de LDL devem ser inferiores a 130.

'

Causas
Existe uma predisposição hereditária a sofrer diferentes tipos de hiperlipidemias, transtornos nos quais existem valores altos
de colesterol e de triglicerídeos no sangue; a obesidade, o sedentarismo; uma dieta rica em gorduras saturadas e pobre em

gorduras poliinsaturadas (óleos vegetais) e fibras; diabete não controlada; baixa concentração de hormônios tireóides. A

concentração de colesterol é diminuída pelos estrógenos.
Sintomas
Os altos teores de colesterol, em si próprios, não produzem sintomas. Quando a concentração é muito elevada (acima de 750

miligramas por decilitro) pode ocorrer aumento do tamanho do fígado e do baço (hepatomegalia e espenomegalia,
respectivamente) e inclusive podem aparecer sintomas de pancreatite.
Diagnósticos
Na análise do sangue, determina-se a concentração de colesterol total e das frações de LDL e HDL. calcuta-se ataxa LDLI HDL e

. colesterol total! HDL.

Tratamentos
A primeira medida é modificar a dieta, que deve ser pobre em gorduras saturadas e colesterol e que deve incluir fibras
(principalmente farelo de trigo) e óleos (gorduras poliinsaturadas), especialmente o linoléico, pois participa do metabolismo do
colesterol. Outros fatores que colaboram são fazer exercício, deixar de fumar e emagrecer. Também existem fármaco

���� f�'-'1=-;;==':�;"=�""��""-'--"---_''"''''1�

RACCOcosmético�.'.l I k'f�. ALPHA I �
CICLOS d'RACCO II ,I � AWE$ I �
:i;lt:,."::::'."I... ,I Sarl,[éeB€lezii! I Dr. Luciano Mai.ochi

PENTACARE·efeitolansorsobreosrnarmldeexpres· I Sh . 'ti
Pereira

AHA-eliminomorn:hosefodlilopmlf, ,ampoos; �osme cos,
Oftalrnoloçtstaf1J(OGEl-du lohidrolocíia I sucos naturais de Babosa

.

(Aloe vera) 371-7801 / 370-0409

�J
\. 21áce ce(H7)(t

e. Dist,.lbuido,.a de Cosméticos:

*']11iu"dR" '"7r.?oStI.•s- '"SaJlldlUi'

Fone: 371-6110
9905-2653

Manlpulaç';o de fôrmulas mé<[iCJf

FislocerJplcos e
Cosméticos l11<1nlpu/ados
Fone: 371-8298

Rua Guilherme Weege, 327

fone: 275-1450
Av..Mar. Depd"l'O ,I., Foits .,.,,,. 491
!>ala 0.1 A Ce'J1tro - Jaraguã tio Sul

*NEOVlTA
Comércio de Produtos

� !�, '.,. �
! \-_.:J , "...

i'F:/'/
Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaX: (4n 372-04&1
R:a.rao da Rio8rmo. 353·SLZ ,CIII1l8 - Jguj do Sul
Imail: maioçhl@larruom.br • ",.: 9919-0541

It�

.289- SI. 01
â do Sul- se

BELA VIDA
Natl�r:J' (.:omü vnce

Centro deapolo aos dlSlrlbuldores

371-5176 '

Rua: Av, Getúlio \Ilrgas. nO 49 • Sala 105
Ed. Herter I defronte a Igreja EYangélica

(Em cima do Unibanco)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Sindicato daalimentação quer
me1horarcondiçãesde trabalho

]ARAGUA DO SUL
- o dirigente sindi

cal Sérgio Eccel as

sumiu a presidência
do Sindicato dos

Trabalhadores de

Alimentação de J ara
guá do Sul e Região,
juntamente com ou-

I.t r os 27 d i r e t o r e s ,

eleitos pela categoria
com 94,74% dos 514

votos válidos.

Entre as propostas
da nova diretoria es

tão: a redução de 44

horas para 40 horas

semanais de trabalho,
maior fiscalização so

bre as empresas. "A

partir do momento

que se esgotar as ne

gociações com as em

presas partiremos
para fiscalização se

�preciso for", diz
I, Eccel, na pauta estão

ainda organização no

local de trabalho pro
movendo melhores

condições, e efetiva

ção da Cipa (Comis
são Interna de Pre

venção de Acidentes)
para que seja atuante.

"Muitos empregados
vêm me dizer que a

Cipa é só teórica e

que não funciona, en
tão pretendemos mu-

dar este quadro", ar
gumenta. Além da li

berdade e autonomia

sindical e a criação do

Departamento da

Mulher para que elas

possam encontrar no

ambiente de trabalho

o apoio necessário.

"Chegam aqui no sin

dicato reclamações de

assédio sexual e maus

tratos, portanto que
remos criar este de

partamento para dar

um suporte a essas

mulheres que além de

trabalhar tem que fi

car ouvindo gracinhas
dos superiores e sen-'

do submetidas a hu

milhições", def�nde
Eccel. Para o presi
dente empossado a

prioridade é a luta

por melhor salário e

condições de traba

lho. O presidente as

sume o lugar de Val

dir Stein, que passa a

ser diretor adjunto.
"Queremos ter um

bom relacionamento

com a� empresas,
acho que é impres
sindível para conse

guirmos boas con

quistas para a classe",
finaliza o novo presi
dente. (CG)

CONVOCAÇ4o - 24a ASSEMBLÉIA GERAL
oRDINARIA/EXTRAORDINARIA

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AMARYLLIS

Ficam convocados nos termos da Lei n° 10.406 de 10/01/2002, os

Senhores Condôminos do Condomínio Residencial Amaryllis, para a

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA, a realizar
se no dia 11 de dezembro de 2003 (Quinta-fei ra) às 19:00 horas,
em primeira Convocação com "quorum" qualificado, e/ou às 19:15

horas, com quaisquer números de presentes, tendo como local, o

salão de festas do Bloco D, do próprio Condomínio, situado na Rua

Angelo Torinelli, 78, Vila Nova, Jaraguá do Sul/SC, para discussão
e deliberação sobre:

1) Prestação de Contas do Exercício;
2) Pintura Total dos Blocos;
3) Eleição de Síndico;
4) Eleição do Conselho Fiscal;

Os Senhores Condôminos poderão fazer-se representados por procu
radores, devidamente credenciados, através de Procuração com

Poderes Expressos, com firma reconhecida, nos termos do Código
Civil.
Lembramos aos Condôminos, que as decisões da Assembléia obriga
rão a todos, bem como, somente poderão votar, aqueles que estive
rem em dia com suas obrigações condominiais.

Jaraguá do Sul, 01 de dezembro de 2003.

MAReIO HERON VOGT - Síndico

I EDUCAÇÃO: ESTUDANTES VISITAM PONTOS DA CIDADE PARA CANTAR E LEVAR MENSAGENS DE PAZ

Alunos saem da sala de aula

para levar mensagens de paz
]ARAGuA DO SUL -

Os alunos da escola

municipal Emílio

Verbinen estão lançan
do uma sementinha de

paz em diversos luga
res onde têm passado.
Com a professora
Sandrelli Lopes e a

supervisora Angelina
Dalcegio, os cerca de
30 alunos da 3- e 4-

série já estiveram no

presídio, secretaria de

educação, os hospitais
e o Lar das Flores e na

gráfica e redação do

J ornai Correio do
Povo fazendo apresen
tações, através de de

clamação, canto e dis

tribuição de mensa

gens alusivas ao Natal.

Acompanhados de vi

olino e violões, vesti
dos de branco e com

faixas na cabeça com

palavras de cunho po
sitivo' os alunos resol
veram s arr da sala de
aula para distribuir

mensagens de paz a

Cesar Junkes Cesar Junkes

Alunos visitaram o Lar das Flores... . ..e se apresentaram no Jornal Correio do Povo

frater-nidade. "Nossa
in tenção é levar um

pouco de alegria e

amor para as pessoas
que não podem por al

gum motivo sair de
onde estão para rece

ber um carinho", expli
ca a surpervisora do

grupo. N o Lar das Flo
res após a homenagem
os idosos receberam

beijos e abraços dos

pequenos. "Eu adoro
c r r a n

ç
a e a presença

deles aqui nos trouxe

muita alegria", diz

Olga SabeI, de 90 anos

e há nove no Lar. A

colega, Zilka Schulz de

76 anos se emocionou

com as crianças. "Foi
um gesto muito boni

to delas ter lembrado

de nós e realizado esta

homenagem", declara.
As crianças também

curtiram a experiên
cia. "Eu acho legal
poder fazer isso e le

var a paz, o amor, o

carinho, a fraternidade

e conhecer outras pes
soas também", diz

Douglas Wilk de 11

anos. "É muito bom

poder levar uma men

sagem de paz num

momento em que te

mos visto tanta vio-

lência e intolerância é

bom mostrar para as

pessoas o lado bom e

positivo. E estamos

firmes nessa idéia de

dar um pouco de ale

gna e esperança para
as pessoas", enfatiza a

aluna Daniela Pereira,
de 15 anos. "N ós

acreditamos que as cri

anças precisam conhe

cer os valores da vida
e ter uma experiência
diferente, um contato

com as pessoas, e as

s im elas aprendem
também com os 9u
tros", finaliza a super
visara. (CG)

Criatividade namodaverão do alunos de estilismo do Senai

Moda verão com apliques diferenciados' nas peças

explicita a criativi
dade explorada nos

alunos. Grandes mar

cas já têm em foco a

exclusividade de suas

peças, o perfil do cli

ente está se voltando
mais para o novo, para

}ARAGUA DO SUL -

Os alunos do curso de

Estilismo Módulo II

do Senai de J araguá
do Sul demonstraram

na disciplina de Dese
nho e Estamparia vá

rias ma-neiras de con

seguir exclusividade

utilizando tinta e ma

teriais alternativos. Os
trabalhos foram de
senvolvidos por 17 alu

nos que se dividiram
em quatro equipes
onde cada um montou

situações diferentes da
linha verão. Foram cri

adas roupas com es

tampas para passeio,
estilo teen, moda pis
cina e moda praia. A
criativi-dade dos alu

nos foi o diferencial
nos desenhos aplica-

dos nas peças. O pro
fessor Anjeéri Luiz

Sadzinski explica que
este estímulo à inova

ção, está refletindo em

. resultados de grande
impacto. "O valor

agregado nas peças
\

Alexandre Boqo

um diferencial arrojado
e único. O commodite

já foi deixado de

lado", enfatiza. As pe
ças estão expostas ao

público no Senai, das

7h30 às 22 horas, até

sábado. (CG)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IFOTOGRAFIA: A EMPRESA DE FOTOGRAFIA FLASH STÚDIO OFERECE QUALIDADE EXCLUSIVA AOS CLIENTES

.laraguá do Sul ganha empresa

fotográfica com revelação a laser
]ARAGUÁ DO SUL -

Instalada há pouco mais

de três meses em J a
raguá do Sul, o labora

tório e Estúdio Foto

gráfico Flash Stúdio é

pioneiro no ramo de re

velação a laser no Esta

do e no município.
Com exclusividade, a

Flash Stúdio oferece fo

tos de excelente qualida
de aos clientes, com a

utilização do laboratório
,

-de revelação Frontier da
1

"

Fuji, reconhecido e pre-
miado mundialmente.

Segundo o gerente da

loja, Roberto Graciano

Machado, através deste

método as fotos são tra

tadas antes de serem irn

pres�as. "O negativo é

escaneado em alta reso

lução a laser para que as

fotos possam ter a qua
lidade melhorada peloI

laboratorista", explica.
A 'alta qualidade fo

tográfica, no entanto,
não acarreta demora na

entrega das fotos, que
levam uma hora para se

rem reveladas, segundo
Machado.

O sócio-proprietário
ThiagoWeigsding expli
ca que a idéia de instalar

a empresa em Jaraguá
do Sul - que possui duas
lojas em J oinville com

tradição de 30 anos no

ramo - partiu principal
mente da grande procu
ra dos moradores de

J araguá, que com fre

qüência deslocavam-se à

matriz joinvillense. "Per
cebemos a preocupação

Alexandre Bago
O minilab a laser permite que as fotos apresentem qualidade superior que as tradicionais

dos jaraguaenses com a

qualidade do produto",
<'

enfatizou Weigsding.
Um serviço bastante

solicitado por essa clien
tela na loja de Joinville -

agora também dis

ponibilizado em J araguá
do Sul - é o sistema de

revelação de cópia de

arquivo, que permite que

arquIvos digitais de
CD's, e-mails, disquetes
e câmeras digitais sejam
ampliados em papel fo
tográfico com qualidade
garantida.

Além da revelação,
serviços de foroacaba

menta, estúdio fotográ
fico; montagem foto

gráfica, restauração de

fotos e convites perso
nalizados também são

oferecidos pela empre
sa. "Cada filme revelado

recebe um Index Print -

cartela com a miniatura

das fotos para que pos-

sam ser escolhidas e re

veladas no futuro",
acrescentou Machado.

Já no estúdio digital
são feitas fotos avulsas,
para lembranças e

books fotográficos,
onde o cliente vê imedi

atamente as fotos na tela

do computador e faz

sua: escolha.

Para aperfeiçoar o

atendimento e a qualida
de do produto, a Flash

Stúdio estará implantan
do o Círculo de Con

trole de Qualidade, que
visa capacitar funcioná-

I

rios para fazer a audito-

ria da empresa em todos

os setores, desde o se

tor administrativo até o

atendimento ao cliente.

Localizado na Aveni

da Marechal Deodoro

da Fonseca, 416 (final do
calçadão), a Flash Stúdio
lançou uma Promoção
de Natal, com sorteio de

bicicleta e book fotográ
fico para compras acima

de R$20,00, cópias de ar

quivo a R$0,99, câmera
Mitsuca de R$99,00 por
R$ 69,90. As revelações
pagas antes de pegar as

fotos concorre a um má

qUIna fotográfica
Fotonex, além de não

pagar as fotos que even

tualmente saírem a mais

na revelação, as revela

ções com mais de 20 fo

tos ganham um super

poster 2Sx38 produzido
em estúdio, entre outros.

"Nosso objetivo maior

é oferecer qualidade
unindo custo/benefício
com promoções fre

qüentes", comenta Ma

chado.

A loja oferece, ainda,
convênio com empresas
do município para que
os funcionários obte

nham descontos especi
ais. (CAROLINA TOMASELLI)

,

Marista investe na formação
permanente do professor

Acreditando que a for

mação continuada do cotpO
docente é agarantiapara uma
melhor qualidade de ensino,
o Colégio Marista São Luís

tem como um de seus prin
cípios, incentivar o professor
na busca da constante

capacitação, promovendo
encontros pedagógicos e

momentos deestudo internos,
assim como, a participação em
eventos de destaque nacional e
internacionalAlém da existên

cia de Grupos de Estudo en

volvendo profissionais dos di
ferentes níveis de ensino (Edu
cação Infantil, Ensino Funda

mentaleEnsinoMédio) dasuni
dades Maristas dos estados de

SãoPaulo,Paraná,SantaCatarina
e Distrito Federal, o educador
marista tem a oportunidade de
participar de eventos de quali
dade e que atendam às ptinci
paisnecessidades dequematua

na área da Educação.
De 28 a 30 de novem

bro, um grupo de dez edu

cadores maristas esteve em

Curitiba participando da III

Conferência Internacional so
bre Transtorno de Déficit de

Atenção / Hiperatividade. O
evento reuniu cerca de 900

profissionais da Medicina,
Educação, Psicologia, Psi
copedagogia, Psiquiatria;
Fonoaudiologia, Musicote
rapia, Terapia Ocupacional,
entre outros, qqe desejam
ampliar seu conhecimento
acerca de um transtorno que
muitos ainda desconhecem.

Todo profissional que atua

com crianças e adolescentes
deve conhecer como aconte-

ce o processo de desenvolvi

mento das habilidades

cognitivas e afetivas e quais os
possíveis problemas que po
dem ocorrer, impedindo que

alguém aprenda ou se relacio-
ne com outras pessoas de for-
ma adequada. O professor
não pode ficar sem este saber.

Neste evento, foi possível es-
tar em contato com as mais

recentes pesquisas realizadas
nos EUA, através das pales
tras proferidas pelo Dr. Sam

I

Goldstein e pelaDra. Sandra
Rief, especialistas em transtor

nos na aprendizagem e de

comportamento, assim"

como, com profissionais de

destaquena áreamédica e edu
cacional brasileira. Todos os

palestrantes, brasileiros ounão,
chegaram a urnamesma con

clusão: a escola e a família pre
cisam estar unidas e atentas a

todos os aspectos do com

portamento da criança e do

adolescente, buscando sem-

pre os melhores caminhos

para que estes seres possam

aprender e tomar-se pessoas
cada vez mais felizes, ressal- t !
tau a coordenadora pedagó
gica, Soeli T. Pereira. E para
isto, é preciso que todos, pais
e professores, também este

jam constantemente apren
dendo.

A formação pern1anente
do professor é um dos dife

renciais da EducaçãoMarista.
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AlexanQre 80.,90
Coral da Terceira Idade fez apresentação na confratermzaçao

,IFesta de Natal animada

para terceira idade em JS
]ARAGUÁ DO SUL -

Os grupos de terceira

idade se encontraram

durante esta semana

para confraternizar e

encerrar o ano. Os 2500

idosos que fazem parte
do Centro de Convi

vência da Terceira Ida

de participaram das ati

vidades promovidas
para eles no Parque
Municipal de Eventos.

,;\ Na programação esta

vam orações, apresenta
ção de coral e teatro e

apresentação da banda

da terceira idade. Hoje
acontece a Festa de Na
tal noClube de Mães.

A aposentada Leo

narda Braun do grupo
Rio Cerro, acornpanha
o grupo de idosos há

sete anos e sempre par

ticipa dos encontros.

"Gosto muito de parti
cipar, nunca falto aos

encontros", declara a

participante do grupo

.:
' do Rio Cerro que vem

sempre acompanhada
da vizinha Erna Kôpp
Strelow, de 72 anos. "A

gente se diverte muito

aqui, fazemos atividades
diversas, fazemos ami

gos, passeamos tem até

quem encontra namora

do", con ta.
A dona de casa

Vanda da Silva Mokawa
não tem idade para par
ticipar dos encontros

mas acompanha sempre
o marido que tem 64

anos. Ela acredita que
estes encontros fazem
muito bem para os ido-

sos. "A gente vê como

eles se divertem e pre
enchem o tempo. A ani

mação que eles ficam

parece até que rej u
venece", acredita a se-:

nhora de 47 anos que

participa dos encontros

no grupo Zélia Hafer

mann do centro.

As atividades finali
iam esta semana mas a

Secretaria de Desenvol
vimento Social e Habi

tação também continua

promovendo atividades

para os idosos durante
o período de férias. É
a Colônia de Férias de

2004, destinada a pes
soas com mais de 60

anos residentes em

]araguá do Sul - inclu

sive aqueles que não in

tegram um dos 29 gru

pos de idosos do mu

nicipio. As inscrições
são gratuitas e podem
ser realizadas até 17 de

dezembro, das 7h30 às

13h30, no Centro de

Convivência da Tercei
ra Idade. O evento

acontecerá de 3 a 20 de

fevereiro de 2004, no

parque aquático do

STIV, onde haverá ativi

dades como dança, gi
nástica, jogos de mesa,

recreação, trabalhos

artesanais, confecção de

fantasias e passeios,
além de banhos de pis
cina, encerrando com

baile de carnaval. Have

rá ônibus gratuito para
o translado até o parque
aquático, com saída da

sede do CCTI. (CG)

redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

I SAÚDE: DEFICIÊNCIAS FíSICOS RECONHECEM MELHORIAS MAS ACHAM QUE SITUAÇÃO AINDA PRECISA MELHORAR

Deficientes físicos querem
melhores condições de vida

Jaraguá do Sul - Os

portadores de deficiências
fisicas não tinham muito o

que comemorar no dia des

tinado a eles. Em Jaraguá do
Sul nenhuma manifestação
foi realizada, embora mem
bros da Associação dos

Deficientes Físicos de

Jaraguá do Sul espere um

pouco mais de atenção a

classe. O atendente do C'ir
tão Jaraguá, Cildo

Demschinski, tem 44 anos,
e há quase um ano trabalha

no estacionamento contro

lado no centro da cidade.
Cildo teve paralisia infantil e
praticamente só engatinhava
até os 16 anos quando final
mente conseguiu fazer urna

cirurgia que desatrofiasse sua
perna direita. Desde então

conseguiu se locomover

com muletas. Por causa de

sua deficiência não pôde es

tudar. "Sofri muito na ado
lescência e a conseqüência
disso foi não poder conti
nuar meus estudos. Por isso

somente agora estou conclu

indo o segundo grau e es

pero poder conseguir me
lhores condições no merca

do de trabalho", conta o

atendente. Para Cildo hou
ve melhorias nos últimos
anos como direitos adquiri
dos e melhorias de acesso

aos deficientes, mas há mui
to para conquistar.

O atendente do estacio

namento do São José, Nel
son Borchardt, de 39 anos,
não pode estudar por causa
da sua deficiênéia nos pés.
"Morava longe da escola e

Os beneficios que am

param em lei hoje os defici

entes fisicos dizem respeito
a integração e inclusão soci

al, colocação do símbolo

internacional de acesso em

todos os locais e serviços
adequados aos portadores,
estabelecimento de normas

e critérios para promoção
da acessibilidade, redução de
meio-fio nas calçadas, insta
lação de elevadores hidráu

licos nos ônibus urbanos em

pelo menos 2% da frota e

isenção da tarifa no trans

porte coletivo urbano.
Em 2004 a Ajadefi de

verá criar a sua cooperativa
para que os 30 funcionários
da associação se tornem co

operados e tenham partici
pação de lucros. "Dessa for
ma a Ajadefi pode se tornar

urna entidade filantrópica e

receber doações", diz o pre
sidente da associação. (CG)

Afonso José Petri, diz que

sempre lutou contra sua de

ficiência e nunca permitiu
que ela o impedisse de fa

zer as coisas que quisesse ou
de estudar. À frente da

Ajadefi diz que já solicitou a

instalação de um ônibus es

pecial com entrada para os

deficientes. ''A empresa res

pondeu que há um prazo de

dois anos para implantação
deste tipo de veiculo e que
até lá deverão se adequar",
diz Petri.

Atendente acredita na melhoria das condições de vida para deficiente

tecerão na Unerj, das 13 às

22 horas e das 9 às 17 ho

ras, abordando os temas

Acessórios e calçados,
criatividade e jornalismo e

mídia de moda.
Mário Queiroz fala aos

profissionais da moda,
acrescentando sua visão
crítica e acadêmica das ten-

meus pais não tinham con

dições de me levar então eu

pegava carona com o leitei

ro. Isso não durou muito

tempo e não consegui estu
dar, mas graças aDeus sem

pre consegui trabalho", diz
ele que ficou empregado 17

anos em uma empresa de

porcelana. "Eu não tenho

sofrido muito com relação
aos obstáculos mas sei que
muitas coisas precisam me

lhorar", avalia Borchárdt,
O presidente daAjadefi,

Números

14,7% da população do Brasil é portadora de, pelo
menos, uma deficiência física, segundo censo do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2003.

Mais de 700 mil portadores de necessidades em Santa

Catarina

410 são os associados da Associação dos Deficientes

Físicos de Jaraguá do Sul

dências, ao mesmo tempo
,

em que aproveita os seus

conhecimentos como pro
fessor de moda e jornalis
ta para interpretar e repas
sar os conceitos que po
dem ser trabalhados pela
criação e marketing das

empresas de vestuário.

Além de estilista, é pro-

Estilista realiza workshop em, Jaraguá do Sul
JARAGUÁ DO SUL - O

estilista e consultor de
moda Mário Queiroz
retorna a Jaraguá do Sul
amanhã e sábado onde

realiza workshops no cur

so de pós-graduação em

Moda que a Unerj promo
ve em convênio com o

Senai. Os workshops acon-

fessor do curso superior
de Moda,' da Universida
de Anhembi-Morumbi,
com pós-graduação em

Moda. Pesquisador e estu
dioso, presta consultoria

para as lojas Renner, tece
lagem Jauense. Também
estudou Jornalismo, na

Universidade Fluminense.
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Traba1hadores daAliança recebem
parte dos débitos trabalhistas

]ARAGUÁ DO SUL� Os

cinco trabalhadores da

Construtora Aliança, de

Curitiba(pR), que executa

vam as obras de construção
do Centro de Apoio ao

Adolescente e à Família

(CAAF), no bairro Tifa

Martins, conseguiram rece

ber parte dos débitos traba
lhistas hoje (3) à tarde, naPre
feitura. Desde as 11 horas os

diretores do Sindicato dos'
Trabalhadores da Constru

ção e doMobiliário (Siticom),
Riolando Petry e Helenice

Vieira dos Santos, o verea

dor Zé Padre (PT), os tra

balhadores e fornecedores
da Aliança aguardavam a

chegada dos sócios da em

pr�sa na Prefeitura. Os vere
adores Zé da Farmácia e Eu

gênio Garcia também
intermediaram as negocia
ções.

O clima ficou tenso

quando o engenheiro da

empreiteira, Luiz Fernando

Mattioli, descontrolado, deu
um soco e quebrou a porta
de. acesso ao gabinete do

prefeito Irineu Pasold, sob o
argumento de que discorda

va das medições feitas pela
Prefeitura sobre o

cronograma da obra.
Fernando chamava aimpren-

Cesar Junkes

Trabalhadores e sindicato estiveram ontem, na Prefeitura

sa aos gritos eprometia "fa
lar tudo", numa alusão a

ameaças de denúncias, o que
acabou não acontecendo. A

advogada Lucélia Araldi

Lessmann, do setor jurídico
da Prefeitura, solicitou a reti

rada de todos e reuniu-se em

separado com o sócio daAli

ança. Com a chegada de dois
policiais militares ao local e

em menos de meia hora de

reunião, o acordo sobre o

pagamento foi definido e

uma terceira empresa fará

nova medição na obra para
verificar se a empreiteira tem

algum crédito a receber da

Prefeirura.
A Construtora Aliança

recebeu hoje à tarde R$
12.287,63, que foram dividi

dos no ato entre os cinco tra

balhadores e dois dos for

necedores. Cada um recebeu

43% do total a que tem di
reito. "O bolo só tem peda
ços para lO, não para 30",
comparou o diretor da Di

visão de Projetos da Prefei

tura e fiscal da obra no

CAAF, Ronis Roberto
. Bosse. Ele disse que a admi

nistração deve assumir o res-

tante das obras no Centro -

faltam o acabamento nos ba

nheiros, instalação telefônica
e a urbanização externa, além
de nova pintura no prédio.

Passando fome

Na obra do CAAF con

tratada para a Construtora

Aliança havia casos como o

de Vantuir Lopes de Souza,
com dois anos. de trabalho e

sete meses de salários atrasa

dos e que calculava receber

R$ 2.730,00. Vantuir, o vigia
Francisco Ferreira e sua es

posaNita Rodrigues Ferreira
passaram amorar nas depen
dências do CAAF desde que
a Prefeitura rompeu o con

trato com a construtoraAli

ança. ''A hora que receber os

direitos a gente sai de lá",
ameaçavaVantuir no final da

manhã, na 'Prefeitura.

"IPTU, energia, gás, tudo
está atrasado e ainda estou

passando fome", queixava
se o mestre de obras Leuri

Saueresig, que tinha'R$
9.300,00 a receber, segundo
seus cálculos. ''Velhaco é ve

lhaco, assina promissória
como se tivesse dando au

tógrafo", criticou O' forne

cedorAdelano Sasse, daAM
Indústria de Lajotas e que

esperava receber R$
2.500,00.

Instituições de saúde da região receberãoverbasdogovernodo estado
]ARAGUÁ DO SUL � A

Secretaria de Estado da

Saúde, através da 24' Se

cretaria de Desenvolvi

mento Regional, (SDR)
está assinando convênios
com as prefeituras de sua

área de abrangência, qúe
chegam ao valor de R$ 540

mil, para investimento na

melhoria dos serviços de
saúde. ''Já havia a sinaliza

ção de liberação desta ver
ba por parte da Secretaria

de Saúde. O que fizemos,
juntamente com os prefei
tos, foi apresentar os pro
jetos onde o investimento
seria feito", ressaltou a se

cretária da 24' SDR, Niura
Demarchi dos Santos.

Neste repasse o Hos

pital. e Maternidade

] araguá receberá R$ 70
mil do governo do Esta

do para realizar 152 ciruf
gias eletivas dos pacientes
do, Sistema Único de Saú

de (SUS) que integram a

lista de espera. Serão 42

cirurgias ginecológicas,
47 otorrinológicas e 63

herniorrafias. Até julho,
394 pacientes permaneci
am à espera .de cirurgias
no Hospital]araguá. Nos
meses de outubro e no

vembro, 70 das 94 cirur

gias de catarata previstas
foram feitas através de
convênio com o Ministé

rio da Saúde, ao custo de

R$ 463,00 cada. Para o

diretor administrativo do

] araguá, Hilário Da-
l

' . .

marrn, o converuo pre-
vê a realização das 152

cirurgias em 120 dias,
mas a intenção é concluir

a meta em até 90 dias. O

corpo clínico do]araguá
é composto por 120 mé

dicos, sendo 22 gineco
logistas, cinco otorrino

laringologistas e 12 clíni

cos gerais.
Todos os cinco muni-.

cípios do Vale do ltapocu
serão beneficiados com

os R$ 540 mil liberados

pela Secretaria de Saúde,
'

através da Secretaria Re

gional. O Hospital São

]osé, de ]araguá do Sul,
receberá R$ 200 mil para
investimento na UTI. O

Hospital Santo Antônio,
de Guaramirim, receberá
R$ 80 mil para a reforma
do centro cirúrgico. O

município de Massa

randuba receberá R$ 100

mil para investimento na

construção de uma Uni

dade Mista de Atendi
mento. O município de

Corupá está recebendo

R$ 100 mil para a cons

trução de um pronto
atendimento e o municí

pio de Schroeder está re

cebendo R$ 80 mil para
a construção de um pos
to de saúde.

.�:
QUINTA-FEIRA, 4 de novembro de 2003 Q

Cesar Junkes

Peça teatral finalizou conhecimento sobre obra do escritor l\

Educação Infantil conhecet'!
obra de escritor brasileiro E

j
era o SItIO, o porquê do d
nome do lugar, sobre os E

personagens, a comida que I
se fazia no sítio entre ou- e

tras coisas", diz a profes
sora. O final deste esrudo c

que mais parecia uma di- f
versão foi a realização de J
um teatro contando um f
pouco da vida no imagi- (

nário Sítio do Pica-Pau- (

Amarelo. As amigas (

Andressa e ]enifer, de seis

anos, respectivamente,;�
Dona Benta e Emília no

,'I

teatrinho adoraram poder
conhecer um pouco mais J

sobre os personagens que 1

elas-viam na TV "Gosta- (

mos do programa e de
conhecer melhor os perso- (

nagens. Eles são muito Íe
gais e divertidos", falam as

meninas. (CG)

]ARAGUÁ DO SUL -=- A

educação infantil da Esco
la Básica Rio da Luz I, uniu
o estudo à diversão. Com
a supervisão da professo
ra Edilaine Tatiane Vieira e

com o apoio dos pais os

pequenos fizeram trabalhos

e conheceram um pouco
mais sobre a obra do es-

critor Monteiro Lobato.
"Estudando o Sítio do Pica

Pau Amarelo pudemos
abranger diversos pontos
curiosos e mexer com a

imaginaTão das crianças.
Além de assistir aos pro
gramas elas conheceram a

história e desenharam,
montaram bonecos do

programa com a ajuda dos
pais com materrais

recicláveis e descobriram
características como o que

FALECIMENTOS

I

ri

d

Faleceu às 15:30 horas de 01/12 o Senhor Emilio Klitzmacher com idade de

92 anos, deixando enlutados 2 filhos, 1 filha, 2 noras, 1 genro, 8 netos, 1

bisneto, irmãos, cunhados e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 02/12 às 16:30 horas, saindo o féretro da Igreja Apóstolo
Tiago seguindo para o Cemitério Trés Rios do Norte.

Faleceu às 14:45 horas de 01/12 o Senhor Afonso Longhi com idade de 77

anos, deixando enlutados 3 filhos, 4 filhas, genros, noras, netos, bisneta I

e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 02/12 às J1
17:00 horas, saindo o féretro da sua residência na BR 280 em Guaramirlrn

seguindo par,: o Cemitério Guaramirim.

Faleceu às 09:10 horas de 03/12 o Senhor Silverio Constâncio de Macedo

com idade de 78 anos, deixando enlutados 1 filho, 1 filha, 2 netos e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado hoje, 04/12 às 08:00

horas, saindo o féretro da sua residéncia em Guaramirim seguindo para o

Cemitério Municipal de Guaramirim.

LOTERIAS
Megasena Quina
concurso: 519 concurso: 1232

09 - 15 - 19 - 22 - 36 - 42 38 - 49 - 58 - 66 - 70

Até O Loteria Federal
fechornente concurso 03790

desta edição o 1 ° - Prêmio: 37.034

sorteio da 2°_ Prêmio: 21.490

Lotomania não 3° - Prêmio: 34.214

haviam sido. 4°_ Prêmio: 25.801

entregues
5°_ Prêmio: 37.865

1)
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jeto Fome Zero do Go

verno Federal.
FESTIVAL -- Amanhã,

a Academia Impulso vai

promover festival desti
nada a alunos entre 7 e 14

anos. A expectativa é reu

nir aproximadamente 40

nadadores. As crianças
nadarão em provas de 50

metros Costas, 50 metros

Peito e 50 metros Livre,
divididos em quatro ca

tegorias - 7/8 anos; 9/
10 anos; 11/12 anos e

13/14 anos. A equipe de

natação da academia, for
mada por 12 nadadores

entre 11 e 17 anos, fará a

abertura do Festival, na
dando a prova de 100

metros Livre. (FABIANE
RIBAS)

ESPORTE CORREIODOPovoll
esporte@Tornaicorrelodopovo.com.l5r

_DISPUTA: COMPETiÇÃO VAI REUNIR CERCA DE DUAS MIL PESSOAS NA PRAIA DA LAGOA DA CONCEiÇÃO

'3 QUINTA-FEIRA, 4 de novembro de 2003
�--_.-------��=

ot S _

FME AVALIA EVENTOS,ESCOLARES

'A Fundação Municipal de Esportes realiza a reunião

de avaliação dos campeonatos escolares promovidos
este ano, a partir das 8 horas, amanhã, no auditório

da Escola Wizard Idiomas. Destinado a professores
e profissionais das unidades escolares das redes

municipal, estadual e particular de ensino, o encontro
'tem como objetivo discutir sugestões aos

regulamentos destas competições para 2004. A

diretora de Promoções de Eventos/FME, Cleide

;� Mosca, lembra que estas avaliações acontecem

�nualmente, apresentando-se como o ttma
, I

c. '�portunidade a quem deseja propor mudanças e
...

apresentar novas idéias.

� ECO-CATARINENSE DE VÔO LIVRE
A Good Fly Evento Radical vai promover neste final

D de semana a quinta e última etapa do Campeonato
s Eco-catarinense de Vôo Livre, com apoio da
Prefeitura e da Federação Catarinense de Vôo Livre

-

e Jaraguá Clube de Vôo Livre. Os organizadores
- têm previsão de reunir aproximadamente 50 pilotos
D de todo o Estado, sendo que cada um levará um

-

pacote com uma média de 30 sementes para serem

jogadas. Eles vão atuar nas 'categorias de
1 permanência, onde o piloto tem de voar no período
determinado pela organização. Na classificação até

o momento, que está mais próximo do título de

campeão é Dálvio Tubino Ferrari, o Cavalinho, de

Florianópolis. Em Jaraguá do Sul, o destaque fica
"

11"�ra Toninha Bambu.

PRIMEIRO CAMPEONATO OLDBALL
As inscrições para o primeiro Ajab Oldball, compe
tição indoor para trios destinada à ex-atletas, pais
de atletas e simpatizantes da modalidade continuam
abertas. A disputa será realizada no próximo dia 13

. 1
de dezembro, no Ginásio Arthur Muller. Os jogos

, serão divididos em três categorias: Fraldinha, para
atletas entre 21 e 30 anos; Balzaquianos, para atletas
entre 31 e 40 anos e Bengalinha, para atletas a partir
de 40 anos. A taxa de inscrição será de R$ 15,00 e

cada trio poderá contar com um atleta federado em

atividade. O regulamento geral e a ficha de inscrição
podem ser retirados no si te da Ajab (Associação
Jaraguaense de Basquete), no endereço
www.basquetejaragua.com.br e mais informações
podem ser obtidas através dos telefones (47) 9991-

�,1.8" com Henrique ou (47) 9107-1747, com

"2hnstlano.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Sociedade Beneficente H umanistas, através
da presente errata, retifica a data da

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
� que consta publicada no jornal \\CORREIO DO

POVO", de 23 de Novernb r o de 2003,
transferindo a mesma para o dia 12 de
Dezembro de 2003. Ficam ratificados na íntegra
os demais termos do Edital de Convocação
i n i cia I/orig inal.

Jaraguá do SuICSC), 27 de Novembro de 2003.

Jost HUMBERTO DE SOUZA
Presidente

Alunos da Impulso vão atuar
em Travessia' Internacional

JARAGUÁ DO SUL - jaraguaense, Marlise

Nadadores da Academia Klemann, informa que os

Impulso vão representar o organizadores do evento

Município na 21' Travessia aguardam a participação de
Internacional Lagoa da aproximadamente duasmil

Conceição, neste final de pessoas. "Trata-se de uma

semana. Considerada uma prova que muitos gostam
das maiores provas de na- de atuar porque apreciam
tação brasileira em águas nadar em meio à natureza,

abertas, a prova conta com por ser também um dos

percurso de dois mil lugares mais belos de

metros, entre o Canto das Florianópolis", considera..
Araras até os fundos do

_, Os atletas vão concorrer

Praia Mole Hotel Park. prêmios em dinheiro, tro-
Todas as edições desta dis- féus e medalhas, distribuí-
puta atraíram atletas de dos por seis categorias -
todo o País, especialmente atletas de elite, participação
das regiões Sul e Sudeste, e pessoas portadoras de
além do exterior, os quais necessidades especiais, to-
são destaques da natação de dos divididos em masculi-

piscina e de águas abertas. no e feminino.
A coordenadora de na- - Por ser importante

tação da academia aglutinadora de pessoas de

todas as idades e um ícone

em termos de evento es

portivo na Ilha de Santa

Catarina, a relevância da

Travessia da Lagoa para a

sociedade catarinense é

mais um fato que dá res

paldo à luta conjunta por
uma Lagoa da Conceição
sem poluição, em prol da
conservação de sua histó

rica beleza -, argumenta.
Paralelo à travessia, a

Fesporte (Federação
Catarinense do Desporto)
vai realizar um projeto de

cunho social, que consiste

em cada atleta inscrito na

prova contribuir com um

quilo de alimento não pe
recível. Os donativos arre

cadados serão repassados
aos Correios para o Pro-

Ajinc disputa duas provas no fim de semana

JARAGUÁ DO SUL -

Neste final de semana, os

atletas da Ajinc/Urbano/
FME vão participar de
duas competições. Sob o

comando técnico de Iara

Fructuozo, vão disputar a

última etapa do Campeo
nato Estadual Mirim/Pe
tiz, na capital do Estado.
As provas serão realizadas
na piscina olímpica da
UFSC (Universidade Fe

deral de Santa Catarina). '

Também no sábado,
acontece em Florianópolis
a tradicional Travessia In
ternacional da Lagoa da

Conceição. Os nadadores

jaraguaenses vão compe
tir nas categorias Elite e

Participação.

ArqUIVO
Atletas preparam-se para as competições do fim de semana

- Estas são as últimas

competições do ano da

Blumenau, onde estive

ram reunidas seis equi
pes. O título da com

petição foi conquista
do pela FME/Furb/
Blumenau, enquanto
que FME/Lia Line/
Nova Trento e Bandei

rantes/Brusque leva
ram o segundo e o

terceiro lugar, respec-

equipe de Jaraguá do Sul.

Ao todo, disputamos 46

tivamente. Para alcan

çar esta posição, o

time das jaraguaenses
teve de vencer três ad
v e r s ar i a s Naja
Marical/Xanxerê (3 x

O), Lia Line (3 x 1) e

SER Eliane/Criciúma (3
x O) - e perderam para
Bandeirantes (3 x 1) e

Furb (3 x O). Integrado

campeonatos este ano e

estas têm terão importan
tes objetivos. No brasilei
ro Infantil veremos como

ficou a preparação dos na
dadores. Já no estadual

Mirim/Petiz, os nadado
res estarão sendo avaliados

porque a maioria deles foi

revelação no Circuito
Interescolar de Natação -

Troféu Ernani Volpi
Coitinho de 2002-, men
ciona o técnico Ronaldo
Fructuozo.

Na travessia da Lagoa
da Conceição, as nadado
ras Talita Hermann,
Marina Fructuozo e

Nathália Krelling vão em

busca do título de campe
ãs. (FR)

ADV-/Marisol/FME é 4° do estadualmirim feminino
JARAGUÁ DO SUL .:....:...

A equipe Mirim femi

nina da ADV /Ma-risol/
FME ficou com a quar
ta colocação do Cam

peonato Estadual de

Voleibol da categoria,
que teve a fase final re
alizada no último final

de semana (de 28 a 30/
11), na cidade de

pelas jogadoras Bruna,
Pámela, Scheila, Stefani,
Laís, Franci ne. Bruna
Basso, Tahiana, Mayara,
Jacira, Lara, Greicile,
Suelen e Sara, o grupo
esteve sob o comando
da treinadora Karine

Festugatto, que contou

com o auxílio técnico de
Gilmar Jungton.
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DECISÃO: CONFRONTO SERÁ REALIZADO NESTE SÁBADO, NO PARQUE MALWEE, A PARTIR DAS 20H30

Equipe Malwee prepara-se para
a finalíssima do catarinense

]ARAGUÁ DO SUL -

Concentração total para a

finalíssima do Campeonato
Catarinense de Futsal, Divi
são Especial. O confronto
está agendado para este sá- c

bado, às 20h30, no Ginásio

WolfgangWeege, no Parque
Malwee. Na terça-feira à

noite os jaraguaenses garan
tiram a vitória contra aAnjo
Química, de Criciúma, por
3 a o. De inicio, a Malwee
sentiu o clima pesado vindo
dos torcedores, que estavam
arremessando objetos e cus

pindo na equipe. "Mas o po
liciamento foi bastante efi
caz e como logo no primei-
ro tempo marcamos os três

gols, não deixamos a torci-
, da crescer em jogo. A rivali
dade é grande, principal
mente porque esta é a séti

ma vez que vamos à final

Técnico teve de poupar Falcão devido à forte marcação no atleta

com eles, sendo que vence

mos todas as oportunidades
anteriores", destaca o

supervisor do time

jaraguaense, Kleber Rangel.
Os gols foram feitos por
Chico, Falcão e Júnior.

Um dos pontos positivos
atribuídos ao plantel de

Jnaguá do Sul, na opinião de

Rangel, é o reconhecimento

do� jogadores perante a qua
lidade dos adversários. ''A hu

mildade está acima de tudo,
nós não subestimamos a ou

tra equipe, entramos em qua
dra sempre cientes que temos
de jogar com a mesma de

terminação, fator que nos as

segura resultados positivos",

diz o supervisor, enfatizando
esta partida em especial por
se tratar de uma final. ''Ape

.

sar de os jogadores não con
tarem com acompanhamen
to psicológico, toda comissão
técnica esta preparada para
orientar os atletas de forma

que eles possam manter o

equilibrio. Eles têm consciên
cia do quanto é importante
esse título para oMunicípio e

para a empresa patrocinado
ra, então vão se dedicarmui
to no jogo", salienta.

Para a final, serão

comercializados 1,5 mil in

gressos. Os interessados em

adquiri-los antecipadamente
podem compra-los na rede
de postos Mime ou na
lotérica do Bairro Barra do
Rio Cerro, no valor de R$
5,00.No local o ingressoserá
R$ 7,00. (FABIANE RIBAS)

,/
.>: l

.QUINTA-FEIRA, 4 de novembro de20Q,

Vitória x

Goiás x Figueirense
Adético-PR x Vasco

Corinthians x Paraná

Flamen o x Ponte Preta

Cruzeiro x Fluminense

Santos x Grêmio

Guarani x Paysandu
Fortaleza x Coritiba

Criciúma x Bahia

Inter-RS x São Paulo

fériasSim/I!
Parti tfue f) IMPULSO df) nf)VfJ fJnf) sej(/
dado com muiffJ energia em6tivfJçio.'
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