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Acusado pelo homicídio do professor de capoeira foi reconhecido pelos alunos na tarde de ontem, na

Delagacia de Polícia Civil de Jaraguá do Sul. Ele foi encaminhado para o presídio, onde aguarda julgamento

Mestre de capoeira foi morto
na frente do filho e de alunos
o professor de capoeira João Carlos da Silva,

36 anos, foi assassinado na tarde de sábado, na
escola Victor Meirel1es, no Bairro Três Rios do

Norte. O acusado, paulista Marcos César

Antônio, 26 anos, desferiu três tiros contra a

vítima, que foi atingida duas vezes. Além de

aproxidamente 15 alunos, o crime foi presencia
do pelo filho, de seis anos. PÁGINA 8

.
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avio eta

Curso aconteceu na carreta móvel do Senac,
estacionada junto da Praça Ângelo Piazera

Crianças aprendem culinária
Sábado último 19 crianças com idade entre

10 e 12 anos participaram do primeiro curso de

culinária destinado aos pequenos. PÁGINA 5

o ex-deputado federal e ex

presidente estadual do PSDB,
Vicente Caropreso, afirma que

.

ainda está avaliando sua situação
dentro do partido.

PÁGINA3

Creche ll1a�ada
de forma diferente
As crianças do Instituto de

Educação Infantil Márcio Mauro

Marcatto Filho prestaram,

homenagem ao prefeito Irineu

Pasold com flores e canção que diz:

'Obrigado de coração pela
dedicação'. PÁGINA 6

Construsol em
foco naAcijs
f'. Construsol foi a primeira
empresa a participar do plano
de apresentação semanal da

Acijs: "Espaço Empresarial".
PÁGINA4

Beto Alchini lidera

campeonato estadual

de velocross
PÁGINA 9

Nadadores deJS
destacaram em

duascompetições
PÁGINA 11

A meta da prefeitura é atingir mais de 7,5 mil

pessoas com 60 anos ou mais. A vacina é gi'atuita Cotação de ontem
Compra venda

COME.RCIAL 3.15eO 3�1520

PÁRALE.LO 3.1700 3.2700

TURISMO 3.0600 3.2000

Luta contra a gripe emJS
o chefe da divisão de epidemiologia, Sebastião

Rezende fez o lançamento da campanha de

vacinação de idosos contra a gripe PÁGlI'ílA 6
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Fora do COIllUIll
ELIANE WILBERT,

Guerrear é fora do comum, é esquecer de que Deus quer

que amamos uns aos outros.

É passar por cima da lógica de que somos todos irmãos,
independente de raça,' cor ou país.
Dependemos todos de comida e água para sobrevivermos,
do ar puro, de alegria e de paz.
É fora do comum usar o povo como escudo de uma batalha,
crianças tomo fonte de vingança.
Sei que sua vitória "Ditador", não falha, mas dessa criança
você tirou a esperança.
É fora do comum, derramar sangue para orgulho de seu

próprio ego, pessoas mortas como troféu. É como mostrar

uma paisagem destruída para um cego, seria melhor apenas
falar de uma brilhante estrela no céu.

É fora do comum, brigar por algo que �em a eles pertence,
se a terra pudesse falar, que os dois rivais perdessem, para
ver que nenhum deles à vitória merece,

É comum amar nossa pátria, nosso país onde vivemos.

Mas é fora do comum morrer ou matar por ela!

A prepotência emerge
SILVIO LUZARDO - Bacharel em Direito e Professor de
Comunicação - E-mail: luzardo@linhalivre.net

Conflitos existem. É da natureza humana. As nações são

comandadas por seres humanos. Portanto... Mas, existem
formas de agir. Testemunhei um fato, em 1979, que é

pertinente, por analogia. Em uma ocorrência, um policial
se deparou com um meliante alterado emocionalmente. Ao

se aproximar, o indivíduo rompeu a camisa, saltaram os

botões e vociferou: "venha, se for homem!". O policial se
deteve um pouco. Colocou as mãos na fivela do cinto.

Tirando o cinto e a arma, entregou ao auxiliar. O meliante

ficou aparvalhado, com aquela ação inesperada. "Vamos
conversar", disse o policial desarmado. O indivíduo se

acalmou e, em seguida, foi recolhido, sem resistência.

Entre o ato isolado de coragem dopoliçial e o .mundo de

hoje existe uma distância enorme. Dolorosi:,Óuçl. Os EUA,'
nação referência na defesa dos princípios democráticos, qu� .

'

influenciou nossos inconfidentes e mais tarde' 'b�.
republicanos, não é mais a mesma. O cint? da democracia,
que protegia suas instituições, cede lugàr à arbitrariedade,'
ao abuso do poder e da autoridade .acima das convenções
que ela mesma estimulou a criarj Ag� de maneíra despótica,
no alvorecer da uma condutaj irrsana, tentando impor

" ,:�rguri1�ntós que h�cí:convencem séquer uma criança. Nessa
�etáfora infrutífera que antecede um novo e inexplicável
conflito, desejaria que os EUA agissem como agiu aquele
policial destemido. Dando o exemplo de grandeza,
dignidade, altruísmo e firmeza no exercício de uma liderança
ue o Sr Bush e seus se uidores teimam em usur ar.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, �u pelo e-mail: r�d,!caó@jornalc?rr�iqdopovq.c0f!l.br. As cartas devem conter o ende�eço ou
telefone para contato .. 0 jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correçoes ortoçráffcas e

gramaticais necessárias.

OPINIÃO

A morte do mestre r
Joãzinho, João ,Carlos da Sil-

va, 36 anos, assassinado na

tarde cié sábado, nas depen
dências .da Escalá Municipal
de Erisirro' Fundamental
Victor -Meirelles, no Bairro

Três Rios do Norte suscitou

uma polêmica com relação
aos números.de criminalidade

registrados emJaraguá do SuL
O que levou uma pessoa a

cometer tal atrocidade ao

mestre, que pregava, acima de

tudo, paz em suas apresenta
ções. Ele ensinava a prática
da capoeira para aproximada
mente 50 pessoas, em diver
sas instituições de ensino,
Natural de Mato Grosso,
Joãozinho também fazia apre
sentações gratuitas no Lar das
Flores, de Jaraguá de Sul, e

_ Apae (Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais), de
Guaramirim. A vítima foi en

.terrada no domingo à tarde,
no. cemitério da Vila Lenzi,
onde foi homenageado por
mestres e alunos.

A violência não pode ser

atribuída somente a um ou

illguns fatores específicos,
mas pode-se estimar sem
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Oquelevou
.

umapessoa .

acometer tal
.

atrocidade.ao
mestre...

medo que a falta de perspec
tivas, o desemprego, o

consumismo desenfreado, o
consumo de drogas, entre
outros, criam o ambiente ide
al para o desenvolvimento
deste monstro que poderá ter
nascido por outros fatores tais
como psicológico. Suas cau

sas que são objeto da socio

logia, psiquiatria, psicologia,
dão margem a.estudo à parte,
complexo e trabalhoso, mas
fica a mensagem de que suas

conseqüências podem ser efi

cazmente combatidas e mes

mo refreadas a tempo com

medidas práticas e que não

estão apenas a cargo do go-
verno.

Cidadãos comuns podem
e devem contribuir para a mu

dança no cenário de violên
cia urbana em que vivemos

sem que se espere apenas por
um Estado provedor. Nunca
é demais recordar que a Se

gurança Pública é posta como

direito e responsabilidade I

todos pela própria Consa
ção Federal.

'.f;

É preciso que os crinn

sós sejam persuadidos a ni

_J reincidirem e os cidadãos'

timulados a não violarem

preceitos legais postos adrri

nistrativa e judicialmenteji
a pressão é necessária, a V�

lência não, devendo o Elil'

do, assumir a sua parcela
responsabilidade, com a ao

ção de Políticas Sociais aOI

quadas para combater a III

séria, desemprego, e tamb'
o fornecimento de umaSeg'
rança que haja persuadindo!
cidadãos a cumprirem k

cujo conteúdo fático reco

çam, dando-lhe legitimida'
e efetividade social plenal
não o mero obedecer p"
medo, pois o que se remes

sempre é o que se respeita.
Há, portanto, a urgente r,

cessidade de se adotarem
líticas governamentais rnt

-

eficientes, principalmente O

área social e educacional,l.l
modo a propiciar um ver�
deiro diagnóstico dos probl
mas encontrados relacionao
a criminalidade e violência

Os textos e' colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jOf1l1

Violência Urbana
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No sábado último o diretório municipal do PT realizou

sua primeira reunião de planejamento deste ano, O en

contro aconteceu durante todo o dia, na sede do Sindi

cato dos Trabalhadores na Alimentação e .contou com

a presença de aproximadamente 25 pessoas, entre

filiados e simpatizantes. De acordo com o presidente
do diretório municipal do PT, Luiz César Schôrner, o

planejamento é válido por urn ano. Foram analisadas,
entre outras coisas, as ações do Partido dos Trabalha

dores na região, as estratégias de atuação diante da con

juntura social e politica e 'as formas para o partido con

tinuar crescendo.

FORMAÇÃO
Os integrantes do diretório
municipal do PT de

Schroeder participaram,
sábado último, da segunda
reunião de formação. A
reunião foi na Escola Es

tadual Luiz Delfino, das 19

às 22 horas e contou com

a presença de filiados e sim

patizantes. As reuniões de

formação, promovidas por
todos os diretórios do Par

tido dos Trabalhadores da

região, são coordenadas

pelo professor Ancelmo
Schôrner e viabilizadas
através do gabinete do de

putado estadual do PT,
DioneiWalter da Silva. De
acordo com Schôrner, du
rante as reuniões, o públi
co discute, entre outras

coisas, i recente história de

formação do Partido e sua

atuação no Brasil.

FILIAÇÃO
O ,professor e arn

bientalista Emerson Ale

xandre Gonçalves deve

assinar ficha no PMDB.

Pelo menos é isso que di
zem alguns peeme
debistas de Jaraguá do Sul,
que confirmam a intenção
do ex-petista de ingressar
no PMDB. Gonçalves
desfiliou-se do PT no fi

nal do ano passado, depois
das eleições e, ao que pa
rece, também largou a co

ordenação da Associação
de Educação Ambiental

de Jaraguá do Sul, Fontes
do PMDB afirmam que
a ficha do ex-integrante do
PT de Jaraguá do Sul já
está nas mãos do diretório
do PMDB para análise. O

desligamento de Gonçal
ves do PT deu-se por pro
blemas de ordem interna.

DEVOLUÇÃO
O pp (partido Progressita e ex-PPB) de Florianópolis
ingressou com duas ações contra os deputados Simone
Schramm e Gilmar Knaesel. A ação contra Simone pede
de volta a cadeira ocupada por ela na Assembléia

Legislativa, por pertencer ao partido. A ação contra

Gilmar pede a extinção de seu mandato parlamentar
Na base da ação, fundamentada em vários princípios
constitucionais, na Lei Eleitoral e no Estatuto do PP,
chega-se à conclusão de que nenhum dos dois obteve
votos sufIcientes para se eleger. O estatuto do PP frisa
que é a fIdelidade é a condição básica para filiação na

SIgla.

ENTRE ASPAS "_�_

"Q
.

uem não estiver contente, que procure outra'
Sigla" A f' -,

d
,.

di d. a rrrnaçao e o secretário-a Junto a

Secretaria de Desenvolvimento Regional,
peemedebista Ronaldo Raulino, ao referir-se aos

prOblemas de ordem interna do PMDB.

Dr. Pedro Chuji Niahimori
CRM 2678

Dr. :Ivo Knut Andera .rú�ior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
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I DEFINiÇÃO: ESCOLA PARA O CARGO DE SECRETÁRIO-ADJUNTO DA SDR FOI ATRAVÉS DE VOTO SECRETO

Bylaardt não aceita derrota e

contesta resultado junto a LHS
]ARAGuA DO SUL - O

peemedebista Nilson.

Bylaardt, (de Guaramirim)
que perdeu por um voto

o cargo de secretário-ad

junto da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Regi
onal) contesta a vitória do

também peemedebista
Ronaldo Raulino, que ven
ceu por 27 a 26 a eleição
realizada sábado pela ma

nhã., no Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul. Esta

foi a segunda eleição para
a escolha do cargo de se

cretário-adjunto. Da pri
meira vez Bylaardt foi elei
to, mas urna ala desconten

te do PMDB decidiu pe
dir outra eleição. Agora,
com a vitória de Raulino,
o candidato derrotado

contesta o resultado da elei

ção. Ontem, Bylaardt foi a

Florianópolis para levar,
pessoalmente, os motivos

de sua contestação.
"Já fiz a contestação

através da ata do dia, mas
decidi levar ao conheci

mento do governador do
Estado e do secretário de

Articulação, Miguel Xi
menes, os motivos de mi-

Flávio M. Ueta

Eleição aconteceu no sábado pela manhã, no Centro Empresarial de Jaraguã do 'Sul

nha reivindicação", afirma

Bylaardt, que se apóia em

quatro itens: o primeiro
deles é o voto do presiden
te de honra do PMDB,
que, segundo Bylaardt, não
tem validade. "De acordo

com o estatuto do PMDB,
o presidente de honra não

tem direto ao voto", escla
rece.

O segundo ponto é a

participação do 4° suplen
te da Executiva, Joaquim
Ferreira Bueno, que votou
no lugar do primeiro su

plente, José Antônio

Schmidt. O terceiro ponto

a ser questionado é, o direi

to ao voto do ex-deputa
do estadual Ivo Konell, que
está com os diretos politi
cas cassados e por último,
o fato de um votante ter

mandado a justificativa via

fax. "Neste fax o nome do

votante está errado. A gen
te nem sabe se foi ele mes

mo ou foi outra pessoa

quem enviou o fax", ques
tiona Bylaardt. Na avaliação
de Bylaardt, o que aconte

ceu "foi urna manobra po
litica patrocinada pelosmes
mos de sempre. Espero que
o governador acabe acatan-

do as nossas considera

ções", afirma.
Para o vice-presidente

do PMDB e candidato elei

to ao cargo de secretário

adjunto, Ronaldo Raulino, a
eleição foi válida. Ele, de

agora em diante, diz que

pretende reorganizar o

PMDB e dá um aviso aos

descontestes. "Quem não

estiver satisfeito ql:le procu
re outra sigla. O meu obje
tivo agora é organizar o

PMDB, qúe é urn partido
muito maior que as desa

venças pessoais de algumas
pessoas", afirma Raulino.

Cesar J unkes

Caropreso diz que não perdoa a atitude de alguns tucanos

compareceu á reunião re

.

alizada sábado último.

"Não tinha nenhum mo-

tivo para ir a essa reunião.

Ir para que? Para ser ridi

cularizado? questiona

PSDB de Santa Catarina quer unificação do partido
]ARAGuA DO SUL - O

ex-deputado federal e ex

presidente do diretório

estadual do PSDB, Vi
cente Caropreso, disse

ontem que vai avaliar se

sai ou não do partido. Na,
convenção estadual reali

zada sábado, em Flo

rianópolis, foi decidido
. pela tentativa de reabili

ração ao partido do ex

deputado federal Vicente
Caropreso, destituído do

cargo depois da dissolu

ção da executiva estadu

al. Depois desse revés,
Caropreso desligou-se do

diretório estadual e não

Caropreso.
O ex-parlamentar tu

cano afirma que está ava

liando toda a situação e

refletindo sobre o que vai

ser melhor para a sua vida

política. "Não posso per

doar o que foi feito. Foi

a ação deliberada de um

grupo que queria me ti- "

rar da presidência e con

seguiu. Agora, vou pen
sar no que é melhor para
'o meu futuro político",
enfatiza Caropreso, que
não assume se vai ou não

para outro partido, con
forme tem sido divulga-
do na imprensa local.
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IEMPREENDEDORISMO: EMPRESAS VÃO EXPOR SEUS PRODUTOS E INVESTIMENTOS PARA ASSOCIADOS

Espaço Empresarial é iniciado
com a empresa Construsol

]ARAGUA DO SUL - A

Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul) iniciou ontem o

"Espaço Empresarial", no
qual, semanalmente, das
19h às 19h15, uma empre
sa convidada informará
sobre o histórico da em

presa, desenvolvimento,
produtos, serviços, merca
do, planos de crescimento
e outros, sem cunho co

mercial, oferecendo, no fi
nal, um coquetel para os

participantes. A primeira
empresa a participar deste
plano foi a Construsol -

Construções e Incorpora
ções Ltda, filiada à entida
de desde 8 de junho de
1999. Jean Graciola, Toninho Roncaglo e Franscisco Graciola, da ConstrusolDe acordo com o di-
retor presidente, Francisco
Graciola, a empresa esco

lheu Jaraguá do Sul pelo
potencial da cidade e a qua
lidade de vida que ela ofe
rece. Há 8 anos faz parte
do grupo que compreen
de os Hotéis Vila Ger
mânica (Termas de

Piratuba), Fazenda Park
Hotel (entre Gaspar e

Brusque) e Marambaia
Cassino Hotel (Balneário
Camboriú), a empresa

Aquavit fornecifuento de

água mineral natural (loca
lizada na BR- 101, entre
Itajaí e Balneário Cam

boriú) e a Procave Incor

porações Imobiliárias (Bal
neário Camboriú). "O gru
po tem direcionado seus

investimentos em duas ci
dades consideradas com

maior poder aquisitivo,
qualidade de vida e alto

poder de crescimento no

Estado", conclui.

Em Jaraguá do Sul, a

construtora entregou o

Royal Barg Residência,
juntamente com o Royal
Barg Center, conjunto de
salas comerciais, localiza
do na Rua Marechal
Deodoro da Fonseca.
Outra obra que está sen

do executada é o Garden
Flowers Residência, situa
do na Rua Leopoldo
Manke, próximo ao Clu
be Beira Rio, um projeto

bem detalhado, com infra
estrutura completa. ofere
cendo, inclusive, clube no

próprio edifício. "Apre
sentamos um produto di
ferenciado de maneira que,
as vendas são efetuadas
com o preço determina
do, facilitando um plane
jamento do cliente e a en

trega do imóvel com pra
zo determinado", acres
centa Graciola (JULIANA
ERTHAL)

Apevi estimula geraç,ão' de novos negócios na região
]ARAGuA DO SUL - A

Apevi (Associação das
Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu)
reúne, no dia 15 de abril,
empresários e comprado
res da região num café da

manhã, quando fará o lan

çamento da 1 a Rodada de
.

Negócios, que acontecerá
entre os dias 9, 10, 11 de

junho, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul). O encontro acontece

rá no Restaurante Allegro,
às 8 horas, e conta com o

apoio da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) e o patro
cínio do Banco do Brasil.
No lançamento será apre-

Junckes destaca novas alternativas de negócios

sentado um vídeo insti
tucional e o presidente da

Apevi, Valério Junkes, fa
lará sobre o processo de
desenvolvimento da la
Rodada de Negócios. Se-

gundo o vice-presidente da
Apevi, Alessandro Coelho,
o objetivo é fomentar os

negócios entre pequenas e

grandes empresas da Re

gião do Vale do Itapocu. ,

Entre os benefícios ele des
tacou a oportunidade de
novas alternativas de negó
cios, o conhecimento de
novos produtos e serviços
e o estreitamento do relaci
onamento entre comprador
e fornecedor. ''A Rodada de

Negócios é como um

aditivo para a geração de

empregos e renda na re

gião", diz Alessandro Coe

lho, que co�rdena a Roda-
\ da de Negócios. Os interes
sados em participar da 1 a

Rodada de Negócios de
vem entrar em contato com

PatríciaAsinelli, executiva da
Apevi, pelo telefone (47)
275-7004 ou pelo e-mail

executiva@apevi.com.br.

INFORME CP
CIJS

Núcleo de Postos de Combustíveis da AClj
Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do �I
romove dia missão técnica para Expo Posto�,
onveniência 2003. O evento acontece de 8 a 10 �
bril, no Pavilhão de Exposições do Rio Centro, no '

e Janeiro. Cerca de 245 expositores apresentarão
iversidade em equipamentos e serviços para lojas'
onveniência e postos, tecnologia, informática e servil
utomotivos. A saída será e frente ao Cejas (Ceou
mpresarial de Jaraguá do Sul), no dia 9 de abril]
4h30, com retorno previsto para o dia 10 de abril]
agas são limitadas. Os interessados podem entrar tI
ontatopelo telefone (47) 275-7015.

CIJS 2
Acijs lançou dois projetos que começam a sei

ealizados em abril. O "Plano 1.000" tem o propósito
e chegar amil associados até fevereiro de 2004, quando
ncerram-se os mandatos das diretorias da ACI]S e�

pevi. Juntas as entidades contam com 780 associada
ue utilizam produtos e serviços, além da estrutura do

ejas. Outra iniciativa é o "Caf� da Manhã com

residente". Todas às sextas-feiras, a partir do dia lU

bril, das 7h30 às 9h30, um grupo com até 50 associada
Ireviamente convidados, participarão d'

onfraternização no próprio CEJAS.

ara incentivar a leitura entre seus alunos, o Senai (Servi�acional de Aprendizagem Industrial) de Jaraguá d�
ul está realizando a promoção Leitor Sortudo. A idiÜ:,

incentivar o hábito da leitura sorteando um ovo deihocolate aos alunos qu� realizam empréstimollomiciliares. A cada livro emprestado, o aluno ganh)m cupom. O sorteio será realizado no dia 23 de ab�1ia Internacional do Livro. O Senai constatou que °I
úmero de empréstimos domiciliares em 2002 fo

27,62% superior ao registrado em 2001.

NVESTIMENTO

prefeito de járaguá do Sul, Irineu pasold, entregoun
rltima quinta-feira, dia 3, no pátio da Prefeitura, um Fia

urgão aos representantes do Conselho d

esenvolvimento Agropecuário (Condagro). Adquirido
or R$ 18.095,00, com recursos da administração
unicipal, o veículo é destinado/ao setor de agricultura
a Secretaria de Produção e está equipado corri rádio
e compnicação para agilizar os serviços de atendimen
línico veterinário e de inseminação animal.

Unerj (Centro Universitário de Jaraguâ do Sul) inve.ste
o desenvolvimento de pesquisas e projetos que muitíls

I

ezes resultam em benefícios para a comunidade. Corno
inclusão da Unerj no diretório dos Grupos de Pesquisa !
o Brasil, do CNPq (Conselho N acionaI de

esenvolvimento Científico e Tecnológico), que reúne
I

s instituições e pesquisadores de todo o território
acionaI. "Para o desenvolvimento da pesquisa em nível
vançado, isto é essencial, pois agora a Unerj está visível I

às demais universidades e institutos de pesquisa do país, I

lém de ter condições de inscrever. os projetoS dos

upos nos editais de circulação nacional".
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aprendem a usar o forno

e o fogão, os cuidados

com a higiene e as formas

corretas de manipulação
dos alimentos. A professo
ra Elisiane Chiodineminis

trou o curso, que agradou
tanto a ponto das crianças
solicitarem mais uma eta

pa, que será colocada em

prática no dia 26 deste mês.
Heloísa Helena salien

ta que, na próxima edição
do curso de culinária, os

pratos serão feitos a partir
das sugestões dos alunos.

No curso realizado no úl

timo sábado, as crianças
prepararam musse de ma

racujá, de morango, bolo

de chocolate sem farinha,
macarrão e pão de queijo.
"Depois de tudo pronto
os pratos foram degusta
dos pelos coziriheiros mi

rins, que, em seguida, lava
ram a louça e deixaram a

cozinha limpa", elogia He
loísa Helena.

FINANCIAMENTO
O governo de Santa Catarina, através da Secretaria

de Estado da Agricultura e Política Rural e da

Companhia Habitacional de Santa Catarina, está

elaborando um Programa de Habitação Rural

denominado ''Volta ao Campo", visando atender um

processo inverso ao da litorização. O objetivo é fixar

o homem no campo e se constituirá em um forte ,

aliado contra o êxodo rural. Os projetos vão priorizar
a implantação de Vilas Rurais para atender os

trabalhadores volantes, conhecidos como bóias-frias,
moradia rural, para viabilizar a construção de

habitações para a população rural e o projeto Volta

ao Campo, que se destina ao atendimento das pessoas

que saíram do campo para a cidade em busca de

vida melhor, não obtiveram êxito, vivem em favelas

ou áreas degradadas e têm interesse em voltar para o

seu lugar de origem.

CAMPANHA
"Nós Somos Legais" é o tema da campanha
publicitária lançada em parceria entre a seccional

catarinense daAssociação Brasileira de Restaurantes e

Empresas de Entretenimento e a Secretaria da

Segurança Pública e Defesa do Cidadão. A campanha,
que faz parte de um convênio entre as duas partes

interessadas, tem como objetivo maior mobilizar

proprietários de casas noturnas (bares, restaurantes e

boates e similares) contra a venda de bebidas alcoólicas

para menores de 18anos. O secretário de Segurança
Pública e Defesa do Cidadão, deputado estadual João
Henrique BIasi, destacou a participação efetiva dos

empresários para coibir a venda de bebidas alcoólicas
em estabelecimentos comerciais.

REFORMA
Depois de atingir a meta de realizar 600 mil

assentamentos, os processos necessários para a ampla
realização da reforma agrária devem ser agilizados
no Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agrária). É que o órgão está colocando em

f . .'
unclonamento o software SIR - Sistemas de

Informações Rurais, que permite o uso da Intranet

para troca de documentos, a integração de suas

regionais e a unificação de seus departamentos
temáticos. O sistema foi desenvolvido pelo SERPRO
(s .

ervlÇO Federal de Processamento de Dados) e pela
empresa Sisgraph, que forneceu a tecnologia GIS

(Geoprocessamento) necessária para sua criação.
I

acure evitar

poro não se

arre epois. Não valera o

PItf;lSL (LO S6)'r em aventuras.
Cor: Bronco.
Câncer - Os astros

enviaram ótimas vibraçães no
. Aproveite para
uem amo sem

ações. Cor:

.INICIATIVA: SENAC INVESTE NO PÚBLICO INFANTil E PROMOVE CURSO DE CULINÁRIA PARA CRIANÇAS

Prazer' de cozinhar também
faz parte do mundo infantil

Unerj oferece curso de gestão de negócios internacionais
}ARAGuA DO SUL - consultores de negócios in- às 12h30, na Unerj, Serão mulação e Avaliação de

Considerando o cresci- ternacionais, o curso inclui ministradas aulas de Eco- Projetos de Exportação,
mento das relações comer- um módulo com viagem nomia paraNegócios Inter- Promoção Comercial e

ciais e financeiras com o ao Chile. Lá, além de parti- nacionais, Integração Regi- Negociações Inter-culturais,
mercado norte americano cipar de atividades como anal eArbitragem nos con- Seminários de Orientação
e o interesse das empresas seminários, palestras e visi- tatos internacionais, Instru- de Projetos e Metodologia
catarinenses pela inter-na- tas técnicas, os alunos esta- mentos gerenciais para a de Pesquisa Científica.

cionalização das suas ativi- rão em contato com em- tomada de decisão, De acordo com o co-

dades, o Centro Universi- presas que internacionaliza- Marketing Global e Técni- ordenador do curso, pro-
tário de Jaraguá do Sul ram seus negócios com o cas de Pesquisa, Gestão e fessor Mohamed AmaI, o

mantém abertas até a sex- mercado norte americano. Planejamento de Negócios Brasil exporta anualmente

ta-feira desta semana as ins- O .curso terá início dia Internacionais, Laboratório cerca de 25% dos produ-
crições para o curso de es- 25 deste mês e será realiza- de Práticas de Comércio tos para os Estados Uni-

pecialização em Gestão de do quinzenalmente, às sex- Exterior e Prática financei- dos. Incluindo Canadá e

Negócios Internacionais. tas- feiras, das 18h30 às 22 ra e questões cambiais, México, o número aumen-

Dirigido a executivos e horas e aos sábados, das 8 Logística Internacional, For- ta para 30%.

}ARAGuA DO SUL - Se

alguém ainda pensa que
cozinha é ambiente apenas

para gente grande, pode ir
mudando o conceito. A

prova de' que crianças,
quando bem orientadas,
têm condições de prepa
rar sua própria refeição
aconteceu no sábado pela
manhã, quando um grupo
de 19 crianças, com idade

entre 10 e 12 anos, partici
param do primeiro curso

de culinária destinado ao

público infantil, em

Jaraguá do Sul. O curso

aconteceu na carreta mó

vel do Senac, estacionada

junto a Praça Ângelo
Piazera, das 8h30 às 11 h30.

De acordo com a co

ordenadora do curso, He

loísa Helena Junkes, a idéia
de oferecer o curso surgiu
diante da necessidade,
constatada pelos próprios
pais, de ensinar aos filhos

alguns pratos básicos, para

Flávio M. Ueta

. Crianças descobrem o prazer de fazer a sua própria comida

que os menores tenham

condições de se virarem

sozinhos enquanto os adul

tos trabalham. O ato de

cozinhar e preparar o que
se vai comer também é

uma forma de valorizar o

trabalho das cozinheiras e

ainda saber escolher ingre
dientes baratos e da fácil

c

e

se e abuse de seu

dução no hora de

aquele gatinho
m certeza você

perbem. Cor:

uso.

Além disso, segundo
Heloísa Helena, os peque
nos cozinheiros também

Sagitári;' - O ostrol nos
o será dos

.

'vos poro seu

r afetivo. Seu

f)$l'aer:aê:;;�rau�ão estará em

alto. Cor: Preto.
.

ião - Você e o goto
ois unidos do que
m disso, o clima'
ente poro quem

Virgem - Uma paquero terá

b es de se tronsformor
e is sério. Sucesso

te com alguém
Câncer. Cor:

os.

Capricórnio - Graças os

boas rgios do Lua, você voi
,,)1;

estat ntode nos contatos e

r melhor os

Aql:'ár(\. ",Aproveite'oqW:r����de curtir mais os

�'���i�,in�:����: ." o

beijos irom fazer o diferenço.
Cor: Rosa.
Paixes - A Lua ingressará n

Prazer,
um período
paixão. Você saberá
ar o pessoa amado.
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IPREVENÇÃO: A VACIN� DIMINUel O RISCO DE CONTRAIR GRIPE EM 90% DOS CASOS

Campanha contra gripe pretende
imunizar mais de 7$ mil pessoas

]ARAGuA DO SU� - o
chefe da divisão de

epidemiologia, Sebastião
Rezende anunciou em en

trevista coletiva realizada

ontem, que a campanha de

vacinação contra a gripe
visando imunizar pessoas
maiores de 60 anos já ini
ciou em Jaraguá do Sul.
Ele reforça que a meta é

atingir cerca de 7.936 pes
soas e assim diminuir o

número de internações
hospitalares causadas por
doenças respiratórias. A
vacina é gratuita e ofereci
da em todos os postos de
'saúde do Município expli
ca Rezende, acrescentando
que a vacina funciona de
verdade - pois diminui o
risco de contrair gripe em

90% dos casos - e não
faz mal nenhum", avalia.
Ele enfatiza também que a

vacina tem que ser toma-

da todos os anos haja vista
que o vírus que provoca a

gripe se modifica com fre

qüência. "No ano passado,
70% dos idosos foram

vacinados, um número ex-

pressivo se comparado
com os índices de outras

cidades do Estado, mas

não bom o suficiente para
nós, que almejamos atingir
100%", diz Rezende.

Crianças acima dos 6

meses de vida, jovens e

adultos também podem
vacinar-se. A dose custa em
média R$ 40,00. (JULIANA
ERTHAL)

Campanha 'Alimentaçào Segura' orienta consumidor
]ARAGuA DO SUL -

Em comemoração ao Dia
Mundial da Saúde, a pre
feitura Municipal, lança a

campanha "Por uma ali

mentação segura", com o

.objetivo de conscientizar

produtores rurais, estabe
lecimentos industriais, co
merciantes de alimentos e

consumidores sobre a im

portância de se observar
os alimentos que ingeri
mos afirma o secretário da

saúde, AirtonWeber Silva.
Características de pro

dutos próprios para con

sumo:

Entrevista com Rezende
Jornal CORREIO DO POVO - Todos os homens e mulheres com 60 anos ou mais
devem tomar a vacina?
Rezende: Sim. Mesmo aqueles que são cardíacos, asmáticos, diabéticos, hipertensos,
que têm insuficiência renal-ou hepática, portadores sintomáticos ou assintomáticos
do vírus HIV ou com outro estado associado a baixa imunidade devem tomar a

vacina contra a gripe.

Jornal CORREIO DO POVO - A vacina provoca reação?
Rezende: Algumas pessoas podem apresentar dor leve e pequena vermelhidão no

local da aplicação. Em ratas ocasiões, pode ocorrer febre baixa, mal-estar e dor no
corpo, mas estes sintomas desaparecem entre 24 e 48 horas.

Jornai CORREIO DO POVO - Quem não pode tomar a vacina?
Rezende: Pessoas que tenham alergia à proteína do ovo e ao Timerosal (como por
exemplo o m�rcurocromo e o mertiolate), portadores de doenças neurológicas
ativas e indivíduos que tiveram Síndrome de Guillain Barré nã� devem receber a

vacina. Em caso de dúvida, procure a orientação de um médico.

Airton Silva afirma que os estabelecimentos serão vistoriados

Carnes
Cor vermelha viva
Odor agradável
Textura firme

Ausência de manchas escuras,
esverdeadas ou acizentadas

Peixes
Escamas aderidas a pele
Olhos brilhantes e salientes
Guelras róseas, úmidas e brilhantes
Carne firme e com odor característicos

Laticínios
Leite: cor branco-amarelada e sem sujidades
Iogurte: consistência líquida a cremosa

.

Queijo: superfície lisa, livre de mofo e crosta

melada

Ovos

Casca limpa, íntegra, uniforme e sem manchas

TER A-FEIRA 8 de abril de 20

Prefeitura inaugurou
mais uma creche em JS

]ARAGUA DO SUL -

"Obrigado de coração ...

Obrigado pela dedicação".
Esta foi a homenagem que
as crianças do Centro de

Educação Infantil Márcio
Mauro Marcatto Filho pres
taram ao prefeito Irineu
Pasold (PSDB), ontem pela
manhã, na solenidade de

inauguração, oficial da cre

che, localizada na Rua José
Narloch, sin°, Bairro Tifa
Martins. Foram investidos
cerca de R$ 432mil na obra
edificada num terreno de
701 metros quadrados. A
transferência das 93 crianças
de zero a cinco anos, do

antigo centro instalado no

Bairro São Luís aconteceu na
última sexta-feira, dia 4.

De acordo com o pre
feito, aproximadamente 4

,mil crianças estão' sendo
educadas e preparadas
para o futuro nos 20 cen

tros existentes no Municí

pio, totalizando um inves
timentomédio anual de R$
1,9 mil por criança. "Nos
sa luta continua, eis que há
de 3 a 4 mil crianças para

serem atendidas",
Pasold. A Secretária
Educação, Iris Barg
Oliveira acrescentou

Jaraguá do Sul pode
classificado como

"Município Saudável",
pressão normalmente
contrada na literatura,
finição pautada pelo co

prometimento da ad

nistração pública plli
com os cidadãos.

\

ESTRUTURA -

Centros de Educação
fantil de Jaraguá do Sul .

notoriamente reconh
dos pela qualidade dos

viços prestados, razão
qual registra-se umainte
sa procura por vaga �I
rante todo o ano. Além

ampla e moderna estrul

ra funcional, compre
'

também os serviç
especializados de psicói
gos, nutricionistas, ofu

mologistas, pediatnu
dentistas, bem como in,

trutoras preparadas oh
cendo um serviço alu

mente qualificado à por
lação. (JULIANA ERTHAll

FALECIMENTOS
Faleceu às 18:30 horas em 6/4 o Senhor Alvaro Hanemann com idade de I
57 anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhos, 1 genro, 1 nora, 4 netoS,
3 irmãos e demais parentes e amigos, O sepultamento foi realizado em 7/
4 às 16:00 horas, saíndo o féretro da Igreja Evangélica luterana Redentor
seguindo para o Cemitério Jaraguá 99,

Faleceu às 16:50 horas em 4/4 o Senhor lauro Demarchi com idade de

67anos, deixando enlutados esposa, filhos, filhas, noras, genros, netoS,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 5/
4 às 16:00 horas, saíndo o féretro da Igreja Nossa Senhora de Fátima
seguindo para o Cemitério Santa luzia.

Faleceu às 16:30 horas em 5/4 o Senhor Arthur Besel com idade de 73

anos, deixando enlutados esposa, filhos, genros, noras, netos, bisnetoS
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 6/4 as

16:00 horas, saíndo o féretro da sua residencia seguindo para o CemiténO
Municipal do Centro.
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ImovelS
ILHA DA AGUEIRA - vende-se, de alcenaría,

cl 7Om', portão eletrônico. R$ 40.000,00.
Tratar: 9118-2065 cl Francisco.

ILHA DA AGUEIRA-aluga-se, de alv., 3 donn.,

bwc, COZ., copa, sala jantar, garagem. Tratar:
370-6624. CRECI 8844.

ALUGA-5E - quartos pi moça. Tratar: 9124-
7309.

USATUBA - vende-se ou troca-se por casa em

Jaraguá. Tratar: 275-2130 ou 9112-0509

cl Carlos.
BARRA DO MOLHA - vende-se, c/171m',

�rox, da prefeit�ra, suite+3 quartos, 2 salas,
bwc, copa cozinha. parte superior inacabada.

terreno 427 m',todo murado. R$50.000,00.
lratar: 372-3922. CRECI 9238 Walter.

ilARRARIOMOLHA-vende-se 2casas uma
de madeira CI 90m2 e outra e:n alvena;ia cl
60m', rua Anna Karsten. R$ 48.000,00_
Iratar: 371-2357. CRECI 4936.

JARAGUÁ ESQUERDO-vende-se, de madeira,

3 darm., COZ., sala, wc e garagem. R$

15.000,00 + 24x R$ 125,00. Tratar: 9961-
8722 a noite.

JOÃO PESSOA-vende-se, de alv., cl 210m',

cl portão eletrônico, cerca de alumínio, cl
terreno de 1.400m'. Tratar: 370-2468 ou

370-0800.

BARRADOSUL-vende-se cl 8x7m e terreno

:e 12x19m. R$ 10.000,OÓ. Aceito proposta.ratar: 010(47 9906-9563.

JOÃO PESSOA - vende-se, 2 casas, próx.
Bombeiros. R$ 20.000,00. Tratar: 370-

2858.

PROCURA-SE - pI alugar, pago até R$
350,00. Tratar: 275-2130 ou 9112-0509

cl Carlos.

SÃO wís - vende-se, de alvenaria, c/156m',
4dorm" 2 bwc e demais dependências. Tratar:
376-2470.

�ENTRO - vende-se, 2 casas no mesmo

erre�o, ou troca-se poroutra de menor valor
no bairroCzemiewicz ou Amizade Ótimo ponto

�5.000,00. Tratar: ÚO-1225.
CHtco DE PAULA - vende-se C/- 110m' clestrut

"

27.00�a PI 2 pisos, terreno cl 323m'. R$

terre
,00 + 38x R$ 258,00. Aceita-se

37�o na Barra ou Jaraguá Esquerdo. Tratar:283 ou 9909-3595.

SCHROEDER - vende-se. R$ 5.000,00.
Tratar: 9991-9829.

VENDE-SE - casa em alvenaria, cl 8

cômodos, 2 terreno em um só. R$
15,000,00. Tratar: 275-1226 ou 9952-

2746' cl Suely ou João.

CORUPA
4071ll'

- vende-se, cl 60m' e terreno cl
. R$ 8.000,00. Tratar: 372-2402.

VENDE-5E - 2 casas de alvenaria, no mesmo

terreno, cf escritura, 1 casa tem 2 dorm., e

outra 3 dorm. R$ 52,000,00. Tratar: 9124-
2786 ou 371-8116 cl Marlene.

VILA LENZI-vende-se, de alvenaria, cl 194

m2, 1 suite+S quartos, 2 bwc, mesanino cf
varanda, garagem 3 Garras e demais

dependências, terreno 350m'. R$
85.000,00. Tratar: 372-3922 (Walter) -

CREC19238.

ALUGA-SE - quitinete mobiliada, próx. Portal.
Tratar: 370-3561 cl proprietária.

CENTRO- aluga-se, quartos em apto pI moças.
Tratar: 9134-0711.

CENTRO-vende-se ou troca-se, apto grande
no Ed. Jaraguá. Tratar: Oxx116976-9448 cl
proprietária.

CENTRO - aluga-se apto na rua Antonio Carlos

Ferreira, Ed. Miler. R$ 300,00. Tratar: 371-
2357 CRECI 4936.

CURITIBA - vende-se, excelente localização
próximo ao Shopping Agua Verde, Rua Acre,
com 120m2, sendo 1 suíte, 2 quartos, sala

com sacada, cozinha, arJa de serviço e 1 vaga
na garagem.
Preço R$ 58.000,00. Tratar: 372-4698 (com)
ou 275-2257 (noite) com o proprietario

ESTRADA NOVA - vende-se, loteamento

Venetto, cl 400m'. R$ 11.000,00. Tratar:
371-8116 ou 9124-2786.

ILHA DA AGUEIRA- vende-se, cl 540m', 3
casas em alvenaria, todas alugadas. Tratar:
371-2357. Creci 4936.

ILHOTA .: vende-se, cl 18x48, cl 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, cl
336,76m'. R$ 11.000,00. Tratar: 9118-
2065 cl Francisco.

JARAGUÁ 99 - vende-se, cl 329m'. R$
10.000,00 + 11 pare. R$ 238,00 ou R$
-13.000,00 quitado. Tratar: 376-3107.

JARAGUÃ 99 -vende-se, cl 336, 76m'. R$
11.000,00. Tratar: 371-0031. Creci 550-

J.

PRAIA DO ERVlNO -vende-se, cl 15x20mts,
a 45mts da praia, pronto pf construir. R$
11.000,00. Tratar: 997,3-9292.

VILA .LENZI - vende-se, de esquina, cl
450m2, próx. Escola Giardini Lenzi. Tratar:

371-6418 ou 9973-5212.

VILA LENZI - vende-se, cl 429m'. R$
25.000,00. Tratar: 371-0031. Creci 550-

J.

AMIZADE- aluga-se, cl 53m'. Tratar: 370-
6624. CRECI 8844.

CENTRO - vende-se, serve também como

quitinete. Aceito proposta. Tratar: Oxx11

6976-9448.

PDONTOLÓGICA - aluga-se, sala pi
consultório, cf telefone, secretária, limpeza,
incluso no aluguel. Area Centra!', cf vários
convênios. Tratar: 371-0424 cl Aderbal.

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

VENDE-SE. - ponto comercial já formado no

Centro Comercial Royal Barg, de frente para
a Marechal, completo mobiliário + estoque.
Tratar: 275-3070.

BARRARIOCERRO -vende-se, Pedra Branca,

cl 15.750m', cl plantação de palmito. R4

12.000,00. Aceito carro. Tratar: 371-7341

ou 371-8388.

CORUPÁ- vende-se, no centro, 15x26m. R$ BARRA RIO MOLHA-vende-se, cl aa.ooo-s,
10.000,00. Tratar: 371-6393 ou 9979-

_ cl sobrado. Aceito terreno ou carro. R$

2059. 65.000,00. Tratar: 370-9135 Valmir.

TUDO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E PROJETOS
A ;;:fl> .... ,,"""�

......__,wfê
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

DIVIDE-SE - 'quitmete cl 3 peças, nova,

mobiliada, próx, Prefeitura, pi moças não

fumante. R$ 320,00. Tratar: 9957-2527 ou

370-9172 a noite.

PROCURA-SE - quitinete ou casa cl 4 peças.

Tratar: 370-9830 de manhã cl Jaime.

PROCURA-SE - apto o/ dividir aluguel cl
moças. Tratar: 9975-6518 ci"Ana.

VENDE-SE - cl 2 quartos. R$ 27.500,00
entro + 60x R$ 310,00. Tratar: 9975-2164
Creci 9465.

ÁGUA VERDE - vende-se, cl 2.100m'. R$
65.000.00. Tratar: 371-0031. Creci 550-J.

BAEPENDI - vende-se, cl 420m'. R$
40.000,00. Tratar: 371-0031. Creci 550-J.

BARRA RIO MOLHA - vende-se terreno, próx.
Prefeitura, piano, cl 600m'. R$ 10.0000,00
entro (saldo em 40 x �$ 550,00 + CUB), direto

cl proprietária. Tratar: 275-3070.

CHICO DEPAULA-vende-se, cl 595,64m'.
R$ 27.000,00. Tratar: 371-0031. Creci 550-

J.

/""---""-"-"- ----"----"--"-""-"""-"_.""--�."""---"-�

ir:. ...
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PERFLEX

VENDAS/LOCAÇÕES

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇ�O

DE JARAGUA1

ROY�

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Deodoro
da Fonseca 972- Centro

FONE: (47)275-3070

Lojas e Salas Comerciais
(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
págamento.

CONSTRuSI.
"Inovando ooneettos de Vidíl"

BARRA RIO MOLHA -vende-se;(rural res, tipo
cond. fechado), área de 20.000m', 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 543.000m'cl área

pi plantações, lagoa, piscina. R$ 0,70 o m'.

Tratar: 9992-7155 cl Jean.

VENDE-SE -cl 40.000m' 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.

VENDE-SE - PRAIA <!AMBORUJ
Apartamento - Frente ao Mar - 3 dormitórios (suite - closet

hidromassagem)t dep" Finamente Mobiliado - Unda vista Panorâmica
Situado no Edifício ANTARES - Bom Negócio. R$180.000,OO
Apartamento - Pertinho da Praia - 3 dormitórios (suíte) sacada com
visla domar - Garagem - Bom Negócio, R$110,OOO,OO
Apartamento - FrenteaoMar - Novo 3 dormitórios - Suite -2Gara

gens- Prédio com Piscina. R$ 350.000,00 Financiados em 30meses.

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

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de vendedores
com experiência na área de consórcios, ótima

remuneraçãO. Tratar: 371-8153.

FACClbNISTA-precisa-se. Tratar: 371-3837.

INSTRUTOR - escola de informática admite .

Tratar: 370-0844 cl Ana Pula ou Nani,

MASSAGISTA - precisa-se pi salão. Tratar:
9124-7309. '

PRECISA-SE-garçonete, garçon e barman.

Tratar: 9132-4841 ou 275-2030cl Leonardo
ou Lorenço .

SUPERVISORES - precisa-se, pi indústria do

bem estar, deve ter 2' grau e telefone. Tratar:

9992-6045(Ou 371-6418.
•

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

BABÁ - Of�reç<Hl1e pi trabalhar. Tratar: 370-
8441.

DIARISTA - ofereó-me pI trabalhar, ótima
cozinheira. Tratar: 275-1801 cl Sõnia.

ESTAMPADOR - homem procura emprego
como estampador, experiência de 6 anos, cf
42 anos .casado e tem filhos. Tratar: 370-

4461 ou recado no 371-7473.

FACCIONISTA - se oferece pI trabalhar, em
casa. Tratar: 370-0706.

OFEREÇO-ME - pi lavar roupa em casa.

Tratar: 370-8441.

OFEREÇO-ME- pI digitartrabalhos. R$ 0,60
por folha. Tratar: 370-9340.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar de motorista, na
expedição têxtil ou talhador. Tratar: 273-

1366 cl Teresinha.

OFEREÇO-ME- pi trabalhar como jardineiro
ou serviços gerais. Tratar: 372-0296 pI
recado.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar com costura em

casa. Tratar: 9124-6197.

OFEREÇO-ME - para trabalhar ou estagiar,
cursando faculdade de Administração em

Recursos Humanos. Tratar: 372-3922

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

recepcionista, balconista, vendedora ou

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·2 CORREIO DO POVO

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
VAGAS ABERTAS· 07/04/2003

'MECÂNICO DE VEíCULOS (5328 A) sexo masculino,se possível com segundo
grau completo, experiência na função,
'lATOEIRO ( 5374 A) sexo masculino, se possível com segundo grau completo,
experiência na função,
'VENDEDOR DE SEGUROS (5373 A) sexo feminino, segundo grau completo,
infonmática, experiência com vendas, para trabalhar dentro de concessionária da
cidade
'VENDEDOR DE PEÇAS (5372 A) ambos os sexos, se possível com segundo grau
completo, experiência em vendas
'PROJETISTA MECÂNICO (5363 A) ambos os sexos, formação Técnico em
Mecânica, ou superior incompleto, curso e experiência em Auto Cad, se possível
conhecimento no idioma inglês
'AUXILlAR DE CONTABILIDADE (5362 A) ambos os sexos, cursando a partir da 6'
fase, experiência na função, se possível conhecimento no idioma inglês
'FARMACEUTICO (5360 A) ambos os sexos

'VENDEDOR DE VEíCULOS (5343 A) ambos os sexos, segundo grau completo,
experiência em vendas, não é necessário no ramo de veículos, (para trabalhar em
concessionária da cidade)
'MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (5357 A) sexo masculino, preferencialmente
segundo grau, conhecimento de mecânica geral, noções sobre tipos de máquinas
a serem manuseadas, conhecer pneumática básica
'INSPETOR DE VENDAS (5350 A) sexo masculino, possuir curso superior em: Eng'
Químico, Alimentos ou Químico; ter disponibilidade para viagens, se possível com
experiência comercial
'OPERADOR DE UTILIDADE (5349 A) sexo masculino, segundo grau, noçõesbásicas de elétrica, mecânica, funcionamento da caldeira, processos de tratamento
dê água e efluentes, ter curso de caldeira
'ASSISTENTE CONTABfUFISCAl (5347 A) ambos os sexos,
preferencialmenle curso superior completo, ou em fase final ou curso técnico,
possuir informática, e conhecimento do sistema de contabilidadelfiscal e sobre
legislação Municipal, Estadual, Federal
'AUXllIAR TÉCNICO IV (5334 ES) sexo masculino, acima de dezoito anos, fonmação
em técnico eletrônico, ou eletrotécnico
'OPERADOR DE PRODUÇÃO (5326 EL) ambos os sexos, acima de dezeseis anos,
que resida nos bairros: Centenário, Vieiras, Vila Valau, João Pessoa
'OPERADOR DE MÁQUfNA DE BORDAR (5314 A) sexo feminino, p�h1eiro grau,
experiência na função, disponibilidade para trabalhar a noite
'ENCARREGADO DE ACABAMENTO (5308 A) sexo masculino, primeiro grau,
experiência na função, se possível ter curso Técnico Têxtil
'ENCARREGADO DE MALHARIA (5307 A) sexo masculino, primeiro grau,
experiência na função-se possível ter curso Técnico Têxtil
'APLlCADOR DE. PElíCULAS (5295 A) sexo masculino, experiência na função'RECECPfONISTA (5294 A) sexo masculino, segundo grau completo ou cursando,
possuir informática
'MOTORISTA DE GUINCHO (5293 A) sexo masculino, primeiro grau completo
'AUXllIAR TÉCNICO (5264 A) sexo masculino, se possível que possua cursos na
área de instalação elétrica ou eletricista, para trabalhar na instalação de centrais
telefônicas e manutenção, desejável experiência na função
'ASSISTENTE DE VENDAS (5257 A) sexo feminino, segundo grau completo,
experiência em vendas dentro de indústrias, bom conhecimento na língua inglesa(conversação)
'CHEFr: DE SETOR (5165 A) ambos os sexos, experiência comprovada, vaga paraSCHROEDER
'TElEVENDAS/TElEMARKETING (5164 A) sexo feminino, experiência na função
ou em vendas, ter informática
'MECÂNICO DE TECELAGEM (5146 A) sexo masculino, experiência na função,
para trabalhar em Schroeder
'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 completo, sexo masculino
'FRESADOR - CALDEIREIRO· FERRAMENTEIRO
'SERRAlHEIRO • TORNEIRO MECÂNICO
VAGAS BREITHAUPT
'ATENDENTE DE PADARIA (5320) sexo feminino, acima de dezoilo anos, primeiro
grau completo
'ATENDENTE DE FRIOS (5313/5297) sexo feminino, primeiro grau complelo'CAIXA (5312/5346) sexo feminino, segundo grau completo
'CARTAZISTA (5260) ambos os sexos, segundo grau completo,
'AUXILlAR ADMINISTRATIVO (5259) sexo masculino, segundo grau, bom
conhecimento em infonmática, habilidade em corei draw, clipagem, digitação mailing,auxiliar montagem de exposições e eventos, (ii necessário experiência)
'AUXILIAR DE CONFEITEIRO (5240/5278/5344) ambos os sexos, primeiro grau
completo, experiência na função ou possuir cursos na área
'ZELADORA (5230/5242) sexo feminino
'AUXILlAR DE PADEIRO (5232) ambos ·os sexos, segundo grau
'AUXILIAR DE VENDAS (5218/5269/5279/5325) ambos os sexos, segundo grau
completo ou cursando, acima de dezoito anos
'AUXllIAR 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
IVENDEDOR(4982/5174) ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá e
Joinville
'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.
'AUXILlAR DEPÓSITÓ (4489/4734/5176/5213/5261/5244/
5303 rimeiro rau ou cursando.

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - eEP89255-000

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

TERÇA-FEIRA, 8 de abril de 20�

qüR
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 _I

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Cursando: Ensino Médio

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

Cc>·
,;":, . ,:':>:Desenvolvimento de

:}Homepage pára a Internet
.,0 , ,;�. ..

'$(t�/ÇC_S de Mal;, Oirrt�� lmp��sa .+/a EmaJI
CD eOtl! 9D11O Font&$ Troo ryp.

empregada. Tratar: 370-6516 cl Solange ou

Edina.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como instalador
elétrico industrial predial. Tratar: 374-0038.

TÉCNICA EM ENFERMAGEM - ofereço-me pI
trabalhar na parte da manhã. Tratar: 376·
1116. De manhã.

TÉCNICA EM ENFERMAGEM - se oferece a

de cuidados e procedimentos de enfermagem.
Tratar: 276-2092.

TRADUÇÃO - ofereço-me pi fazer todo tipo de

tradução em espanhol. Tratar: 371-4364 ou

275-2979 cl Pilar.

ZOOTECNISTA- se oferece P/trabalharna
de Jaraguá do Sul, área de atuação: Fng,ij.Cooperativas. Tratar: 371.Q947 ou 27 ..

veículos
ASTRA-vende-se, 95, grafite, d.h., t.e., v.e.,
a.o., a.f, R$ 9.500,00. Tratar: 372-3412.

CARAVAN -vende-se, Comodoro, 4.1, d.h., ar,
teto, v.e., álcool. R413.900,00. Tratar: (47)
379-1448 cl Evanir.

CHEVETTE - vende-se, 74, branco. R$
1.200,00. Tratar: 371-8026.

CHEVETTE-vende-se, 87, 1.6, gasolina. R$
3.700,00. Traatr: 273-6242.

CHEVETTE - vende-se, 83, branco, rodas 14'.
R$ 3.000,00. Tratar: 273-6242.

CHEIIETTE->erdese,87,1.6,áIoool,c/scrnerodas
esp, R$ 3.700,00 (negociá\el). Tratar: 371-9168.

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6, álcool, som,
pneus novos. R$ 4.100,00. Ou troca-se por
Honda aiz. Tratar: 9957-3751.

CHEVETTE - vende-se, Júnior, 93, vermelho.
R$ 5.600,00 ou R$ 3.800,00 +10x R$
210,00. Tratar: 370-3574 cl Waldir.

CORSA - compra-se, Sedan ou Wegon, GLS,
99, branco ou prata. Tratar: 371-7911 ou

9127-4097 cl Marcos.

D-20 - vende-se, 93, custon, Turbinada,
Impecável, vermelha. R$ 25.400,00. Tratar:
375.Q340 após 17hs ou entre 12 e 13hs.

atender pessoas em domicílio, que necessite KADET - vende-Se, 94, 1.8. R$ 8.000,00.

senac
Rua Adélia Fischer, 303

Fone/Fax: 370-0251
ioroguodosul@sc.senoc.br

-

PROGRAMAÇAODECURSOS
_?t:;;�_'�"'�f�_'••'Qii.rwti�i:ilOJ1\1111i�I�o••��\nl!i,��,R"\..",,'� ,,$��,"",*" ,,' '" , "'" l"",,,<� ","_.,,,;,,,,,� __ ,_,,,,,,,,,,,�j!JM&\,, ',,,,.<=i<,,,,, %.%, ,,' "=,.;".:«, 1t...",,,,1';,;." _"",,,,,�._.,._. __ .. ,,,«,,,,,, .. _ ..._.,,,,,.,,,,,,,,<;<�Operador de MCI'IlCOITpllIad 00h 11/04 a 2()'()8 fY' 19h às 22h RI> ::6),00 / 5 x RI> 73,00
[lgitação 5011· 12104a02/OB SáI:ado 9hàs12h RI> 190,00/1+1 Rl>97,00BanCo de Dados Access :)3h 12/04 a 28'06 SáI:ado 1311 às 1611 RI> 290,00 /1+2 RI> 98,00Técrico emEnfenragem 18001 14/04 a 04/2006 2' a Sê 7hXl a 11h30 RI> 189,00 / rrensais
Relações l-k.mInos noTral:Íalho 1411 14/04 a 17/04 2' a Sê 19h às 22h3:l RI> 1C6,00
Decorações de ArrbIerte 44h 28'04 a 16/06 2' é3" lBh45 às 21h45 RI> :riJ,OO' 1+2 RI> 104,00Técrico emErterrmgem 2' a fi
Atendirrento comQualidade 2' a fi
�I 2'afl
Assistente AmiriStrauvo
Redação EftllresariaI
Técrico emAllrrertos

Técricasde�
TeIeYendas
Oratória II·

Instnm!nIadorOrú'glco - (auxiliar)
Técrico emTransações Irmblllijrlas
Operador deMcrocorrIlutador

18001 2IlI04 a 04/2006
,15h 05'C6aW05
15h 1SV05amC6
12al 26/C6 a 01110
� 02/06 a 13/06
19E01 16106 a 0312006
15h m06a'Z1/06
15h CIl/CIl a 11/CIl
1611 21/CIl a '2S/CJl

,2401 à defirir
87(1] à defirir

, 00h à'defirir

2'e4"
2'afl
2'afl
2'afl
2'afl
2'afl

2'afl

19hàs22h RI> 189,00' rrensais
19hàs22h Rl>1�,00
19hàs22h Rl>1�,00 ,

19h às 22h .. 1 + 5 x RI> 120,00
19hàs22h RI> 100,00
19hàs22h 1+32 x Rl>a:6,OO
19hàs22h RI> 1�,00.
19hàs22h Rl>1�,00
19hàs22h .RI>1�,00

1+6)(R$1�,00
1+19x RI> 170,00

9hàs 1211 RI> ::6),00' 5 x RI> 73,00

EM BREVE: MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR

Tratar: 374-1491.

MONZA - vende-se, 87, completo,4pll
3.000,00 + 18x R$ 190,00. Tratar: 3i;
2462 ou 9973-4069.

OMEGA - vende-se, 94, cinza. R$12.000m
Tratar: 370-3068 ou 275-3337 c/ FabIO

OPALA -vende-se, Diplomata, 81/88,21,1
cil., bancos de corvin, preto. R$ 3.000,00,
Tratar: 273-6242 hor. comI.

5-10- vende-se, 96, d.h., protetor de ca;am.
capota marítima, vidro basculante trase;�
película, preta. R$ 13.700,00. Tratar:1",.
370-3574 cl Waldir.

VECTRA - vende-se. CD, 94, azul meL,.,
ASS, compl. R$ 13.700,00. Tratar: 310
3574 cl Waldir.

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS,

. E MOTOS ACIMA DE 20

PARCEL�S PAGAS, i
PAGO A VISTA.

47 9951·3905

FIAT 147 - vende-se, 86, Spazio. vermei.
motor novo. R$ 1.500,00. Tratar: 2)3.6241
ou 9111-7033 hor, comI.

PALIO - vende-se, 4p, EDX LO Mod.�,
gasolina, vermelho, ar quente e frio, vidro!
trava elétrica, trava interna de porta malsl,
limpador/desembaçador traseiro, travapa'i
crianças ..R$ 10.900,00. Tratar: 370·8928

PALlO-vend&se, ED, 99, prata, 4 p, v.e.,a.�
carro de mulher, única dona. R$13.0oo,00
Tratar: 372-6685 cl Ivoni (comercial) ou 311
0924 após às 18hs.

PALIO - vende-se, 97, 16v, 2p, d.h., a.c., v.e.
t.e, bordô met. R$ 11.800,00. Tratar: 310
3574 cl Waldir.

PALIO - vende-se. Weekend Stile, 97,com�
Tratar: 9973-5212 u 37'1-6418.

PALIO - vende-se, 97, 4p, vermelho, v.e.,I."
alarme. R$ 8.500,00 + 21x R$ 262,00.
Tratar: 376-2470.

SIENA - vende-se, 99, 1.0, 6 marchas, 4P,:cinza, vidro e trava elétrica. R$ 13.000.
Ou troco por carro até R$ 4.000,00. Trata0
372-4698 (com) ou 275-2257 (noite) como
proprletario.

SPAZIO - vende-se, 83, álcool. R$ 2.500,00
Tratar: 370-2462 ou 9973-4069.

TEMPRA - vence-se, 92, financiado. val�;pare. R$ 270,00. Aceito troca. Tratar. 37H
------------------------
TEMPRA _ Vende-se, ouro, 92/93,40'
completo, azul escuro, gasolina. Aceito troa
R$ 8.000,00. Tratar: 9952-2047

TIPO - vende-se, 96, bordô, gasolina. RI

9.000,00. Tratar: 47 387-5612.
.

Qd8STIPO-vend&5e, 95, 1.6, 4p, azul, compL,r �I
esp. R$ 8.600,00. Tratar: 37()'357�
UNO-vend&se, 89, l.5r, t.e., ve., alarrne.RI
5.000,00. Tratar: 273-5238.

. $6()(J(J1J(I.UNO -vence-se, Mille, 92, prata. R .

. 'oeTratar: 372-4912 ou 275-3492c�
UNO-vendEHle, Mille, EX, 98, bordo, IPVAP�
até 2003. R4 8.800,00. Aceito moto na troca

T
__ra_ta_r:_3_7_3_.Q_3_3_5_. �

UNO - vende-se, 96, 1.0. R$ 7.000,00. Tra1i1'

_3_71_-6_3_9_3_0_u_9_9_7_9_-2_0_59_. �

UNO -veroe-se, 51.5, álcool, 94. R$ 7.8�;�ou troco por carro de menor vaiar. T

9975-0287.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL· UNERJ
PRó-REITORIA DE PÓ5-GRADUAÇÃO, PESQWSA E EXTENSÃO
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO E RELAÇÕES COMUNITÁRIAS

CURSOSDAUNIR) ESTIMUlA APRIMORAMENTO DE TEXTO

Com o objetivo de incentivar a produção de textos, o Centro Universitário

de Jaraguá do Sul (UnerJ) está ampliando as alternativas de cursos de
.
extensão.
Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais interessados,
o curso terá a duração de 8 sábados, das 8h30min às 12horas.

Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as modalidades de uso

da língua, estrutura e funcionamento da comunicação, o tripé da
\

comunicação,coerência a coesão textual, texto e a construção de sentidos,
acertos e desacertos na escrita, segredos da comunicação escrita, texto formal
e o texto criativo

Informações.e inscrições:
UNERJ Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias Bloco E

Fone: (47) 371 -0983 Ramais 8249/8253
e-mail: extensao@unerj.br (Assunto: Cursos de Extensão)

CORREIO DO POVO 3

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

RJSCA-\€OCi>se. 74. R$1.500,OO.Trata: 273-1366.

FUSCA-vende-se, 75. R$ 2.000,00. Aceito
troca por moto. Tratar: 372-1037 el Moacir.

FUSCA - troca-se por Honda Biz, acima do ano

2000. Tratar: 9975-0287.

GOl-vende-se, GTI, 2.0, 89, rodas liga 14',
v.e .. t.e .. farol milha, engate pi reboque, azul
perolizado, Vendo ou troco por de menor vaiar.

R$ 6.900,00. Tratar: (47) 466-0136 ou 370-
3611 el Marcelo.

GOl-vende-se, 83, BX, verde. R$ 2.300,00 .

Tratar: 273-6242.

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

GOl-vende-se, BX, 83, bege. R$1.300,OO.
Aceito proposta. Tratar: 273-6242.

.

GOl- vende-se, 94, a.q.,I.t. c/térmco, pellcula.,
farol de milha, CD, álcool. R$ 7.000,00. Tratar:
370·3279 el Cláuqio.

GOl-ve�de-se, 99, 16v, 4p, branco, a.q .. d.t.,
aerofólio, chave el código. R4 13.700,00 ou

R$ 8.500,00 + 23x R$ 316,00. Tratar: 370-
3574 el Waldir.

GOl- vende-se, 94,1.0, branco, pintura original,·
rodas, manual, nota fiseál, 70km. R$
7.500,00. Tratar: 370-3574 el Waldir.

GOl-vende-se, 97,1.0, branco, el a.q.,l.t.,
d.!. R$ 2.500,00 entr. + 29x R$ 444,000.
Tratar: 9902-2230.

GOLF - vende-se, 01, prata, 1.6, completo, el

UNO - vende-se, 86, branco. R$ 3.800,00.
Tratar: 273-6242 ou 9111-7033 hor. comI.

UNO-vende-se, SX, 97, 2p, t.e., alarme, eompl.
R$ 7.800,00. Tratar: 372-3653 el Sehirlei.

UNO-vende-se, Young, 98, vermelho, 2p, a.c.,
alarme, v.e., t.e., pneus novos, estofamento

, personalizado. R$ 9.000,00. Tratar: 371-

5424 de manhã ou 9101-1913 el Edylson.

ESCORT - vende-se, LXK, 96, 1.6, gasolina,
prata. R$ 9.500,00. Tratar: 371-0452 ou

9902-8751.

ESCORT -vend-se, 86, álcool. R$ 3.500,00.
Tratar: 372-2402.

ESCORT -vende-se, GL, 84. R$ 2.500,00. U

troco por carro ou mato de menor valor. Tratar:

273-0450 el Charles ou Solange.

FlESTA - vende-se, 98, 4p, vermelho, SOl]1,
alarme, película, rodas, nota fiscal. R$
13.000,00. Tratar: 9903-5885 el Sêgio.

F-1000 - vende-se, turbo, diesel, 94, motor
MWM 122 CV, cornpl, R$ 29.000,00. Tratar:
9957-3751.

F-l000 - vende-se. 94, eompl. Tratar: 376-
1640 ou 376-1998 el Nilson.

F-l000 - vende-se, 97, XLT, eompl. Tratar:

.370-3453.

F-4000 - vende-se, el d.h .. 5 marchas. Aceito

carro de atê R$ 5.000,00. Tratar: 372-3797.

VERONA - vende-se, LX, 90, álcool, dourado.
R$ 5.600,00 ou R$ 4.200,00 + 12x R$
130,00. Tratar: 370-3574 el Waldir.

34.000km. R$ 29.000,00. Tratar: 275-2836.

KOMBI- vende-se, 82, gasolina e GNV. R$
5.000.00. Tratar: 374-1491.

PARATI-vende-se, 93, SL,l.8, el opc. Tratar:
9979-1437.

PASSAT -vende-se, alemão, 95, automático,
cinza meto R$17.800,OO. Tratar: 370-3574

el Waldir.

SANTANA - vende-se, GLSi 2.0, 94, eompl.
a.c., dh,1rio, 2p.preto meto R$ 9.000,00
Tratar: (47)9973-9925 el Luiz ou 370-9716.

SANTANA - vende-se, Quantum, 4p, 89,
eompl. - ar. R$ 5.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242.

SANTANA- vende-se, 86,1.8, álcool, 2p, verde
meto R$ 3.800,00. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111·7033 hor. comI.

SANTANA - vende-se, 86, 4p, álcool. R$

4.500,00. Tratar: 372-2402.

SANTANA-vende-se, 94, GLI, 4p, álcool. R$
5.600,00 ou R$ 4.200,00 + 12x R$ 130,00.
Tratar: 370-3574 el Waldir.

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

BESTA-vendese, 99, GS, automática, 121ugares,
eompl. R$ 28.500,00. Tratar: 9957-3751.

BUGGY - vende-se, mini. R$ 700,00. Tratar:
275-1409 ou 9902-1833 el Daniel.

CllO - Hateh 1.6 RT, 2000, Prata, AirBag
duplo, Dir. Hidr., Ar eond., CD original, Controle
satêlite de som, trava elêtriea 5p, trave pI
crianças, Rodas de liga leve. R$ 21.000,00.
Tratar: 370-8928.

DAKOTA-vende-se, RT, 5.2V8, 2000, estendida,
vermelha, eompl. + kit GNV (44m'). R4

40.000,00. Aceito troca .. Tratar: 9973-9433.

MB 708 - vende-se, 88. Tratar: 9979-1437.

vw -vende-se, 00100, 8.150 chassis. Tratar:

9979-1437.

ACESSÓRIOS • OFICINA

Mais uma opção para melhor atende-lo!

'Cia Bike
• Bicicletas: Nacionais e Importadas
• Peças e Acessórios
• Oficina

COMPRA.VENDA. TROCA - FIN.ANCIA • CONSÓRCIO

W 370-5999

MOTOS
• Novas e Usadas com entrada e saldo em até 36x fi�as.
• Consórcio com planos até 60 meses.

TABELA DE USADOS

SOUNDOW 03í03 PRATA

r;:�S;;:;UN�D-::-O::--W""'''''''_ -i-_.::.:03/03 VERMELHA
CG 125 TITAN KS 03/03��"'"""l-T-O-D-A-S'-..

---I

CG 125 TITAN KS 01101 VERDE
�G 125 TITAN KS 02/02 VERDE

r;:C:;;:;G:-:l-::-25�T.::.:l:..:T_:_;:A::..;N:..::E::.:::S:"____--I__ �Ol/O_l_--+_V_E_R_ME_"'_L_H_A�-<
�G 125 TITANKS 00/00 PRATA
_çG 125 TrTAN KS 01101 PRATA

_çG l.25 84/84 VERMELHA
_ÇBX 2()0 STRADA 00/00 PRETA
_çSX 750 F 90/90 AZUL
Y._r 600 SHADOW 99/99 PRETA
�x 400 FALCON 02/02 PRETA

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG
Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoço
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V'IIotorantim I fil1lBnçaS

CG 125 Titan
Gol Plus 4p
Palio,4p
Ka
Parati GTI, 16v
Ka
Gol Special
Blazer DLX
VW 8-140
Golt GL, compl.
Ka

'

5-10 compl.
Palio 1.0
Gol GL 1.0
5-10 Gás Nat.
Tipo SLX
Escort Hobby
Escort Euro
Monza SL EFI
Santana GLS
CB 450 DX
F-4000 cl DH
Fusca 1300 I

• F-400

02
01
00
00
00
99
99
99
99
99
98
97
96
95
95
95
94
94
93
91
88
85
80
79

Vermelha G
Branco G
Verde G
Prata G
Vermelha G
Prata G
Branco G
Branco D
Branco D
Azul G
Cinza G
Azul G
Vermelho G
Branco G
Preta GNV
Verde G
Azul G
Vermelho G
Prata G
Cinza G
Cinza G
Bege met. D
Vermelho G
Branca D

R$ 4.300,00
R$ 17.500,00
R$ 12.900,00
R$ 12.900,00
R$ 21.800,00
R$ 11.500,00
R$ 11.500,00
R$ 45.000,00
R$ 39.900,00
R$ 15.300,00
R$ 10.906,00
R$ 16.800,00
R$ 10.300,00
R$ 7.800,00
R$ 17.500,00
R$ 9.800,00
R$ 7.800,00
R$ 8.700,00
R$ 8.500,00
R$ 8.500,00
R$ 11.500,00
R$ 22.900,00
R$ 2.900,00
R$ 17.500,00

370m3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

Corsa 4p
Gol GIII
Gol GIII
Corsa Wegon GlS, compl.
Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gal, 1.6, MI, cornpl., 4p
Ka, 1.0, trio elétrico
Escort GL
Gal, 1.0, MI
Goll.0
Blaser OLX, GNV
Corsa Super, 4p
Suprema GlS
Corsa Super
Uno ELX, 2p
GolfGl
Astra GlS
Uno RLX, 4p
Escort Gl + ar
Uno Eletr.
Elba CSl
Opala 4.1, 4p
Monza SlE

Branco
Cinza
Branco
Cinza
Cinza
Verde
Branco
Prata
Prata
Vermelho
Vermelho
Preta
Vermelho
Verde
Prata
Verde
Azul
Cinza
Vermelho
Azul
Branco
Vermelha
Cinza
Azul

01
01
00
00
99
99
99
99
98
98
97
97
97
96
96
95
95
95
94
93
93
91
90
89

FIAT Uno,4p , 99

Palio, compl, 97

Tipo4p,compl. 95

Tipo 2.0, 4p 95

Go19,4p 99

GoICL,MI 97

GolfGLX 95

Gol 94

SantanaGLI,4p 94

Voyage, GL 89

S-10 96

VectraCO 94

Chevette 93

EscorlGL 94

Verona a.c. d.h.
V.

Branco'
Bordo

Azul

Verde

Branco

Branco

Prata

Branco

Cinza

Cinza

Preto

Azul

Vermelho
Azul

Azul

vw

GM

FORD

R$10.000,00
R$11.800,OÓ
R$ 9.000,00
R$ 8.000,00
R$13.800,00
R$10.500,00
R$ 12.500,00
R$ 7.509,00
R$10.600,00
R$ 5.600,00
R$14.000,00
R$14.000,00
R$ 5.600,00
R$ 8.500,00

(R$ 6.900,00
R 6.000 O

Palio Fire
Uno Mille SX, 4p
Uno Mille
Uno Mille

GM
Prata
Branco
Branco
Preto
Preto
Cinza
Prata
VW
Vermelha
Branco
Branco
Branco
Vermelha
Branco
FIAT
Verde
Cinza
Branco
Branco
FORD

Vectra GLS, compl., 2�2
CorsaWind 4p
Kadett GL 2.0
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

Kadett SL/E cl trio
Corsa Sedan Milenium
CorsaWind cl ar, 4p

Parati CL 1.8
Gol Special
PointerCLI
GolCL
Saveiro, compl., top de linha
Goll

98
01
98
96
90
02
01

94
03
96
91
02
97

01
97
93
91

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A
Escort Hobby 1.0 Azul 94 G

]·iJ.�y,pijE��íl'Qi;WAJ)ij�M4ijÇijU"iN.38Ô� m.i4iijijQ ví�iM�"J4!ii!iIlÃ�Ô:$UI. c

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça 'ótimos

, .

neqocros
neste espaço!

Uno SX, 1.0 97

UnoSX 97

Kadett 97

Gol 97

Pampa ll.8 96

Gol bola 1.0 Plus 95

Kadett 1.8 95

Vectra GLS 94

Monza Club 2.0 94

Omega .94

Uno Mille Elet. 94

MonzaGLS 94

Escort Europeu 93

Goll.8 91

Verona GlX 90

champagne
verde

cinza

branco

branca

azul

bordô

bordô

azul

azul

verde

branco

cinza

azul

champagne

4p,VE,TE,lT,OT,AQ
V.E, T.E., Limp., Oesemb.

cf opc.

cf capota de fibra

Limp. Oesemb. Arq.
alc., GL, VE, TE, lT, OT, AQ
completo

4p, OH, VE, TE, OT, AQ
CO,compl.

4p, lT, OT,AQ
2p,compl.

cf opc., gasolina.

limp. Oesemb. Ar q.
VE, TE, arquente

álcoolChevette 85 branco

GM

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

FIAT
Palio EX, 1.0, fire, 4p v.e, te., lirnp., d, 01
Uno EX, 4p, compl. 97
Uno Mille, llmp. desemb., 91

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

99
98
96

Astra Sedan GI 2.0 completo
Corsa Sedan, 4p, d.h., des.,ar qte 00
êlazer DLX 2.2 completa + cd / 97
Omega Suprema GLS, 2.0 94
Vectra GLS, 2.0, compl. 95
Apolo 1.8 a. q., desemb. 92
Monza SLE, 4p, compl. 92

I Kadett SL, desemb., Pers. 91
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.,t.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., desemb. 92
F-l000, diesel 91

Toyota Bandeirante mod Jeep pI 5 pessoas 84

-l98& _�D;: Walter Mar. uardl II
. Seja parceiro

da BV Financeira
e faça ótimos

Ka 1.0, gas, 98 vermelho

cinza met.

vermelho

prata mel.

prata
azul mel.

azul

bege
marrom

branco

verde mel.

bege
azul

branco

Palio EDX, 4p, 1.0, - ar, gas. 98

Gol Mll.6, gas. 97

Escort Verona 1.8 gas.16v 97

Uno MilleEletr., gas. 95

Omega GlS, gas. 2.0 94

, .

neqocros
neste espaço!

EscortGl, gas.

Quantun compl., alc.
Kadett SlE 1.8 gas,
Gol ct, 1.6, gasolina
Voyage Cl., 1.6, gas,
Monza cir, 1.8, g.
Monza Classlc 2.0, alc.

Opala 4cc, relíquia, gas,

91

90

89

89

88

87

87

78

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
ampa

Escort, ale.
�·tooo
Pampa
Uno 11'.i lie

Gal, prata
�a, ccmpl. - ar, ale.
·tooo
Passat
orcel1l2p
·to d', les�l, relíquia
orceI!

93

92

92

92

91

91

91

89

87

87

85

80

70

7.200,00

R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00

R$ 28.000,00
R$ 6.000,00
R$ 5.500,00

R$ 5.500,00
.

R$ 5.00D,00
R$18.000,00 .

R$ 3.500,00
R$ 2.000,00
R$ 9.500,00

, .

negoclos
neste espaço!

"IRAlaIIA
.,,, 'IIotorantim I fi na fi ças

AUTOMOVEIS
Carros Na<::lonal. e ImportodoS

Azul 02 GTitan CG 125
Vermelho 00

99
Gol LO equipadíssimo
Astra GLS 2.0, 16v. sedan, 4p
Silverado DLX, eompl.
Fiesta 1.0 c/ rodas
Kawasaki ZX7
Kawasaki KX 125

Gol CLl1.6

Branco

Branco 98

Prata 97

97/01
96
96
96

96
95
95
95

95
95
95
94
94
93
93
89

86/91
85
85
72

G
A

G
G
G
G
G
G
G
A
D

G
G
G

Amarelo
Verde
Bordo
Branco
Prata

�reta
Verde
Prata
Bordo

Preta
Verde
branca
Dourado

Bordp
Vermelho

Goll.0Plus

Tempra HLX, eompl.
Ranger STX eab estendida eompl.
Jeep 1.6, 16V, 4x4, equipado
Voyage CL 1.8, ale.
Santana CLl, 1.8, 4p, eompl.
Mitsubieh N-13 compl. e pers.
Ferrosa.l.6, 16v. 4x4, eompl.
Fiorino Piek-up 1.0
Eseort Hobby 1.0
Omega GLS, eompl., c/ teto
Eseort Xr3 equipado c/ teto 2.0
Belina L 1.6

D·20, eab. dupla, eompl.
Uno CS1.3,
UnoCS 1.5
Fusca 1500

GNV

Prata
Branca

Bege
Preto
Azul

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

I'

Clio Sedan RT Preto

Corsa 4P:l.6 Branco
Ibiza, ·1.0, 16v, compl. Branco

Megane RN Branco

Peugeot 106 Branco

Megane 2.0l, Sedan Verde
Corsa Sedan Gl 1.6 compl. Azul
S-10, compl. - ar Branca
Corsa Sedan Gl, 1.6 Branco'

Pampa Branca
Astra GlS Vermelho
Uno ELX Vermelho
Escort Hobby, 1.0 Branco'
Vectra GlS Bege
Elba Weekend IE Branca

Apolo GlS Compl. Verde
Gol Cl Verei Met.
Parati GL Branca
Monza SlE cornpl., 4p Cinza'
Escort L Verde

2001
2001
2001
2000
.1999
1998
1998
,1997
1997
1996
1995
1995
1995
1:994
1993
1992
1992
1989
1989
1984

R$ 24.500,00
R$ 15.000,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 10.500,00
R$17.800,00
R$ 15.500,00
R$ 16.800,00
R$ 13.300,00
R$ 8.000,00
R$ 12.500,00
R$ 8.900,00
R$ 7.500,00
R$ 13.500,00
R$ 6.300,00
R$ 7.300,00
R$ 6.800,00
R$ 6.200,00
R$ 6.200,00
R$ 13.700,00

Seja parceiro
da BV Fi'nanceira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 8 de abril de 20(,
6 CORREIO DO POVO

AtUrO ESrfAÇAO �EI�IJLO�
- Vendo - Troco -ifinancio - Novos e Usados...

GRUPOS GERADORES DE E������ 1
�Vendo *LornSiio "Consertos "Montagens I

,

II.máqulnas IndÓ$trla
• Comór"Jo Uda_ - ME '

i Trabalhamos com vendas e consertos: ,III - Motores Estacionários - Motosena
.i - lava Jato . Rocodeira • Assistência 24 hs Ii - Aspirador - Mólooombas www.irmaquinaLcjb.net

i - Compressor - Entre outras... irmllquinas@Uot.com.br
It Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 • (entro· Jaragl,lQ do Sul;._� .. �.. . .,.,........ .. _ _._ ,_.. " ,. , _ .. _ _ .. _ .. 1

01 prata R$ 14.500,00
01 branco R$ 12.500,00
!E vermelha R$ 13.900,00
97 prata. R$11.500,00
97 bordô R$ 11.500,00
97 chumbo R$12.500,00
97 verde R$ 18.500,00
00 branco R$ 9.700,00
94 - prata R$ 14.500,00
91 branco R$ 7.000,00
91 preto R$ 6.900,00
91 preto R$ 6.900,00
91 branco R$ 5.900,00
ss bege R$ 3.800,00
ss branca R$ 4.500,00
00 cinza R$ 4.500,00
85 bege R$ 3.500,00
85 branco R$ 3.500,00
83 cinza R$ 4.500,00
82 verde R$ 2.800,00
82 bege R$ 2.800,00

verd.e R$ 29.500,00
00 chumbo R$ 45.000,00

Celta, 2p, l.t., doto
Gol Special, 2p
Van Furgão, 2p
Corsa Super, 2p
Corsa Super, 2p
Escort, 16v, 4p
Vectra GLS, 4p
Gol, 1.0, 2p
Vectra GLS, 4p
Gol, 1.6, 2p
Apolo,2p
Voyage,2p
Elba,4p
Chevette, 1_6
Parati
Parati
Escort'
Fusca
Parati
Fusca
Chevette
Suzuki Jimy, 4x4
Pajero, cornpl., cf som

4461 ou 371-7473.VOLKSWAGEN 7110 - vende-se, 91, baú
5mts, turbinado, d.h. Tratar: 37Q.0863.

CARRETINHA - vende-se, p! engate de
automóvel. R$ 280.00. Tratar: 370-2385 ou

9973-8955.

VOLVO· vende-se, NL10, modelo 340, ano
91, carreta ano 95, graneleira, 3 eixos, Randon,
eompl. el rodoar, seguro total. R$ 78.000,00.
Tratar: 371-4489 ou 9905-9065. CARTA DE CRÉDITO - troce-se, de R$ 9.707,00

não contemplada c! 13 pare. pagas, por twister
250, ano 02, pago diferença à vista. Tratar:
372-1580 ou 9995-1418 após 15hs.

diversosCOMPRA-SE- qualquer carro de R$ 3.000,00
até R$ 6.000,00. Tratar: 370-8030e! Giovani.BIZ -vende-se, 00, c! partida elétrica, nova.

R$ 3.400,00. Tratar: 9979-0605.

Rua 28 de Agosto. 5ln" • Centro - Guaramirim • Fone: 373·JO�1
COMPRA-SE - carro financiado, pago até R$
4.500.00 de entrada. Tratar: 373-1521.CG - vende-se, 97. R$ 2.500,00. Tratar: 276-

0793.
BUFFET· vende-se, el 8 cubas. R$ 700,00.
Tratar: 376-1458 c! Adelina

CAIXAS - vende-se, p! garrafa de ce"'ial
7 ,00. Tratar: 376-1458 c! Adelina

ENGATE - vende-se, pI carretinha, carro
kadett. R$ 60,00. Tratar: 376-3566 el Willy. A1RADOR TRIFÁSICO. vende-se, usado. Tratar:

392-4800 ramal 211 c! Marcia.

MOBILETE-vend",se, 85. R$ 350,00. Tratar:
372-3837. 1,20 x 0,48mts. R$ 200,00. Tratar: 376-

1458 c! Adelina CACHORRO-vende-se, 2, 8asset, marrom,
com 3 meses. Tratar: 275-0018.

CAIXAS - p! garrafa média (refngerante�i
5,00. Tratar: 376-1458 c! Adelina

MOTOR-vende-se, 25hp, 96. seminovo. R$
3.100,00. Tratar: 9902-0348. BALCÃO -vende-se, de vidro, 2,60 x 0,50mts.

R$ 120,00. Tratar: 376-1458 c! Adelina

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

APARELHO SOM - vende-se, gradiente, toca·
disco, fita, cd. R$ 200,00. Tratar: 370-8579 CACHORRO - vende-se, filhote Pequines.

Tratar: 373-3787.
EXTINTOR -vende-se, de p6quimico,4��
30,00. Tratar: 376-1458 c! Adelina

OACINA MECÃNICA - vende-se, c! todos
equipamentos, elevador. pronta p! trabalhar.
Ótimo ponto de localização, cf clientela. Aceito
carro. Tratar: 371-4284.

ASPIRADOR DE PÓ - vende-se, Eleetrolux. R$
160,00 _ Tratar: 9955-9075 c! Luzia.

SCOOTER-vende-se, vende-se, vermelha, 97,
100ee. R$ 1.650,00. Tratar: 370-3574 el
Waldir.

BARCO - vende-se, Marajó 19, motor de 90,
Enverudi, cf toldo e bomba de porão, carretinha,
documentado, compl, Tratar. 3730785 hor. comi.
ou 373-3609 a noite ou 9903-3386 c! Vilson.

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

ATAS - vende-se, 320 fitas de viOOo.1
400,00. Tratar: 9117-1083.

ASPIRADOR DE PÓ· vende-se, Prosdóeimo.
R$ 120,00. Tratar: 371-0036. CAIXA DE SOM - vende-se, marca Meteoro el

distorção. R$ 200,00. Tratar: 376·3166.
ATAS - vende-se, 13 fitas de Nintendo64.1
950,00. De brinde o aparelho '64. Tratac9111

SUNDOWN - vende-se, 98. R$ 1.600,00.
Tratar: 372·2024 ou 9905:3644.

RODAS - vende-se, aro 17, c! pneus. R$
1.200,00. Tratar: 371-7035. BARRACA -vence-se, pI 6 pessoas. Tratar:

274·8141.BALANÇA- vende-se, eletrônica. R$ 550,00.
Tratar: 376-1458 c! Adelina

TITAN - vende-se, 02. R$ 700,00 + 33x R$
190,00. Ou troca-se por CG 81!82. Tratar:
9991-9829 el Carlos.

RODAS-vend",se, TSW 15', c! pneus. Tratar:
9117·1919.

IYIASSOTERAPEUT�
I

BARRACA - vende-se, pI 5 pessoas,
seminova. R$ 180,00. Tratar: 275-2949 c!
Fábio.

BALANÇA - vende-se, de 200kg, nova. Tratar:
370-3561.SOM - _vende-se, 1 ap. 00 Pionner, frente

descartável, 3 pares de alto-falante 69 Pionner.
01 sub Titâneo 12' 400v, 01 corneta, 3
módulos mais fiação. R$ 1.300,00. Tratar:
9101-4214 c! Ruy.

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

Rolf Hafemann
Massagens em Geral
a 370-1732

BAÚ - vende-se, antigo em madeira. Tratar:
371-0742.

BALCÃO - vende-se, refrigerador p! bebidas
cf visar superior, 2,5m x O,85larg, 1 ano de
uso. R$ 3.000,00. Tratar: 376-1458 c!
Adelina

VYRAGO· vende-se, 00, 3.000km, verde, el
vários acessõtíos. R$ 14.000,00 negociáveis.
Tratar: 9973·9089, 275-2990, 370-7542.

; BEBÊ CONFORTO - vende-se, 8urigoto, tipo
balanço. R$ 50,00. Tratar: 376-1933.

SOM - vende-se, Cd player, JVC, c! controle,
c/ 4 meses de uso, ainda na garantia, cf
módulo de 25Ow. alto falante 12'.2 alto falantes
pequenos. Tratar: 372-3837.

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

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

. Após às 11l:00lls e feriados pelo telefone:

! 372-2619 / 9909-20561Rua}oaquirnFrancisoo dE! Paula, 1588 - Chiq> de Paula· JaraguadoSul·SC ,

Tratasr:

EXPRESSION 1.0 - 16V
Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Apoios de Cabeça Dianteiros e Traseiros
reguláveis em altura., Bloqueio de Ignição por Transponder, Brack Light, Conta
giros, Volante regulável em altura, Lantema Traseira de neblina, Cintos de
Segurança dianteiros e traseiros retráteis de 3 pontos com Lei, Iluminação no

Porta-malas, Protetorde Cárter; TravamentoAutomático das Portas a partirde 6
km/h, Limpador/LavadoreDesembaçadordo Vidro Traseiro;

On'�·iI'9 O/O
,"'r a.m.

ENTRADA

+ 12 X

Com Pintura Metálica + Frete_____________________m'Miil&\lIt'

Vale do Itajaí e Litoral Norte - Se

liW"dHi,1
RENAULT

Rede Renault, 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave ITAJAí
348·8460

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435·3700

('1} C(lnc�çlkl- v ;itidjJ para 'b�"c:latniilnto ccen Tmco do jUr1)li d(� O.�911,>;; u.m. p�lrn �tIl vohm'lo. FjfulflcliJ;rnento coe ( C.rÓ(lita Oiruto uo Con!tum!d()f' � CXlm >Elntrmbl duo 6:)1s, uo "'JI�B' <lo '\mrcu!c i· slIldo lir\iiudllda em 12 VO'U1S' com Tuxj� CUonto proflxada (to.O,490/. e.su. � IOF. Floflf'lcllllnnt\10 R(�jlUI.t .. tra"'&$ da Clu_ dQ: �i!:�FII'u\ndamunlo * 1('!;\lM.1h'nhl)l(:l Rnoflulf 00 BrNI�. TlJ:II:tI do I'lborturlt � C"t(l(H!o ! "fAC) nAo In>chjl�" Ct(\,dU.o Míj(S{to a aJu\lltw Q: ap,,::,...t\Ç<� WI CM'llS1ro, As ll'lXl.\fi pod,�'HãQ ser IJltorM�\, $� h<lU"'atlHTl rtWdM\)m:� fiíunttlc.'tl""'tt t1(l·lll!lrCl.l{k� fj(lu�íro.. ,IMm pr6.v«J. �i$() .. {l} Preço ,p(lm pag.ulIenlO t\ \ ..�t.1l »t ou �'la�cllW1tjrl . il(ll'I'
para o Novo RflnilUU alio Ex,p.-uAion 1.� * 1&,",-,: 200l/2Q03. C()(KI��HI vá�Id<�s nu Ó<ltll d!1 pobll(::açl� oeste nnunc:lo.ou ollqt.ltIntl> dururiEll'H ca t)'"t.<lqU-l�s .. PIII!i1I1"l;}U)(lUi lrrl()mlaçi�o" sobre >::I E�5iIcf.qw� át� cudu Corn::n!UliOtUltln,llgul! 0600 55 5615 m.l" ccneone �UJO C0111::06sloná:ri11 Ren.õ'lult. F-Qt.o"lmri.l Iln!ll JH!bnc�tilrl()S:. AI9�'�tUWf
mO$(r",� f;, UY,.Ol-hOCIQrwdú' rnu;tu: �1at�lft;� ��jci1Mtf) ��o OpdOt\:atli f,11;l r'VtUffim�6� I't \mf.s;6es �l"'pt'jt.lflCIII\, A f{(lOtlUU do �MIt r(lnótVa.� 00 direito dfl alterar ;�$ tn\j}(."(;itlt:hçó""$ dhstt'J \fül�ujo Mm pr� �lvl60, �SfH\ vf,tlct.llo� f:�tll() fltn (.'O(IfO:tmkfadfJ oor" o' PROC'ONVE. A Progrumll de Corllrolu de PcluiçâO €.II) Ar por c'
Aulo.nlot()(U. Orrtt)6 do Segurmlça een ocsnJtU�lo comAir BaBa: IUl.lvllln vidae.
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CLASS
_--------------[I••41a

R$ 10.000,00 R$ 110,00_---1
$18.000,00 R$198,00_---I

R$ 35.000,00 R$ 385,00_--i
_'--_ ...... 50.000,00 R$ 550,OO---i

R$ 74.000,00
.

R$ 650,00----1
R$ 88.000,00 R$ 776,00---1
R$ 95.000,00 R$ 830,00---1
$ 103.923,07 R$ 913,00_---1

3041-0087 cf Salete

CORREIO DO POVO 7

PLANETGA
I< VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

* PLAVSTATION 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
• OFlEAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE bérano iIe atelldimell�: segU1ldai 1t9l1ld.das 10:00 ás22:00

Rua: Bertha We ue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail laneta ame ibest.com,br

1083 cl Vanderlei. IMPRESSORA - vende-se, fiscal, restaurante/
comércio. Tratar: 376-1481 cl Junior.

ATA -vende-se, coleção, do Roberto Carlos e

cd's do Elvis Presley. Tratar: 370·3561. JAQUETA-vende-se, de couro, preta, feminina.

R$ 100,00. Tratar: 275·0849 cl Vivian.

JOGO DE COZINHA-vende.se�omPleto, na
caixa, cll ano de garantia. R$ 1.500,00.
Tratar: 9132-6468 cl Célio de Souza.

FOGÃO - vende-se, Industrial, cl 4 bocas, alta

pressão. R$l80,OO. Tratar. 376-1458 clAdelina

GIBI - vende-se, coleção, compeita. Tratar:
370·3561.

LAVA ROUPA-vende-se, Muller. Tratar: 370-1492.
IMPRESSORA - vende-se, Xerox C3. Tratar:

372·0203 ou 9112·1766 cl Luzia. MÁQUINA-vende-se, p/corter tríso e debrum.
Tratar: 9111-8442.

MÁQUINA - vende-se, de fazer sorvete e

picolé, produtora conjugada com bojo de

10lts BA16, Gelopar + freezer 500lt5 e

produtos pI sorvetes e picolés. R$
3.000,00. Tratar: 370-8283 ou 9122·

6978 cl Luiz Carlos.

PRANCHA - vende-se, de surf 5'2 +

vestimenta de borracha tam. M. R$ 400,00.
Tratar: 99754785.

TECLADO -vende-se, Yamaha, PSR 630 cl
disquete. Tratar: 371-0742.

a···�7·······6"·· .'''''6'7""9'.. '·'... , .... r: i .]. i o

,
.."

-

.',','
.,' o,.

,

'

,,' ."',�

Empréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.
- Também financiamos veículos.

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

9991-6366 .

BOA NOTíCIA

Rua Ex ,Gumercindo da Silvo, 161 - Centro ao lado do HOfelltojaro - Jaroguá do Sul

AINDA DA TEMPO DE FAZER O SEU PLANO!!!!!!!

.

® M,Rnsórcio
.JHegata
'''l�(J�'t F1\LE COl\1 SALVADOR 1\'lELLO.

CAR�úS

!lEM OBJETO CREDITO PRAZO PARCELA

_ UNO MILLE FIRE 2P R$ 15.220,00 93 R$ 203,66
- FIESTA i.o 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

VIDEOGAME - vende-se, Dram Cast, cl 2

controles, 20jogos, 1 memory card VMU + 1

rambol Pac. R$ 450,00. Tratar: 376-2206.
,

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo Game Cubo,

eiS jogós originais, 1 memory card e 2 controles
originais. R$ 1.100,00. Tratar: 376-2206.E

acompanhantes
Você quer viver

. ?
momentos de prazer.

,

,

3ernatula, 'lJianca e 1:alía
i

Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

MOTOS

BEM OB�ETO CREDITO PRAZO PARCELA

C 100 BIZ R$ 4.110,00 94 R$ 60,57
CRYPTON R$ 4.270,00 94 R$ 64,55
YBR 125 K R$ 4.740,00 94 R$ 69,85
CG 12.5 TITAN KS R$ 4.765,00 94 R$ 70,23
XT 225 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 Nº·:145 • DEFRONTE AO TEATRO DA SCAR - 37:1-3040 - 370-006:1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASS_8_CO_R_RE_I_O_D_O_P_O_vo [.lIR4Ia

Area de lazer
• Sala de jogos
• Sala de ginástica
• Sauna cf ambiente de descanso
• Salão de festas cjchurrasq. e bar
• Hame Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground
• Ambientes decorados e mobiliados

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

.

Perto do Clube Beira Rio. P'l a n tã o
de Vendas

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

Royal Barg Cenier

Jaraguá do sul -se
"Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blumenaui

CONSTRU

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



HISTÓRIA CORREIODOPOVO 7

Um Milagre

Você já ouviu falar de

alguma coisa incrível?

Algo que não dá pra

explicar? Um fenômeno?

Isto é interessante e logo

se quer saber o que

aconteceu. Nós vivemos

num mundo onde se

acredita nas coisas que

se pode ver, tocar,
sentir... Já milagre é

coisa que não consideramos "normal".

Em 2 Reis 4, temos uma história de uma viúva. Esta

mulher não tem nome, é descrita como "certa mulher".

Vivia num tempo onde as mulheres eram extremamente

discriminadas. Ela havia perdido o marido e caiu na

miséria. O homem se foi e as dívidas ficaram. Ela tinha

dois filhos para criar. Além da dor e da solidão, todo

dia enfrentava o medo do cobrador que ameaçava. O

risco de perder as crianças era grande. Elas seriam

vendidas como escravas. Uma situação difícil. Que peso

para carregar! Eu tenho certeza de que Deus não nos

deixa nas horas difíceis. Nestes momentos ele quer

falar a !'lÓS e nos ajudar a carregar o fardo que para nós

é pesado demais.
A história desta mulher comove. Solidão, saudade,

fome e medo estão batendo à porta sempre. Você pode

imaginar os sentimentos de uma mulher sozinha que não

tem dinheiro para comer e muito menos para pagar as

dívidas? Será que existe saída? O que passa no coração
de uma mãe que corre o risco de perder seus filhos?

Ela resolve ir ao encontro do profeta Eliseu e conta

todo seu problema. Ele ouve e pergunta: "o que tens em

casa?". Havia somente um pote com azeite e uns potes
vazios. Aqui começa o milagre!

Eliseu lhe disse: "vai, pede emprestadas vasilhas a

todos os teus vizinhos; vazilhas vazias, não poucas". Ela

ouve, obedece e confia. Já em casa ela passa a ser

testemunha do milagre de Deus. O azeite só para de se

moltipllcar quando a última vasilha se encheu.

Eu creio que você não precise de azeite. Teu

problema é outro, Tua necessidade é outra. Talvez

perdão, paz, cura de doença ... Apenas creia que Deus

quer e pode te ajudar. Apresente a Deus o teu pote
vazio! Ouça, obedeça e confie no Senhor do milagre!

"Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o

mais ele o fará" Salmo 37,5.

vra

Fabricio Arendt - missionário

Jaraguá do Sul

fabrIClo@sejameuc.com.br

�s LEITURAS DE MANOEL DE SOUZA

Vingança de Boêmio (227)

O poeta Laurindo Rabelo descurava de tal forma
do seu vestuário, que as famílias mais íntimas e que
mais o admiravam, sentiam constrangimento em

convidá-lo para as suas festas. .

Certa dona de casa, incitada pelos filhos para que
o conteplasse com um convite para as suas reuniões

mundanas, objetou, um dia:
- Agora, não. Esperem que ele tenha roupa, que

eu o convido. Assim o poeta exibiu um terno novo, a

matr.ona cuompriu o que prometera; madou-Ihe um

convite, logo aceito. .

"

O sarau começou, porém, sem o boêmio. Quando

�a estavam cansados de esperar, bate alguém a porta.
,

odos correram para receber o retardatário. E foi
uma decepção. Quem chegava era um carregador,
trazendo em um tabuleiro a roupa nova do poeta, e

este bilhete',
- "Aí vai o Laurindo".

�ONSTÂNCIO ALVES - Discurso de recepção na Academia
raso De Letras, 1922

.

POR EGON JAGNOW

A paisagem está em costante mudança. Quer. pela ação da propria natureza, quer pela ação do

homem, sendo este último, em geral, o principal agente trasformador. É o casoo caso que está

registrado nesta foto. Se não tivéssemos uma identificação, dificilmente conseguiríamos saber

qual é o local retratado, tamanhas as mudanças realizadas. Trata-se da antiga igreja católica da

Barra rio Rio Cerro, Igreja Nossa Senhora das G raças. O local é o mesmo onde está a atual

igreja, mas as transformações que ali ocorreram o tornam irreconhecível.

'}1 História de nossa gente não podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
Barão do ltapocu

CONFIRA A HISTÓRIA POR EUGENIO VICTOR SCHMOCKEL

HÁ 3 ANOSHÁ 15 ANOS
Em 1988,0 Prefeito Municipal Durval Vasel, baixava
edital de lançamento n° 38/87 referente a pavimentação
à paralelepípedos da Rua 37, denominada de João
Planincheck, de acordo com o Edital de Custos n° 38/
87, de 16 de outubro de 1987 e o Decreto n" 1.573, de

.16 de outubro de 1987, alcançando 36 propriedades.
O edit;U informava que a cobrança seria efetuada, para
cada propriedade, 07(sete) dias após a execução dos

servisos.

O Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul - desde

agosto de 1966 prestando serviços a comunidade no

combate a incêndios e nas calamidades públicas,
registrava a ocorrência de 117 sinistros durante o ano

passado, dos quais 19 em estabelecimentos industriais,
31 em residências, 7 em automóveis, 29 em florestas e

31 outros( resgate, afogamento, etc.), além de 23

prestações de servisos, como corte de árvores,

transporte de água, escoamento de poços, além de

outros. Nesse trabalho;-segundo o Comandante

Hermínio Lucioli, foram gatos 186 horas, consumidos

271 mil litros de água e utilizados 844 soldados numa

média de 7,2 sinistro. Os caminhões e viaturas

percorreram, no ano passado, 5.571,7 Km dos quais
4.433, dos quais 4.433 Km somente no atendimento a

sinistros. A -corporação dispunha de 20 soldados, dos

quais 8 planistas e sobrevive com o apoio da industria,
comécio e comunidade, assim como com parca

subvenção estadual. Em 87 foram realizadas 658 novas

construções, perfazendo 112.160,25 r_n2 residencial!
comercial, 6.680,02 rrr', industrial 20.852,96 m2 outras

construções dé 7.241,23 fi2.

No ano 2000, a Secretaria da Família retomava os

.
trabalhos desenvolvidos dentro do Programa de

Inserção Social da População de Rua, no início da

semana. "Como. esta população, estava-se

intensificando-se este acompanhamento para,

primeiramente, verificar se houve aumento no

número de casos e, a seguir, buscar uma solução a

cada um deles", explicava a secretária Iris Barg
Piazera, acrescentando que a tarefa estava sendo

realizada por uma assistente social e um agente
comunitário. "Quando necessário, também

solicitamos o apoio da Polícia Militar, que

prontamente se coloca à nossa disposição",
completava a secretária Iris Barg Piazera lembrava

que dos 27 casos cadastrados no ano passado, nove
ainda precisavam ser solucionados, enquanto que os

outros' 18 eram encaminhados às famílias ou

retornavam às suas cidades de origem. Algumas das

pessoas voltaram ao convívio familiar também

estavam recebendo atençlimento ria Casa da

Serenidade - através do Programa de Apôio ao

Dependente Qu ímico
"

- ou no centro de

Atendimento Psicossocial. Outros se enontravam em

tratamento junto ao Cerene, em Blumenau, ou na

Arest, em Lavras/Minas Gerais.

O Município abria Ihscrisões ao Programa Bolsa

Trabalho, que era destinado a alunos carentes que

frequentavam '0 2° Grau em escolas da cidade. Os

interessados deviam se derigir à Secretaria de

Educação entre os 7 e 9 de fevereiro, acompanhado
de documentos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODO POVO POLÍCIA/EsPORTE
IHOMICíDIO: VIOLÊNCIA ASSUSTOU os ALUNOS QUE PRESENCIARAM A MORTE DO PROFESSOR, NA AULA

Capoeirista morre assassinado
na frente do filho e de alunos

]ARAGuA DO SUL - In

dignação na face dos alu
nos do mestre Joãzinho,
João Carlos da Silva, 36

anos, que foi assassinado
na tarde de sábado, nas

dependências da Escola

Municipal de Ensino Fun
damental Victor Meirelles,
no Bairro Três Rios do
Norte. Ontem à tarde al

guns capoeiristas compa
receram na Delegacia de
Polícia Civil para fazer re
conhecimento do respon
sável pelo homicídio. O
trabalho de investigação
conjunto das Polícias Civil
e Militar localizou o acu

sado pelo crime, Marcos
César Antônio, natural de
Rio Claro, em São Paulo,
que morava numa residên
cia no mesmo bairro da
escola.

Aluno de Joãzinho há

aproximadamente um ano,
Marcelo da Cruz, 19 anos,
estava na instituição de en
sino na hora do homicídio

\

e relatou que o agressor
chegou no local já pedin
do pelo mestre.

.
- Ele perguntou se o

João estava na escola, dis
se que queria jogar capo
eira, pois já havia treinado
há algum tempo. Então,
primeiro ele fez um de
monstrativo comigo, mas

sempre efetuando movi
mentos para me agredir.
Quando o mestre chegou,
passou a o ensinar como
se faziam os movimentos,
mas ele só o agredia tam

bém, apesar das explica
ções do professor, o cara

só o chutava para o ferir
-, lembra Marcelo. De
pois disso, o acusado reti
rou-se do local alegando
que ia tomar água, passou

Marcos Antônio foi reconhecido pelos alunos e encaminhado ao presídio
esar unces

ArquivoJoãozinho ensinava capoeira para aproximadamente 50 alunos da microrregião
cerca de cinco minutos e

retornou à escola vestindo
outras toupas, desta vez de

porte de revólver calibre
38. "Ele não deu tempo
para corrermos, falou que
era da polícia, apontou a

arma em direção ao João
e atirou na região lombar.
O professor tentou se ar

rastar, mas foi atingido nas

costas", relata. Uma das
alunas lembra que antes

morrer, o filho do

capoeirista, de seis anos, o

abraçou e ouviu o pai pe
dir para que se afastasse,
pois es tava morrendo.
"Foi uma cena muito tris-

te", lamenta.
Casado, pai de três fi

lhos, o capoeirista estava

em Jaraguá do Sul há pou
co mais de um ano, onde
ensinava a prática da capo
eira para aproximadamen
te 50 pessoas, em diversas
instituições de ensino. Na
tural de Mato Grosso,
Joãozinho também fazia

apresentações gratuitas no
Lar das Flores, de Jaraguá
de Sul, e Apae (Associação
de Pais e Amigos dos Ex

cepcionais), de
Guaramirim. A vítima foi
enterrada no domingo à

tarde, no cemitério da Vila

Lenzi, onde foi homena

geado por mestres e alu
nos. "Nós cantamos as

músicas que ele -mais gos
tava de cantar durantes as

aulas. Joãozinho teve uma

despedida de mestre", diz
Marcelo.

O agressor, Marcos
César Antônio, apresenta
va antecedentes criminais
na cidade paulista. Em

2002, respondeu inquérito
policial por roubo e porte
ilegal de arma. Ele foi en
caminhado para o presídio
de Jaraguá do Sul, onde

aguarda julgamento.
(FABIANE RIBAS)
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Esfuqueadono fim de semana
entrouemóbitomorreuomo,

]ARAGuA DO SUL -

Outro homicídio registra
do neste final de semana

ocorreu na lanchonete

Frangos e Fritas, localiza
da no Bairro Nova

Brasília, por volta das 6h30.
O fato aconteceu no sába

do, quando Sebastião Ser

gio Leite dos Santos, na
tural de Salgado Filho, no
Paraná, e Sérgio Bueno

Siqueira, 23 anos, natural
de Canoinhas, se desenten
deram com Jaison Schi

mello, primeiramente na

saída do salão Líder.
A briga continuou na

lanchonete Frangos e Fri
tas. Na confusão, Sebasti
ão sacou uma faca e des
feriu golpes contra a víti

ma, acertando-o no peito.

Depois de agredir Scli
mello, os dois evadiram., ,

do local. O Corpo ai I

Bombeiros Voluntários G:
Jaraguá do Sul foi acionailo �

para prestar socorro á ví� Q

ma. Ele foi encaminhado ao

Pronto-Socorro do HOSpf
tal e Maternidade São Jos�
onde foi internado na UTI '

(Unidade de Tratamento In· '

tensivo), em estado grave. n

Depois de efetuar algumal S

rondas, o grupo de investi· r

gações da Polícia Civil e S

Militar encontrou o acus

do, que foi encaminhado ao

Presídio de Jaraguá do Sul
Leite dos Santos vai

responder inquérito policio
ai por homicídio, já que a

vítima entrou em óbito
ontem à tarde. (FR)

Xadrez obtém resultados

positivos no fim de semana

]AAAGuA DO SUL - A

equipe de enxadristas do

Município participou com

15 atletas no Festival Esta
dual da Criança - Xadrez
Sub 8 a 14 anos, disputado
no último final de semana,
em São Bento do Sul, onde
obteve bons resultados. O

destaque jaraguaense foi

Jaqueline Pamplona, que
conquistou o terceiro lugar
no sub-14 feminino. Tam
bém nesta categoria, mas no
masculino, Jailso Santos
teve um bom desempenho
e ficou na segunda coloca�

ção com outros quatro
id b Q

competi ores, mas aca ou

na quinta posição devido
ao critério de desempate.

Outros dois jogadores
foram destaques: Luw
Engel, quarto colocado na

categoria sub-12; Lucas

Garcia, que chegou em

quarto lugar juntamente
com outros três enxadris·
tas, porém, pelo critério de

desempate, ficou com a

sexta colocação da sub-lO.
A delegação de Jaraguá do

Sul esteve sob o comando
de Renan Levi da Costa.

'1 .'. Especialização: 1I001.>ital de. Clínicas Estado do Rio de .,J(Illeir� .

�curso
na Sociedade Brasileira de Oftalmologia do Rio de Janelfol

Forte: (047) 275·1150 .

I
v.Mol. Deodoro, 776·501012 - Ed. Maximunn �e.�.!!d............_._ _���-----'- _ �_.�..

_-_ .. "' �.. _ "" _ '
_

' ...
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aikkonen vence GP

multuado
o finlandês Kimi Raikkonen venceu um dos GPs do

rasil mais tumultuados da história, neste domingo.
Giancarlo Fisichella, da Jordan, foi segundo e Fernando

ansa, da Renault, terceiro. Rubens Barrichello, mais uma

vez, abandonou com problemas mecânicos, quando li
á ví� derava.

8oao A corrida foi interrompida na volta 55 (eram previs-
tas 71), quando Fisichella liderava. Um acidente forte de

Mark Webber na entrada da reta dos boxes causou a

parada. Alonso, que vinha na sequência, bateu nos des

troços do Jaguar do australiano e depois contra a barrei

�ave. ta de pneus e o muro. O espanhol, que deixou o carro

sem auxílio, teve de ser-levado ao Centro Médico. O

regulamento da categoria prevê que em casos assim deve

se levar em conta como resultado final a posição de

duas voltas antes da bandeira vermelha, quando o fin

landês ainda não tinha sido ultrapassado por Fisichella.

A discreta cerimônia de pódio aconteceu sem Alonso.

Webber, mesmo com o acidente, ficou com o sétimo
vai

Dlici. lugar, beneficiado pelo regulamento.
O GP foi tumultuado desde o início. A largada, com

uea

bito safety-car à frente, aconteceu 15 minutos depois do pre-
visto, por causa da pista molhada por uma forte chuva
em Interlagos. Depois que a bandeira verde foi acionada

o que se viu foi uma sucessão de acidentes na Curva do

Sol. Juan PabloMontoya foi o primeiro, mas na sequência
se acidentaram no mesmo ponto Antonio Pizzonia,

�a Michael Schumacher, Jos Verstappen, Justin Wilson e

Jenson Button. O brasileiro daJaguar explicou que havia

.t1O
no trecho (rum riacho» que fazia os pilotos perderemo

bOu controle do carro.

[Ido Raikkonen foi um dos destaques da prova, guiando
, bem desde o início. A estratézia possivelmente daria a
te. o'

liderança ao piloto da McLaren mesmo que o GP tives-
se as 71 voltas, já que Fisichella teria de fazer mais um

pit. Cristiano da Matta foi o único brasileiro que chegou
ao fim da corrida. O piloto da Toyota completou a pro
va em décimo lugar.

Barrichello ficou sem

gasolina
\

Foi por falta de gasolina que Rubens Barrichello aban
donou o GP do Brasil. A Ferrari, sem acesso à telemetria
por causa de um problema de eletrônica, não descobriu
um defyito na alimentação de combustível, que aumen

toumuito o consumo. A equipe, sem acesso à telemetria
de Barrichello, usava o carro'de Michael Schumacher

co�o referencial para a parada do brasileiro. Quando

�
eStIvesse perto do momento de o alemão parar,

,'.

Ba�richello seria chamado. Quando Schumacher bateu,
o tltl�e ficou às cegas. "Estou desapontado por não con

rol �e�r vencer diante dos meus torcedores", resumiu
I ,ar.nchello. "Estamos chateados, tínhamos o carro mais

,ri �Pldo e os abandonos foram frustrantes", disse Jean

I odi, diretor-esportivo.

CONVITE MINISTÉRIO
''PARTICIPE''

Reuniões:

Quartas às 19:30h

Domingos às 19:00h

Rua: MaxWilhelm, 289
Ao lado da Rádio Jaraguá

- Jaraguá do Sul

CORREIoDO POVO
li' .quz tem informaçãot

POLÍCIA CORREIODO POVO 9

r9!livo
Guar.amirense pretende garantir o título de campeão 20u3

lidade da pista e da: área de

camping.
Nesta prova, Alchini

confirmou a boa fase que
está passando e venceu

com tranqüilidade os ad

versários. "Larguei em

transcorreu normalmente,
sendo aplicados cinco car

tões amarelos, não houve

expulsões. ''Vale ressaltar o
trabalho efetuado pelo téc

nico do Cruzeiro, Ingo
Moerch, que tem dedica

do atenção ao time feito o

grupo crescer", diz.
O outro confronto do

fim de semana foi entre

Vitória e Caxias. O time da

casa garantiu a vitória, mar-
cando 2 a 1 no adversário.

Os gols do Vitória foram

registrados por Alaor e

contra está agendado para
o dia 10, quinta-feira, a par
tir das 19 horas, na sala de

reuniões da Prefeitura, na
RuaMarechai CasteloBran

.

co. O congresso técnico da

competição ainda não tem

quarto lugar, atrás de

Wagner Gervásio, de

Cambo riú, e Denis do

Nascimento, de Brusque,
os dois principais concor

rentes ao título desta tem

porada: Já na primeira vale

Magrão, e pelo Caxias, foi
um gol de pênalti, marca
do por Dirlei. O jogo teve,

cinco cartões amarelos e

uma expulsão ocorrida de

lance normal de jogo (cas
ca recebei cartão verme

lho, segundo amarelo).
Tomazelli salienta que o

destaque deste jogo foi o

Willian, do Caxias, de 18

anos, "Ele estreou mos

trando personalidade e

determinação no meio de
feras, o Caxias perdeu por
detalhes porque jogaram

data definida para acontecer,
Os jogos estão previstos.
para iniciar dia 25 destemês,
no Ginásio de 'Esportes
Alfredo Pasold, sendo que
as rodadas acontecerão nas

sextas-feiras.

IVELOCROSS: PRÓXIMA ETAPA SERÁ DISPUTADA NESTE FINAL DE SEMANA, EM PAPANDUVA

Piloto guaramirense garante
na liderança no catarinense

ta assumi a primeira colo

cação, atrás deWagner, que
largou na ponta", diz. O
piloto conta que na quarta
volta pressionou o atleta de
Camboriú, que sofreu pro
blemas na moto e deixou

a prova, passando a lide

rança para o guararrurense.
- Consegui fazer a

melhor volta nos treinos

da manhã e impor o mes

mo ritmo na prova. Esta

vitória foi bastante impor
tante pra mim, pois con

segui abrir dez pontos so

bre Denis (Brusque).
Este campeonato pro

mete muitas emoções até

o final -, diz Alchini. O

terceiro colocado nesta ca-'

tegoria foi o piloto de

Massaranduba, Antônio

Wust, conhecido como

Nini.

A próxima etapa do

campeonato será. realizada
neste final de semana, na

cidade de Papanduva, Pla
nalto Norte Catarinense.

(FABIANE RIBAS)

GUARAMIRIM - O pi
loto guaramirense Beta

Alchini, patrocinado pela
Azevedo Automóveis,
Guenther Despachante,
Águia Motos, Posto 28,
Academia Corpo e Men

te, Transtarjon Transportes
e Prefeitura de Guara-mi

rim, participou da según
da etapa do Campeonato
Catarinense de Velocross,
correndo pela Força Livre
Nacional. A disputa foi re
alizada neste final de sema

na, no motódromo da ci

dade de Witmarsum, reu
nindo 120 adeptos desta

modalidade esportiva vin
dos de diversas cidades do

Estado. Os pilotos dera�
show de manobras e ve

locidade em seis categori
as, atraindo público de

aproximadamente dez mil

pessoas. Informações da

comissão organizadora
apontam que as pessoas

sempre comparecem em

massa nesta atividade em

Witmarsum devido à qua-

Resultados da 1 a rodada da Taça dos Municípios
]ARAGuA DO SUL - A

primeira edição do Torneio
"Taça dos Municípios"
2003, promovida pela LJF ......

(LigaJaraguaense de Fute

bol), foi disputada neste

final de semana. O Cruz de

Malta venceu o time do

Cruzeiro, por 2 a 1, no
Estádio do Vitória. Pelo

grupo cruz-maltino, gols
de Agnaldo e Fabio, e

Tiago Deretti marcou pelo
Cruzeiro. Segundo in for

ma�ões do presidente da

LJF, Rogério Tomazelli, o

de igual para igual", diz.
A próxima rodada está

agendada para este final de

semana, com os seguintes
Jogos: no -es tád io do

.Caxias, pela Chave A, o
time da casa vai receber o

Glória Esporte Clube, a

partir das 16 horas. No

Estádio Municipal de

Massaranduba, pela Chave
B, às 14 horas enfrentam

se Flamengo e .Cruz de

Malta e, às 16 horas, jogam
Cruzeiro e Aliança.
,(FABIANE RIBAS)

'Reunião sobre o campeonato veterano em Schroeder
SCHROEDER - A Co

missãoMunicipal deEspor
tes vai realizar a primeira reu
nião para discutir assuntos

pertinentes ao 12° Campe
onatoMunicipal Sênior 01e
terano) de Schroeder. O en-

O valor das inscrições é

R$ 50,00 por equipe. As
pessoas que quiserem mais

informações a respeito do

campeonato podem entrar

em contato pelo telefone

(047) 374-1191, com Edite.
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ICOLOCAÇÃO: TIME JARAGUAENSE ESTÁ NA �ICE-LlDERANÇA DO GRUPO A, SOMANDO 15 PONTOS

Equipe Malwee leva a melhor
diante o grupo Carlos Barbosa

Jaraguá do Sul - A

equipe Malwee levou a

melhor no clássico síilista
diante do Carlos Barbosa,
válido pela oitava rodada
da Liga Futsal, na noite de

ontem. O confronto ter

minou em 5 a 3 (2 a 2 no

primeiro tempo), no Gi
násio do Parque Malwee.
Com o resultado, a equipe
catarinense permanece na

vice-liderança do Grupo
A, somando 15 pontos
(cinco vitórias e uma der

rota), enquanto o time ga
úcho ocupa o quarto lugar
do Grupo B, com cinco

pontos (uma vitória, duas
derrotas e dois empates
com gols).

A rodada de ontem

contou com outros sete

jogos. Os resultados são:

no Ginásio da Ulbra, em
Canoas (RS), Ulbra 3 x 1

UCG/Palmeiras/Goiás (1
a 1 no primeiro tempo); no
Ginásio i da AABB, em
São Paulo (SP), AABB/

··········yJ·.·.••.··.•.·.·······'······e.··.·.··
.
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Ferrerti destaca o atleta Xoxo, que teve papel importante na vitória de ontem

Umbro 1 x 1 Rio Verde/
Fesurv (O a O no primeiro
tempo); no Ginásio do

Atlântico, errr' Erechirn

(RS), Adântico/Erechim 3
x 2 Joinville EC/FME (3
a 2 no primeiro tempo); no
Ginásio do Parque dos

Camargos, em Barueri

(SP), Barueri/Penalty /
Pueri 3 x O Poker/Maringá
/Amafusa (2 a O no pri
meiro tempo); no Ginásio

Moringão, em Londrina

(PR), Londrina/AABB 4 x

4 Internacional (1 a 2 no

primeiro tempo); no Giná
sio Poli - UCS, em Caxias

do Sul (RS), UCS/Multisul
4 x 4 ECB/São Bernardo

(1 a O no primeiro tempo);
e no Ginásio da Poli SEI -

Dom Bosco, em Campo
Grande (MS), SEI - Dom

Bosco 3 x 2 Minas Tênis

Clube (1 a 1 no pnmelro
tempo).

Malwee vence Internacional na T' rodada da liga de Futsal
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee conseguiu
derrotar o Internacional, de
Porto Alegre, por 3 a O, no
sábado à tarde, na sétima

rodada da Liga Nacional
de Futsal, O primeiro tem
po da partida contra o In

ternacional mostrou que a

Malwee iria poupar seus

esforços para a maratona

de jogos na próxima sema

na. Além de Carlos Barbo

sa, os jaraguaenses enfren-

tam Goiás na quarta-feira
pela Liga Nacional e, na

quinta-feira, Pinhalzinho,
pela Divisão Especial do
Campeonato Catarinense.

Apesar dos desfalques,
o técnico Fernando Ferreti

montou o time catarinense
no ataque esperando os

.erros dos gaúchos, A táti
ca deu certo aos 7'57"

quando Xoxo, após
driblar três adversários,
tocou para Clemilton que

colocou fora de alcance do

goleiro Ivan abrindo o

marcador.

A qualidade do jogo
caiu após os 12' em virtu

de do cansaço dos jogado
res das duas equipes pelo
excesso de jogos' e pelo
calor. As duas equipes vol
taram para o segundo com
a mesma postura e a

Malwee passou a mandar

em quadra, principalmen
te com o ala Xoxo arman-

do a maioria das jogadas
ofensivas, Aos 3'12" Xoxo

fez boa jogadá e tocou

para Marcel que dentro da

área passou para James fa
zer 2 a O,

O terceiro gol saiu cin
co minutos após numa jo
gada individual de James
que tocou a bola para
Marcel dentro da área.

Edison, que acompanhava
o ala, tentou interceptar e

acabou marcando contra,

Independente e Caxias estão na liderança de suas chaves

Vôlei infantil está em

terceiro lugar no estadu
]ARAGUA DO SUL - A

equipe infantil da FME/
Marisol ficou com o ter

ceiro lugar na primeira fase
dó Campeonato Estadual
de Vôlei da categoria, dis
putada no último final de

semana, em Blumenau,
onde venceu duas partidas
- Tubarões/Balneário
Camboriú (3 x O); Unisul/
Florianópolis (3 x 1) - e

perdeu outros dois jogos:
para os donos da casa,

Barão, e para o Bom Je
sus/Joinville, ambos pelo
placar de dois sets a zero,

Com o titulo de campeões
da fase, os blumenauenses
levam nove pontos e assu

mem liderança na classifi

cação geral da competição,
seguidos pelos [oinvilenses,'
com Seis pontos.

A FME/Marisol con
quistou quatro pontos e fi

cou com a terceira coloca

ção, seguida por Tubarões
e Unisul, com três e dois

pontos, respectivamente,
Disputado também pela
equipe de Rio do Sul, que
não compareceu em

Blumenau, o Campeonato
Estadual reúne seis equipes
na etapa classificatória, que
tem mais duas fases, sen-

do a próxima a ser tô

zada no mês de maio
data e local ainda inde
dos. Os quatro primeu
colocados passam à e

seguinte da competi\:
Sob a orientação do té
co Benhur Rosa� ei

Sperotto, a

jaraguaense atuou com

atletas Ricardo, JOi:
Victor, Diego, Alol,
Cristiano, Gustavo, Thi�
Bruno, Wagner e Michatl

INFANTO FEMININO
- Já a equipe Infantok v'

minina da FME/Matisn cre

estará em Rio do Sul O[ do

próximo final \de sema te

para disputar a prime log
fase do Campeonato EI pa
tadual da categoria, ten� dei
como adversários os timo na

do Bom Jesus/Joinvml fa

Bandeirante/Brusque,AI Fi

sociação J oaçabense ai

Voleibol e Pomerode/ m

Choco Leite, além do an·

fitrião Metalciclo. O treina

dor Gilmar Jungton, au�'

liado por Katinr

Festugatto, deverá contll

com as atletas Ana Carolf

na, Natali, Samila, Mayar\
Tatiane, Tamires, Dama�
Lucimeri, Anabel e Am e

Barzenski.

LOTERIAS
.

Quina
concurso: 1129

03 - 19 - 27 - 58 - 66

Loteria Federal
concurso 03723

1 ° - Prêmio: 45,626
2° - Prêmio: 48,956
3°_ Prêmio: 74,929
4° - Prêmio: 35,838
5° - Prêmio: 26,324

]ARAGuA DO SUL -. semana. O Independente, Kiferro, Amo Vila Lalau 1 Promovido pela Fundação
Duas equipes despontam' que goleou a Borracharia x 7 Garibaldi, Eletropol O Municipal de Esportes,

Classificados dona liderança de suas cha- Senen por 5 x O e o Caxias, x 1 São Roque e Atlético 4 evento reúne 26 equipes
ves ao vencerem mais uma que aplicou 3 x 1 na x O Bazar do Rau/Calhas divididas em seis chaves,

fiRREIODOPOVOpartida e somarem seis Metalúgica TS, em partidas Alisson foram os demais sendo duas com cinco in-

pontos no 210 Campeona- válidas pelos grupos "B" resultados desta segunda tegrantes - de onde saem

é negócio certo!to Varzeano Raul Valdir e "D", respectivamente. rodada. três classificados para a se-

Rodrigues/Troféu Posto Juventude/Microlins 1 x 5 Já foram registrados gunda etapa _:_ e as demais ligue para o 371-1919,Mime - Fundação de Es- Amizade Bola 8, Acaraí/ 88gols nos 20 jogos reali- c<;>m quatro clubes que dis-

portes 10 Anos, que reu- Soletex Malhas 2 x 2 zados nas duas primeiras putam duas vagas em cada e confira!niu oito jogos no final de Belmec, João Pessoa O x 2 rodadas da competição. uma delas.

Megasena
concurso: 451

17 - 18 - 23 - 28 - 31 - 53

Lotomania
concurso: 304

01-11-15-19-
20. - 24 - 27 - 34 -

41 - 47 - 62 - 63 -

66 - 68 - 71 - 75 -

85-91-94-00
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eninho cobra jogadores
elos erros do Timão

o técnico Geninho;
onsiderou o empate com

Figueirense um bom re

ultado, mas preferiu des

acar, após a partida, algu
as das falhas cometidas

ar sua equipe. Segundo o

a einador corintiano, faltou

tenção para todo o time

o primeiro e no terceiro

01 do Figueirense. "Foi

um bom resultado, mas
acho que, com um pouco
de atenção, o primeiro e o

terceiro gol poderiam ter

sido evitados. Mas isso são

coisas que acontecem no

futebol e ainda bem que
não perdemos. Agora te

mos que trabalhar para

que esses erros'não se re

pitam"; afirmou Geninho.

eformulação do Avaí
A nova filosofia do

vaí é reformular para
!li crescer. A política está sen

O! do adotada pelo presiden
, te João Nilson Zunino,

UI logo depois da frustrante

Bt participação da equipe
& dentro do estadual. Elimi

Ia nado logo na primeira
�\ fase, o Avaí VIU o

I Figueirense chegar ao títu
lo e encostar na briga pelo
maior número de conquis
tas estaduais. São 13 do

próprio Avaí, contra 12 de
a Figueirense eJoinville.

i:
O time está passando

por uma mudança radical
�, dentro e fora de campo.

São 19 contratações entre

diretoria, comissão técnica
u e jogadores. E mais seis

reforços ainda estão por
vir. Tudo i�so para levar o
time à elite do futebol bra

sileiro, onde já estão duas

equipes do estado: Figuei
rense e Criciúma.
No departamento de

futebol sai Rubens Minelli

e entra Erik Lovey, res

ponsável pela ida de Ronal
dinho Gaúcho para o Paris

Saint-Germain, da França.
'

O técnico Adilson Batista

deu lugar a Lula Pereira.

Para ajudar Lula Perei

ra, a diretoria trouxe o téc

nico Play Freitas para co

mandar o time B do Avaí,

composto por jogadores
que não serão utilizados

num primeiro momento

durante a competição. Para _

auxiliar dois treinadores,
dois preparadores físicos:

Elington Furlan eValdimar

Garcia, que estava no PSG.

Mas as mudanças não ficam

por aí. Dentro de campo
são 14 novos jogadores.

E como a indefinição
do início da série B conti

nua, o torcedor do Avaí

tem tempo para ir se acos

tumando com as novas

caras no estádio da

Ressacada.
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I VELOCIDADE: AJINC/URBANO/FME FICOU EM QUARTO LUGAR GERAL NA COMPETIÇÃO, EM BLUMENAU

Nadadores trazem resultados

positivos de disputa Estadual
]ARAGuA DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/
FME participou de dois

eventos neste final de se

mana. Em Blumenau, os
atletas disputaram o Cam

peonato Estadual de Ve

locidade - Troféu Fita

Azul -, realizado no

complexo esportivo do

Sesi, com a presença de

396 atletas de 16 clubes do

Estado. Após 72 provas,
a' competição terminou

com a equipe ADBLU, de
Blumenau, conquistando o
Troféu Fita Azul. Em se

gundo lugar ficou o JTC/ -

C3, de Joinville, e o Clube

12 de Agosto garantiu a

terceira colocação, à fren
te da Ajinc/Urbano/
FME, em quarto lugar. O
quinto lugar, ficou com o

Raia Sul-Improjel, de São

José,.
O grupo jaraguaense

.participou com 18 nada

dores, conquistando ao

todo 31 medalhas, sendo

Divulgação

Nadadores jéiraguaenses destacaram-se em Blumenau

oito de ouro, 15 de prata
e oito de bronze.

Entre os destaques, na

categoria Infantil 1 (13
anos), primeiro lugar para
Mayara Martins, nos 50

metros costas, 50 metros

peito, eWilliam Maul tam

bém garantiu o primeiro
lugar nos 50 metros cos

tas. Na categoria Infantil2
(14 anos), Eduardo Junkes

ficou em primeiro nos 50

metros costas; na catego

riaJuvenil1 (15 anos),Ana
Zanandrea foi primeira
colocada no revezamento

4- x 50metros livre; Luana

Martins, primeiro lugar no
revezamento 4 x 50 metros

livre; Camyla Schmitz, pri
meiro no revezamento.d x

50 metros livre; na catego
riaJuvenil2 (16 anos), Talita

Hermann ficou em pri
meiro lugar nos 50 metros

livre, primeiro nos 50 me

tros costas e no reveza

mento 4 x 50 metros livre; -

na categoria Junior 1 (17
anos), primeira posição
para Marina Fructuozo

nos 50 metros livre.

Esta foi a primeira com

petição oficial do ano de

pois das junções das equi
pes Ipiranga/América/
AquaSports de Blumenau,
formando a ADBLU, e,

também, as uniões das

equipe do Joinville Tênis

Clube/C3/Bonja de Jo
inville, formando o JTC/
C3/Bonja. Estas uniões

deram excelentes resulta

dos, desbancando o Clube

12 de Agosto, de Flo

rianópolis, que por três

anos consecutivos vencia

este troféu. O próximo
desafio da equipe será o

Campeonato Estadual Ab

soluto, em Florianópolis,
nos dias 9 a 11 de maio.

rapuera, em São Paulo, no ,

dia 27 de abril. A equipe
Ajinc/Urbano/FME, sob
o comando técnico de Iara

Fructuozo, participou com

22 nadadores.

Após a disputa, seis na-
'

.dadores jaraguaenses fo

ram chamados para a gran
de final; Helena Gsch

wendtner, Ariana Félix,
Mariê Nazário, Luana

Mannes Tages, Felipe
Mathias e André Junkes.

,--- Sensacional a classi-

ficação destes atletas. Eles

terão a oportunidade de

competir com os melhores

nadadores do Brasil na di

visão de não federados. Vale

lembrar que faltando ainda

uma etapa, segundo a or

ganização do evento, foram
mais de três mil competi
dores que participaram até

,

este etapa. Só conseguimos
classificar um número ex

pressivo como este em

2000. En'tre osescolhidos,

quatro foram revelados na

Seis jaraguaenses selecionados para final
edição do ano passado do

Circuito Interescolar de

Natação "Troféu Ernani

Volpi Caitinha", e os ou

tros dois, na edição de 2001,
mostrando a importância
deste evento para a natação
jaraguaense.

O próximo desafio

da equipe de não

federados da Ajinc/Ur
bano/FME será o Tor

neio Não Fede-rados,

que será no próximo
sábado, em Lages, Se.

]A,RAGuA DO SUL -

Também neste final de se

mana, aconteceu a quarta e

penúltima etapa do Troféu

Gustavo Borges para nada-
,

dores não federados, no
Gustavo Borges
Natação&Fitness, em

Curitiba, PR. Contando
com equipes do Paraná,Rio
Grande do Sul, Santa

Catarina e SãoPaulo, a com

petição seletiva selecionou

revelações para a grande fi
nal, que será realizada no Ibi-

Ú�tima travessia da temporada será: dia 18 deste mês
.

�:: �'

]ARAGuA DO SUL - to Brasileiro de Esportes na des esportivas que possuem 'te� lmodali'dades e de dife-

. Para encerrar a temporada
de tràvessias 2002/2003
será realizada à última tra

vessia, dia 18 de abril, com

percurso de 2,5 milmetros,
na Costa da Lagoa, locali
d�de da Lagoa da Concei

ção, capital do Estado. Esta

prova fará parte do Circui-

Natureza, evento que vai em comum a competiti- � rentes regiões, além de pro-

envolver mais de dois mil vidade e a divulgação, da, , porcionar iritertâmbip; de
atletas no Florianópolis, consciência ecológica. Serão

.

informações e téêni:é�s.'du-
entre os dias 17 e 21 d� abril, mais de 500 pessoas t;âbi-

'

rante o� dias de r�aliitção
no Parque Florestal do Rio lhando, direta OIJ indireta:

Vermelho. Será �ma gran- mente, num evento sem

de concentração de espor-' "comparaçâonc Brasil.
,

.

tes ligados com a natureza,
'

'o objetivo do Circuito,

reunindo cinco modalida- é integrar atletas de diferen-

do Circuito e maximizar a

consciência ecológi,ca,a"
.. preo�llpaçãQ 'com a., sa.Ód�}�
e �f'CuvUlgiçã6 dos' ésp�r�<
tes na natureza.
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