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Representantes da Aprobam reuniram-se ontem, na Câmara de Vereadores de Massaranduba com o gerente
regional da Epagri, de Joinville, para apresentar o orçamento de implantação do sistema contra a doença

Monitoramento da Sigatoka
discutido em Massaranduba

/

e

O monitoramento do Mal- de - Sigatoka,
consiste; segundo- o presidente da Aprobam
(Associação dos Prod�tores de Banana de

'

Massaranduba), Luiz Olczyr, em identificar o

momento exato para aplicação do fungicida, o
qual reage diretamente na fisiologia da planta, a
fim de diminuir os custos com insumos e impacto
no meio ambiente. PÁGINA 4

orst aum e

O crescimento anormal de uma vitória-régia tem atraído turistas. A planta mede 2,S metros de diâmetro
e 7 metros de circunferência. e está na propriedade de Manfred Millnitz, em Curupár Página 8

Prefeitura lança novo guia Moconevi fazplanejamento
Entidade planeja realização de uma pesquisa

sobre o número de negros que vivem em Jaraguá
do Sul e região. .

PÁGINA 6

, O secretário de Produção, Dieter Jatissen,
lançou o novo guia de eventos da administração,
em formato de calendário. PÁGINA 6'

Mais de SOO pessoas prestigiaram
as provas do primeiro Campeonato
Microrregional de Skate Ponto

Certo, realizado na pista do ginásio
Arthur Mülller.

PÁGINAII

Competição reuniu

atletas no shopping
Torneio Norte Catarinense de
Tênis de Mesa 2003, realizada
neste final de semana, contou

com a participação de cem atletas
"dos municípios de Guaramirim,
Itajaí e Jaraguá do Sul.

PÁGINA 11

Setor de saúde
/ .

tera treinamento
Funcionários de estabelecimentos
de saúde serão treinados para o

manejo de resíduos. Cursos
acontecem neste mês.

PÁGINAS

Plantador 'de banana
.é morto com dez
facadas em JS

Galvanização
Batisti comemora
lO anos hoje

,

PÁGlNA4

Cotação de ontem
Compra venda

COMERCIAL 3.3500 3.3550

P,A;RALELO 3.3700 3.4700

TURISMO 3.27003.4100
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2 CORREIODOPOVO

OS MÚLTIPLOS DESAFIOS
DA LUTA CONTRAA FOME

SERGIO AMOROSO

'A fome, flage:Io superlativo da dívida social brasileira, somente

poderá ser combatida com eficácia, COmO preconiza o governo do

presidehteLuizII:lácioLlJla da Silva, por meio de ampla mobilização
nacional, ehvolverido os 'setores público e privado, pois as soluções
não são simples. Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas

para a Alimentação e AgricultUra), há no Brasil cerca de 21 milhões
de pessoas sem o suficiente para comer e a desnutrição está

diminuiridó; a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela
Vida, ONG fundada por Bétinho no início dos anos 90, utiliza base
de dados do IBGE para argumentar que há' 50 milhões de famintos
no País e que o problema está-se agravando .

. Embora haja sensível diferença entre os números, fator que, às

vezes; gera polêmicas públicas entre os dois organismos, ambas as

versões iridicam a extrema gravidade do problema e as dificuldades

para sua solução. Exemplo nesse sentido pode ser verificado,em
dados da própria FAo. Há cerca de seis anos; este órgão da ONU
estabelecera meta de que, até 2015, o número de pessoas que passam
fome no mundo deveria cair de 840 milhões para 400 milhões.

Entretanto, hoje 815 milhões de pessoas ainda passam fome em

todo mundo. Considerando o que se obteve até agora, as projeções
indicam que ameta somente seria atingida em 2040. Isto, dependendo
do comportamento da economia mundial, da ocorrência ou não de

guerras, de períodos de recessão no primeiro mundo, do'sucesso de
políticas públicas de distribuição de renda e outras variáveis.
Em seu discurso de posse, dia IOde janeiro último, o presidente
Lula abordou de forma contundente o problema da fome. Em outro

trecho, falou sobre alguns aspectos da filosofia que seu governo
adotará na chamada diplomacia ec6nômica, referindo-se às

negociações, de maneira firme, no sentido de derrubar subsídios

agrícolas e barreiras protecionistas 'dos países ricos, que têm sérias

conseqüências nas nações emergentes e subdesenvolvidas. Estas
distorções do comércio exterior estão diretameüte ligadas à questão
da fome. No ano passado, o embaixador Júlio César Gomes, então
representante do Brasil na FAO, enfatizava: ''A injustiça no comércio
internacional é um dos problemas que precisam ser resolvidos se

quisermos combater a fome demaneira eficaz e, para isso, precisamos
contar com a participação dos países ricos".
Ou seja, se há divergências relativas ao número de pessoas
desnutridas, parece existir um claro consenso sobre algumas das
causas do problema. O Brasil e, as nações emergentes não podem
continuar, como ocorre desde o período colonial, a serem meros

exportadores de commodities a preços aviltados, comprando
produtos de maior valor agregado. Temos de participar de forma
mais soberana do 'comércio exterior, vendendo nossos produtos
industrializados e agropecuários a preços dignos, sem barreiras
tributárias e não-tributárias e sem a pressão de subsídios injustificados.
Essa mudança no comércio internacional é decisiva para o

crescimento econômico sustentado das nações emergentes. Os países
ricos não podem mais ignorar essa realidade. O setor privado,
incluindo as grandes empresas transnacionais, que praticamente não
têm mais nacionalidade, pois seu caráter 'é cada vez mais cosmopolita"
também devem engajar-se na busca de um novo paradigma de justiça
econômica mundial.
No plano interno, também há imensa lição de casa. a ser feita, no
sentido de estimular o nível de atividades e distribuir renda, fatores
fundamentais no combate à fome. As reformas tributária e

trabalhista, desonerando os setores produtivos, e a da Previdência,
consolidando o equilíbrio fiscal do Estado, são tarefas essenciais,
bem como a queda das taxas de juros. Tudo isso consta do discurso
inicial do novo governo. É preciso que a Nação, acima de questões
ideológicas, contribua para que as metas sejam cumpridas.
Paralelamente, o exercício da responsabilidade social por parte das

empresas privadas, institutos e fundações tem de ser mantido e

multiplicado, inclusive em ações e programas conjuntos com

organismos governamentais. Ou seja, a luta contra a fome é ampla,
árdua e complexa, mas tem de ser vencida, pois a democratização
de oportunidades e a justiça social são fatores condicionantes à

construção de um Brasil próspero e desenvolvido.
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e,-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br.Ascartasdevemconter o endereço ou
telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
gramaticais necessárias.
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Responsabilidade Social Corporativ
Atualmente, está "na mo

da" falar em conceitos como

responsabilidade social e em

presa cidadã. E muitas em

presas andam se auto-procla
mando soci�lmente respon
sáveis. Mas o que é exata
mente essa tal de "responsa
bilidade social" que tantas

empresas procuram exercer?

Este conceito normalmente

trabalha em torno de quatro
grandes fatores: a preocupa
ção da empresa com a quali
dade de seus produtos e com

sua relação com o consu

midor; o zelo pela relação com
seus colaboradores, funcioná
rios e fornecedores; a preocu
pação com os danos ao meio
ambiente; e por último suas

ações voluntárias juntç à (:0-
munidade. Por isso, apesar de
ser muitas vezes confundido
com um tipo de filantropia,
'ele ultrapassa o ato, de doar
alimentos, ou dinheiro, englo-

. bando/outros aspectos soci

ais. Ter responsabilidade so-'
cial é ter compromisso com a

sociedade que cerca a cadeia
de negócios da empresa epre
ocupação com um público
maior, cujas demandas e ne

cessidades a empresa deve

r A organização
precisa ter
a cultura da

responsabilidade
social

incorporada ao
seu pensamento ...J

buscar entender e incorporar
em seus negócios,

Aliás, uma das grandes
mudanças que o conceito

trouxe foi uma maior dificul
dade de usar ações sociais

como marketing para a em

presa, apesar de toda a valo

rização de imagem e de mar

ca que elas acarretam. Isso

porque é muito complicado
mensurar ações de responsa
bilidade social. O que antes

era podia-se medir por atitu
des simples como pagar ou
não impostos, realizar ou não
doações, passou a um outro

estágio que se reflete, sobre
tudo, em atitudes. Hoje não

basta uma empresa doar di
nheiro ou alimentos para ga
rantir a confiança e á fideli- .

dade do público. É preciso
que, atrelado, ao seu proces
so de produção, ela demons
tre sua preocupação com, os

quatro grandes fatores cita-

dos acima para ganhar se

con-sumidores.

Hoje, a responsabilida,social está sendo difundi�
com velocidade cada vez rns

ar. Centenas de empresas tê
tentando se adequar ao co

ceita que se espalha pelo p
Mas hoje também sabem

que um programa de Respo
sabilidade Social Cor-por
tiva só traz resultados posi
vos para a sociedade e par�
empresa se for realizada J
forma autêntica. A organiz
ção precisa ter a cultura

responsabilidade social inca

parada ao seu pensament
Desenvolver programas soo

ais apenas para divulgar
empresa, ou como forrn

"
". -

cornpensatona, nao traz resu
tados positivos sustentáve

ao lo.ngo do tempo. Poréll1
para aquelas empresas qtl
incorporam os princípios e c

aplicam corretamente, algu�
,resultados podem ser sent

dos, como a valorização 9
imagem institucional e

1marca e uma maior lealda

dó consumidor. E o proje I
torna-se a melhor maneira

garan tir o fu turo tanto
I

empresa quanto do país.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos' dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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-

o prefeito de Jaraguá do Sul, Irineu Pasold (PSDB) viaja
hoje para o Rio deJaneiro. Pasold vai para uma reunião com
diretores do BNDES ( Banco Nacional para o

DesenvolvimentoSocial),marcada para às 14 horas. O prefeito
vai em busca de verbas para a implantação do projeto
Transfácil, que prioriza modificações expressivas no que se

refere ao transporte coletivo urbano municipal com a

implantação de quatro estações de integração, construção de

ciclovias, pontes e estradas. O prefeito vai pleitear uma verba
de R$ 18 a 20 milhões, mas o projeto todo está orçado em

torno de R$ 32 milhões.

OFERTA

)

O prefeito deJaraguá do Sul,
lrineu Pasold (PSDB)disse
ontem durante a entrevista

coletiva semanal concedida

pela administração pública
que, ao contrário do que tem

sido divulgado na imprensa,
não ofereceu um espaço no

, Terminal Rodoviário para a

instalação da Secretaria de
Desenvolvimento Regional;
Pasold afirmou que quem
fez a oferta foi o presidente
da Liga Jaraguaense de

Futebol, que funciona no

prédio, O prefeito salientou

que apenas fez uma sugestão
e que se a mesma for aceita,
tudo bem, mas lembra que
até setembro a intenção é dar

r
início às reformas do prédio

:1
para a instalação daPrefeitura.

COMUNIDADE

DÚVIDA
Até agora não ficou claro se

o ex-presidente do PSDB de
Santa Catarina, ex-deputado
federalVicente Caropreso, vai
ou não deixar a siglaA dúvida

surgiu depois que o tucano foi
destituído do cargo apartir de
uma manobra política
articulada pelos políticos do

próprio PSDBmas que estão
fazendo parte do governo de
Luiz Henrique da Silveira.

Semana passada, era pratica
mente certaa desfiliação de

Caropreso, mas, segundo o

prefeito lrineu Pasold, tam
bém do PSDB, não existe

motivo para Caropreso deixar
o partido, mas salienta que
também não existemmotivos

para o que fizeram com o seu

companheiro de partido.

Questões sociais, de saúde, educação e de infra-estrutura foram
discutidas durante reunião entre o deputado estadual Dionei

O Walter da Silva (P1) e lideranças comunitárias deJaraguá do
Sul. O encontro aconteceu na noite de sexta-feira última, na
Câmara de Vereadores, e contou com a participação de cerca
de 40 pessoas, representantes das mais diversas entidades,
em especial, das Associações deMoradores e Associações de
Pais e Professores. O deputado assegurou o retorno a cada
um das indagações. e solicitações feitas durante o encontro.

oe Reuniões semelhantes estão sendo realizadas em todos os

municípios do Itapocu.

ENTRE ASPAS
"O PSDB não tem dono em Jaraguá do Sul. Se isso
acontecer, eu saio do partido". A afirmação é do
prefeito de Jaraguá do Sul, lrineu Pasold,ao comentar
a situação do seu partido no município.

I Ao contrário do que foi divulgado na última edição
do Cp, página 6, o Programa Bota-Fora não vai
acontecer nos bairros Estrada Nova e Santo Antônio,

ai. mas sim nos bairros São Luís e Tifa Martins.

:Ij---------------------------------�
Dr. Pedro Chuji 5iahimori

CRM 2678
Dr. :Ivo Knut Andera .:r6Dior

CRM 8879
Dr. Daniel Antonio WUlff

.

ER embros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
I.

CRM 8835
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I ENCONTRO: SECRETÁRIO N!\CIONAL DA PESCA VISITA A REGIÃO DO ITAPOCU E OUVE AS REINVINDICAÇÕES

Agricultores e piscicultores
atentos aos' projetos nacionais
]araguá do Sul - o in

centivo às formas de or

ganização da cadeia pro
dutiva ( produção, indus
trialização e comercia

Iização) a legalização da ati
vidade da pesca e do pes
cador, além da nacionali

zação e aumento da frota

pesqueira e o fim da pesca
predatória foram algumas
das metas apresentadas
pelo Secretário Nacional

da Pesca,]osé Fritsch (PT).
Ele esteve sábado visitan

do a região do Itapocu e

em ]araguá do Sul partici
pou de reunião com os

agricultores e piscicultores
locais. O encontro, via

bilizado pelo deputado es

tadual Dionei Walter da
Silva (PT), aconteceu na

sede do Sindicato dos Tra

balhadores nas Indústrias

do Vestuário, a partir das

14h30, e contou com a

participação de aproxima
damente 40 pessoas.

O secretário, em seu

discurso, advertiu que, de
vido à ausência de uma

política voltada para o se

tor, que não existe há mais

Arquivo
José Fritsch falou dos projetos de sua pasta

de 15 anos, a atividade pes- uma política voltada para

queira corre o risco de o setor. Tanto que. o go

desaparecer caso não se- vemo passado não inclui

jam tomadas medidas que verbas, para essa área em

incentivem a tragam dig- seu orçamento", comenta
nidade á profissão de pes-

.

Fritsch, que é catarinense de

cador e ao fomento à in- Chapecó, onde foi prefei
dústria da pesca. "Há mais to. Também foi candidato
de 15 anos não tínhamos

.

ao governo do Estado nas

últimas eleições, tendo al

cançado uma expressiva
votação no Vale do Itapo
cu.

Durante a' reunião o

presidente da Associação
]araguaense de Pisciculto

res, Dagomar Muller, fez
um relato da situação da

categoria,. que atualmente

congrega 76 produtores de
peixe de água doce Oago
as) e frisou que, há alguns
anos, espera o apoio e o

incentivo necessários para
que a piscicultura, como
alternativa de .ernprego e

renda, se concretize.
Fritsch salientou a von

tade política do governo
em atender o setor e anun

ciou, para o dia 11 deste

mês, a realização, em Itajaí,
de um seminário sobre a

pesca, e, para junho e ju
lho, a Conferência Estadual
da Pesca. "Sabemos das

potencialidades de Santa

Catarina, tanto na pesca
marítima como nos rios e

lagoas e não estamos indi

ferentes aos problemas e

necessidades do setor",
tranqüiliza o secretário

Reunião aconteceu ontem, no Restaurante Represa

do município, gerando
uma queda na arrecadação
de Guaramirim de cerca

de R$ 120 mil por mês,

fazendo com que.o municí�
pio caísse do 19° lugar como
arrecadador do ICMS para
a 270 posição e diminuin-

lideranças de Guaramirim pedem apoio ao deputado
GUARAMIRIM - o de

putado estadual Dionei
Walter da Silva (PT) e re

presentantes da Prefeitura
e da Aciag (Associação
Comercial, Indus trial e

Agrícola de Guaramirim)
estiverem reunidos ontem
com o objetivo de busca

rem, juntos, uma solução
para o problema de eva

são de divisas gerado pelo
alto preço dos combustí-

veis na distribuidora da
Pettobras de Guaramirim.

O seçretário municipal
de Desenvolvimento Eco

nômico, Maurici Zanghe
lini, explicou ao deputado
que a taxa pelo uso do

poliaduto, que é de R$
0,007, afastou praticamen
te todas as empresas que

tr�nsportam com�ustíveis

do de 24 mil litros cúbicos

para 17 mil litros cúbicos

por mês a sua produção.
O deputado Dionei

Walter da Silva anunciou

que vai colher dados sobre
a situação da distribuidora
da Petrobras em Gua
ramirim para apresentar ao

presidente da estatal, José
Eduardo Dutra, durante

audi,ência que terá com ele
na próxima segunda-feira,
Estiveram presentes á reu-
'nião de ontem, além do
Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econô
mico, o vereador do PT

Evaldo ]oão ]unckes, o
vice-presidente da Aciag,
Edgar Maluta, diretor exe
cutivo Rogério Silva e o

vice-presidente da Facisc,
Adriano Zimmermann.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMONITORAMENTO: PRODUTORES SERÃO AVISADOS PARA APLICAR O FUNGICIDA NO MESMO PERíODO

Bananicultores planejam ação
contra Mal - de - Sigatoka

MASSARANDUBA

Considerada uma das prin
cipais bases econômicas da
região, o cultivo da bana

na necessita de um rígido
controle contra o Mal- de

Sigatoka. Em razão disso,
representantes da Apro
bam (Associação dos Pro

dutores de Banana de

Massaranduba) reuniram
se ontem, às 16 horas, na -

Câmara de Vereadores,
com o gerente regional da
Epagri (Empresa de Pes

quisa Agropecuária e Ex

tensão Rural de Santa

Catarina) de J oinville,
Onevio Antônio Zabot,
com o intuito de requerer
verba para viabilizar o César Junkes

monitoramento da doen- Presidente da Aprobam demonstra o orçamento

I
1\

ça no município.
,Este monitoramento

consiste, segundo o presi
dente da associação, Luiz
Olczyr, em identificar o

momento exato para apli
cação do fungicida, o qual
reage diretamente na fisio

logia da planta, a fim de
diminuir os custos com

insumos e ao meio ambi
ente. ''Atualmente os pro-

dutores vêm aplicando os

fungicidas em suas lavou
ras de banana' de uma for

ma descontrolada, de 8 a

'12 vezes por ano. O tra

balho de monitoramento

dos bananais, diminui este
índice de forma conside

rável, passando de 10 para I

5 aplicações por ano, além
de proporcionar bananais'
mais saudáveis e com uma

maior produtividade", diz.
O projeto de instala

ção do siste�a foi orçado
em R$ 50 mil e objetiva
envolver 100% dos bana

nicultores, uma vez que,

compõem a Aprobam
apenas 38 sócios dos 250

,produtores de Massa

randuba. Outro motivador

da aplicação deste sistema

são os resultados que vêm

sendo alcançados em Luiz

Alves, cujo sistema foi im

plantado há dois anos.

"Massaranduba apresenta
uma grande necessidade de
acompanhar tecnologica
mente os avanços da ciên

cia para usufruir com me

lhores condições a compe
tição do mercado interno

e externo, ganhando desta
forma mais espaço para a

comercialização", enfatiza.
DOENÇA - Olczyr ex

plica que o 'Mal-de�

Sigatoka diminui o peso do
cacho e a vida útil da fruta

,

impedindo uma boa pro
dução e conseqüentemen
te a sua comercialização. A
contaminação dos bananais
está diretamente relaciona

da às condições climáticas
e a época do ano. Na prá
tica, serão usadas placas
sinalizadoras, com o obje
tivo de manter informada

todas as comunidade pro
dutoras de banana, para
que todos façam a pulveri
zação no mesmo· tempo,
não havendo desta forma

situações instáveis de ataque
da doença.(JULlANA ERTHAL)

Estilista italiano apresenta moda inverno 2004
]ARAGUA DO SUL - As

tendências da moda para
o inverno 2004 serão apre
sentadas a empresários do
setor pelo Estilista italiano
Alessandro Moroni, do
Instituto .Europeu de

Design-IED, em palestra
na unidade do Senai (Ser-

. .

viço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial de

Jaraguá do Sul, amanhã. A
iniciativa faz parte de um

convênio firmado em

1999 e que prevê o apoio
do IED ao Curso Técni

co de Estilismo Industrial,
ministrado pelo Senai na

cidade. A palestra inicia às

8h30min no Centro Em

presarial de Jaraguá do Sul
- ACIJS. Moroni também
apresentará workshops di-

Moroni destaca as tendências da moda

rigidos aos alunos e pro
fessores do curso Técnico
de Estilismo. Estes

workshops serão realiza
dos nos dias 31 de março
e 10 de abril apartir das

14h, no auditório Eggon
João da Silva na ACIJS.

o IED presta
consultoria técnica e

metodológica ao curso do

SENAI, enviando especi
alistas em várias áreas da

produção de moda. As

sim, os alunos recebem

técnicas para a aplicação do

tema em discussão e os

docentes adquirem compe
tências para posterior apli
cação nos demais semes

tres. Além disso, o IED

premia os alunos que ob

têm melhor desempenho
na apresentação de seu pro

jeto final com bolsas de

estudos em seus centros na

Itália. Entre os temas já
abordados nestes

workshops estão modela

gem, desenho de moda,
marketing de moda e pla
nejamento e desenvolvi

mento de coleções. As ins
crições tanto para palestra,
como' para o workshops
são gratuitas e podem ser

feitas pelo' telefone 372

9500 ou na secretaria do

SENA!.

NFOR
REAJUSTE
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou onteí

o novo salário mínimo. O valor será corrigido de �
200 para R$ 240, uma variação de 20% à partir de hoj
A informação foi dada pelo presidente do Sindical
'dos Metalúrgicos do ABC Paulista, Luiz Marinho, qu
participou da reunião dos representantes das centrJ
sindicais com o presidente Lula no Palácio do Planaltl
O pagamento do novo valor será feito a partir de mai

para os aposentados e pensionistas do INSS (Institui
Nacional do Seguro Social). Segundo a Previdência, do
21 milhões de beneficiários do INSS, 14 milhõe
recebem um valor correspondente ao mínimo.

UNERJ
Com o objetivo de incentivar a produção de textos,

Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul) está ampliando as alternativas de curso

de extensão. Direcionado a acadêmicos, professore
secretárias e demais interessados, o curso começa e

abril e terá a duração de 8 sábados, das 8h30min as 1
horas. Fazem parte do conteúdo do curso' abordagen
sobre as modalidades, de uso da língua, estrutura
funcionamento da comunicação,o tripé da comunicaçâ
coerência a coesão textual, texto e a construção d

sentidos, acertos e desacertos na escrita, segredos d

comunicação escrita, texto formal e o texto criativ�
Inscrições e informações podem ser obtidas pel[
telefone (47) 275-8200.

ACIJS
O presidente daAcijs (Associação Comercial e Industrii
de Jaraguá do Sul), Paulo Luiz, da Silva Mattos

apresentou aos associados, na reunião semanal qu
aconteceu ontem, ás 18 honas no Cejas (Centr
Empresarial de Jaraguá do Sul) dois novos projeto
"Espaço Empresarial" e "Café da Manhã com I

Presidente" são duas novas propostas para aproxima
ainda mais os empresários do Vale do Itapocu de su

entidade. Também estava presidente na reunião I

presidente do Badesc, (Agência Catarinense de Fomenn
S.A), Renato Vianna, ocasião pela qual explanou sobr
os projetos do banco.

TREINAMENTO
Profissionais de micro, pequenas e médias empresas d!
Vale do !tapocu, e interessados no tema segurança
higiene ocupacional, podem se inscrever no curst

Fundamentos da Segurança e Higiene Ocupacional
Promovido pela Unerj (Centro Universitário de Jaragu
do Sul), através da Coordenação de Extensão e Relaçõe
Comunitárias, o curso vai proporcionar aos participante'
uma visão geral da problemática da Segurança di

Trabalho, com base nos aspectos que causam perdi
nas relações entre os elementos do trabalho e na relaçã
trabalho x capital, melhorando o nível de gestã
empresarial.
Informações e inscrições pelo telefone (47) 275-8200

SENAI
O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industri

oferece o curso preparatório para os Cursos Técnico

O aluno que conseguir atingir 70% de aproveitament
terá a vaga gar�tida para ingressar nos cursos técnico
Estamos oferecendo duas turmas em horários distinto

: A primeira é das 7h30 às l1h30 e a segunda 18h15
'

22h. A carga horária é de 130 horas sendo que o curs

inicia no dia 07 de abril e vai até 25 de junho. As inscriçõ
terminam nesta quinta-feira, dia 3 e a taxa de inscrição
de R$ 10,00. O investimento do curso: 1 +2 R$ 90,00
Mais informações pelo telefone (47) 372-9508 ou atravé
do site www.sc.senai.br.
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Parabéns,
Galvanização Batisti,

pelo sucesso

conquistado
em 10 anos

de trabalho!

BUSCHLE & LEPPER

Rua: Inácio Bastos, 984 - Bucarein «[oinville - se

Fone:(47) 461-2700 - email: buschleJoi@buschle.com.br

Qualidade é um processo natural, que já faz parte da cultura
da Galvanização Batisti Ltda. Motivar continuamente os

co labo rado res .criando opo rtu n i dades de desenvo I vimento

pessoal e profissional é condição primordial da organização
desde 1993. Atualmente, a empresa conta com 20 cola
boradores que com muito trabalho e seriedade compro
metem-se com a plena satisfação dos cl ientes garantindo
assim, a expansão cada vez maior da sua marca, por meio da

excelência no atendimento prestado.

Galvanização Batisti 10 anos ...

Parabéns, por saber conduzir
uma década de empreendimento
com determinação e qualidade

•
•

tintas
Comércio e Representações Ltda.
R: Tenente Antonio João, 2570' - Bom Retiro - Joinville - se

Fone/Fax: (47) 473-0179 - ernail: efetintas@ig.com.br
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IDIVULGAÇÃO: ATIVIDADES DE TODAS AS ÁREAS ESTÃO À DISPOSiÇÃO DA COMUNIDADE JARAGUAENSE
,

Guia de eventos do município
Tem formato de cálendário

'(

]ARAGUÁ DO SUL - Em

bora com um pouco de

atraso, foi lançado ontem,
durante a coletiva semanal

concedida pela administra

ção pública, o guia de even

tos de 2003, que este ano foi
editado em formato de ca

lendário para ser usado em'

cima damesa. ilustrado com

fotos dos principais pontos
de atração turística de

Jaraguádo Sul, acompanha
das de informações úteis

sobre o local fotografado, o
novo guia de eventos cus

tou aos cofres públicos
aproximadamente R$ 11

mil, segundo informações
do Secretário de Produção,
DieterJanssen.

O Secretário explica
que foram confeccionados

10 mil calendários, que se

rão entregues a todas as

instituições de Jaraguá do

Sul. O que sobrar fica na

Prefeitura à disposição do

público em geral. O novo

guiá é graficamente agra
dável. Como foi feito em

formato de calendário,
contêm os 12 meses do

ano. Na parte da frente te

mos o calendário propria-

Secretário de Produção, Dieter Janssen, mostra o novo guia

mente dito e, nas costas da

página, a relação dos even
tos, sendo que cada pági
na corresponde a um mês

do ano com suas respecti
vas atividades. <'

O diretor da Divisão

de Turismo da Prefeitura,
Loreno Hagedorn, explica
que o ideal seria lançar o
guia de eventos já no pri
meiro mês do ano, mas,

devido .a problemas de
ordem gráfica, ? produto
atrasou um pouco. A in-

tenção, para o próximo
ano, é fazer a entrega do

material mais cedo. Mes

mo assim Hagedorn lem

bra que todo o material

impresso, especialmente
quando se trata de relação
de eventos, corre o risco

de conter algumas infor

mações sujeitas a mudan

ças. "Sempre é possível que
mude alguma coisa já pla
nejada", argumenta.

Paramanter a informa

ção sempre atualizada, a

Prefeitura dispõe de um

s t e

(www.jaraguadosul.com.br)
onde estão registrados to

dos os eventos, com infor

mações atualizadas diaria

mente. "Os eventos tradi

cionais certamente não so-
'

frerão alterações, mas ati

vidades menores, muitas

vezes têm a data trocada

ou até canceladas. Por isso

é importante conferir com
o que consta no site", lem
bra Hagedorn.

Moconevi vai pesquisar o número de negrps na região
]ARAGUÁ DO SUL - A menta. de Consciência Ne- , Sandra HelenaMaciel, a in- de Jaraguá do Sul.

realização de uma pesquisa gra do Vale do Itapocu)
, '

fi-tenção é resgatar a cultura e Além da pesquisa,
para saber o número exato definiu para este ano du- os costumes dos afriçanos cou acertada a realização
de descendentes de africa- rante a reunião de planeja- a partir do levantamento do de um seminário regional,
nos que vivem na região do ,

mento do Movimento, re- número de descendentes.A que deve acontecer na me-

Itapocu e de um seminário alizada no sábado à tarde, pesquisa terá como ponto tade deste ano para a for-
de formação política fo-

,
na Câmara de Vereadores. de partida o Morro da Boa mação política e social dos

ram algumas das estratégi- De acordo com a co- Vista, onde vive o maior integrantes da diretoria do
as que o Moconevi (Movi- ordenadora do Moco:nevi, número de pessoas negras Moconevi.

uitos carinhos,
s de amor. Cor:

vinho.
Câncer - Invisto NA

de sorte no

uiste! Cor:

aços 00 planeta'
curtirá uma

e há muiíe tempo
ronde

en no paixão. Cor:
bronco.
Virgem - Conte com o sorte
n e mostre todo o

nte pelo seu

o vai adoro r e
paixão. Cor:

r pois os astros

s e dispostos o

o us pedidos
p�f,fS?f&h"f§WI'� afetivos. Cor:

bege.
Escor

. -

o - Você vai brilhar
o. O clima de
com seu por estará
o. Aproveite poro

sente. Cor:

ENCONTRO
.A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis va

realizar, de 19 a 21 de junho, o 17° Encontro

Catarinense de Hoteleiros, no Parque Municipal d
Eventos. O evento, que vai reunir um público altament
especializado, contará com palestrantes de renome qu
irão abordàr temas de interesse para o futuro de seto

hoteleiro catarinense, Paralelo ao 17° Encatho, o maio
evento do .setor da Região Sul, será realizado o 5

, ,
Ensul ( Encontro Sul-Brasileiro de Hoteleiros

reunindo lideranças de Santa Catarina, Paraná e Ri
'

í'.>
Grande do Sul, com o objetivo de buscar estratégia
comuns para dinamizar e promover o turismo n

Região Sul ..

HISTÓRIAS
.

O Sesc, através do projeto Baú de Histórias - Circuit
"

Catarinense de Narrativas -, promove, amanhã, e

dois horários diferentes, contação de histórias com '

professor Sérgio Bello, que vai apresentar o espetáculo
"O Contador de Histórias". O texto, segundo
técnico em Cultura do Sesc, Sérgio Pedrotti, resgat
tanto a imagem do contador de histórias tradicion

como os contos da tradição oral brasileira, numa

apresentação despojada de recursos cênicos e técnicos,
onde as histórias e imagens por elas provocadas
estejam em primeiro plano. A primeira apresentação
acontece às 16 horas, na Escola Municipal Marcosk,
Emílio Verbinen, na Estrada Nova e depois às 20, na
Escola Estadual Euclides da Cunha, em Nereu Ramos,

O espetáculo é gratuito.
�l
rral

DOAÇÕES ,Ll
Na última semana de março os estudantes das escolasl1:
municipais Dom Pio de Freitas, Adelino Francener e�LI

" Ilul
Luiz Gonzaga Ayroso, receberam 125 kits escolaresu.
do Banco do Brasil. O material foi adquirido atravésu.l
da venda de camisetas alusivas ao programa "Volta uil

às Aulas", programa criado com o objetivo de prover'M
, cf

crianças carentes com kits escolares. Até agora, mais.er
ra

de 21 mil alunos das escolas públicas de todo o Estado

já foram beneficiados pelo programa. Nesta nova��
edição, a previsão é de que o projeto atinja pelo menos��
14 mil crianças, número superior aos das versões-

8A
anteriores. Os kits contêm três cadernos grandes, trêsao

.

d
m

canetas, uma regua, um aponta or, uma tesoura, uma e!

cola e uma caixa de lápis de cor, acondicionados em�A
urna pasta personalizada. 11.4

, �

8A

Sagitário - Você terá

disposi sobro poro
e conquistar. A
ernonstrcr os

O romance estaró
sempre quis.

o A��",e"�,',limp�"nsamente cada

, r�l'ff(JT��ã'ªo do seu amor e

se divirto com ele (o). Cor: ton
escuros.

Paixes - Vai ser fácil

enção do seu

ocê estará
shaw de charme
no conquisto.
elho.

o

Capricórnio - Os astros vão

forço nos coisas do

Aproveite poro curtir

mantismo e

seu por. Cor: \
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sala, COZ., área de serviço +

lanchonete e 2 quitinetes, ao lado de
SESC, 100mts da praia. R$
110.000,00. Tratar: 91254749 c/
Amarildo ou (47) 448-2105 c/
Evanir. ,

fLUGA-SE - quartos mobiliados.
'ratar: 370-3561 c/ proprietária.

WGA-5E - quartos p/moça: Tratar:
asl124-7309.
. e�LUGAR - precisa-se de casa p/
Ilugar. Pago até R$ 350,00. Tratar:

es9111-8542.

CENTRO - vende-se, 2 casas, 1
de madeira c/ 4dorm., outra

mista, terreno c/325m2• Ótimo
ponto comercial. R$ 75.000,00 .

Tratar: 370-1225 c/ Robson ou

Lucimara.

éSU.UGAR - precisa-se de apto, casa ou

ta�Uitinete. Tratar: 371-8453 c/Marcelo.
�rl\MIZADE - vende-se, de alvenaria,
c/108m2, rua Augusto Schuartz, c/

iSierreno 688m2. R$ 47.000,00.
rratar: 370-1823.Of-------- _

'a
I\MIZADE - vende-se, c/108m2•
R$.47.000,OO. Aceita-se carro ou

ISmoto de até R$ 20.000,00. Tratar:
370-1823.
:s:-------------
.

BARRA RIO MOLHA - vende-se, c/
:SBOm2, próx. Gruta. R$ 25.000,00.
tatar: 370-8223 ou 275-1599 c/a

�elson.

CENTRO - procura-se p/ alugar, 3
quartos, murada e garagem. Pgto até
R$ 350,00. Tratar: 275-2130 ou

9112-0509 ou 9112-9597.

CENTRO - vende-se, 2 casas no

mesmo terreno, ou troca-se por outra
de menor valor no bairro Czemiewicz
ou Amizade. Ótimo ponto comI. R$
65.000,00. Tratar: 370-1225.

CHICO DE PAULA - vendê-se, c/
110m2, c/ estrutura p/ 2 pisos,
terreno c/323m2• R$ 27.000,00 +

38x R$ 258,00. Aceita-se terreno
na Sarra ou Jaraguá Esquerdo. Tratar:
376-0283 ou 9909-3595.

n

�ARRA
RIO MOLHA - vende-se, c/

40m2, c/ 2 pisos. R$ 42.000,00.
-! ratar: 370-7594.

-

.

BARRASUL-vende-se, c/ 3 dorm.,

COMPRA-SE - casa no valor de até
R$ 50.000,00. Tratar: 370-2542.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, de
alvenaria, aceita-se carro no nég,

Tratar: 370-5406 c/ Paraíba.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, de
alcenaria, c/70m2, portão eletrônico.
R$ 40.000,00. Tratar: 9118-2065
c/ Francisco.

\ ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se, de
alv., 3 dorm., bwc, COZ., copa, sala
jantar, garagem. Tratar: 370-6624.
CREC18844.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
c/71m2, + sala comI. de 15m2, lote
c/450m2• Tratar: (47)457-6783 ou

9994-1554.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
de madeira, 3 dorm., COZ., sala, wc e
garagem. R$ 15.000,00 + 24x R$
125,00. Tratar: 9961-8722 a noite.

JOÃO PESSOA - vende-se, de alv.,
c/210m2, c/ portão eletrônico, cerca
de alumínio, c/ terreno de 1.400m2•
Tratar: 370-2468 ou 370-0800.

ALUGA-5E - quitinete mobiliada,
prôx. Portal. Tratar: 370-3561 c/
proprietária.

ALUGA-SE - apto c/ 2 dorm., no
centro. Tratar: 372-1395.

BAEPENDI- vende-se, c/100m2,
2 qtos + suíte, demais dep. R$
47.000,00. Tratar: 371-0529 c/
Ângelo após 15hs.

CENTRO - aluga-se, quartos em

apto p/moças. Tratar: 9134-0711.

CENTRO - vende-se, 2 dorm., c/
guarda roupa embutido + 2 ar

condicionado, garagem e demais
dep. R$ 39.800,00 + reforma do

prédio. Tratar: 9963-9445.

CENTRO - vende-se, apto grande
no Ed. Jaraguá. Tratar: Oxxl16976-
9448.

CENTRO - aluga-se quitinete, 3

peças c/ garagem. R$ 180,00.
Tratar: 371-0462.

CENTRO - precisa-se de apto c/ 1
dorm., ou quitinete p/ alugar. Tratar:
275-1995.

CENTRO - precisa-se de rapaz p/
dividir apto no centro. Tratar: 371-
4364 ou 275-2979 c/ Pilar.

DIVIDE-SE - p/ moças no centro.
Tratar: 9134-0711.

DIVIDE-5E - quitinete c/ 3 peças,
nova, mobiliada, prôx. Prefeitura, p/
moças não fumante. R$ 320,00.
Tratar: 9957-2527 ou 370-9172 a

noite.'

PROCURA-5E - quitinete ou casa

c/ 4 peças. Tratar: 370-9830 de
manhã c/ Jaime.

PROCURA-SE - apto pI dividir
aluguel c/ moças. Tratar: 9975-
6518 c/ Ana.

VENDE-SE - c/ 2 quartos. R$
27.500,00 entro + 60x R$ 310,00.
Tratar: 9975-21(;54 Creci 9465.

1! ---·'MI;
Nós queremos vender! Você quer (ompràr?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

SÃO LUIS - vende-se, de alvenaria,
rua Francisco Hruschka, c/
184,50m2, c/ 1 suite, 3 dorm., +
casa mista c/ 57 ,50m2• Aceita-se
casa no litoral. Tratar: 376-0035.

SCHROEDER - vende-se. R$
6.000,00. Tratar: 9991-9829.

TRES RIOS NORTE - vende-se, próx.
CTG Trote ao Galope, terreno c/
660m2• R$ 20.000,00. Tratar: 275-
6343

VENDE-SE - na SR, distante
1500mts da faculdade, casa de
alvenaria, fundamento p/ mais um

piso, c/ 4 dorm., 2wc, churrasqueira,
garagem, demais dep. R$
25.000,00. Aceito troca por terreno
c/ casa mais retirada até R$
20.000,00. Tratar: 370-6069.

VENDE-SE - casa de 126m2 +

garagem, c/ cozo mobiliada, cortinas,
portão eletr., suite, 2 dorm. e 1 copa,
sala c/ 2 ambientes. R$ 62.000,00
+ finan. ou à vista R$ 75.000,00.
Tratar: 370-9050.

VENDE-5E - casa c/90m2 e terreno

c/ 374m2, c/ 2 quartos, sala, coz.,
bwc, lavanderia, + meia água ao lado
c/50m2, toda murada. Tratar: 373-
9082.

r:. PERFLEX

VENDAs/LOCAÇÕES

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR lOCAUZAÇÃ,O

DEIARAGUA1

�OY�
Lojas e Salas Comerciais

-

(Com diversos metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

..�" 8CONSTR�L �
"Inovando Conceitos de Vida" �
Tratar: 9118-2065 c/ Francisco.

JARAGUÁ 99 - vende-se, c/329m2•
R$ 10.000,00 + 11 pare. R$
238,00 ou R$ 13.000,00 quitado.
Tratar: 376-3107.

JOÃ·O PESSOA - vende-se, c/
325m2, cf casa alvenaria de 60m2,
no Cond. Res. Jaraguá, lote 25. R$
25.000,00. Aceita-se carro no nego
é financia-se uma parte. Tratar: 370-
3187 c/ Angelina ou Caetano.

PRAIA DO ERVINO - troca-se, c/
12x�8mts, por fusca. Tratar: 376-
0409.

SANTA LUZIA - vende-se,
loteamento Geranium, c/520m2. R$
8.500,00. Aceito carro no negócio.
Tratar: 9997-0048 c/ Roberto.

AMIZADE - aluga-se, c/53m2•
Tratar: 370-6624. CRECI 8844.

BARRA VELHA - aluga-se, p/
Supermercado e similares., 150mts
do centro. Tratar: (47)456-3371 ou

9995-7060 c/ Silvio.

CENTENÁRIO - aluga-se, de frente
p/ asfalto. Tratar: 370-3561.

ODONTOLÓGICA - aluga-se, sala
p/ consultório, c/ telefone,
secretária, limpeza, incluso no

aluguel. Area Central, c/ vários
convênios. Tratar: 371-0424 c/
Aderbal.

.

R$ 185,65
•

R$ 371,30

R$ 776,43
•

POSSlllMOS OUTROS VALORES E OUTROS PRAZOS. TRABALHAMOS COM AUTORIZAÇÃO BAÇEN.
AUTOHÓVEIS E MOTOS

INFORMAÇÕES: (47)3041-0085 - (47) 322-9888
\. Av; .l'rt'Í waldcrTIIlf Grubb.'l, 1839, Vila Lalau
'-----------._.�-_._._----_._----_ .. _ .. __ . ---_.//�

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
.UNERJ, rua Erwino Menegotti, c/ \
3.4 76m2• Tratar: 370-9698 ou

9122-5747.

BARRA DO RIO CERRO - vende
se. R$ 5.000,00 entr. + pare. Tratar:
9993-1313.

BARRA RIO MOLHA - vende-se,
prôx. Prefeitura, plano, c/600m2,
ótima topografia. Entrada + pare.
Tratar: 275-3070.

CENTRO - vende-se, rua Conrad
Riegel, 162, c/ 4.511m2 e.l.l0lm2
de área constiuida (galpões). Tratar:

.

371-8898 ou 9953-9966.

CORUPÁ - vende-se, no centro,
15x26m. R$ 10.000,00. Tratar:
371-6393 ou 9979-2059.

ESTRADA NOVA - vende-se, rua

Leopoldo Siese, 406m2, próx. Escola.
R$ 16.000,00. Tratar: 370-6624
Creci8844.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, na
rua Aleixo de la Justina, c/ 4500m2•
Tratar: 370-9698 ou 9122-5747.

ILHOT" - vende-se, c/ 18x48, c/
casa alv., 2 peças + bwc. R$
12.000,00. Troca-se por terreno em
Jaraguá do Sul. Tratar: 376-3732 ou

370-8350.

JARAGUÁ 99 -vende-se, de esquina,
c/ 336,7,6m2• R$ .11.000,00.
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VENDE-SE - �RAIA CAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar - 3 dormitórios (sufte - ooset
hidromassagem) + dep., FinamenteMobiliado - Linda vista Panorâmica
SituadonoEdiflcio ANTARES - Bom Negócio. R$180,nOO,oo
Apartamento - Pertinho da Praia - 3 dormitórios (surte) sacada com
vista domar - Garagem - Bom Negócio. R$110.000,OO
Apartamento - Frente aoMar - Novo 3 dormitórios - Stdte - 2 Gara
gens - Prédio com Piscina.R$350.000,00 Financiadosem 30meses.

ZElIO 8URATTO • (47) 9983·5920· (47) 367-1993/ CRECI296

PANIFICADORA E CONFEITARIA -

vende-se, ponto cl ótima clientela e

com maquinário completo e novo.

Tratar: 3714300 ou 376-1581.'j

PAPELARIA - vende-se, Papelaria e

Bazar Marechal. Tratar: 37Hl452.

VENDE-SE -loja de confecções, cl
estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. R$ 10.800,00.
Tratar: 9123-2563.

BARRA RIO CERRO - vende-se,
Pedra Branca, cl 15.750m2, cl
plantação de palmito. R412.000,OO.
Aceito carro. Tratar: 371-7341 ou

371-8388.

BARRA RIO MOLHA - vende-se, cl
38.000m2, cl sobrado. Aceito
terreno ou carro. R$ 65.000,00.
Tratar: 370-9135 Valmir.

BARRA RIO MOLHA - vende-se,
(rural res. tipo cond. fechado), área
de 20.000m2, terreno pronto pI
construir, muito verde, riacho, lugar
tranquilo e cl toda infraestrutura,
acesso asfaltado a 5km do centro.

Tratar: 370-8563.

RIO DA LUZ - vende-se, cl
543.000m2 cl área pI plantações,
lagoa, piscina. R$ 0,70 o m2• Tratar:
9992-7155 cl Jean.

VENDE-SE - c/40.000m2 sendo
10.000 de área plana. 2 riachos.
Lagoa. Caminho para Pomerode a

12 km do centro de Jaraguá. R$
33.000,00. Tratar: 3708928.

PREelSA-SEDE
VfllDfDllfS
PARA: .

- Produto de fácil aceítação
- Preço competitivo
- Região de Jaraguá do Sul

TERÇA-FEIRA, 1 de abril de 200

Multinacional
na área do Bem-estar

seleciona Supervisores.
Tratar: 9962';5146

�&:IE
VDE

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa -

1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.

Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis

Requisitos: Domínio em Windows, Word e

principalmente Excel .

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Cursando: Ensino Médio I

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

� NECESSÁRIO: ',& :' "

- Experiência em vendas
• 80a comunicação
-Dinamismo

empregos
AUX. COZINHA - precisa-se. Tratar:
275-1276 cl Alice.

VENDEDOR - precisa-se, pi área de
consórcio de imóveis. Tratar: (47)
322-7988 cl Salete.

AUX. PINTOR - precisa-se, cl
experiência. Tratar: 9955-8710. BABÁ - ofereço-me p/ trabalhar.

Tratar: 370-7594.
INSTRUTOR - escola de informática
admite. Tratar: 37(}()844 cl Ana Pula BABÁ - ofereço-me pI trabalhar.
ou Nani. Tratar: 370-8441.

MASSAGISTA- precisa-se p/ salão. COZINHEIRA - ofereço-me pi
Tratar: 9124-7309. trabalhar. Tratar: 275-1801 Sonia.

ESTAMPADOR - homem procura
emprego como estampador,
experiência de 6 anos, c/42 anos,
casado e tem filhos. Tratar: 3704461
ou recado no 371-7473.

FACCIONISTA - se oferece pi
trabalhar, em casa. Tratar: 37().{)706.

JARDINEIRO - ofereço-me pi
trabalhar, cl todas as ferramentas e
máquinas. Tratar: 3704461.

JARDINEIRO - ofereço-me c/
trabalhar. Tratar: 3704461 ou recado
no 371-7473.

MOTOBOY - procura-se serviço ou

tele-entrega. Possuo moto. Tratar:
9132-4923.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARA8UÁ DO SUL· UNERJ'
PRO-REITORIA DE POS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO
C'OORDENAÇIO DE EXTENSAo E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CURSOS DE EXTENSÃO A SEREM DESENVOLVIDOS NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2003:
-Acesso ao Mercado de Trabalho

-Comunicar-se: Uma Arte e Uma Necessidade

-Trabalhos Acadêmicos: Como Elaborar

-Noções Básicas de Informática.

·Produção de Textos (curso 5)
-Etiqueta e Postura no Trabalho

-Matemática tÍii
{�';"

-Relações 'íJlterpessoais e Trabalho em Gfupo
.

aloras 'e Postura na Sociedade Atual
,

&ámihtos da Segurança e da Higiene Ocupacional
'. ;:��ç,�peração de Móveis

·Segunda na Universidade

-Secretária com Etiqueta
-Dinâmicas

OFERECEMOS:';" .

- Comissões comoatívets
- Ajuda de custo
. Possibilidade de ótimos

ganhos

PRECISA-SE - de senhoras pI
revender roupa de SP. Tratar: 371-
4364 ou 275-2979 cl Pilar.

v
')

Período de inscrição: a ,partir de 17/02/03 Informações e inscrições: UNERJ Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias Bloco E

Fone: (47) 371..Q983 Ramais, 8249/8253 �Mmail: extensao@unerj.br (Assunto: Cursos de Extensão)�

<'

PRECISA-SE - garçonete, garçon e

barman. Tratar: 91324841 ou 275-
2030 cl Leonardo ou Lorenço.

RECEPCIONISTA - precisa-se, sexo
masculino pi Hotel. Tratar: 275-
1995.

REPRESENTANTE - precisa-se pi
confecção. Tratar: 372-0193 cl
Jeferson das 12hs às 13hs.

VENDEDOR EXTERNO - precisa-se
ou estagiário pI área de publicidade,
de ambos os sexos. Tratar: 376-
2043.

_� �IlAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2003 ERÇA-FEIRA, 1 de abril de 2003

•

VAGAS ABERTAS - 31/03/2003

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

'AUXILlAR TÉCNICO V (5334 ES) sexo masculino, acima de dezoito anos,
formação em técnico eletrônico, ou eletroté,cnico
,.GERENTE DE LOJA (5322 SI) ambos os sexos, segundo grau complelo, acima de
vinle cinco anos, 02 experiência na função

'

'OPERADOR DE PRODUÇÃO (5326 EL) ambos os sexos, acima de dezeseis anos,
que resida nos bairros: Cenlenário, Vieiras, Vila Valau, João Pessoa
.OPERADOR DE MÁQUINA DE BORDAR (5314 EL) sexo feminino, primeiro grau,
experiência na função, disponibilidade para trabalhar a noite
'ENCARREGADO DE ACABAMENTO (5308 EL) sexo masculino, primeiro grau,
experiência na função, se possível ter curso Técnico Têxtil
'ENCARREGADO DE MALHARIA (5307 EL) sexo masculino, primeiro grau,
experiência na função, se possível ter curso Técnico Têxtil
'AJUDANTE DE EXPEDiÇÃO/BALCONISTA (5301 SI) sexo feminino, primeiro grau
completo, disponibilidade para horas extras, preferencia que resida no início do
bairro Jaraguá Esquerdo
'APLICADOR DE PELíCULAS (5295 SI) sexo masculino, experiência na função
'RECECPIONISTA (5294 EL) sexo masculino, segundo grau completo ou cursando,
possuir informática

'

'MOTORISTA DE GUINCHO (5293 EL) sexo masculino, primeiro grau completo,
'AUXILlAR DE LABORATÓRIO (5284 ES) ambos os sexos, segundo grau completo,
conhecer os processos de esterilização e limpeza, conhecer análises físico-qu ímicas
de médio grau de complexidade, conhecer o sistema de efluentes, água tratada e
caldeira
'COPEIRA (5282 ES) sexo feminino, primeiro grau completo
'AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO (5273 ES) sexo feminino, segundo
grau completo, conhecimento em ambulatório e os procedimentos de enfermagem
de trabalho, primeiros socorros e emergências, informática
'AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5267 EL) sexo feminino, ter experiência na função,
conhecimento no idioma inglês, ter facilidade em e redação, bom 'conhecimento em
informática
'AUXILlAR TÉCNICO (5264 EL) sexo masculino, se poss ível que possua cursos na
área de instalação elétrica ou elelricista, para trabalhar na instalação de cenlrais
telefônicas e manutenção, desejável experiência na função
'ASSISTENTE DE VENDAS (5257 EL) sexo feminino, segundo grau completo,105'
experiência em vendas dentro de indústrias, bom conhecimento na língua inglesa
(conversação)
'ZELADORA (5251 ES /5235/5234EL) sexo feminino, experiência na função,
primeiro grau
'MECÃNICO DE MANUTENÇÃO (5186 ES) sexo masculino, possuir noções de
mecânica geral, possuir boas noções sobre tipos de máquinas a serem manuseadas,
conhecer os padrões exigidos nos processos e conhecer pneumática básica
'CHEFE DE SETOR (5165 EL) ambos os sexos, experiência comprovada, vaga
para SCHROEDER
'TELEVENDASJ;rELEMARKETING (5164 EL) sexo feminino, experiência na função
ou em vendas, ter informática
'MECÃNICO DE TECELAGEM (5146 EL) sexo masculino, experiência na função,
para trabalhar em Schroeder
'FERRAMENTEIRO (5145 EL) sexo masculino, com experiência na função
'REPRESENTANTE DE ,NEGÓCIOS (5128 EL) sexo masculino, possuir carro, segundo
grau completo se possível cursando faculdade, disponibilidade para viagens na
região
'VENDEDOR (5116 EL) ambos os sexos, experiência em vendas
'VENDEDOR (5076 EL) ambos os sexos, se possível experiência em móveis sob
medida
'OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo
metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau complelo, sexo masculino
'FRESADOR - CALDEIREIRO
'SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÃNICO

VAGAS BREITHAUPT
'ATENDENTE DE PADARIA (5320) sexo feminino, acima de dezoito anos, primeirograu completo
'ATENDENTE DE FRIOS (5313/5297) sexo leminino, primeiro grau completo'CAIXA (5312) sexo Iemiruno. segundo grau completo'CARTAZISTA (5260) ambos os sexos, segundo grau completo,'AUXILIAR ADMINISTRATIVO (5259) sexo masculino, segundo grau, bomconhecimento em informática, habilidade em corei draw, clipagem, digitação mailing,auxiliar montagem de exposições e eventos, (ii necessário experiência)'AUXILlAR DE CONFEITEIRO (5240/5278) ambos os sexos, primeiro grau completo,experiência na função ou possuir cursos na área
'ZELADORA (5234/5235/5230/5242) sexo feminino
'AUXILlAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segundo grau'AUXILIAR'DE VENDAS (5218/5269/5279/5325) ambos os sexos, segundo gra,ucompleto ou cursando, acima de dezoito anos
'AUXILlAR DE CAIXA (5311/5341/5335) ambos os sexos, acima de dezeseis anos'TELEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, e informática
'CONFERENTE (4734/4862/5191/5210/5249/5239/5336) sexo masculino,segundo grau completo ou cursando
'VENDEDOR(4982/5174) ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá eJoinville
'REPOSITOR (4794/5054/5138/5298) masculino, segundo grau,'ATENDENTE DE VERDURAS (4875/5270/5305) sexo masculino, idade a partirdos dezoito anos, cursando o segundo grau, .

'AU)(ILlARDEPÓSITO (4489/4734/5176/5213/5261/5244/5303) primeiro grau oucursando,

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua c/o Hospital)
Cx. Postal200 - CEP 89255-000

Fone(47}371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

OFEREÇO-ME - p/ estagiar na área

Arquitetura e Urbanismo, cursando 6ª
fase, posso trabalhar em casa ou

escritório. Tratar: 371-1847 c/
Ivanildo

OFEREÇO-ME - p/ digitar trabalhos
de faculdade, Guaramirim e Jaraguá
do Sul, R$ 2,50 por página de acordo'
com as normas da ASNT. Tratar:
9957-3751 c/ Érika.

OFEREÇO-ME - p/lavar roupa em

casa. Tratar: 370-8441.

OFEREÇO-ME - p/ digitar trabalhos.
R$ 0,60 por folha. Tratar: 370-9340.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar de

motorista, na expedição têxtil ou
talhador. Tratar: 273-1366 c/
Teresinha.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
jardineiro ou serviços gerais. Tratar:
372-D296 p/ recado.

VENDEDOR - ofereço-me p/

senac

CORREIO DO POVO 3

Ruo Adélio Fischer, 303

Fone/Fax: 370-025'
iaraguadosul@sc.senac.br
-

'PROGRAMAÇAO DE CURSOS

MONZA-vende-se, SLE, 91, c/trio
elét. + rodas esp. R4 6.900,00.
Tratar: 273-1001.

MONZA - vende-se, 87, completo,
4p. R$ 3.000,00 + 18x R$ 190,00.
Tratar: 370-2462 ou 9973-4069.

OMEGA-vende-se, 94, CD, compl.
ou troca-se por um carro 4p. R$
14.500,00. Tratar: 275-1650 ou

,

371-D051

OMEGA - vende-se, 94, cinza. R$
12.000,00. Tratar: 370-3068 ou

275-3337 c/ Fabio.

OPALA - vende-se, 92, 4p. Aceito
troca por de menor valor. Tratar: 371-
7542.

OPALA - vende-se, diplomata, 86,
4p, 4cc, alcool. R$ 2.000,00. Tratar:
276-D397 após 19hs.

OPALA - vende-se, Diplomata, 81/
88, 2p, 4 cil., bancos de corvin, preto.
R$ 3.000,00. Tratar: 273-6242 hor.
comI.

S-10 - vende-se, 00, 2.2, c/ GNV,
cornpl., c/ prot. caçamba e lona
marítima. R$ 11.2ÓO,00 entro + 24
parco R,$756,85 ou R$ 24.400,00 à
vista. Tratar: 371-3016.

5-10-vende-se, 97, bmaco, c/ qNV.
Aceito troca. Tratar: 376-1772.

VECTRA -vende-se, GL, 98, branco,
revisado, 7.300km originais, compl.
menor ar. R$ 11.000,00 + 19x R$
437,00 ou R$ 17.000,00 à vista.
Tratar: 371-1865 c/ Denis.

VECTRA-vende-se, 94, CD, cornpl.,
azul meto R$ 13.600,00 ou financio.
Tratar: 376-2724.

VECTRA - vende-se, GLS, 96, compl.
R$ 15.000,00. Tratar: 9101-4807
c/ Aldo:

FIAT 147 -vende-se, 81, álcool. R$
1.300,00. Tratar: 372-2402.

FIORINO - vende-se, 90, branca,
gas., 1.6. R$ 3.000,00 + finan.
Tratar: 275-D281 c/ Zé Carlos.

,

AORINO - vende-se, furgão 91, novo
c/ garantia. R$ 4.500,00. Tratar:
370-3320.

PALIO - vende-se, 99, prata. R$
12.500,00. Tratar: 371-6864 c/
Carlos.

PALlQ - vende-se, 97, 1.6, 16v,
compl., bordo. R$ 11.800,00 ou

finan, Tratar: 376-2724.

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

veículos
BLAZER - vende-se, DL.X, 99, diesel,
azul escuro. Tratar: 379-1542.

BLAZER-vende-se, 96. Tratar: 276-
0433.

CHEVETTE - vende-se, 93, vemnelho.
R4 5.600,00 ou R$3.500,00 + llx
R$210,00. Tratar: 376-2724.

CHEVETTE - vende-se, 83, álcool.
R$ 2.500,00 ou finan. Tratar: 273-
6012.

'

CHEVETTE -vende-se, SL, 89,1.6,
álcool, som e pneus novos. R$
4.300,00. Troca-se por moto Honda
Biz, Tratar: 9957-3751 c/ Adinei.

CHEVETTE - vende-se" 74, branco.
R$ 1.,200,00. Tratar: 371-8026.

CHEVETTE - vende-se, 87, 1.6, gas.
R$ 3.700,0'0. Traatr: 273-6242.

CORSA-;vende-se, sedan super, 00,
16v, branco, c/ trava, alarme, som e
cd. R$15.300,00. Tratar: 370-1953
ou 275-3721.

CORSA - vende-se, Super, 97,
bordo, 4p, d.t., I.t. R$ 11.500,00.
Troco por moto ou carro. Tratar: 373-
3001 ou 9132-9695.

CORSA - vende-se, Wind, 01, 1.6,
4p, preto, a.c. R$17.500,00. Aceita
se troca. Tratar: 370-4810.

CORSA - vende-se, Wind, 95. R$
3.500,00 + finan. Aceito troca. Tratar:
9905-3900.

CORSA" - vende-se, 97, 2p, prata,
original, c/sem. R$ 11.200,00.
Tratar: 9117-3428.

CORSA - vende-se, 97, 1.0. R$
9.000,00. Tratar: 372-1037 c/
Moacir

CORSA-vende-se, 95, c/ opc .. R$
3.500,00 + 29x R$ 270,00. Aceito
moto Titan. Tratar: 9905-3900.

D-20-vende-se, 90. Ou troco por carro
de menorvalor. Tratar: 376-1772.

KADJ;:T - vende-se, 94, 1.8. R$
8.000,00. Tratàr:'374-1491.

MONZA - vende-se, 87. R$
4.800,00 ou R$ 3.500,00 + 7x R$
193,00. Tratar: 370-0546.

MONZA - vende-se, 88, v.e., t.e.,
alarme. R$ 3.800,00 + 10x R$
168,00. Tratar: 372-2402. '

MONZA - vende-se, 87, 4p. R$
4.800,00. Aceita-se co, Tratar: 371-
8432 ou 9903-9838.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V VOlOraditEm I finanças

GM
Vectra GLS, cornpl. Verde 98 G
CorsaWind 4p Branco 01 G

Gol Plus 4p 01 Branco G R$ 17.500,00 Kadett GL 2.0 Branco 98 G
Palio,4p 00 Verde G R$ 12.900,00 Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 GKa 00 Prata 'G R$ 12.900,00

Kadett SL/E cl trio Preto 90 GParati GTI, 16v 00 Vermelha G R$ 21.800,00
Ka 99 Prata G R$ 11.500,00 Corsa Sedan Milenium Cinza 02 G
Gol Special 99 Branco G R$ 11.500,00 CorsaWind cl ar, 4p Prata 01 G
Slazer DLX 99 Branco D R$ 45.000,00 Chevette DL Vermelho 91 G
vw 8-140 99 Branco D R$ 39.900,00 VWKa 98 Cinza G R$ 10.900,00

Parati CL 1.8 Vermelha 94 G5-10 compl. 97 Azul G R$ 16.800,00
Corsa Wind 97 Branco G R$ 9.800,00 GolSpecial Branco 03 G
Golf GL compl. 96 Azul G R$ 15.300,00 Passat Spectal Branco 86 G
Palio 1.0 96 Vermelho G R$ 10.300,00 PointerCU Branco 96 G
Gol GL 1.0 95 Branco G R$ 7.800,00 GolCL Branco 91 AKombi 1.6 95 Branco G R$ 7.500,00

Saveiro, compl., top de linha Vermelha 02 G5-10 Gás Nat. 95 Preta GNV R$ 17.500,00
Escort Hobby 94 Azul G R$ 7.800,00 FIAT
Escort I 94 Vermelho G R$ 8.700,00 MilleSmart Branco 01 G
Monza SL EFI 93 Prata G R$ 8.500,00 Palio Young, motor Rre Branco 02 G
35-300 cl Equip. 93 Branco D R$ 64.900,00 UnoCS Verde 88 G35-300 si Equip. 93 Branco D R$ 41.900,00

Uno Mille SX, 4p Cinza 97 GSantana GLS 91 Cinza G R$ 8.500,00
Saveiro CL 90 Azul G R$ 5.500,00 FORD
CB 450 DX 88 Cinza G R$ 11.500,00 Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
F-4000 cl DH 85 Bege meto D R$ 22.900,00 Escort Hobby 1.6 Cinza 93 AFusca 1300 I 80 Vermelho G R$ 2.900,00
F-400 79 Branca D R$ 17,500,00 .......

Escort Hobby 1.0 Azul 94 G

'C'ê:flri Velide"Troca Fi nantiã: "'AV-.PREFEITO WALDÊ�!(ijRIÍB�'3809 � BAIRRO VIE.IRA ·AAllA�U� ..�:.ijL
'

..

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se Gal MI, 1.0 98 branco G

Corsa 4p Branco 01 Corsa MPFI, 1.0 97 cinza G
Gol GIII Cinza 01

branco GGol GIII Branco <'
00 Corsa MPFI, 1.0 97

Corsa wegon GLS, compl. Cinza 00
Gol, 1.0, 8v, 4p 00 branco GMarea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99

Corsa Sedan Super Verde 99 Gol, 1.0, 8v, 2p 01 branco 'G
Saveiro CL 1,6 Branco 99
Escort GL Prata 98 Gol, 1.0, 4p, d.h., a.c. 01 azul G
Ranger LX Preta 97

Corsa Sedan, 1.0 00 branco GGo11,0 Vermelho 97
Blaser OLX, GNV Preta 97

Corsa, 1,6, 4p, d.h., a.c. d.h. 01 prata GSuprema GLS Verde 96
Corsa Super Prata 96 Courier, 1.3 98 verm. G
Uno ELX, 2p Verde 95
Golf GL Azul 95 Golf GLX, 2.0 95 roxo G
Astra GLS Cinza 95

Golf GL, 1.8 95 verde GUno RLX, 4p Vermelho 94
Escort GL + ar Azul 93 Chevette L, 1.6s 93 azul GUno Eletr, Branco 93
Elba CSL Vermelha 91 Apollo GL, 1.8 90 grafite G
Opala 4.1, 4p Cinza 90
Monza SLE Azul 89 Suzuki Intrudes 250cc 98 preta G

Uno,4p 99

Palio, compl, 97

Tipo 4p, cornpl, 95

Tipo2.0,4p, cornp.sô
Go19,4p 99

GolCL,MI 97
GolfGLX 95
Gol 94
Santana GLI, 4p 94
Corsa Sedan 99
S-10 96
VectraCD 94
Chevette 93

Kadett, SLE 92
EscortGL 95
EscortGL 94
Verona a.c. d.h. 92
Verona 90

FIAT R$10.000,OO
R$11.800,OO
R$ 9.000,00
R$ 8.000,00
R$13.800,OO
R$10.500,OO
R$12.500,OO
R$ 7.500,00
R$10.600,OO
R$13.200,OO
R$14.000,OO
R$14.000,OO
R$ 5.600,00
R$ 6.200,00
R$ 8.900.00

R$ 8.500,00
R$ 6.900,00
R$ 6.000,00

!:l'�y�,pr!feiJ(fWàldémâr:!Grllba, 3747 .. Jaragu'á!dô':�ul]'

Branco
Bordo
Azul
Verde

vw Branco
Branco
Prata
Branco

GM
Cinza
Azul
Preto
Azul
Vermelho
Cinza

FORD Marrom
Azul
Azul
Marrom

o C �balhamos co�
todas as marcas"

Fone: (47) 275·1184· Fax: (47) 275·1666 Vende- Troca Financia

R: Angelo Schiochet, 99 . centro- Jaraguá do Sul - SC

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

FIAT
Palio EX, 1.0, fire, 4p v.e, te., limp., d,
Uno EX, 4p, compl.
Uno Mille, limp. desemb.,

vw

01
97
91

99
98
96

Prata
Prata
Branco

branco
azul meto
azul

Gol MI 1.0, 4p
Gol Mi 1.6 2p
Gol CU 1.8, desemb., ar qte

GM
Astra Sedan GI 2.0 completo
Corsa Sedan, 4p, d.h., des.,ar qte
Blazer DLX 2.2 completa + cd

Ômega Suprema GLS, 2.0
Vectra GLS, 2.0, compl.
Apolo 1.8 a. q., desemb.
Monza SLE, 4p, cornpl.
Kadett SL, desemb., Pers.

00
97
94
95
92
92
91

branco
prata
cinza
prata
branco
bordô
branco
verde meto

FORD
Ka 1.0 para-choque pers. 00
Pick-up Corsa, v.e. ,t.e., alarme, lona marítima 01
Pick-up Corsa, 1.6, v.e.it.e., alarme 98
Corsa Super, 4p, v.e:, t.e., alarme, limp, 98
Escort Guaruja 1.8, 4p, T.E., 92
Verona 1.6, a.q., desernb. 92
F·l000, diesel 91

Toyota Bandeirante rnodJeep pI 5 pessoas 84

dourado
prata
azul
prata
preto
azul meto
vermelha

vermelha

98

98

97

vermelho

einza meto

vermelho

prata meto

bordô

prata
azul meto

azul

prata rnet.

bege
Marrom

verdemet.

bege
azul

marrom meto

Ka 1.0, gas.
Palio EDX, 4p, 1.0, - ar

Gol MI1.6

Eseort Verona 1.8 gas.Lêv 97

Uno Mille, 2p 95

Uno Mille Eletr. 95

Omega GLS, gas, 2.0 94

Eseort Gl 91

Uno Mille Brio 1.0 gas. 91

Quantun eompl., ale, 90

Kadett SlE 1.8 gas. 89

Voyage Cl, 1.6, gas. 88

Monza ClE, 1.8, g. 87

Monza Classie 2.0. Ale. 87

Chevette Sl, gas, 83

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1170 .....

Seja
•. ...... .. ._�

parceiroPalio Ed 97 azul 4p
UnoSX,1,0 97 champagne 4p, VE, TE, LT, OT, AQ
Fiesta 97 azul 4p, LT, OT,AQ da BV FinanceiraUnoSX 97 verde V,E, T,E" Limp., Desemb.

Ranger 9.7 cinza compl.

ótimosCorsa 96 bordô A.Q, T,E" Desernb. e f.açaPampa L1,8 96 branca cf capota de fibra

Gol bola 1.0 Plus 95 azul Limp. Desernb. Ar q. , •

Kadett 1.8 95 bordô ale. GL, VE, TE, LT, OT, AQ neqocrcsCorsa 95 vermelho 2p
VectraGLS 94 bordô completo neste espaço!Monza Club 2.0 94 azul 4p, OH, VE, TE, OT, AQ
Omega 94 azul CO,compl.
Uno Mille Elet. 94 verde 4p, LT, OT,AQ
Santana 93 prata 2P, 1.8, GAS.
Go11,8 91 azul limp. Oesemb. Ar q.
Verona 91 verde GLX, cf opcionais
VeronaGLX 90 champagne VE, TE, ar quente
Voyage GL, 1.8 89 bordô cf opc., álcool

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 1 de abril de 2003

PALIO - vende-se, 96, 1.0, 4p,
branco. R$9.500,00. Tratar: 275-

, 7010.

.. PALIO - vende-se, EDX, vermelho,
4p, cj rodas esp., v.e., t.e. R$
11.800,00. Tratar: 276-0793 cj
Divanilson.

PALIO - vende-se, 4p, EDX 1.0

Mod.98, gasolina, vermelho, arquente
e frio, vidro e trava elétrica, trava
interna de porta malas, limpadorj
desembaçador traseiro, trava para

crianças. R$ 10.900,00. Tratar:

370-8928.

PRÊMIO - vende-se, 85. R$
3.600,00 ou troca-se por moto. Tratar:
9997-5557.

SPAZIO - vende-se, 83, álcool. R$
2.500,00. Tratar: 370-2462 ou

9973-4069.

TEMPRA-vende-se, 92, financiado.
Valor da parco R$ 270,00. Aceito

,to troca. Tratar: 371-7542.

TIPO - vende-se, 1.6, IE, 95,
completo, cj ar cond., 4p, aros esp.·
Tratar: 9973-5267 cj Jair.

TIPO-vende-se, 96, bordô, gasolina.
R$ 9.000,00. Tratar: 47 387-5612.

UNO-vende-se, 93, 2p, verde meto
Aceito carro de menor valor ou moto.

Tratar: 372-0391.

UNO - vende-se, 86, frente baixa.
R$ 3.700,00 aceito proposta.
Trata: 273-6242 ou 9111-7033
hor. comi.

UNO-vende-se, 1.6 R, 90. Tratar: 274-

8573 cj Nei somente após 14:30.

UNO - vende-se, 96, 4p, v.e., t.e.,
a.q., d.t., I.t. Tratar: 370-2542.

UNO - vende-se, Mille, 93, verde,
2p. R$ 6.800,00. Aceito moto ou

carro de menor valor na troca. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

UNO - vende-se, 01, 4p. R$
8.000,00 + finan. Tratar: 9101-4807
cj Aldo.

UNO - vende-se, 93, 4p, v.e., t.e.
R$ 7.000,00. Tratar: 373-0131 cj
Élcio.

UNO - vende-se, IR, 1.5, 2p. R$
7.500,00. Tratar: 370-1161.

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

7.000,00. Tratar: 371-6393 ou

9979-2059.

UNO - vende-se, Smart, 1.0, seguro BELlNA - vende-se, 84. Tratar: 273-
pago. Tratar: 371-5514. 6242 ou 9111-7033.

CORREIO DO POVO 5

gasolina, prata. R$ 9.500,00. Tratar:
371-0452 ou 9902-8751.

FlESTA-vende-se, 98, 4p, vermelho,
som, alarme, película, rodas, nota
fiscal. R$ 13.000,00. Tratar: 9903-
5885 cj Ségio.

�çrnm�Srl!�ç�� ��I�J}nms
_ J1enlla �"!J!;';(.):e(1 <finanClt} - rJAvas €i T.isaâos-
Celta, 2p, I.t., d.t. 01 prata R$ 14.500,00
Gol Special, 2p 01 branco R$ 12.500,00
Van Furgão, 2p (E vermelha R$13.900,00
Corsa Super, 2p 97 prata R$11.500,00
Corsa Super, 2p 97 bordô R$11.500,00
Escort, 16v, 4p 97 chumbo R$12.500,00
Vectra GLS, 4p 97 verde R$18.500,00
Gol, 1.0, 2p 93 branco R$ 9.700,00
Vectra GLS, 4p 94 prata R$14.500,00
Gol, 1.6, 2p 91 branco R$ 7.000,00
Apolo,2p 91 preto R$ 6.900,00
Voyage,2p 91 preto R$ 6.900,00
Elba,4p 91 branco R$ 5.900,00
Chevette,1.6 es bege R$ 3.800,00
Parati ffi branca R$ 4.500,00
Parati as cinza R$ 4.500,00
Escort 85 bege R$ 3.500,00
Fusca 85 branco R$ 3.500,00
Parati 83 cinza R$ 4.500,00
Fusca 82 verde R$ 2.800,00
Chevette 82 bege R$ 2.800,00
Suzuki Jimy, 4x4 verde R$ 29.500,00
Pajero, compl., cf som 95 chumbo R$ 45.000,00UNO - vende-se, Mille, vermelho,

pneus e suspensão novas. R$
4.500,00 grátis som e CD player.
Tratar: 275-7015·cj Rejane.

UNO - vende-se, EX, 99, 4p, compl.
- ar. R$ 6.500,00 + finan. Tratar:
371-0316 ou 9133-5019.

UNO -vende-se, EP, cornpl., 2p, 96,
branco. Tratar: 376-1772.

UNO - vende-se, 89, 1.5r, t.e., v.e.,
alarme. R$ 5.000,00. Tratar: 273-
5238.

UNO-vende-se, Mille, 92, prata. R$
6.000,00. Tratar: 372-4912 ou 275-
3492 cj Julciane.

UNO-vende-se, Mille, EX, 98, bordo,
IPVA pago até 2003. R48.800,00.
Aceito moto na troca. Tratar: 373-
0335.

UNO - vende-se, 96, 1.0. R$

CElTA-yende-se, 01, 2p, prata. R$
14.500,00. Tratar: 373-3001 ou

9132-9695.

CORCEL II - vende-se, 80. R$
2.000,00. Tratar: 372-2402.

ESCORT -vende-se, XR3, 89, álcool.
R$ 6.500,00. Tratar: 273-6242 ou

9111-7033 hor. comI.

ESCORT - vende-se, CL, 84, álcool.
R$ 3.600,00. Tratar: 376-3505.

ESCORT - vende-se, XR3, 93, cornpl.
R$10.000,00. Tratar:371-6238

ESCORT - vende-se, GL, 93. R$
3.500,60 entro + 21x R$ 301,00.
Tratar: 372-1626 cj Jean.

ESCORT - vende-se, 88, 1.6, álcool.
Negocio cj moto Titàn. Tratar: 372-
3837.

ESCORT - vende-se, LXK, 96, 1.6,

F-1000 - vende-se, Turbo, 94, diesel,
motor MWM, pneus novos, capota
marítima. R$ 31.000,00. Tratar:
9957-3751 cj Adinei.

KA-compra-se, 99jOO, pagto à vista.
Tratar: 9973-7707 ou 275-0263.

VERONA - vende-se, LX, 1.6,
gasolina, 91. R$ 6.000,00. Tratar:
370-5271.

'APOlO-vende-se, 91, 2p, preto, R$
6.900,00. Aceito troca por carro ou

moto. Tratar: 373-3001 ou 9132-9695

FUSCA. - vende-se, 78, bordô. R$
1.800,00. Tratar: 276-1432 cj
Regiane ou Geraldo.

FUSCA - vende-se, 75. Tratar: 370-
3068 ou 275-3337.

FUSCA-vende-se, 81, bege.original.
R4 2.800,00. Aceito troca. Tratar:
370-4810.

FUSCA - vende-se, 74. R$
1.500,00. Tratar: 273-1366.

GOL - vende-se, 1.0, 94, cj rodas,
todo original. R$ 7.500,00. Tratar:
376-2724.

GOl-vende-se, 99, 16v, 4p, AQ, DT,
aerofólio. R$13.500,00 ou 8.300,00
+ 24x R$ 316,00. Tratar: 376-2724.

GOL - vende-se, 96, 1.6, CLt,
branco, AQ, DT, preço especial, R$
9.700,00. Tratar: 376-2724.

GOL - vende-se, CL, 1.6, 91. R$
4.200,00 + 14 parco R$240,00.
Tratar: 276-0474r

cj Cristiano.

GOl-vende-se, GTI, 2.0, 89, rodas
liga 14', v.e., t.e., farol milha, engate
pj reboque, azul perolizado. Vendo
ou troco por de menor valor. R$
6.900,00. Tratar: (47) 466-0136 ou

370-3611 cj Marcelo.
.

GOL - vende-s, 97, ou troca-se por
carro de menor valor e assumir finan.
Tratar: 370-90!50.

GOL - vende-se, 83, BX, verde. R$
2.300,00. Tratar: 273-6242.

GOL - vende-se, GLI, 96, cj d.h., +
opc. + rodas. R$ 11.000,00 ou troca

se. Tratar: 376-1772.

GOL - vendeOse, 96, 1.0. R$
9.500,00. Aceito troca. Tratar:
9997-5557.

GOl-vende-se, CL, cinza, 93, álcool.
R$ 3.000,00 + 29x R$260,00.
Tratar: 371-7034 após 18:30.

GOlF - vende-se, 01, prata, 1.6,
completo, cj 34.000km. R$
29.000,00. Tratar: 275-2836.

GOl-vende-se, 96, 1.8, cornpl., 2p.
R$ 11.800,00. Tratar: 9118-1071

KOMBI - vende-se, 82, gasolina e

GNV. R$ 5.000,00. Tratar: 374-1491.

® �nsórcio
Ifegata
��(j,�'V EI\L,E COi\-! SAL\tjIDOR MEIJLO.

AINDA DA TEMPO DE FAZER O SEU PLANOUnUI

CARROS
BEM OBJETO CREDITO PRAZO PARCE,LA

I UNO MILLE FIRE 2P R$ 15.220,00 93 R$ 203,66
FIESTA 1.0 R$ 16.710,00 93' R$ 223,60

PALIO EX 1.0 2P R$ 20.754,00
.

93 R$ 277,72
SIENA FIRE 1.0 R$ 21.643,00 93' R$ 289,61

PEUGEOT 206 SOLEIL R$ 24.990,00 93 R$ 334.40
BRAVASX4P R$ 33.758,00 93 R$ 451,74

, I

MOTOS·
BEM OBJETO CR.EDITO PRAZO PARCELA
C 100 BIZ R$ 4.110,OQ 94 R$ 60,57
CRYPTON R$ 4.270,00 94 R$ 64,55
YBR 125K R$ 4.740,00 94 R$ 69,85
CG 125 TITAN· KS R$ 4.765,00 94 R$ 70,23
XT225 R$ 8.183',00 94 R$ 120.60
CBX 250TWISTER R$ 8.415,00 94 R$ 124,03
XR 250 TORNADO R$ 9.190,00 94 R$ 135,34

INFORMAÇÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ Ng 145 - DEFRONTE AO TEATRO DA SCAR - 371-3040 .. 370-0061

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rodas de liga, pneu / dunas, farol de
milha e som revisado. Tratar: 9101-
8752 ou 373-1821.

BUGGV - vende-se, 93, . R$
LOGUS - vende-se, 93, c/ opc. + 3.500,00. Aceito troca. Tratar:
rodas. Ou troco. Tratar: 376-1772

"

9997-5557.

PARATI-vende-se, 93, SL, 1.8, c/
opc. Tratar: 9979-1437.

POINTER - vende-se, 94, 4p,
chumbo, a.c., q.h., v.r. R$ 9.900,00.
Tratar: 373-3001 ou 9132-9695.

SANTANA - vende-se, GLI, 94, 4p,
dh, rodas esp. R$ 10.750,00 ou

finan. Tratar: 376-2724.

SANTANA-vende-se, GLSi 2.0, 94,
compl. a.c., dh, trio, 2p.preto meto

R$ 9.000,00 Tratar: (47)9973-9925
c/ Luiz ou 370-9716.

CLlO - Hatch 1.6 RT, 2000, Prata,
AirBag duplo, Oiro Hidr., Ar cond., CO
original, Controle satélite de som, trava
elétrica 5p, trava p/ crianças, Rodas
de liga leve. R$ '21.000,00. Tratar:
3708928

DAKOTA - vende-se, nt, 5.2V8,
2000, estendida, vermelha, compl.
+ kit GNV (44m3). R440.000,00.
Aceito troca. Tratar: 9973-9433.

.JEEP - vende-se, JPX, 94, diesel,
branco. R$ 22.000,00. Tratar: 9967-
1703.

SAVEIRO-vende-seoutroca-se,98,. RURAL - vende-se, 175, traçada,
compl. c/ d.h. R$14.300,00. Tratar: reduzida, motor 6 cil. R$ 4.000,00.
9905-3900 c/ Marcos. Tratar: 276·0031 ou 276-0544.

SAVEIRO-vende-se, 01, 1.8, preta,
35.000km, c/ trava e alarme. R$
16.500,00. Tratar: 275-2836.

SAVEIRO - vende-se, 98, c/ ar +
v.e., t.e. R$ 14.3000,00. Aceito
troca. Tratar: 9905-3900 c/ Marcos.

VOVAGE-vende-se, 90/91, GI, 1.8,
gas. R$ 6.500,00. Tratar: 372-3922.

VOVAGE - 'vende-se, 95, 1.6,
gasolina, branco. R$ 7.200,00.
Tratar: 273-5378.

RURAL-vende-se, Willys, 66. Tratar:
9103-4112 ou 371-0246.

TOUNER - vende-se, 95. R$
3.500,00 entro + 24x R$ 180,00.
Tratar: 370-1737.

CHEVROLET D-60 - vende-se, 83,
cabine dupla, gasolina, Munck. R$
10.000,00. Tratar: 373-1399:

DOGE D-400 - vende-se, 77,
vermelho, c/ baú de 5mts. R$
11.500,00. Aceita-se carro na troca.
Tratar: 372-0391 ou 9965-8875.

BESTA - vende-se, GS, 99,
automática, 12 lugares, compl. R$ MB 608-vende-se, 74, baú. Tratar:
28.500,00. Tratar: 9957-3751 c/ 9973-5537.
Adinei.

MB 708 - vende-se, 88. Tratar:
BUGGV -vende-se, 74, modo 89, c/ 9979-1437.

VW - vende-sé, 00/00, 8.150
chassis. Tratar: 9979-1437.

VOLKSWAGEN 6;90 - vende-se, 86,
preço a combinar. Tratar: 392-3052.

VOLKSWAGEN 6.90 - vende-se, 85.
R$ 19.000,00. Aceito caminhão de
menor valor. Tratar: 376-3732.

VOLKSWAGEN 7110-vend-se; 91,
baú 5mts, turbinado, d.h, Tratar: 370-
0863.

BIZ - vende-se, 01, azul, R$
2.000,00 + finan. Tratar: 275-2949.

BIZ - compra-se. Pago até R$
2.500,00. Tratar: 9965-9911�

CBX 200 - vende-se, 99. Aceita-se
carro finan: Tratar: 376-3732 ou

9963-5287.

CG TlTAN - vende-se, 99, rnod. 2000.
R$ 3.100,00 aceita troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033 h.c.

CR 125 - vende-se ou troca-se, p/
trilha ou pista, 93, troco por moto

emplacada ou carro. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033.

COMPRA-SE - moto abaixo do ano

85. Tratar: 370-7919 c/ Leandro.

HONDA TURUNA - vende-se, 83.
R$ 850,00 + doc. Tratar: 273-6242
ou 9111-7033.

MOBILETE - vende-se, 85. R$
350,00. Tratar: 372-3837.

RD 350 - vende-se, 88. R$
2.000,00. Tratar: 275-0428 C/
Sidnei ou Suzana.

SUNDOWN - vende-se, 97. R$
1.600,00. Tratar: 372-2402.

R$ 900,00. Tratar: 9998-5975.

TERÇA-FEIRA, 1 de abril de 200

COMPRA-SE - Corsa ou Gol até R$
8.000,00 pgto a vista. Tratar: 273-
6202.

COMPRA-SE - qualquer carro de R$
3.000,00 até R$ 6.000,00. Tratar:
370-8030 c/ Giovani.

ENGATE - vende-se, p/ carretinha,
carro kadett. R$ 60,00. Tratar: 376-
3566 c/ Willy.

MOTOR - vende-se, 25hp, 96,
seminovo. R$ 3.100,00. Tratar:
9902-0348.

OFICINA MECÂNICA-vende-se, c/
todos equipamentos, elevador, pronta
p/ trabalhar. Ótimo ponto de

localização, c/ clientela. Aceito carro.
Tratar: 371-4284.

RODAS - vende-se, jogo de 16',
novas, c/ pneus. R$ 1.700,00.
Tratar: 9991-9940 c/ Clóvis.

RODAS-vende-se, de liga leve, 15'.
R$ 650,00. Tratar: 370-5271.

RODAS-vende-se, aro 17, c/ pneus.
R$1.200,00. Tratar: 371-7035.

RODAS - vende-se, TSW 15', c/
pneus. Tratar: 9117-1919.

SOM -I vende-se, aparelho CD

Pionner, módulo de 900w Pirâmide,
2 sub de 12 Pionner, 2 corneta da
Sleniun e 2 supertuiter, caixa selada.

MOTOS
• Novas e Usadas com entrada e saldo em até 36x fixas .

• Consórcio com planos até 60 meses.

<'

Consórcio

Regata
fJ��te 6�'t-

elA
8

ir 370-5999

TABELA DE USADOS

TITAN - vende-se, KSE, c/ partida.
R$ 4.300,00. Tratar: 9903-9595.

TITAN - troca-se, 96, por moto de
maior valor. Tratar: 373-0335.

TITAN -vende-se, 02. R$ 4.300,00.
Tratar: 9903-9595.

TITAN -vende-se, 02. R$ 700,00 +

33x R$ 190,00. Ou troca-se por CG
81/82. Tratar: 9991-9829 c/ Carlos.

TITAN KS - vende-se, 00, verde.
Tratar: 274-8364 c/ Claudemir.

VBR-vende-se, 02. R$1.500,00 +

22x R$ 211,00. Tratar: 9952-2420.

VBR 125 - vende-se, 01, c/ partida,
ou troco pocarro de maior valor. Tratar:
376-1772.

ALTO FALANTE-vende-se, 1 par de
69, 450 watts cada. Tratar: 376-
1061 c/ Jean.

Ap·ARELHO CD - vende-se,
Panasonic, novo na caixa. R$ 450,00.
Tratar: 9975-2574 c/ Osnildo.

APARELHO CD - vende-se, Pionner
536 c/ controle. R$ 350,00. Tratar:
9118-2725 ou 371-2850 fora do
hor. comI.

CARRETINHA - vende-se, c/
carroceria de madeira, seminova,
documen. em dia. Negocio por moto.
Tratar: 370-1225.

CARRETINHA - vende-se, p/ engate
de automóvel. R$ 280,00. Tratar:
370-2385 ou 9973-8955.

CARROCERIA - vende-se, de 608.

R$ 300,00. Tratar: 370-5524 ou

9997-4423.

Itmáqulna$ Indústria
lO eom......Jo Lida•• ME

TrobolhamoHom vendas e consertos:
• Motores EStacionários • Motoserro
- lava Jota - Rocadeiro • Assistência 24 hs

-.Aspirador . Molobombos www.irmaquIRâs.cib.net
- Compressor - Entre eunes., irmuquinllli@UOLcom.br
Rua Cei. Procópio Gomes .de Oliveira, 1651 • Cenho· Jara9uci do S�

PEÇAS

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
"'Vendo *LocaSlio "'Co1tsertos *Montugeru

275-0316/311-9421
9133-6136 /9952-1838

SOM - vende-se, módulo de 100
watts, 3 pares de 69, sub de 12',
caixa selada. R$ 500,00. Tratar: 37
2365 c/ Alcimar.

SOM -vende-se, completo, 1 ao, d

CD, 2'sub, 4 cometas, 2 supertuite
2 módulos, 1 bateria, 1 recarregad
c/ caixa e fiação. R$ 1.600,00'
Tratar: 372-2609 c/ Michel.

SOM -vende-se, 1 ap. CD Pionner
frente descartável, 3 pares de alt
falante 69 Pionner, 01 sub Titâne'
12' 400v, 01 corneta, 3 módulo
mais fiação. R$ 1.300,00. Trata,
9101-4214 c/ Ruy.

.

SOM - vende-se, caixa selada, 69
sub, corneta, tuiter. Tratar: 371
7035.

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.

Também financiamos veículos.

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

9991-6366.

SOUNDOW 03/03 PRATA
SüNDOW 03/03 VERMELHA
CG 125 TITANKS 03/03 TODAS
ca 125 TlTAN KS 01/01 VERDE
CO 125- TITAN KS 02/02 VERDE
CG 125 TlTAN ES 01/01 VERMELHA
CG 125'T1TAN KS 00/00 PRATA
ca 125 TlTANKS OI/OI PRATA

I '

CO 125 84/84 VERMELHA
CBX 200 STRADA 00/00 PRETA

\ CmX:.750 F 90/90 AZUL
VT 600 SHADO\V 99/99 PRETA

I NX 400 FALCON 02/02 PRETA

ACESSÓRIOS • OFICINA

�
I�
,Jc
a,

ft
III
ii!

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * O.efronte ao DG da WEG d

Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 • sem fechar para o almoço I
�--------------------------�--------------------------�----------------------------------------------------
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alter Marquardt, 1850 - Barra. do R1o.III�lha - Jaráguá do Sul - sé n

3,
� � _

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

t:70-9365 - 9997-9122
ôV4p 99

�O Lugares 2.7
96
95

Feeh.1000 94

. rnaQuantum, 4p, cornpl.
93
92

Ia 92
92

t, ale. 92
lO 91
Ia 91
leool 88
a, compl. - ar, ale. 87
iD 87
It 85

82
!11I2p 80
III 72
diesel

R$13.500,OO
R$ 9.500,00
R$16:000,OO
R$ 7.000,00
R$ 7.200,00
R$ 8.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 28.000,00
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$18.000,OO
R$ 3.500,00
R$ 1.800,00
R$ 2.000,00
R$ 2.200,00
R$ 9.500,00

alter Marquardt, 1250 � Rio Molha
- Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Titan CG 125
Goll. o equípadísstmo

.

Astra GLS 2.0, 16v, sedan, 4p
Silverado DLX, cornpl.
Resta 1.0 c/ rodas
Kawasaki ZX7
Kawasaki KX 125
GoICU1.6

Azul' G
verr!,elho G
Branco G
Branco D
Prata G
Amarelo G
Verde G
Bordo G
Branco G

Prata G
Preta 95 GNV
Verde 95 G
Prata 95 A
Bordo 95 G
Preta 95 G
Verde 95 G
branca 94 G

, Dourado 94 G

Bordo 93 G
Vermelho 93 G
Prata 89 A
Branca 86/91 D

Bege 85 G
Preto 85 G

Azul 72 G

Gol1.0Plus

Tempra HLX, compl.
Ranger STX cab estendida cornpl.
Jeep 1.6,16V, 4x4, equipada
Voyage CL 1.8, ale.
Santana CU, 1.8, 4p, compl,
Mitsubich N-13 cornpl, e pers.
Ferrosa 1.6, 16v, 4x4, cornpl.
Fiorino Plck-up 1.0
Escorl Hobby 1.0
Omega GLS, compl., c/teto
EscorlXr3 equipado c/ teto 2.0
Belina Ll.6

D-20; cabo dupla, cornpí.
UnoCS 1.3
UnoCS 1.5
Fusca 1500

370-2227 / 9975-1804
Av. Pref, Waldemar Grubba 3841 - Jara uá do Sul

MY AUTOMÓVEIS
COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

V Vot'olí'al1tim I finanças

F-250 XLTcompl. + couro Prata 2001 Die.
Gol GI1I16V Pluscompl., 4p Cinza 2001 Gas. Clio Sedan RT Preto 2001 R$ 24.500,00
Corsa 1.0, 4p, compl. Prata 2001 Gas Corsa 4p, 1.6 Branco 2001 R$ 15.000,00
Celta Branco 2001 Gas. Ibiza, 1.0, 16v, compl. Branco 2001 R$ 19.500,00GoIGIII,16V4p Cinza 2000 Gas.
Corsa Sedan, 1.0, 4p Branco 2000 Gas. Megane RN. Branco 2000 R$ 18.500,00
Go11.6 MI CLl4pcJD.H Branco 1999 Gas. Peugeot 106 Branco 1999 R$ 10.500,00
Courier, 1.4, 16V, CLX Branco 1998 Gas. Megane'2.0L, Sedan Verde 1998 R$ 17.800,00
UnoSX,1.0,4p Vermelho 1998 Gas. Corsa Sedan GL 1.6 compl. Azul 1998 R$ 15.500,00Palio ED, 4p, cf ar Branco 1998 Gas

S-10, compl. - ar Branca 1�97 R$ 16.800,00Gol M11.0, 2p Azul 1997 Gas
Corsa super 4p Branco 1S97 Gas. Corsa Sedan GL, 1.6 Branco .1997 R$ 13.300,00
Sportage completa 4x4 Azul v 1997 Die. Pampa Branca 1996 R$ 8.000,00
PalioED:2p Vermelho 1997 Gas. Astra GLS Vermelho- 1955 R$ 12.500,00
Ipanema GL 2.04p(-ar) Cinza 1996 Gas. Uno ELX Vermelho 1995 R$ 8.900,00CorsaWind, 2p, 1.0 cJ ar Cinza 1996 Gas.

GolCLI,1.6,2p,cJar Prata 1996 Gas. Fiesta c/ ar, 4p Vermelho 1995 R$ 7.300,00
Go1CLI,1.8,2p Branco 1996 Gas. Vectra GLS Bege 1994 R$ 13.50Ó,00
Golf, GLX, C()J11pl. (-Ar) Azul 1995 Gas. Elba Weekend IE Branca 1993 R$ 6.300,00
Omega CO, compl. Cinza 1995 Gas.

Apolo GLS Compl. Verde 1992 R$ 7.300,00Vectra GLS, compl. Branco 1995 Gas.
Calibra2.0, 16V,compl. Cinza 1995 Gas. Parati GL Brarica 1989 R$ 6.200,00
Tempra 16V, 4p compl. Azul 1994

.

Gas Monza SLE compl., 4p Cinza 1989 R$ 6.200,00
VerenoLX4p Azul 1994 Gás. Escort L V�rde ' 1984 R$ 13.700,00
DR 650 RSE Suzuki Preta 19S4 Gas.
Saveiro Cabine Dupla Branca 1991 Die.

Fone/Fax: 375-2018 - 9993-5854 - 9973-3034 - centro/Corupá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASS_8_CO_R_RE_I_O_D_O_P_O_VO l'••:a íI
SOM - vende-se, módulo 800w
Piramide em acrílico, cl Cooler, 4
canais. R$ 200,00. Tratar: 371-7911
cl Marcos hor. comi.

SUB - vende-se, 2, de 12',
Pionner, modo novo. R$ 370,00.
E 2 médios Roadstar 240w, modo
novo. R$ 160,00. Tratar: 9118-

2725 ou 371-2850 fora do hor.
comi.

SUB - vende-se, 2 selenium 12',
150rms. R4 150,00. Tratar: 372-
2718.

TRAILLER - vende-se. Tratar: 9118-
1071 cl Cristiano.

diversos
APARELHO SOM - vende-se, , Sony
4000', PM, PC, novo. R$ 1.300,00.
Tratar: 372-0046.

APARELHO DE SOM - vende-se,
Gradiente, 3000w, 3 em 1, c/3 Cd's.
R$ 400,00. Tratar: 9125-4749.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Elgin 6000btus, seminovo. R$
350,00. Tratar: 372-2718 ou 275-
7200 cl Janete.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Consul, 12000btus, quente e frio. R$
300,00. Tratar: 371-0245 ou 371-
6499 ou 9123-7432 cl Vali.

ASPIRADOR DE PÓ - veride-se,
Electrolux. R$ 160,00. Tratar: 9955-
9075 cl Luzia.

AUDIÔMETRO - vende-se, marca

Interascustik, modo AD28-227 . R$
10_500,00. Tratar: 372-9400 cl
Tenisa.

BALANÇA - vende-se, eletrônica. R$

550,00. Tratar: 376-1458 cl Adelina

BALCÃO - vende-se, refrigerador pI
bebidas cl visor superior, 2,5m x 0,85
larg, 1 ano de uso. R$ 3.000,00.
Tratar: 376-1458 cl Adelina

BALCÃO - vende-se, pI frutas cl 20
divisórias cl parte superior e inferior
em madeira pinus, 2,30 x 1,20mts.
R$ 450,00. Tratar: 376-1458 cl
Adelina

BALCÃO - vende-se, de vidro, cl 2
gavetas, 1,20 x 0,48mts. R$ 200,00.
Tratar: 376-1458 cl Adelina

BALCÃO - vende-se, de vidro, 2,60 x

0,50mts. R$ 120,00. Tratar: 376-
1458 cl Adelina

BAR - vende-se, cl cancha de bocha,
ótima localização. Tratar: 275-0927
cl Humberto.

BARRACA - vende-se, pI 5 pessoas,
fogareiro, liquinho, mesa pI camping. R$
400,00. Tratar: 3708271 ou 9953D413.

BARRACA - vende-se, p/6 pessoas.
Tratar: 274-8141.

BARRACA - vende-se, pI 5

pessoas,s em inova. R$ 180,00.
Tratar: 275-2949 cl Fábio.

BEBÊ CONFORTO - vende-se,
Burigote, tipo balanço. R$ 50,00.
Tratar: 376-1933.

BEBEDOURO - vende-se, de mesa,
Master Frio. Tratar: 9111-8542.

BICICLETA - vende-se, Fischer, de
marcha. R$ 100,00. Tratar: 9993-
7857 ou 370-7276 cl Salete.

TERÇA-FEIRA, 1 de abril de 20

CACHORRO - vende-se, 2, Basset,
marrom, com 3meses. Tratar: 2750018.

CACHORRO - vende-se, filhote
Pequines. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - doa-se Dobermann.
Tratar: 373-3787.

CAIXAS - vende-se, p/ garrafa de

cerveja. R$ 7,00. Tratar: 376-1458
cl Adelina

CAIXAS - pI garrafa média
(refrigerante). R$ 5,00. Tratar: 376-
1458 cl Adelina

CALCULADORA - compra-se, HP
científica. Tratar: 9992-3518 ou 275-
2668 cl Ari.

CAMA - vende-se, tubular, branca.
R$ 50,00. Tratar: 275-2453 ou

9117-6404 cl Viviane.

CAMA - vende-se, casal, marfim,
nova. R$ 95,00. Tratar: 371-8410.

CARRINHO DE BEBE - vende-se,
compl., verde. Tratar: 373-3787.

CARTUCHOS - compra-se, vazios de
impressora. Tratar: (45)9109-8944
cl Geovani.

CAVALETE vende-se, pI
estamparia. Tratar: 275-3708.

CELULAR - compra-se, baby ou mini.
Tratar: 276-1101.

CELULAR - vende-se, V6180, 2
meses de uso. Tratar: 912::j-5991
ou 371-7764 cl Fabiane.

CELULAR - vende-se, Mototola Star
Tac talkabout (Tim), cl opções pI
duas linhas e diversos recursos cl
manual, ,nota fiscal, bateria nova, kit

carregador. R$ 430,00 (1+1). Tratar:
9957-2527.

CELULAR - vende-se, Ericsson KS

788 Tim, cl kit carregador e bateria
R$ 190,00. Tratar: 370-8563.

CELULAR - vende-se, Motorola
Ideal/Baby, Global, manual, nota
fiscal, kit. R$ 220,00. Tratar: 370-
8563.

CELULAR - vende-se, LG, de cartão,
na garantia. R$ 200,00. Tratar:

.

9121-0508.

CELULAR - compra-se da Global,
usado, sem habilitação, qualquer
modelo. Tratar: 370-7919 cl
Leandro.

CHAPA - vende-se, p/lanches. R$
70,00. Tratar: 376-1458 cl Adelina

COMPRESSOR - compra-se, de ar

comprimido. Tratar: 276-0287.

COMPRESSOR - compra-se, de ar,

pequeno porte e com reservatório.
Tratar: 376-1484.

Faqueiro Alemã,'
Vende-se - 72 peças de

Aço Inoxidável
trabalhadas em dourado

.
,

placa de vídeo tnt2 32mb, placa d
som on bord, hd 20gb, teclado I
mouse. R$ 950,00. Tratar: 913'
2919 cl Cláudio. >

COMPUTADOR - vende-se, K6 I'
500mhz, 128 memória ram, h�1
10gb, cd rom, monitor 15',
impressora. R$ 800,00. Tratar: 37)
2718 cl Lucas.

REALIZA
SEUS SONHO

Adquira seu crédito para comprar,
construir ou capitalizar sua empresa.
Autorização Banco Central. Temos

créditos também para carros e motos.

SPONCHIADO CONSÓRCIOS
Possúímos outros valores
Tratar: (47) 3041-0087

PARCELAS
R$ 98,80
R$ 185,65
R$ 247,54
R$ 433,19
R$ 804,00
R$ 913,00

BICILETA-vende-se, de aluminio. R$
180,00. Tratar: 370-8381.

BICICLETA - vende-se, Monark, Barra
Circular. R$ 80,00. Tratar: 372-0391.

BINÓCULOS - vende-se, Fosco
Futura 10x50mm, lente I.V_
Seminovo. R$ 250,00. Tratar: 9117-
1083 cl Vanderlei.

BOTA - vende-se, Feminina Jeans.
Tratasr: 373-3787.

BUFFET - vende-se, cl 8 cubas. R$
700,00. Tratar: 376-1458 cl Adelina

CABINE AUDIOMÉTRICA - vende
se. R$ 1.300,00. Tratar: 372-9400
cl Tenisa.

CABRITOS - vende-se. Tratar: 9122-
1406 clivo.

CACHORRO - vende-se, filhote
Pincher, c/45 dias. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, filhote de
Pincher O, Tratar: 370-0120 ou 275-
1599 cl Nelson,

CACHORRO - vende-se, filhote de
Rottweiller. R$ 150,00. Tratar: 379-
0452 hor. comI. ou 379-0538 a noite.

COMPUTADOR -

vende-se, Atlon
1600 XP, 1.4ghz +

windows XP original,
teclado, mouse, ex

de som, monitor
15'LG. R$
1,500,00. Tratar:
9975-8433 cl
Abílio.

CRÉDITOS
R$ 11.245,00
R$ 21.130,73
R$ 28.174,00
R$ 49.305,00
R$ 91.566,00
R$ 103.922,00

L-
AERO CARGO

COMPUTADOR -

vende-se, K611
350, cl multimídia
completo, cl
impressora. R$
950,00. Tratar:
9117-1083 cl
Vanderlei.

COMPUTADOR -

vende-se, vende-se,
850 mhz, 256
memoria ram

dimm, cd rom 52x
LG, disquete 1.44,

•
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!e 20hRÇA-FEIRA, 1 de abril de 2003

.'J/ILI.E ."'"1111
(Matutino) (Noturno)

Salda de laragoá do SUl
Trata, cf Luciano

Fone: 995305676 ou 275-4081

�OZINHA - vende-se, compl. pI
placa eaortcaçêo de salgadinhos. Tratar:
eclado 171-6362.
r: 913�

EPURADOR DE AR - vende-se, pI
....----ogão de 6 bocas, marca Continetal.

�, K6 tratar: 273-0561 após às 18:30 cl
-am, h:lisandra.
15',
lar: 37í)IVORCIADO 55 anos,

icroempresário, procura Senhora a

artir de 40 anos pI relacionamento
_�stável. Enviar carta cl foto recente

. telefone pI cantata pi Caixa Postal
32, CEP 89251-970.

copos. R$ 25,00. Tratar: 376-1458
cl Adelina

ESTEIRA - compra-se, ergométríca
(elétrica). Pago R$ 100,00 à vista.
Tratar: 9133-0546.

ESTUFA - vende-se, cl 6 bandejas.
R$ 130,00. Tratar: 376-1458 cl
Adelina

EXAUSTOR - vende-se, Coifa. R$
150,00. Tratar: 371-6362 .

EXTINTOR - vende-se, de pó químico,
4kg. R$ 30,00. Tratar: 376-1458
cl Adelina��AÇÕES - senhora precisa de fogão

.""" gás, sofá, guarda louça. Tratar: 370-
)311 pi recado período da manhã.

sr,

;

IVD - vende-se, Semp, SD7060
;LX, MP3, moderno, na caixa,
acrado. Tratar: 370-1809 cl Irenir
lU Carlos.

0816 ou 370-7919 cl Silmara.

FILMADORA - vende-se, JVC,
seminova. R$ 600,00. Tratar: 379-
1100 hor. comI. CI Marcos.

UAS-vend&se, 2, uma de marcha
outra de trote, cavalos novos. Aceito
ado no nego Tratar: 392-3115.

FITAS - vende-se, 89 fitas de super
nintendo. R$ 350,00. Tratar: 9117-
7083 cl Vanderlei.

GUA - vende-se, de 5 anos, raça
uarto de Milha cl Crioulo, vacinada,
einada pI prova de laço, tambor e
alisa. R$ 4.000,00. Tratar: 371-
196.

FITAS - vende-se, 320 fitas de vídeo.
R$ 480,00. Tratar: 9117-1083 cl
Vanderlei.

FOGÃO-vend&se, c/4 bocas. Tratar:
275-2453 ou 9117-6404 c/ Viviane.NFESTADEIRA - vende-se, de

alhas, cl 1,70 larg. R$ 350,00.
ratar: 275-3708 ou 9909-0502. FOGÃO - vende-se, Industrial, 2

bocas cl bujão. R$ 150,00. Tratar:
371-6362

FOGÃO - vende-se, Industrial, cl 4
bocas, alta-pressão. R$ 180,00.
Tratar: 376-1458 cl Adelina

FREEZER - vende-se, c/ 3 gavetas,
horizontal. R$l00,OO. Tratar. 373-3787.

FREEZER - vende-se, 4001ts, 2
tampas. R$ 450,00. Tratar: 376-
1458 cl Adelina.

FRITADEIRA - vende-se, a gás. R$
100,00. Tratar: 371-6362

GALPÕES - aluga-se, áreas a partir
de 153m2 a 3.500m2• Preços a partir
de R$ 390,00. Tratar: 9987-1004
cl Junior.

GARRAFAS - vende-se, de cerveja .

R$ 0,60 cada. Tratar: 376-1458 c/
Adelina

GARRAFAS - vende-se, média de

refrigerante. R$ 0,50 cada. Tratar:
376-1458 cl Adelina

GARRAFAS - vende-se, pI água. R$
0,60 cada. Tratar: 376-1458 cl
Adelina

GARRAFAS - vende-se, pequenas de
laranjinha. R$ 0,50 cada. Tratar: 376-
1458 cl Adelina

IMPRESSORA - vende-se, Matricial
Citzen. R$ 200,00. Tratar: 9902-0348.

IMPRESSORA-vende-se, laser, HP,
laserjet 6L. R$ 700,00. Tratar: 9952-
2047.

JANELA - vende-se, 2, de madeira.
R$ 20,00. Tratar: 373-3787.

JATO DE AREIA - vende-se, cl
compressor. Tratar: 373-4830 c/ Ana.

JOGO DE COZINHA - vende-se,
complato, na caixa, cl 1 ano de

garantia. R$ 1.500,00. Tratar: 9132-
6468 cl Célio de Souza.

JOGO DE JANTAR - vende-se, mesa cl
8 cadeiras e balcão em madeira maciça
e 1 bicama. Tratar: 376-2115 Noemia.

lANCHA - vende-se, S. Star 2001,
motor Jonhson, 94 + carreta. R$
15.500,00. Tratar: 9975-6433 c/Abílio.

LANCHONETE - vende-se, Marangoni,
cl campo de futebol suíço iluminado e

cancha de bocha, BR 413, entrada da
Ilha da Figueira. Tratar: 373-3739 ou

373-3872 cl Noel.

lAVA ROUPA - vende-se, Arno e

centrífuga Arno. R$ 150,00. Tratar:
376-2100 cl Angela.

LAVAÇÃO - vende-se, de carro, na

rua Marechal Deodoro, 1470. Tratar:
372-1088 ou 9952-1836.

MÁQUINAS - vende-se, 2 máquinas
retas e 1 overloque, seminovas. R$
3.300,00. Tratar: 9123-5991 ou

9955-2442.

MÁQUINA - vende-se, pI cortar friso
e debrum. Tratar: 9111-8442.

CORREIO DO POVO 9

MÁQUINA - vende-se, de fazer
sorvete e picolé, produtora conjugada
com bojo de 10lts BA16, Gelopar +
freezer 500lts e produtos p/ sorvetes
e picolés. R$ 3.000,00. Tratar: 370-
8283 ou 9;1.22-6978 cl Luiz Carlos.

MÁQUINA - aluga-se, de éobertura e

overloque. Tratr: 9111-8542.

MÁQUINA ROÇAR - vende-se, de

roçar grama, Master 1000 da Trapp.
Tratar: 370-4461.

MERCADO - vende-se, cl 100m2,
7 anos de atuação no mercado, cl
vasta clientela, próx. Met. Menegotti.
Tratar: 275-0112 ou 9123-6562. C/
Marlon ou Ketrin.

MERCEARIA - vende-se, completa,
funcionando com boa clientela,
localizada no Ana Paula. Aceita-se carro
de menor valor. Tratar: 376-1188

MESA - vende-se, de tênis de mesa,

speedo cl rede. Tratar: 275-1099.

MESA - vende-se, de fórmica de
5mts. R$ 150,00. Tratar: 371-6362.

MESA - vende-se, de cerejeira, nova. R$
250,00. Tratar: 372-1488 após 19hs.

MOBILlA-vende-se, compl. de uma

quitinete. Tratar: 9973-3516.

MÓVEIS - vende-se, p/ escritório.
Tratar: 9111-8542.

ORQUIDEAS - vende-se" 250.
Tratar: 371-1641.

PALMEIRAS - vende-se, mudas de

palmeira real. R$ 150,00 (o milheiro).
Tratar: 370-2461.

PIA - vende-se, cl tampo. Tratar:
275-2453 ou 9117-64,04 cl Viviane.

PIERCING - vende-se, de umbigo,
novo. R$ 40,00. Tratar: 370-9340.

PORTA - vende-se, porta guardanapo.
R$ 4,00. Tratar: 376-1458 cl Adelina.

PORTA - vende-se, porta fita K7 ou

DVD, 1,80 alt. x 0,80 l!3rg. R$ 60,00.
Tratar: 376-1458 cl Adelina.

PRENÇA - compra-se, térmica de

transfer, 40x50. Tratar: 374-0989.

ROLOS - vende-se, de malha, saldos.
Tratar: 9111-8542.

SORVETERIA - vende-se, completa.
Tratar: 370-4509.

TElEFONE- compra-se, transferível.
Tratar: 372-1488 após 19hs.

TELEVISÃO - vende-se, 14'. Tratar:
9102-1261 c/ Ivani.

TELEVISÃO - vende-se, 14', colorida,
Semp. R$ 150,00. Tratar: 376-0929.

TíTULO ,BAEPENDI - compra-se.
Tratar: 371-9935.

TíTULO BEIRA RIO - vende-se,
patrimonial. R$ 280,00. Tratar: 371-
4353 ou 9902-0348.

VIDEOCASSETE - vende-se, Sharp,
cl controle, novo. Tratar: 373-2435.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, c/ 5 jogos originais, 1

memory card e 2 controles originais.
R$ 1.100,00. Tratar: 376-2206.

- VIDEOGAME - vende-se, Playstation
I, novo, 1 mês de uso, na garantia,
.cl nota + 2 controles e 6 CD's. R$
380,00. Tratar: .372-3882 a partir
das 17:30.

.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
64. R$ 250,00. Tratar: 370-8381.

VIDEOGAME - vende-se, Playstation
I, novo. R$ 330,00. Tratar: 276-
0476 u 9132-3923 cl Rafael.

VIDEOGAME vende-se,
Polystation, c/2 controles, 1 pistola,
jogos na memória. R$ 50,00. Tratar:
275-0261 cl Joelcio.

IYIASSOTERAPEUTA
I

Rolf Hafemann
'Massagens em Geral
ir 370-1732

372=261pe.leie:9909-20561
Rua JoaqUim Fran<;ÍSco de Paula, 1588 - Chil;n de f>aula - Jarag_uá doSul- se

VIDEOGAME - vende-se, cl vários
jogos na memória, 1 fita, 3 controles,
1 pistola.R$ 90,00. Tratar: 372-0391.

VIDEOGAME - vende-se, Playstation
c/40 cd's. R$ 300,00. Tratar: 9118-
1071 c/ Cristiano.

VIDEOGAME vende-se,
Playstation, cl 2 controles, 14 cd's.

R$ 370,00. Tratar: 370-9836 ou

9122-7953.

VIDEOGAME - vende-se, modelo
novo, Super Nintendo, c/2 controles
e 4 fitas. R$ 160,00. Tratar: 372-
0391.

PLANETGAME
*VENOAS *lOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
víDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV colOR
• GAME BOY AOYANCE
• NINTENDO GAME CUBE

acompanhantes

PARA PESSOAS DISCRETAS E SIGILOSAS.

QUEREMOS REALIZAR TODAS
AS SUAS FAMTASlAS.

CONTATO: (45) 9107-5877
Cf KELY E MARCOS

Você quer viver
momentos de prazer?
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Area de lazer
• Sala de jogos
• Sala de ginástica
• Sauna cl ambiente de descanso
• Salão de festas cjchurrasq. e bar
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground
• Ambientes decorados e mobiliados

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

Perto do Clube Beira Rio. Plantão
de Vendas

(47) 275-3070
R. Marechal Deodoro da Fonseca, 972

Royal Barg Cent�r
[araguá do sul -sc

"Inovando Conceitos de Vida"
(47) 322-8999 (Blumenau)

70 meses para pagar não

pen

�-�oa
IIm�

10:% de entraé« e saldo direto c/a Construtora,
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Bem -aventurados
os pacificadores .....

milhares e milhares de

dos cinco

continentes que saíram as

ruas clamando por diálogo,

negociação e paz, porque

serão chamados filhos e

humanidade não foi levado em conta pelo senhor do poder

que tenta usurpar o lugar de Deus. Desde o princípio da

humanidade vemos a pretensão do ser humano de se colocar

no lugar de Deus. E agora em pleno século 21 temos esta

pretensão refletida na pessoa do Bush, o senhor do poder

que se julga acima do bem e do mal.

Em nome do bem, de combater um ditador, o Senhor do poder

toma-se um tirano, que infelizmente será lembrado ao logo
dos séculos. A tirania chega a ponto de usar o nome do Deus

da vida para tirar a vida de milhares de pessoas. Como igreja,
e pessoas de fé rejeitamos toda e qualquer noção de guerra

santa. Deus é um "Deus de amor e de paz" (2 Coríntios 13.11)
e Jesus declarou "bem-aventurados os pacificadores", e estes

"serão chamados de filhos de Deus" (Mateus 5.9). *

Conclamamos todas as pessoas de fé em Cristo a se

empenharem em iniciativas de paz e em processos de educação

para uma paz duradoura. Tampouco cessem de interceder

pelo término da guerra, pelo respeito ao ordenamento jurídico

internacional, pelo estabeleci-mento da paz, pelo
fortalecimento da ONU e, sobretudo, em favor de todas as

vítimas, muito em especial dentre as populações clvis,

mulheres, pessoas idosas e crianças. "Orai sem cessar." (1
Tessalonicenses 5.17)*
Paz verdadeira que vem do alto, não do alto das bombas

inteligentes, mas de Deus que ouve o clamor do povo no

deserto, que nos dá a sua paz. A guerra insana não pode ter

o poder de nos roubar a esperança, a confiança e a fé. Que
Deus possa olhar pelos humanos, para que possam olhar

pelos irmãos menores, a fim de que nasça a paz verdadeira.

Que zelem pela única casa comum, a terra.

* Declaração conjunta das igrejas Luteranas em favor da

Graça e paz em Cristo!

Pa. ,Sandra Helena Fanzlau " Massaranduba • se

As LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA
A probidade de Pais 'Barreto (226)

Entre os estadistas moços formados pelo
marquês de Olinda, Francisco Xavier Pais
Barreto era uma das figuras mais brilhantes, e
de maior futuro. Atingido, porém, de moléstia
grave, faleceu aos 42 anos de idade, quando'
ministro do partido Progressista. Íntegro na

vida, mostrou que o era até o momento da
morte. No seu delírio, eram estas as suas

Palavras de todo instante:

,- Não dou o dinheiro; o dinheiro do Estado
não é para batotas! Morreu em absoluta
penúria.

'� oaquim Nabuco - "Um estadista do

�Império", tomo II, pág. 54.

HISTÓRIA CORREIODOPOVO 7

POR EGON JAGNOW

Esta foto encontra-se no Arquivo Histórico, contudo não temos a indentificação da mesma.

Registra a construção de um pontilhão. Chamam atenção os arcos de tijolos, que servem para dar

sustentação à ponte, propriamente dita. Quem tiver informções sobre a foto, pedimos a gentilesa
de entrar em contato conosco. Queremos aproveitar para agradecer àqueles que, em outras

ocasiões, auxiliaram em identificar e corrigir dados equivocados.

'}4 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". Opassado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓ POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEl

HÁ·3 ANOS
No ano 2000, sob o título Legalização da ditadura, o Correio do
Povo reagia a Lei da Mordaça, aprovada na Câmara dos

Deputados podia significar um divisor deáguas para a imprensa
no Brasil. Rejeitado pela a maioria do Senado, o texto original
proibiamanifestações de integrantes doMinistério Público, de
magistrados e policiais sobre envestigações em curso, refletindo

HÁ 15 ANOS
Em 1988, com a coordenação de Albertina Klitzke e Carlos

Hoffmann, que em janeiro participavam em Gramado - RS
do VI Seminário de Danças Folclóricas Alemães, a Fundação
Cultural deJaraguá do Sul estava criando um grupo folclórico de

danças germânicas, que objetiva resgatar as tradições folclóricas.
Para tanto, a Fundação estava convidando pessoas de ambos os

sexos, com idade entre 15 e 35 anos, para integrarem o grupo,
dos quais não seria exigida abilidade em danças.
O prefeito Durval Vasel tinha marcado viagem para Brasília,
para apresar a liberação dos recursos dos convênios já assinados
em vários ministérios, além de encaminhar outros pedidos, Era
aguardada a vinda a Jaraguá do Sul, do Ministério da Ciência e

Tecnologia, Luis Enrique, para contatos com bases partidárias.
No campo de obras, informava DurvaLque recuperava o

calçamento e na Vila Lalau executava-se a construção de um

, novo emissário com 700 metros até o Rio Itapocu. A sondagem
da terceira ponte pela firma Batristela para levantar o seu custo. O
chefe do Executivo-confirmava a aquisição de um imóvel para
construção da 4' ponte sobre o Rio Itapocu, na zona urbana, ao
lado daFAMAC, então pertencente ao advogadoMax Bornholdt.
Pensava-se em uma festa típica, que marque as tradições do
município e que cultue a herança dos antepassados estava sendo
viabilizada emJarguá do Sul, de que se originou a Schützenfest(a
Festa dos Atiradores), que hoje perdeu um pouco do intenso

brilho de então, embora continue na sede e interior do

município a cultivar com competições durante-o dia, seguido
de baile a noite, alguns marchando garbosamente por ruas, na
busca do Rei do Tiro que é ruidosamente festejado.

diretamente na imprensa, já que limita o trabalho dos

profissionais da comunicação. A rápida tramitação na Câmara
Federal foi a forma encontradas pelos parlamentares para
contornar a dificuldade em votar uma nova lei de imprensa
extremamente restritiva.A lei não proíbe formalmente entrevistas
de autoridades envolvidas em invetigações, mas determina o,

silêncio sobre qualquer caso cuja divulgação das ações
administrativas "prejudiquem a imagem pública e a intimidade"
das pessoas invetigadas. No fundo, o que está em jogo é o

interesse de algumas dezenas de políticos, corruptos e criminosos

que tentam evitar a divulação de fatos que possam contribuir
com a elucidação& s caSQS em que estão envolvidos. É a tentativa
de limitar o acesso às imformções sobre os trabalhos das CPIs.
Cercear amanifestação de quem informa a imprensa equivale a

restringir o trabalho dos profissionais de comunicação, impondo
umamordaça nas fontes, o que é essencial na apuração dos fatos
jornalísticos. O reporter não pode inventar a notícia, ou se tem o

fio da meada ou não se tem a matéria.
Pretendia deixar imune o Estado contra o vírus. Até então tinham
sido dizia a Secretária de Saúde, Nancy Zimmermann. Em Santa
Catarina eram liberadas 66mil doses.
Cerca ele 11 mil pessoas já haviam passado pelos pavilhões do

Parque de Eventos no primeiro fianal de semana da 17' Festa
Pomerana.O calor contribuiu para o consumo de chope, que chegou
a 12, 9 mil litros em três dias. A Comissão Central Organizadora
reservava uma novidade que atraia centenas de pessoas: a feira

industrial, comercial e de artesanato, oferecendo produtos da terra e

os lançamentos do setor industrial de Pomerode.
No esportemundial apareciam atletas jaraguaenses. Cinco pilotos da
equipeMalwee representavam?Brasil noMundial deBicicross, que
aconteceria na segunda quinzena de julho, naArgentina. O técnico
ValdirMoretri ainda não tinha definido a lista de convocados, mas
afirrnvaque os "bikers"que tiverammelhor campanhana temporada
têm maiores chances de disputar o campeonato. O treinador de

basquete Ito Schiochet era umdosmaiores incentivadores emJaraguá
do Sulprocuravapatrocínios para a temporada.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8CORREIODOPOVO GERAL TERÇA-FEIRA, 1 de abril de 2
--------�------------------------------����------------------------------------------------�------.--�

IINICIATIVA: PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL PARTICIPA DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE SAÚDE

Treinamento em resíduos vai
Auxiliar elaboração de plano

]ARAGUÁDO SUL-Nes
ta quinta-feira acontece o

. primeiro treinamento des
.

tinado aos profissionais da

saúde que lidam com resí

duos e marca o início da

implantação do Plano de
Gerenciamento de Resídu
os de Serviços de Saúde,
programa da Agência Na

cional de Saúde que visa
normatizar as atividades
nessa área e garantir a re

dução dos efeitos nefastos
à saúde pública e ao meio
ambiente provenientes das
formas incorretas no ma

nejo dos resíduos, desde a

geração até a disposição
final, de acordo com o dis

posto na legislação vigen
te.

o treinamento está

marcado para as 19 horas,
no CPL ( Centro de Pro
fissionais Liberais de

Jaraguá do Sul) e serámi

nistrado pelo enfermeiro
chefe do Hospital Jaraguá,
Manzerine Pedro da Cu
nha. Será direcionado aos

profissionais de consultóri
os e clínicas odontoló-gicas,
ambulatórios médicos, de
análises clínicas e Corpo de
Bombeiros.O segundo trei
namento acontece no dia 1 °
de abril, no mesmo local e

cisar Junkes/CPAirton Weber Silva diz que treinamento vai nortear a implementação do pano

data, mas será direcionado
aos profissionais de con

sultórios e clínicas médicas,
farmácias, clínicas e consul
tórios veterinários e outros

estabelecimentos de servi

ços de saúde. Oetreinamen
to está sendo. organizado
pela Comissão de Controle
de Resíduos de Serviços de
Saúde.

De acordo com o Se
cretário Municipal de Saú

de, Airton Weber Silva, a

implementação do Plano
de Gerenciamento de Re
síduos de Serviços de Saú
de é uma opção preventi-

va, reconhecidamente efi
caz e menos dispendiosa
do que qualquer ação cor

retiva. Na avaliação do se

cretário, é fundamental que
as pessoas que trabalham
em estabelecimentos de
saúde conheçam os riscos

associados às suas ativida
des, possuam responsabi
lidades claras e sejam ca

pacitadas para realizar os

procedimentos relaciona
dos com o manejo dos
resíduos.

No que se refere à clas

sificação dos resíduos

quanto aos riscos potenci-

ais ao meio ambiente e à

saúde pública, existem qua
tro grupos distintos: gru

po A, de resídu�s com ris

co biológico; grupo B, de
resíduos com risco quími
co; grupo C, de rejeitos
radioativos e grupo D, de
resíduos comuns (não pe
rigosos).

O Serviço de Saúde
Pública dos Estados Uni
dos identificou 22 doenças
associadas a má disposição
dos resíduos, entre eles o

tifo, a cólera, disenteria,
antraz, tracoma, hepatite B
e tétano.

Vitória - régia gigante é atração turística em Corupá
CORUPÁ - Até o mês

de maio os amantes da na
tureza têm oportunidade
de admirar a beleza e o ta

manho da maior vitória

régia já vista em todos os

tempos. A planta está lo
calizada na propriedade de
Manfred Millnitz, no Bair
ro Seminário, e tem 20 fo

lhas, de 2,40 metros dedi
âmetro e 7 metros de cir

cunferência, sendo que a

primeira semente foi plan
tada há 10 anos, trazida da
Amazônia por um amigo
de Millnitz. Neste sábado,
a vitória-régia floresceu,
fato que acontece apenas
uma vez por ano, e sem

pre à noite. ''A flor apare-
-

-

......... _�...__ .... "',.

Vitória -régia gigante floresce apenas uma vez por ano

ce à noite e depois de cer

ca de 15 horas de vida,
morre", informa Millnitz,
que transformou a sua

propriedade em ponto de

atração turística.

De acordo com o pro
prietário da planta aquáti
ca, durante a final de se

mana as visitas são cons

tantes. "Pessoas de outros

países já vieram ver o plan-

ta. O interesse é devido ao

tamanho que atingem",
explica Millnitz. Segundo
ele, a vitória-régia morre

quando chega o inverno,
mas ele tira uma semente e

volta a plantá-la no lodo
da lagoa, recomeçando
um novo ciclo. ''Até agora
ninguém conseguiu expli
car os motivos que levam
ao crescimento inusitado
desta vitória-régia:', ques
tiona o proprietário.

A propriedade de
Manfred Millnitz fica na

Rua Doutor Francisco

Piccioni, número 540. Para

ver a planta o ingresso é

R$ 1,00 e para estudantes
o preço é de R$ 0,50.

15 O Schützenfest recebe

sugestões da comunida
]ARAGUÁ DO SUL - Sá

bado último aproximada
mente 50 pessoas, repre
sentantes das mais diversas

entidades, foram até o Par

que Municipal de Eventos
com o objetivo de contri
buir com sugestões sobre
a organização da 150

Schützenfest, que acontece
em outubro. A reunião foi
coordenada pela Comis
são que organiza a festa e

teve por finalidade recolher
o máximo de idéias e suges
tões para serem introduzidas
na festa deste ano.

De acordo com a se

cretária da Comissão Cen
tral Organizadora da 15 o

Sch iitzenfesr. Daniela

Lenzi, o encontro foi bas
tante produtivo. ''As suges
tões foram muitas e as

mais variadas possíveis.
Agora, vamos fazer um

relatório, que será analisa-

do pela Comissão. O
for- possível e viável,
mos colocar em práti
afirma Daniela.

Ainda de acordo

Daniela, os participant
reunião foram divididos
11 grupos de interesse,
apontaram o que ac

que poderia melhora

desempenho da festa.
A decisão de cham �

comunidade para dar o

parecer surgiu devid
necessidade de dividir c
as pessoas envolvidas
evento os propósitos
organização.

"Queremos que a f�
.

deste ano seja a maior'll�
melhor dos últimos tea�
pos e para isto resolve (

envolver vários segmenm
da nossa sociedade e I

gãos da nossa região �(
planejamento da mesrn"E

a
argumenta. O

Integrantes da Comissão Organizadora querem sugest

UNERJ ENSINA A RECUPERAR MOVÉIS
O Centro Universitário de Jaraguá do Sul, através
coordenação de Extensão e Relações Comunitárias,
cerrou ontem as inscrições aos interessados em faze
curso "Recuperação de Móveis". Com duração de

horas, o curso está previsto para abril, com aulas sem

às segundas-feiras, das 19 às 22 horas. Com limite de

vagas, podem participar do curso ex-acadêmicos, es

dantes, professores e comunidade.
Durante as aulas, os participantes aprenderão sobr

descupinização, correção de peças com lixas e ma.

esquema de cores, diferenças entre os materiais, cons
vação e limpeza dos materiais e equipamentos, além
diversas técnicas para pintura em madeira.

O curso vai preparar os participantes para que poss
desenvolver habilidades e competências, que repres�
tam diferenciais na atuação profissional.

fin 9JJvAtlWlÚY ft. JI;�"-Y CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

lVlédico Oftalrnologta
I �spccl�aç�o: Hospital, d� Clinicas Estado ;10 Rio ?e JaneIro,

�'CUl"SÓ..
' lia

Sociedade.
Brn51'leíra de 01WmologJa

.. '.
(lo

R.i
o
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e

J.anc.Fone: (047) 275-11 SO

A�. Mal. Deodoro, 776.- Sa��!: Ed. M�imVI'!!1 Cenl
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ICONFUSÃO: BRIGA ENTRE OS DOIS TEVE INfclO EM CORupA � fOI REGISTRADA NA DELEGACIA DE JS

Jardineiro mata homem com

dez facadas no centro de JS
entrou em óbito em segui
da.

esfaquear Xavier.

Depois de desferir

aproximadamente dez fa

cadas nas costas e no tó

rax da vítima, o agressor

jogou a arma no jardim de

uma residência localizada

naquelas imediações e fu

giu do local. O Corpo de

]ARAGuA DO SUL -

Uma briga que começou

na noite de sexta-feira, por
volta das 23h30, na cidade

de Corupá, acabou em

morte na madrugada de

sábado, em Jaraguá do Sul.

A confusão começou

quando o jardineiro Osni

Kinen, 41 anos, se desen

tendeu com o plantador
de banana, Emerson

Donizete Xavier, 30 anos,
no centro de Corupá. Os
policiais foram acionados,
deslocaram-se até o local

e prenderam os dois em

flagrante por vias de fato.

Por não haver plantão na

Delegacia de Corupá, a

dupla foi trazida para a

DP do Município. Após
serem ouvidos, foram libe

rados.

Apesar de terem passa
do pela polícia, a intriga
entre os dois não teve fim

e a' briga recomeçou, por
volta das 3h30 de sábado.

Kinen e Xavier passaram a

discutir próximo ao Colé

gio Jangada, começaram
luta corporal, até o mo

mento em que o jardinei
ro puxou uma faca escon

dida no shorts e passou a

A Polícia Militar efe

tuou diversas rondas pelas
redondezas e encontrou o

acusado, sujo de sangue.
Kinen confessou o crime

e foi levado para a Dele

gacia de Polícia Civil, onde
Bombeiros Voluntários de' foi lavrado o flagrante.
Jaraguá do Sul foi aciona- O jardineiro vai res

do para prestar socorro e ponder inquérito policial
encaminhou Xavier ao por homicídio e está no

Pronto-Socorro do Hos- presídio da cidade, aguar
pital São José, mas ele não dando julgamento.
resistiu aos ferimentos e (FABIANE RIBAS)

& � e

�araguá do Sul - A guarnição do Corpo de Bombeiros
rWolunt�rios que opera no Bairro João Pessoa foi
teacionada para prestar atendimento a uma vítima de
:�cidente entre carro e poste. O fato foi registrado na

:nmanhã de ontem, por volta das 9h50, na Rua Waldemar
� r,rubba, próximo ao Portal de Jaraguá do Sul. Occndutor
D(lo veículo Chevete, placa AAT-9068, de Schroeder,
rferdeu o controle do carro e acabou saindo da pista,
atingindo um poste. Segundo informações dos
ocorristas, a vítima sofreu escoriações pelo corpo e

oi encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital e

aternidade São José.

Polícia prende em flagrante dupla com
15 quilos de droga

]ARAGuA DO SUL -- tecelões Valdecir de Nora, PolíciaCivil, onde vão res-
Durante trabalho de blitz, 23 anos, natural de Toledo, ponder inquérito policial
a Polícia Militar abordou o no Paraná, e o menor R.V., por tráfico de entorpecen-
veículo Fiat Uno, placa 17, natural de Mundo teso

LZT-9389, de Jaraguá do Novo, noMato Grosso do Na tarde de domingo

rJ Sul, que estava em atitude Sul. os policias autuaram em

• suspeita na Rua Reinaldo Durante vistoria, os flagrante mais um caso de

Rau, em frente ao Posto de ,policiais encontraram dez drogas, por volta das 15

Saúde. tijolos de maconha, so- horas. c.P.S, 19 anos, tinha

O fato foi registrado na mando aproximadamente aproximadamente 40 gra-

noite de sexta-feira, por 15,8 quilos. Os dois foram mas de maconha e tam-

volta das 19h40. No inte- detidos em flagrantee con- bém foi levado à delega-
rior do carro estavam os duzidos à Delegacia de cia. (FR)

Três casos de furto registrados pela
Polícia Militar em Jaraguá do Sulmais avan

técnicas
tratament

Conta inclusive
serviço próprio
documentação

radiográfica. Dr.Jon
a sua equipe se

sentem felizes pelo
reconhecimento do
seu trabalho, pois
todos os dias se

esforçam para serem e

darem o melhor de si.

]ARAGUA DO SUL -

Três casos de furto foram

registrados neste final de

semana pela PolíciaMilitar.
�e acordo com informa

!ões do relatório, o primei
ro caso foi registrado na

madrugada de sábado. O

proprietário da moto

Banda CGjTitan, placa
MAS-3841, de Corupá,
cor vermelha, comunicou
a polícia -- às 11 horas-

que a motocicleta havia

.sido furtada.yna Rua Do-

mingas Anacleto Garcia,
próximo da casa de um

amigo..
No mesmo horário, no

loteamento Ouro Verde,
uma pessoa informou que
ummarginal havia entrado
em na residência e furtou

trado na manhã de domin

go, por volta das 7h30. A

guarnição da' Pm foi soli

citada na Rua Antônio

Zimmermann, centro de

Guaramirim, para tentar

.
deter o marginal que havia
furtado um aparelho de

um relógio, duas correntes
banhadas a ouro e uma

bicicleta feminina, cor ver-
'

melha, que o agente do.
furto utilizou para fugir do
local.

O outro caso foi rezis-

som.

Após efetuar diversas
rondas, os policiais encon
traram R.S., 22 anos, e o

menor M.J.B, 17 anos,

,ambos com o objeto do

furto. (FR)
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IDESEMPENHO: ORGANIZADOR SALIENTA O NíVEL TÉCNICO DOS ATLETAS, QUE ESTÁ CADA VEZ MELHOR

Tênis de Mesa reuniu atletas
nas dependências do shopping

]ARAGuA DO SUL - A

primeira etapa do Torneio

Norte Catarinense de

Tênis de Mesa 2003, rea
lizada neste final de semana

nas dependências do

Shopping Brelthaupt,
contou com a participação
de cem atletas dos muni

cípios de Guaramirim,
Itajaí e Jaraguá do Sul. Na

opinião de um dos orga
nizadores, Marcos Albino,
a competição pode ser

avaliada como boa, se leva
em consideração o fato de

ter sido a primeira prova
de tênis de mesa deste ano.
"Um dos pontos que vale

ser destacado é o nível

técnico, que a cada ano

vem melhorando mais, o
que significa que os atletas

estão treinando e bus

cando melhorar a perfor
mance", enfatiza.

Entre os destaques,
Alisson de Gasper, foi

Horst 8aümle

Destaques serão convidados para treinar pelo Município

campeão na categoria Pré
mirim 9 anos masculino;

Luiz Felipe da Silva,
levou o principal troféu na

categoria Pré-mirim 11

anos masculino; Yuri

Blenke, de Itajaí, ficou em

primeiro na categoria Mi
rim masculino; Willian

Fagundes, campeão no

Infantil mascülino; Felipe
Testoni, de Itajaí, primeiro

colocado no Juvenil
masculino; Áureo Michels,
campeão no Adulto mas

culino; Kettley de Freitas,
campeão no Pré-mirim 9

anos feminino; Jéssica
Lemes, primeira colocada

no Pré-mirim 11 anos fe

minino, eJaqueline Menon,
de Itajaí, campeã noMirim
e Infantil feminino.

Entre as instituições de

ensino, a EscolaMunicipal
de Ensino Fundamental

Ribeirão Molha ficou em

primeiro lugar na etapa,
somando 406 pontos,
seguindo do Colégio São

José de Itajaí, com 360

pontos, e a Escola de

Ensino Básico Giardini

Lenzi, com 196 pontos.
"Esse ano a disputa entre

as escolas deve ficar mais

acirrada, pois atletas

perceberam que quanto
mais participantes a escola

tem, mais pontos ganha.
Já que todos os parti-.
cipantes ganham pontos,
é um trabalho de equipe",

.

diz.

O Torneio Norte Cata

rinense de Tênis de Mesa

2003 conta com oito eta

pas esse ano. A próxima
prova está agendada para
o dia 26 de abril, no

Colégio Marista São Luís.

(FABIANE RIBAS)

Tenistas jaraguaenses destacam-se no Grand SlamTim
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Baependi de Tênis

participou no último final
de semana do Grand
Slam Tim de Tênis -

primeira etapa do cam

peonato estadual da tem

porada 2003 da Federação
Catarinense de Tênis-, na

cidade de Joinville, ob
tendo expressivos resul

tados. .

O tenista Paulo Ferreira
da Silva Neto sagrou-se

campeão da segunda
Classe A, Artur Son

nenhohl foi vice-campeão
da mesma classe. Além

disso, houveram os se

guintes semi-finalistas:

Mary Jones Ferreira da

Silva, Marcílio Ferreira da
Silva Filho, José Celito

Moraes de Córdova e

Paulo André Hufenussler.

Após esta etapa válida pelo
ranquing da federação,

Paulo Ferreira 'da Silva

Neto, o Netinho, atingiu a

primeira colocação na

categoria, conforme in

formações do vice-pre
sidente da ATJ (Asso
ciação dos Tenistas de

Jaraguá do Sul) José Celito
Moraes de Córdova.

.Nadadoresparticiparamernduasmmpetiçãesno fimdesemana
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Ajinc/U rbano /
FME participou de duas

competições neste final de
semana. Na capital do
Estado, disputaram o

Campeonato Estadual

Mirim/Petiz de Natação,
primeira etapa do ano da

competição, realizada na

piscina do Clube 12 de

Agosto, contando com 11

equipes de todo o Estado.

A equipe jaraguaense par
ticipou com nove nada
dores nas categorias Petiz

1 (11 anos) e Petiz 2 (12
anos)e conquistou seis me-

•• , • .Y h·.. ·.,

dalhas de ouro, nove de

prata e cinco de bronze,
totalizando 20medalhas, O
técnico Ronaldo Fructuo
z o enfatiza que a nova

geração de nadadores
revelados nos Circuitos
.Tnterescolar de Natação
"Troféu Ernani Volpi
Coitinho" fez bani to,
tendo inclusive conquis
tado o primeiro lugar no
revezamento 4 x 50 metros
livre feminino e, no mas

culino, garantiu a segunda
colocação, numa disputa
acirrada com a equipe de

Lages.

As revelações ficaram

por conta de Adriana

Lessmann, com três meda
lhas de ouro e uma de

'prata, além de Midiã de

Andrade, com uma meda

lha de ouro, uma de prata
e 1 de bronze.

Na Travessias Unipra
ias, realizada em Balneário

Càmboriú, última etapa do

Circuito Mercosul de

Travessias de 2003, a equipe
participou unicamente com
dois nadadores na categoria
Sardinha (11 a 13 anos):
William Maul e Rodrigo
Demarchi. Os atletas obti-

veram dois troféus, com
William em segundo lugar e
Rodrigo com quarto. Na

classificação geral do Cir

cuito Mercosul de Traves

sias, os mesmos nadadores

obtiverammais dois troféus,
sendo William Maul como

terceiro colocado e Ro

drigo Demarchi, como

quarto.
O próximo desafio

será o Troféu Fita Azul de

Velocidade, que será nos

dias 4 e 5 de abril, no com
plexo Esportivo do Sesi,
em Blumenau. (FABIANE
RIBAS)

InfantoFeminino é camp

Torneiode tênisno fimdo rn:a
na

]ARAGuA DO SUL - A lhores tenistas do Circte
segunda etapa do Circuito Nacional, como DiegoO
Unimed de Tênis, promovi- bas, de Joinville, e B� 1

do pela CBT (Confedera- Rosa, de Florianópolis" te

ção Brasileira de Tênis) será para Jaraguá do Sul. Se�ri(
realizada no período entre do informações do p
28 de abril e 5 de maio, em dente da entidade espo
Jaraguá do Sul O Circuito Eduardo Vazquez Clai

UNIMED faz parte de eles já passaram pelo
uma das etapas do Cam- cuito anteriormente e t<peonato Brasileiro de Tênis estão fazendo parte
de Campo, na categoria equipe brasileira para
Infanto-Juvenil. A disputa Davis, prometendo b�or

envolve mais aproximada- tanto quanto o Guga.la
mente 400 adeptos desta Beira Rio Clube de Cantia

modalidade esportiva, vin- os jogos vão acontecerlet
dos de diversos Estados de quatro quadras e no Cl ó:
todo o Brasil, o que vaimo- Atlético Baependi em tr)OI
vimentar o Município e re- Paralelo ao evento

gião. A competição prevê a A1J, juntamente com a 110
participação de atletas nas med e Prefeitura Muni�al
categorias 10, 12, 14, 16 e de Jaraguá, estarão tr�é
18 anos, no masculino e portando alunos de esce

feminino. públicas para assistirem
A realização deste ev.en- mas das partidas, será of

to é fruto da iniciativa da cido lanche para as crian

ATJ (Associação dos Tenis- visitantes. ''Aintençãoép
tas de'Jaraguá do Sul) e do mover a divulgação e d

Beira Rio Clube de Campo, pertar o interesse por 00'
juntamente com o Clube modalidade esportiva", �
Atlético Baependi 0, me- (FR)

�J! .s: C:J �8.�613�/O�Ol�7.�orn,
i público que requereu junto à FATMA a renovação d�! da licença ambiental de operação (LAO), par,

..............
,1 fabricação de fitas elásticas, cordões e tingimento
nas instalações situadas à rua Germano Wagner
1000, Jaraguá do Sul- se.

! Jaraguá do Sul, 31 de março de 2003.
L__�"�__ . , ......; .. _",__ " __,,,,,__ �,,,,, ,,,,,,, .. ,,,_ ... ,,,,,,_�,," .. _"_",�,,_,_,,,__,_."

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Ajab/FME Infan

to feminino sagrou-se cam

peã do torneio início do

Campeonato Paranaense

de Basquetebol. Atual vice
campeão catarinense, o

grupo jaraguaense foi con
vidado pela federação pa
ranaense para participar do
torneio e acabou vencendo
todos os jogos.

(Ajab /FME 34 x 26

Colégio Marista, Ajab/FME
28 x 4 Universidade do

Esporte, PM São José dos
Pinhais 22 x 28 Ajab/FME,
Ajab/FI\1E27x20TrêsMarias.

Por ser um torneio início
as partidas foram disputa
das em apenas dez minutos,
tempo equivalente a um

quarto de um jogo normal.

Conforme avaliação do téc
nico JÓlio Patrício, a Ajab/
FME encontrou algumas

dificuldades devido à
estatura das pivôs, o q�'
de ser compensado
muita velocidade no �O
e uma forte marcaçl
defesa para as dispu
Campeonato catarinja.A,· d

. rI
.

estrela a eqw ,

marcada para o próa.
dia 15, quando

Vai�"rpecó enfrentar a

revivendo a final do '(i)

estadual, No sábado, (i)

a vez de enfrentar o e

de Basquete, em Xam,ri
As atletas que atuafe

equipe Infanto são:1
Paula do Nascimento'im
tinaJark, Francine Pan

.
at

Gabriela Albuquell
Gabriela Silva, Isa]
Obenaus, Jéssica Sf
Jucinéia Formigari, o

Regis,Maria Helena Bal

Mayara Spezia, Ra a

Anton.
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riciúma derruba o FIu

ula Pereira comemora o
o diamento da Série B

o técnico do.Avaí, Lula Pereira, se mostrou satisfeito
J�om o adiamento do início do Campeonato Brasileiro
!. a Série B. A Segundona, que começaria no próximo
1 'a 5, terá o seu início no dia 18 de abril em função da

:rlegociação com as emissoras de televisão: "Foi bom,
]lÓS teremos mais tempo para trabalhar e os jogadores
!1>oderão se conhecer melhor", disse o treinador.
to 'Lula Pereira disse ainda que a falta de entrosamento

�lo time realmente era o maior motivo de preocupação
.

iara ele: ''A gente tinha essa preocupação. Agora ficou
,a

Ih "

_

ne ar, completou Lula.

Megasena
concurso: 449

�01 - 08 - 24 - 34 - 49 - 56

1 ° - Prêmio: 41.333
2° - Prêrnio.. 21.405
3° - Prêmio: 71.752
4° - Prêmio: 70,888
5° � Prêmio: 18.327

Quina
concurso: 1126

05 - 41 - 56 - 74' - 79

Lotomania
concurso: 302

Loteria Federal
concurso 03721

02 - 03 - 05 - 1 7 -

II 19 - 22 - 31 - 33 -

t! 38 - 41 - 49 - 56 _

58 - 71 - 84,- 87-
90 - 92 - 96 - 00
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IMICRORREGIONAL: COMPETiÇÃO ENVOLVEU 35 ATLETAS E ARRECADOU 60 QUILOS DE ALIMENTO

]ARAGuA DO SUL -

Mais de 500 pessoas pres
tigiaram as provas do

primeiro Campeonato
Microrregional de Skate
Ponto Certo, realizado na

pista localizada no pátio do
Ginásio de Esportes Ar
thur Mülller. O evento

aconteceu no domingo e

envolveu cerca de 35 atletas
vindos da microrregião do
Vale do Itapocu. O orga
nizador do evento, Eder

Otto, diz que a competição
foi sucesso, o tempo cola

borou, o público compa
receu em massa, lotando a

arquibancada e laterais do
local do evento. Na opor
tunidade, houve apresen
tação de atletas profissio
nais para incentivar os

adeptos desta prática es

portiva, além de despertar
interesse nos demais, de
forma a difundir ainda
mais o esporte.

-- Competições como
esta são importantes para
motivar os skatistas. Tem
bastante gente que pratica
esta modalidade, conside
rada o surf do interior,

Manobras radicais 'de' skatistas
atrai público de 500 pessoas

Show de manobras dos Skatistas reuniu pessoas de diversas cidades

mas precisam participar de
eventos como este para
sempre buscar aprimorar
a técnica e melhorar as ma-

, nobras --, diz. Entre os

principais destaques, na

categoria Iniciantes, os três
primeiros colocados fo
ram Douglas Cardoso,
Carlos Gaspar e Jackson
Rodrigues (Quinho), res
pectivamente. Na Ama

dores, Felipe Angelis (Gor-

do), Tiago Vieira (chavei
ro) e Sidney Veridiana

(Sidj.: Ao todo, foram
arrecadando 60 quilos de

alimentos não perecíveis,
que foram entregues on

tem à tarde para a Irevi

(Instituto de Reabilitação
Encontro com a Vida).
"Também temos de nos

preocupar com a questão
social."

Devido ao sucesso do

campeonato, Otto preten
de realizar outro no pró
ximo mestre, mas de pro
porção maior, podendo
ser inclusiveuma etapa do
Sul-Brasileiro. ''Ainda não

definimos nada, mas cer

tamente a outra compe
tição vai acontecer na

cidade de Guaramirim e

vamos abrir para as demais

regiões", afirma. (FABIANE
RIBAS)

Resultados da quarta rodada da LigaNacional de Futsal
Maringá (PR); e UCG/Pal
meiras/Goiás 3 x 4 Sei!
Dom Bosco, no Ginásio
Hamilton B. Velasco, em
Palineiras de Goiás eGO).

No início de todos os

jogos, foi cumprido um

minuto de silêncio em ho

menagem ao vice-presi
dente da Federação Paulista
de Futsal, Tsuyoshi Eno
mura, que faleceu no final
de semana.

1 x 2 Ulbra, no Ginásio do
Centro Municipal, em

Carlos Barbosa (RS); ECB/
São. Bernardo 2 x 5 Barueri/
Penalty/Pueri, no Ginásio
do Esporte Clube Banespa,
em São Paulo (SP);Joinville
E.C/FME 5 x 2 AABB/
Umbro, no Ginásio SER

Tigre, em Joinville (SC);
Poker/Maringá/Amafusa 2
x 4 MaLwee/Jaraguá, no
Ginásio Chico Neto, em

ra vencer Paulo Murse. O
time baiano pressionou em

busca do empate ainda na

primeira etapa, sempre
pelas pontas, com cruzá-

, mentos facilmente corta

dos pela zaga alvinegra,
No segundo tempo o

Figueirense iniciou pressio
nando e tendo total con-

Figueirense arranca empate com o Vitória fora de casa

násio J. Cambaúva Rabelo,
,

em São Caetano do Sul

(SP), o São Paulo/São
Caetano empatou com a

UCS/Multisul, em 4 a 4.

E, por fim, Minas Tênis
Clube e Londrina/AABB
fizeram 1 a 1 no Ginásio
da Arena Telemig Celular,
em.Belo Horizonte (MG).

Os outros cinco resul-:
tados que completaram a

rodada são: Carlos Barbosa

balado pela conquista do

Campeonato Catarinense,
o Figueirense saiu na frente
aos 18 minutos do primei
ro tempo, com um gol de
Renato.

Mesmo desequili-'
brado o atacante aprovei
tou boa jogada de Danilo

pela esquerda e chutou pa-

, 'troei do meio de campo,
enquanto o Vitória atacava

de forma desorganizada.
Mesmo assim o time baia

?o chegou ao empate aos

39 minutos. Almir cruzou

pela esquerda, Edson Bas
tos saiu mal do go] 'e

Nádson ampliou o placar
definindo o marcador.

]ARAGuA DO SUL -- A

quarta rodada da Liga
Futsal2003, realizada neste'
sábado, foi marcada pelo
equilíbrio. Dos oito jogos
realizados, três terminaram
em empate. A rodada

contou, no total, com 46

gols. No Ginásio Gigan
tinho, em Porto Alegre
(RS), Internacional e Atlân
tico/Erechim fecharam o

placar em 3 a 3. Já no Gi-

]ARAGuA DO SUL -

Vitória e Figueirense em

'pataram por 1 a 1 na tarde
deste domingo no Estádio
Barradão, em' Salvador,
pela estréia das duas equi
r= no Campeonato Brasi
leiro. Renato marcou o gol
dos catarinenses, enquanto
Nádson descontou. Em-
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