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Ontem, os trabalhadores foram, até o sindicato da categoria para encaminhar a ação judicial contra a empresa
Kuipers Beneficiamento Têxtil Ltda., que encerrou suas atividades na semana passada, sem pagar ninguém

Empresa fecha as portas e não
salda dívida com trabalhadores
A assessoria jurídica do Sindicato dos

Trabalhadores do Vestuário encaminhou ontem

as ações judiciais dos 84 trabalhadores demiti

dos semana passada, sem a devida quitação das

verbas rescisórias, num total aproximado de R$
200 mil. Os trabalhadores assinaram as rescisões
com ressalvas para poderem sacar o FGTS.

PÁGINA 6

Motociclista Fernando' Reinaldo de Souza, 25 anos, foi atingido por um microônibus, conduzido por
Valcir Altine, 35 anos, ontem fi tarde, no cruzamento entre as ruas Carlos Eggert e Rua Bernardo Dornbusch

Três mortes registradas pelo Corpo de Bombeiros da microrregião
o final de semana foi trágico na Região do

Itapocu. No sábado à noite, a jovem Adriana Zoz

morreu atropelada por .um Golf, e o motorista

fugiu sem prestar socorro. O acidente aconte-

ceu na principal rua de Schroeder. No domingo,
perdeu a vida Sandra Regina Brumm, em colisão

ocorrida no trevo de Massaranduba.
PÁGINA 10

Divulgação
Está detido no presídio de Ja
raguá do Sul João Buss, acusado
de ser o mandante do roubo
ocorrido em dezembro do ano

passado, na casa do empresário
Clair Benatti. Página 10

Presidente da Acijs
fala sobre economia

o presidente da Acijs, Paulo
Mattos, faz um balanço sobre as

conseqüências advindas com o

término da guerra dos Estados
Unidos contra o Iraque, para a

economia nacional.

PÁGINA 4

Pilotos preparam-se
para o Catarinense

A equipe Malwee de Bicicross
está treinando intensamente pa
ra o campeonato estadual da
modalidade. A primeira etapa
está marcada para o dia 26 de

abril, na cidade de São José.
PÁGINA 12
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Cotação de ontem

Compra �

COMERCIAL 3.1550 3.1650

PARALELO 3.2200 3.3000

TURISMO 3.0900 3.2300

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2 \CORREIODOPOVO

Pingos nos "is"
EVALDO JOÃo ]UNCKES - Vereador pelo PT de Guaramirim

Em relação ànota publicada num jornal de circulação regi
onal, no dia 8 deabril de 2003, onde o assessor de impren
sa da Prefeitura de Guaramirim, Albino Flores, tece co

mentários a respeito de minha atuação na Câmara de.Vere

adores e me acusa de ter "apossado" de um projeto da Aciag
(Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

,
Guaramirim), cabe-me as seguintes considerações;
1 - Falta ao assessor de imprensa conhecimento acerca de

minha atuação como vereador. Se tivesse a preocupação
em examinar as atas das reuniões da Câmara Municipal e a

hombridade 'em investigar a minha trajetória parlamentar,
observaria que sou vereador atuante e cumpridor das obri

gações a mim outorgadas pela população - fiscalizar, le

gislar -, para isso fui eleito, e não nomeado.

2 - Faltou ao nobre assessor também um mínimo de ética

para admitir que desconhecia a origem do projeto que ins

tituía a Fundação do Meio Ambiente no município e seus

trâmites legais. O projeto foi aprovado, por unanimidade,
,.�

pela Câmara de Vereadores de Guaramirim, no dia 12 de

dezembro de 2002. Ma� somente agora o sr, prefeito comu

nicou ao Legislativo a decisão de vetá-lo, Portanto, não es

tou "requentando" assunto do ano passado.
3 - Quanto à acusação de ter "apossado" do projeto da

Aciag, aproveito para informar ao assessor de imprensa e

toda a populaçãoque a proposta para a criação da Funda

ção do Meio Ambiente no município de Guaramirim foi

discutida e rascunhada há mais de dois anos.

É possível que se assemelhe com o projeto da Aciag, assim
'.,-

como pode conter partes semelhantes a outros projetos que
tratem do mesmo assunto, já que os ambientalistas de

Guaramirim e de outras partes do mundo têm os mesmos

objetivos, propostas e metas. Mas faço questão de frisar

que não lé cópia do projeto da Aciag, ou como quer o asses

sor de imprensa, não me "apossei" de nada. Até porque,
nunca vi tal projeto. Tomei conhecimento da existência de

uma proposta da Aciag logo após a aprovação do meu pro

jeto pela Câmara de Guaramirim.

Por fim, quero expressar minha tristeza e indignação pelas
palavras do assessor de imprensa da Prefeitura e lamentar

profundamente que um servidor público, remunerado com
'\

o dinheiro do contribuinte, ocupe-se de atitudes reles e de

coscuvilhices para atingir adversários políticos, E finalizo

com uma frase do mestre maior: "Perdoa-os, eles não sa

bem o que fazem".
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornakorreiodopov�.c0.71.br. As cartas devem conter o endereço ou
telefone para.contato. O'jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correçoes ortoçráflcas e
gramatiéais necessárias. .

Novo desafio
O presidente norte-ameri

cano, GeorgeW Bush, se vê na
mesma encruzilhada, em que
seu pai esteve há mais de uma

década. Uma vitória no Iraque
parece assegurada, mas a eco

nomia dos Estados Unidos está

se deteriorando. Será? Iniciado

o processo de reconstrução do

Iraque, empresas americanas

estão ganhando em todos os

processos de licitação. Não pa
rece tudo estrategicamente pla
nejado? Quem ainda acredita

que os EUA querem somente

assegurar a paz e a cidadania?

Impossível! Pessoas inocentes

estão sendo mortas e sa

crificadas em razão de uma ga
nância nunca antes vivenciada
de forma tão explícita. E qual
o papel da ONU (Organização
das Nações Unidas) nesta guer
ra? Nenhuma. O autoritarismo

aflorou e a reeleição de Bush

está atrelada na forma como

administrará a situação entre o

agora e novembro de 2004.

Este período vai definir se será

reeleito para um segundo man
dato ou rejeitado, como acon

tecera com seu pai.
O presidente e seu partido

republicano claramente têm

r Pormais nefasta
que uma guerra
representa, as

vantagens econômicas
sãomuito
saboreadas .J

razões para comemorar. O pla
no de guerra do governo pare
ce ter sido bem-sucedido para
eles, não provocou um confli
to urbano prolongado e san

grento, e não houve disparo
nos preços do petróleo ou o

uso de armas de destruição em
massa .. Engana-se! Bush en

frentará grandes desafios no

Iraque. A perspectiva de con

tinuação de batalhas esporá
dicas e mortes e a complicada
tarefa de supervisionar a aju
da humanitária e a reconstru

ção do Iraque ainda vai dar o

que falar. A insistência da

Casa Branca em ter a lideran

ça nos esforços de revitalizar

o Iraque pode minar o mesmo
governo que ajudará a criar e

alienar ainda mais os aliados

europeus, cuja assistência fi

nanceira será fundamental para
a reconstrução, que, segundo
algumas previsões, poderá
custar US$ 25 bilhões anuais,

...{tII

durante vários anos. Mas o

mais importante para o suces

so político de Bush será sua ca

pacidade de aproveitar a eu

foria da conquista de Bagdá em

seu favor para resolver proble-
. mas domésticos. Esse foi exa

tamente o ponto no qual seu

pai fracassou depois do
.

insucesso da operação "Tem

pestade no Deserto", na Guer-
�

ra do Golfo, em 1991.

No processo de reconstru

ção pós-guerra, todos os paí
ses estão de olho, inclusive as

empresas brasileiras. As em

presas exportadoras de carne

de frango, que nos últimos cin

co anos dobraram sua partici
pação no mercado internacio

nal, querem retomar as vendas

para o Iraque depois da guer
ra. O último embarque ocor

reu em 1985, com 80 mil to

neladas. Portanto, antes de cri

ticarmos as atitudes apresen
tadas pelos Estados Unidos,
há de se verificar quais as van

tagens que nosso País também
está levando com a realização
de mais esta guerra? por m�s
nefasta que uma guerra repre
senta, as vantagens econômi
cas são muito saboreadas.'

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a .opinião do jornal.
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I LANÇAMENTO: PRIORIDADE DO GOVERNO LULA É DISCUTIDA EM SEMINÁRIO REALIZADO EM JS

Projeto Fome Zero já está

sendo planejado na região
o presidente do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4-

Região é nomeado para ministro do STJ (Supremo Tri

bunal Federal). Decreto foi publicado semana passada
no Diário Oficial e é o primeiro ato do presidente Lula

nomeando um integrante do Tribunal Superior. A pos

se será no dia 8 de maio. A nomeação do presidente do

Tribunal Regional Federal da 4- Região, desembargador
federal Teori Zavàscki, para exercer o cargo de minis

tro do Supremo Tribunal de Justiça, foi publicada na

edição do dia 11 do Diário Oficial da União.

]ARAGuA DO SUL -

Apesar do assunto ser de

interesse de toda a socie

dade, o público que com

pareceu ao seminário para
o lançamento do Projeto
Fome Zero na região não

foimuito expressivo. Nem
a presença da filha do pre
sidente Lula da Silva,
Lurian, coordenadora da

Rede 13 no Estado de

Santa Catarina, motivou a

platéia, que ficou restrita a

aproximadamente 30 pes
soas. Lurian explicou que
a Rede 13 é uma ONG

(Organização Não-Go

vernamental) que nasceu

com a missão de viabilizar

a formação dos conselhos,
servindo de ponte entre a

sociedade civil organizada
e o poder público, nas es

feras estadual e federal.

O seminário contou ain

da com a participação do

presidente do PT de

Florianópolis,Rui Ricard da
Luz, e fundador da Ação da

Cidadania e Contra e Fome

e a Miséria no Estado. Na

avaliação de Da Luz, a cria

ção, o mais rápido possível,

AUMENTO
Os servidores públicos
de Jaraguá do Sul con

tam com um aumento

salarial de 10% a partir
do dia 1 deste mês. A in

formação foi repassada
ontem pela manhã, pelo
prefeito lrineu Pasold,
durante a coletiva à im

prensa. Com este acrés

cimo, a folha de paga
mento passou de R$ 3,6
milhões para R$ 3,9 mi

lhões, mantendo o auxí

lio-alimentação, sem re

ajuste. Cada funcionário

público que trabalha os

22 dias do mês tem direi

to ao salário alimentação,
no valor de R$ 121,00. O

piso dos servidores pas
sou de R$ 416,00 para R$

457,00, mais o auxílio-ali

mentação.

AUDITOR
Os interessados no concur

so de auditor fiscal do INSS

(Instituto Nacional do Se

guro Social) devem ficar

atentos. São 800 vagas. A

Câmara dos Deputados
aprovou, no início deste

mês, a Medida Provisória

86/02, que cria diversos

cargos na esfera federal,
inclusive as 800 vagas para
fiscal. A função exige nível

superior em qualquer área

e oferece remuneração de

R$ 5.003,00, incluindo as

gratificações. A expectativa
é de que novos auditores

serão distribuídos entre as

áreas de auditoria, tributa

ção e julgamento, adminis
tração tributária pre
videnciária e auditoria nas

entidades fechadas de pre
vidência complementar.

Lurian da Silva esteve presente ao seminário, no sábado

do Conselho Municipal de tão estrutural do País", ex-

SegurançaAlimentar é a for- plicou Da Luz.

maior demanda e definir

que tipos de ações devem
ser feitas. Este encontro

também serviu de prepa

ração para o seminário re

gional que está sendo pre

parado para o dia 26 des

te mês, das 8 às 17 horas,
no auditório da Scar (So
ciedade Cultura Artística),
quando será definida a for

mação do comitê regional
para a formação do Con

selho Municipal de Segu
rança Alimentar. (MARIA

HELENA DE MORAES)

ma mais eficiente e correta

de se trabalhar a questão da

operacionalização do Pro

jeto Fome Zero.

O encontro também

serviu para explicar ao

público o sentido não

assistencialista do projeto.
"O Fome Zero não é um

projeto assistencialista. É a

oportunidade de resgate
da cidadania, uma verda

deira revolução, porque
pretende interferir na ques-

A iniciativa do seminá

rio partiu do diretório

municipal do PT de

Jaraguá do Sul, mais espe
cificamente do vereador

José Pendiuk dos Santos.

Para o vereador, a opor
tunidade serviu como

exemplo para que se pu
desse explicar à sociedade

o verdadeiro sentido do

projeto, que, no primeiro
,

momento, vai realizar um

levantamento das áreas de

ApOIO
No início da semana passada, o deputado estadual Dionei

Walter da Silva e a senadora ldeli Salvatti (ambos do

PT) reuniram-se com o brigadeiro-do-ar Renilson Ribeiro

Pereira, do DAC (Departamento de Aviação Civil), no
Rio de Janeiro, para discutir as condições de

desenvolvimento da prática do vôo livre no Brasil. A

reunião teve a participação do presidente da Associação
Brasileira de Pára-pente, Cláudio Consolo. O

Departamento de Aviação Civil vem interferindo de

forma equivocada e arbitrária, chegando a apreender
equipamentos e multando praticantes de vôo livre.

Nome do secretário-adjunto continua indefinido
nas instalações da secreta

ria, que será inaugurada
oficialmente no dia 9 de

maio, em solenidade pre
vista para as 11 horas.

Ainda segundo Niura,
as lideranças peemede
bis tas da região já estão in
dicando os nomes para a

composição das gerênci
as. Entre os nomes que de

vem fazer parte desse es

calão, Niura citou Vítor

Kleine para ocupar o car

go de gerente de Agricul
tura. "Temos que con

templar os cinco muhicí

pios de nossa região. To
das as lideranças do

PMDB estão enviando as

suas sugestões", assegura
a secretária. (MHM)

]ARAGuA DO SUL -

Continua sem definição o

nome do secretário-adjun
to da SDR (Secretaria de

Desenvolvimento Regio
nal). De acordo com a se

cretária da pasta, Niura

Demarchi dos Santos, o

governador Luiz Henrique
da Silveira considerou em

pate a votação que deu a

vitória ao vice-presidente
do PMDB de Jaraguá do

Sul, Ronaldo Raulino. "Ele

(o governador) ficou de

me dar uma resposta hoje
(ontem), mas ainda estou

aguardando':, afirmou

Niura, que já está instalada

na sede d� Coordenadoria

Regional de Educação.
Enquanto o nome do

ENTRE ASPAS
,UEste aumento contentou a maioria dos servi

dores, que me agradece quando me encontra,
prinCipalmente porque eles esperavam um rea

juste de 3 a 4%.'.' A afi rmação é do prefeito de

Jaraguá do Sul, lrineu Pasold (PSDB), ao referir-se

ao reajuste de 10% concedido aos servidores públi
cos municipais.

Dr. padro Chuji Niahimori
CRM 2678

Dr. :Ivo KIlut ·Andara ,J"únior

CRM 8879

Dr. Danial Antonio Wu.lff·

CRM 8835
rquivo

Coordenadora Regional de Educação, Niura dos Santos

adjunto não é definido, a .titular já está trabalhando

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMERCADO: A GUERRA É UMA QUESTÃO ESTRATÉGICA, NÃO VOLTADA À QUESTÃO DE CIDADANIA

Presidente da Acijs acredita.
• A •

no reaquecimento econormco

]ARAGuA DO SUL -

Para o presidente da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do

Sul), PauloMattos, a guerra
deflagrada pelos Estados

Unidos contra o Iraque é,
acima de tudo, uma

questão estratégica, Sua

afirmativa está baseada no

fato de que, ao contrário

do que os Estados Unidos

alegam, não é somente

uma questão de cidadania.

Jornal CORREIO DO
POVO - Qual será a

conseqüência da guerra
para a economia?

.

PAULO Mcrros � Na

minha opinião, existe a

possibilidade de o governo
reduzir o preço dos com

bustíveis ainda este ano. No

entanto, a Petrobras só vai

adotar esta medida, di
minuindo o. preço da

gasolina e do diesel no

mercado interno, depois que
a guerra no Iraque terminar
e

.

se o preço do barril do

petróleo se estabilizar. Como

o Brasil pratica os preços do
barril vinculados aos do

mercado externo, haverá

também redução nos

demais segmentos de

, •
Cesar Junkes

Paulo Mattos esta confiante no novo governo
<'

produção e o conseqüente
reaquecimento substancial de
nossa economia. A ex

pectativa maior, neste

período, gira em torno do

segmento têxtil - pois a

tendência é que o preço da

matéria-prima diminua -,
ainda mais se o inverno

realmente intensificar-se

neste ano.

CP - O que deverá
. impulsionar tal resultado?

PAULO l\lATTOS - Se

mantida a política cambial,
o mercado externo de

monstra-se atrativo aos

investidores, gerando um

incremento de nossas

receitas. Outro motivo

relevante é que as empresas
nacionais estão formando

parcerias com o mercado

externo, o que gera um

crescimento na produção
e, com isso, a absorção de

mão-de-obra, o que tem

equilibrado o índice de

desemprego no País.

CP - Quais suas

projeções para o novo

governo?
PAULO MATTOS - O

governo federal começa a

dar sinais de ações práticas
através de uma política de

desenvolvimento séria e

competente. Visualiza-se um
aumento na produção
industrial e agrícola. Com
uma melhor distribuição de

renda, a expectativa é au

mentar o número de

empregos diretos e indiretos.

Esta atuação firme e técnica

deste governo tem dado

sinais positivos para os

investidores. Vejo que não há
espaços para experiências, e
sim muito espaço para

profissio nalismo.

CP - Um motivador
deste crescimento econô

.

mico?

PAULO MATTOS - O

ramo da construção civil,
que, ao meu ver, é o carro

chefe de uma Nação. O
desenvolvimento cultural

está atrelado com o

segmento industrial, um
verdadeiro sinalizador de

um futuro de respeito para
o País.

Curso habilitará condutores de transportes escolares
]ARAGuA DO SUL -

Orientar sobre a legislação
que regulamenta o trans

porte escolar e de freta

mento especial é iimeta do
curso de Capacitação para
Motoristas de Transportes
de Escolares e Fretamen

tos Especiais, que a Apevi
promove nos dias 3, 4,10,
11 e 17 de maio. O curso

vai acontecer das 8 às 12

horas e das 13h30 às

18h30, no Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá do
Sul). Direcionado a moto

ristas em exercício na fun

ção ou reservas, com ha

bilitação mínima na cate

goria D, o curso - reali

zado para atender as reso-
.

luções do Contran (Con
selho Nacional de Trânsi

to) n" 789/94 e n° 55/98
- habilitará os conduto

res pata o exercício da fun-

ção, evitando problemas
com a fiscalização e adqui
rindo o direito de circula

ção em todo o território

nacional. Claudeonor R.

Fortunato e Mário César
.

Curbani serão os instruto

res do curso; Eles aborda

rão, entre outros temas,

direção defensiva, preven
ção de acidentes, elemen
tos básicos da legislação,
regras gerais de circulação,

sinalização de trânsito, psi
cologia e segurança no

trânsito, primeiros socorros
e meio ambiente e cidada

nia. O investimento para
associados da Apevi é de

R$ 130,00. Não sócios pa

gam R$ 150,00. Inscrições
e mais informações podem
ser obtidas na Apevi, com
Silvia, pelo telefone (47)
275-7003 ou via e-mail

tecnicaservico@apevi.com.br.

INFOR
APEVI
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu) realizam hoje, às 8 horas, café da

manhã de lançamento da la Rodada de Negócios,
no Restaurante Allegro, quando serão apresentados
detalhes de mais um projeto da entidade com vistas à

ampliação de oportunidades na região. A 1 a Rodada

de Negócios acontecerá de 9 a 11 de junho, no Cejas
(Centro Empresarial de J araguá do Sul), com

patrocínio do Banco do Brasil. Informações sobre a

1 a Rodada de Negócios estão disponiveis com Patrícia

Asinelli, executiva da Apevi, pelo telefone (47) 275-
7004 ou pelo e-mail executiva@apevi.com.br.

CRESCIMENTO
A economia brasileira crescerá 2,8% este ano e 3,5%
.ern 2004, segundo projeção do estudo sobre as

perspectivas da economia mundial do FMI (Fundo
Monetário Nacional). O País cresceu apenas 1,5% em

2002. A projeção é mais otimista que a do Banco

Central brasileiro: no fim de março, o BC revisou sua

estimativa de 2,8% para 2,2%. A notícia menos

alentadora é a da inflação, que pode saltar dos 8,4%
em 2002, para 14%, este ano, antes de recuar em 4,4%
no ano que vem. Já o déficit em conta corrente deverá

diminuir, de 1,7% no ano passado para 1,5% em

2003, voltando a crescer para 2,3% em 2004.

Especialização: HospitaldeClínicas Estado doRio de Janeiro
e Curso na Socieda(le Brasíleíra de Oftalmologia rio Rio de Janeiro

Fone: (047) 275·1150
Av. Mal. Deodoro,176 • Sala 12 • Ed. N\aximunn Center

COMUNICADO

Relação dos ganhadores da rifa do Clube de Mães da

Apae (Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais), de Guaramirim, realizada no último
dia 12:

Prêmio Ganhador N°

Toalha bordada Cristiane F. Woigt Greip 45

Jogo de toalha bordada (4 pçs) §.uilherme Lemke 210

Jogo semaninha (7 pçs) Taciano Bartel 1120

Toalha pintada Cristiane Lopes 254

Jogo de banho e rosto (3 pçs) Lauro Lemke 779

Trilho bordado Marquele Pfiffer 382

Jogo de banho e rosto (2 pçs) Gabriela da Silva Martins 574

Trilho bordado Alirio Renaldi 869

Jogo de toalhas (4 pçs) Adriano Rohemkohl 604

Jogo de tapete (3 pçs) Benta P. Martins 856

LUCILA MICHELUZZI
Diretora da Escola Especial Maria Anna Malutta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IIPREFERÊNCIA: CHOCOLATES INDUSTRIALIZADOS TÊM MAIS SAíDA, APESAR DOS PREÇO.SAciag incrementa uso
do SCPC aos associados Preço elevado dos chocolates

não impede o consumo em JS
GUARAMIRIM - De

acordo com o diretor do

SCPC da Aciag (Associa

ção Comercial, Industrial e

AgrícoÍa de Guaramirim),

José Schroeder, o número

de golpes aplicados por

"espertos" no comércio

cresce freqüentemente. Os

prejuízos aumentam e aca

bam por inviabilizar o em

preendimento de .grandes,
médios, pequen?s e micro

estabelecimentos que, em

muitas vezes, no ata de ven

derem, não tomam pre�
cauções básicas para que o

lucro imediato não se tor

ne o prejuízo certo no fu

turo.

s�ber quantos cheques
pré-datados foram passa
dos e saber onde com

prou através das consul

tas realizadas. O diretor

explicou que a medida

não visa inibir a compra a

crédito. "Através desta

consulta, .o empresário
poderá fazer uma análise

pessoal se vale ou não a

pena vender. Muitas vezes

o consumidor teve pro
blemas de saúde que o

impediu de pagar em dia

uma ou duas parcelas. É
necessário ponderação
desde que haja informa

ção", alerta, acrescentando

que a confiança de que a

venda está sendo feita
\

para o consumidor, sem

restrições, é a certeza de

prosperidade da empresa.

acrescentando que os ovos

são confeccionados com

chocolates da marca Ga

roto, mas por não estam

parem marca, não signifi
ca que sua qualidade seja
inferior. Outra vantagem é

que o custo das embala

gens é bem menor, propi
ciando uma redução signi
ficativa no preço final do

produto.
ÍNDICES - O Brasil é

o segundo maior produ
tor de ovos de Páscoa no

mundo, só perdendo para
o Reino Unido, que tem a

produção na marca de

28,5 mil toneladas, Aprin
cipal dica dos especialistas
é pesquisar em três estabe

lecimentos, no mínimo,
antes de efetuar suas com

pras. (JULIANA ERTHAL)

]ARAGuA DO SUL -

Os ovos de chocolate

consumidos durante a Pás

coa estarão, aproximada
mente, 30% mais caros

que no ano passado, po
rém este aumento não

impediu o consumo, afir

ma o gerente do Super
mercado Amigão, Mauri
da Costa Moura. Segun
do ele, isto acontece por

que a Páscoa - dia 20 de

abril - não é tão perto
do começo do ano (com
temperaturas mais quen

tes) e é distante do perío
do de volta às aulas, épo
ca em que boa parte do

orçamento dos pais des
tina-se à aquisição de ma

teriais escolares.
De acordo com a bal

conista Malu Murara, 28

Cesar Junkes

Malu sempre compra chocolates pela marca

anos, os chocolates indus
trializados ainda são a pre
ferência da família. "Nem

pesquisamos os preços,
adquirimos os ovos no lo

cal onde estamos habitua

dos a fazer as compras",
diz. Considero, no entan-

to, que os preços estão

muito acima do esperado.
Já a aposentada Irine

Eichstaldit, 67 anos, garan
te que hámuitos anos con

some somente chocolates

caseiros. "Os preços estão

um absurdo", enfatiza,

O SCPC possui uma
base de informações mui
to grande, que permite ao

associado, por exemplo,
'"

Entidades da Região do Vale do ltapocu
,

.

discutem projeto de Qualidade Total8 ANOS EM. SOLUÇÕES
·ELÉ.TRICAS INDUSTRIAIS

]ARAGuA DO SUL - A

Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul) e a Apevi (Associ
ação das Micro e Peque
nas Empresas do Vale do

Itapocu), em parceria com
o Sebrae (Serviço de

Apoio às Micro e Peque
nas Empresas), apresentam
hoje aos empresários da

região o Programa Sebrae

de Qualidade Total

(PSQT), com o objetivo
de formar um novo gru

po de treinamento e im

plantação do projeto. O

encontro vai acontecer às

19 horas, no Cejas (Cen
tro Empresarial de Jaraguá
do Sul).

De acordo com o

agen te articulador do

Sebrae, Donizete Boger, o
PSQT está dividido em

três módulos temáticos, e
tem duração de ,30 sema

nas, incluindo treinamen

tos e consultorias para gru

pos de oito a 14 empre
sas.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS

MONTAGENS DE
. PAINÉIS ELÉTRICOS

SOWÇÕES PARA

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Donizete, do Sebrae, reforça a importância do PSQT

ma é capacitar e cons

cientizar os emp�esários
para a auto-implanta
ção da QualidadeTotal
dentro das empresas.
O investimento para asso

ciados da Acijs/Apevi é

de R$ 1,4 mil, ou sete par
celas de R$ 200,00. Para

não sócios, o valor é de

R$ 1,6 mil, ou sete parce
las de R$ 228,57. Inscri

ções e mais informações
podem ser obtidas com

Silvia, na Apevi, pelo tele
fone (47) 275-7000 ou

através do e-mail tecni

caservico@apevi.com.br.

Teclla Eletrolndustrlal Ltda.

Automação e Instalações Elétricas Industriais
Rua: Joaquim Francisco de Paulo. 601 - Jataguá do Sul (SC)

Fone/Fax: (47) 275·0458/370-0286 - E-mail: tecila@tecila.com.br
A proposta do progra-
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IINDIGNAÇÃO: INDÚSTRIA DO SETOR TÊXTIL ENCERRA ATIVIDADES E DEIXA O TRABALHADOR SEM SALÁRIO

Empresa fecha as portas
paga os funcionários

,.w

nao
JARAGuA DO SUL -

Oitenta e quatro funcioná
rios das empresas Kuipers
]araguá Beneficiamento
Têxtil e AK] Ltda. foram
até a sede do sindicato da

categoria têxtil, na manhã
de. ontem, para reclamar

judicialmente os salários
atrasados e as verbas
rescisórias. De acordo
com o presidente do Sin
dicato dos Trabalhadores
nas Indústrias do Vestuá
rio de ]araguá do Sul e

Região, Gildo Antônio

Alves, a direção das em

presas (que pertencem a

uma mesma família) fe
chou as portas sem fazer
o acerto de contas. "Eles
estão devendo parte do
salário de fevereiró e a to

talidade do salário de mar

ço e também não pagaram
as verbas rescisórias dos
demitidos. No total, são
mais de cem trabalhado
res prejudiçados pela in

conseqüência de certos

empresários, que apare-

Cesar Junkes
Streme foi trabalhar e encontrou a empresa fechada

cem por aqui, abrem uma

fábrica e depois vão em

bora. E quem acaba so

frendo é o trabalhador",
afirma Alves.

<'
A assessoria jurídica do

�i.'1dicato, informou Gildo

Alves, está entrando com

processo judicial trabalhis
ta. Semana passada, ainda
de acordo com o sindica

lista, algumas rescisões fo-

ram feitas para que o tra

balhador pudesse retirar o
FGTS (Fundo de Garan
tia do Tempo de Serviço)
e foram retirados das em

presas alguns maquinários,
arrestados pelo sindicato
como forma de garantir o
pagamento dos trabalha
dores. Alves salienta que a

empresa vinha atrasando os
salários já há algum tempo.

e

"Agora, tomaram uma ati
tude covarde", enfatiza o

sindicalista. A empresa é de

Gaspar e atuava em ]ara
guá do Sul há pouco mais
de 4 anos, funcionando
nas antigas instalações da

Dalmar, e era terceirizada.
O tintureiro Aníbal

Streme, 55 anos, conta que
trabalhou até sexta-feira
normalmente, como sem

pre faz. E foi surpreendi
do ao retornar ao trabalho
no sábado de manhã e en

contrar as portas da em

presa fechadas. CO?, como
se não bastasse, fui demiti
do por justa causa, sem

nenhum motivo", desaba
fa o trabalhador, que tam

bém procurou o sindicato

para lutar pelos seus direi
tos. O ferramenteiro Sílvio
Cristian Peggau, 29 anos,
também ficou no prejuízo.
"Estava há 1 ano na em

presa. Foi um desrespeito
o que fizeram com a gen
te", afirma. (MARIA HELENA

DE MORAES)

Recursos auxiliam estudantes carentes deJaraguá do Sul
JARAGuADOSUL-Vinte

e um convênios com as 14

instituições de ensino supe
rior do sistema Acafe

permitirão que estudantes
economicamente carentes, da

Unerj (Centro Universitário
de ]araguá do Sul) e das
demais instituições ligadas ao
sistema das fundações
educacionais, recebam bolsas
de estudo e pesquisas,

Através dos convênios
- assinados pelo governa-

dor de Santa Catarina, em
cumprimento ao artigo 170
da Constituição Federal-,
será repassado o valor de R$
25.250,057,00, em dez

parcelas iguais. Os recursos

serão destinados a bolsas de
estudo e pesquisas para
estudantes de baixa renda.
No convênio anterior, a

quantia de R$ 23.518,968,00
atendeu 17.482 alunos. O

presidente da Acafe, reitor
Egon Schramm, acredita

que o volume de recursos a

ser repassado atenderá cerca
de 20 mil estudantes.

Além da Unerj, os re

passes das bolsas de es

tudo irão beneficiar estu

dantes da Fundação Edu
cacional de Brusque,
Fundação Educacional

Barriga-Verde, Univer
sidade para o Desenvol
vimento do Alto Vale do

Itajaí, Universidade Regio
nal de Blumenau, Univer-

lém de muita

com os amigos.

Câncer - Você-terá muita
sort faturar uma grana

mplicidade a

r um ótimo
dade. Cor:

a incrível
de compreender
de criar um clima
a à sua volta
Ita esse dia. Cor:

Virgem - ,LJm envolvimento
�e trabalho
as vibrações
ua sensualidade
istas e vá fundo!

sidade Planalto Catari

nense, Universidade do
Extremo Sul Catarinense,
Universidade da Região de

]oinville, Universidade do
Vale do Itajaí, Univer
sidade do Sul de Santa

Catarina, Universidade do
Estado de Santa Catarina,
Universidade do Con

testado, Universidade do
Oeste de Santa Catarina e

Universidade Comunitária
Regional de Chapecó.

sucesso com

um signo de
.Alqr6tf0ffibõ7d·� Leõo. Cor:
Azul.

estarão voltadas ao

TERÇA-FEIRA, 15 de abril de 2003
-

ASSEMBLÉIA
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
realizou, ontem à noite, uma nova assembléia no

Hospital Santo Antônio, às 19h30, em Guaramirim.
A reunião foi realizada na capela do hospital e teve

por objetivo analisar a situação e definir os rumos do
movimento, que busca maior salário e condição de
trabalho. Semana passada, a comissão de negociação
do sindicato procurou o prefeito Mário Sérgio Peixer,
mas a Prefeitura não apresentou nenhuma proposta.
A categoria ameaça entrar em greve por tempo
indeterminado caso a administração municipal não
elabore o Plano de Reclassificação Salarial para todas
as funções, no hospital.

INAUGURAÇÃO
A Prefeitura de ]araguá do Sul inaugurou, no último

sábado, as obras de asfaltamento da Estrada Geral
do Rio Molha e da restauração das 15 grutas que
representam o calvário de]esus Cristo em direção à

crucificação, A inauguração foi prestigiada pelo
prefeito Irineu Pasold, secretário de Desenvolvimento

Municipal, Umberto Travi, representantes da

associação de moradores e comunidade em geral. A
recuperação das grutas e das imagens representa a

importância religiosa do Rio Molha, comunidade
extremamente católica e que pretende implantar, de
forma gradativa, o turismo religioso.

PONTE
Na sexta-feira da semana passada, a Prefeitura de
Guaramirim inaugurou a ponte Hilário Uber,
localizada no Bairro Tibagi. A ponte foi projetada
para suportar um tráfego de tipo TB-45, de acordo
com as normas da ABNT. As longarinas são em pré
moldadas, as lajes e pilares foram concretadas "in

loco". As fundações foram executadas com estacas

pré-moldadas de concreto. A obra teve como

complemento o aterro de cabeceira executado com

material de jazida e custou R$ 45.920,70, em uma

área de 65,25 metros quadrados. Comprimento de

14,50 metros e largura de 4,50 metros.

APAES
Osnildo Bartel foi reeleito delegado das Apaes
(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) da

Região Nordeste do Estado de Santa Catarina. Ele

representa as Apaes dos municípios de Rio Negrinho,
São Bento do Sul, Campo Alegre, ]araguá do Sul,
Guaramirim, ]oinville, B'arra Velha, Balneário Barra
do Sul, Araquari, São Francisco do Sul, Garuva,
Itapoá ê Massaranduba, que congregam um total de
1.186 deficientes,

,

Sagitário - Use e abuse de
seu ch lifrante uma

2:\ terá a ajuda
Malcançar no

s suas investidas.
claros.

Capricórnio - A sorte estará
do na paixão. Aposte
risma e terá o gatinho

aos seus pés.
ões de verde e

Aq��� " Fique esperta nos

�fq,Sf��s programas com

OSé'\�!��Jf.�.�
.....

IIguém muito

e_�ii5r�Etá mexer fundo
com suas emoções. Cor:
Creme.
Peixes - Talvez você precise

ma situoçõc
no romance. Mas
resolver qualquer
cilmente. Cor:

•
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ImovelS
CXA. DA ÁGUA - GUARAMIRIM -

. Uma casa alvenaria com 03
dormitórios e demais dependências.
Valor R$ 18.000,00, aceita-se carro.
Tratar: 275-0051- Creei 1989-J.ALUGA·SE - quartos mobiliados.

Tratar: 370-3561 el proprietária.
CZERNIEWICZ - vende-se, em

alvenaria com 125.00m2, 01 suíte,
03 dormitórios e demais

dependências, terreno com

300.00m2• Valor R$ 48.000,00 -

(Próximo ao PAMA)
Tratar: 275-0051- Creei 1989-J.

AMIZADE - vende-se, em alvenaria
com 03 dormitórios e demais
dependências. Valor R$ 35.000,00.
Aeeita-se parcelamento. Tratar: 275-
0051- Creei 1989-J.

BARRA DO RIO CERRO - Uma
casa alvenaria com 03 dormitórios e
demais dependências, terreno com

7.500,OOm2• Valor R$140.000,OO.
Tratar: 275-0051- Creei 1989-J.

EST.RADA NOVA - vende-se, el
45m2, Lot. Blunk. R$ 6.500,00 +

115x R$ 180,00 ou R$ 16.500,00
à vista. Tratar: 372-0071 el Isabel
atarde.

BARRA DO RIO CERRO -, vende
se, em madeira, terreno comercial
éom 560,OOm2• Valor R$
40.000,00. Tratar: 275-0051 -

Creei 1989-J.

�RAVATÁ - NAVEGANTES - vende
se apartamento com 1 suíte, 2

dormitórios e demais dependências.
Em edifício de frente para Av. Beira
Mar por R$ 70.000,00. Condições
a combinar. Tratar: (47) 342-7171
com Lilian.

BARRA VELHA - vende-se, centro.
R$ 25.000,00. Tratar: (47) 329-
2090, (47) 9991-4766 ou (47) 231-
9615 el João. GRAVATÁ - NAVEGANTES - vende

se lote com frente par .ao mar R$
25.000,00 com financiamento de

30% no ato e o saldo a base de R$
1.000,00 por mês com correção

COMPRA·SE - casa que seja
financiada e tenha entre 2 e 3 dorm.
Tratar: 372-1395.

GRAVATÁ- NAVEGANTES =vende
se casas, apartamentos, sítios e

terrrenos. Consulte-nos: (47) 342-
7171 ou (47) 9102-0009.

JARAGUÁ 99 - vende-se, de alvenaria
el 120m2, terreno el 411m2, em
frente Cal. Ayroso. Aceita carro no

negócio. Tratar: 376-2470.

JOÃO PESSOA - vende-se. Tratar:
371-0882 comi e 275-2653 noite

c/Rosane.

NAVEGANTES -vende-se, na beira

mar, nova, e/3 dorm., (lsuíte), sala,
coz., churrasqueira, varandas p/4
carros. R$ 85.000,00 + prêdio de 6

apartamentos el 1 quarto em fase
de acabamento. R$ 60.000,00. Ou
troca-se por casa ou terreno em

Jaraguá. Tratar: (47) 319-0916 pi
Arnildo ou Célia.

BAEPENDI- aluga-se, com súrte mais
um dormitório e demais.dependências,
localizado na Rua Fritz Bartel. Valor do

Aluguel R$ 550,OO/mês. Tratar: 275-
,0051 -Creci 1989-J.

,

CENTRO· precisa-se de mças pi
dividir apto. Tratar: 373-1415 el
Renata das 12hs às 13:30.

CURITIBA - vende-se, excelente

localização próximo ao Shopping
Agua Verde, Rua Acre, com 120m2,
sendo 1 suite, 2 quartos, sala com
sacada, cozinha, area de serviço e

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

DIVIDE·SE - ou aluga-se quitlnete
e/3 peças, nova, mobiliada, próx.
Prefeitura, pi moças não fumante .

R$ 390,00. Tratar: 370-9172 a

noite.

GUARAMIRIM - vende-se, a 30m
da Fameg, el 80m2• Ou troca-se

por casa em Jaraguá, Tratar: 275-
3708 ou 9909-0502.

PROCURA'SE· apto pequeno no

centro pJ1. alugar, e/.2 quartos,
Tratar: 371-2511 ou 9131-2591.

VILA NOVA-vende-se, apto no Ed.
Morada do Sol, el 3 quartos. Tratar:
9979-9970.

COMPRA-5E - terreno no centrp ou
c/ atê 5km de distáneia. Pago R$
1.000,00 entr + R$ 300,00
mensais. Tratar: 371-5176 el Josê
Carlos.

CORTICEIRA - vende-se. R$
2.000,00. Tratar: 370-7594.

CZERNIEWICZ· vende-se, el
662,26m2• R$ 40.000,00. Tratar:
371-0031. Creei 550-J.

o

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

RAU· vende-se, meia água em

alvenaria, el 327,60m2• R$
17.000,00. Tratar: 371-0031. Creci
550-J.

VENDE-5E - casa de alv., e/170m2,
na rua Irineu Franzner, lote 20. R$
50.000,00. Tratar: 276-0743.

VENDE-5E - ou troca-se casa de R$
42.000,00 po ruma de menor valor
na Barra. Tratar: 370-7594.

VILA LALAU - aluga-se, mista, 2

dorm., copa, coz., bwe, lavanderia e

garagem. R$180,OO mensal. Tratar:
3.72-0193 el Sr. João.

VILA NOVA - vende-se apartamentos
no Edifício Capri II, (entrega em Dez.1
03) com correção por CUBo J. Cipriani
Construtora e Incorporadora. Tratar:
(47) 370-9743- (47) 9102-0009-
(47) 9113-3145.

VILA NOVA - vende-se terreno, na
Rua Carlos Kupas por R$
28.000,00. Tratar J. Cipriani
Construtora e Incorporadora.
Tratar: (47) 370-9743 - (47)
9102-0009.

voeI lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOeAJ.IDç�O

DEIARAGUA'

RÓY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

C()nsult� nossos

prazos de
pagamento.

LOCALIZACÃO;
Rua Mareéhal Deodoro

. da Fonseca 972- Centro
F,ONE:(47)27S-3070

CONSTRuSI. d
"Inovando Conceitos de VIda" �

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
el 13x30, pronto pi construir. R$
20.000,00. Tratar: 9903-959�.

e luz, perto da chácara do Mareolla.
R$ 18.000,00. Tratar: 273-6060.

, ,

VILA LALAU -vende-se, c/4.500m2•
R$ 30.000,00. Tratar: 371-0031.'
Crecí 550-J.

RAU - vende-se, cl 562,50m2. R$
22.000,00. Tratar: 371-0031. Creci
550-J.

VILA LENZI- vende-se, c/429m2•
R$ 25.000,00. Tratar: 371-0031.
Creci 550-J.

TIFA SCHÚBERT - vende-se, cl
15x25, fundo pronto p/6 peças, água

Apartamento - Frente ao Mar • 3 dormHórios (suíte • coset
hidromassagem) +®p., FinamenteMobiliado - Linda vista Panorâmica
Situado noEdiflcio ANTARES - Bom Negócio. R$180.000,OO
Apartamento - Pertinho da Praia - 3 dormitórios {suite) sacada com
vtstadomar-Garagem-Bom Negócio. R$110.000,OO
Apartamento - Frente ao Már - Novo 3 dormitórios - Suíte - 2 Gara
genS' PrédIO com Piscina. R$ 350.000,00 Financiados em 30meses.

ZELlO BIJRATTO· (47) 9983·5920': (41]361-19931 eRECI296

mesanino, 53m2, na rua Barão do
Rio Branco, 411. Tratar: 371-
6709.

CENTRO - aluga-se, cl 32m2, na

rua Marina Fructuoso, 620. Tratar:
275-2657.

LOJA - vende-se, em pleno
funcionamento e com clientela
formada no calçadão da Marechal
Deodoro. Tratar: 9133-0803.

CENTRO - aluga-se, cl "'_3m2, na

rua Marina Fructuoso, 620. Tratar:
275-2657.

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

REALIZE SEU SONH_O
Adquira seu crédito para comprar; construir ou

capitalizar sua empresa, Autorização Banco Central.
Temos créditos também para carros e motos .

.Atendemos toda região.
��. ���

10.000,00 R$110,00_----l
"""__-"'lI 18.000,00 R$198,OO_----I

R$ 35.000,,00 R$ 385,00_----1
I...--K!'Ii 50.000,00 R$ 550,00-----1

R$ 74.000,00 R$ 650,00_---<
I...--K$ 88.000,00 R$ 776,00_---1

R$ 95.000,00 R$ 830,00_----1
R$ 103.923,07 R$ 913,00_----l

Informa 3041-0086 cl Salete

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de

I
vendedores com experiência na área
de consórcios, ótima remuneração.

I Tratar: 371-8153.

COSTUREIRA- precisa-se, p/todas
as máquinas. Tratar: 370-7129.

.

DESENHISTA - precisa-se com amplo
conhecimento em Photoshop. Tratar:
372-2112.

PRECISA-SE - garçonete, garçon e

barman. Tratar: 9132-4841 ou 275-
2030 c/ Leonardo ou Lorenço.

I .
SÓCIO - procuro p/ instalar empresa
em Jaraguá do Sul. Tratar: 370-0464
c/ Ernesto.

BABÁ - ofereço-me p/ trabalhar.
Tratar: 370-8441.

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

c/ Sônia.

ESTAMPADOR - homem procura
emprego como estampador,

experiência de 6 anos, c/ 42 anos,
casado e tem filhos. Tratar: 370-4461
ou recado no 371-7473.

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

LAVA ROUPA - ofereço-me p/ lavar
roupa em casa. Tratar: 370-7594.

OFEREÇO-ME - p/ lavar roupa em

casa. Tratar: 370-8441.

TERÇA-FEIRA, 15 de abril de 2003

senac

Rua Adélia Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

Técnico/JmT�ansaçõ/Jslmobiliárias
Técnico /JmEnf/Jrmag/Jm

Técnico /JmAlim/Jntos
Técnicasd/JN/Jgociação

eJ6
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: Ci�ncias Econômicas / Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e

principalmente Excel .

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conl1êcimento Informática, comunicativos
Carga Horária Diária: 08 h

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

COMPRA· VENDA·moçA· �INANCIA.• CONSÓRCIO

® Consórcio

:Regata
��te(J��

ir 370-5999
MOTOS

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

•• Consórcio com planos até 60 meses.

TABELA DE USADOS
SOUNOOW

03/03
03/03

SUNDOW
CO 125 TlTANKS 03/03

02/02
CO 125 TlTAN KS 01/01
CO 125 TITAN KS

OVOICO 125 TITAN ES
CO 125 TlTANKS 00/00

84/84
CO 125 TlTANKS 01101

00/00 I

CO 125

CBX750F 90/90
CBX 200 STRADA

VT 600 SHADOW
.
NX 400 FALCON

99/99
02/02

PEÇAS • Ac.eSSÓRIOS � OFICINA

Av.: Prefeito W'aldemar Grubba, 3.449 * Defronte ao DG da WEG
Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 .. sem fechar para o almoço

Mais uma opção para melhor atende-lo!

Cia Bike
• Bicicletas: Nacionais e Importadas
• Peças e Acessórios
.Oficína

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 15 de abril de 2003

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

Fone (4l) 371-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:
VAGASABERTAS-l410412003

.MESTRE: DE OBRAS (5397 A) sexo masculino, primeiro grau, experiência na função

.AUXILlAR DECOZINHA (5391 A) sexo feminino, experiência na função
'AUXILlAR DE ESCRITÓRIO (5387 A) sexo masculino, segundo grau, bom conhecimenlo em

informálica
.ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO (5386 A) sexo masculino, conhecimenlos de lelefones e

portões, experiência na lunç�o
'PROFESSOR DE INFORMATICA (5376A) ambos os sexos, segundo grau, bom conhecimenlo

em informálica, não é necessário ler experiência, vaga para Jaraguá do Sul e Corupá
'RECEPCIONISTA (5375A) sexo feminino, conhecimenloem infonmálica

'MECÂNICO DEVEíCULOS (5328A) sexomasculino,se possível com segundo grau complelo,
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, informática,
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 possivel conhecimenlo no idioma
inglês
'AUXILlAR DE CONTABILIDADE (5362 A) ambos os sexos, cursando a partir da 6' fase,
experiência na função, se possivel 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 lrabalhar em concessionáriada cidade)
'MECÂNICO DEMANUTENÇÃO (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 Qulmico; ler disponibilidade para viagens, se possível com experiência comercial
'OPERADOR DE UTILIDADE (5349 A) sexomasculino, segundo grau, noções básicas de
elétrica, mecânica, funcionamento da caldeira, processos de tratamento de água e efluentes, ter
curso de caldeira
'ASSISTENTE CONTABIUFISCAL (5347A) ambos os sexos, preferencialmente
curso superior completo, ou em fase final ou curso técnico, possuir infonmálica, e conhecimento
do sistema de conlabilidade/fiscal e sobre legislação Municipal, Estadual, Federal
'AUXILlAR 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 MÁQUINA DE BORDAR (5314 A) sexo feminino, primeiro grau, experiência
na função, disponibilidade para trabalhar a noite
'ENCARREGADO DE ACABAMENTO (5308 A) sexomasculino, primeiro grau, experiência na
função, se possivel ter curso Técnico Têxtil
'ENCARREGADO DE MALHARIA (5307 A) sexomasculino, primeiro grau, experiência na
função, se possivel ter curso Técnico Têxtil
'APLlCADOR DE PELÍCULAS (5295 A) sexo masculino, experiência na função
'AUXILlAR TÉCNICO (5264 A) sexo masculino, se possivel que possua cursos na área de
instalação elétrica ou eletricista, para trabalhar na instalaçãodecentrais telefônicas emanutenção,
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)
'CHEFE DE SETOR (5165 Ar ambos os sexos, experiência comprovada, vaga para
SCHROEDER
'TELEVENDASfTELEMARKETING (5164 A) sexo feminino, experiência na função ou em

vendas, ter informática
'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 VERDURAS (5369) sexomasculino, ginásio
-GARAGISTA (5396) sexomasculino, ginásio
'ATENDENTE DE PADARIA (5320) sexo feninino, acima de dezoito anos, primeiro grau complelo
�ATENDENTE DE FRIOS (5313/5297) sexo feminino, primeiro grau completo
-CAIXA (5377) ambos os sexos, segundo grau completo
'AUXlLlARADMINISTRATIVO (5259/5366) sexomasculino, segundo grau, bom conhecimento

em infonmática, habilidade em corei draw, clipagem, digitação mailing, auxiliarmontagem de

exposições e eventos, (ii necessário experiência) , _

'AUXILlAR DE CONFEITEIRO (5240/5278/5344) ambos os sexos, primeiro Qrau completo,
experiência na função ou possuir cursos na área
'ZELADORA (5393/5365) sexo feminino
'AUXILlAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segundo grau
'AUXILlAR DE VENDAS (5218/5269/5279/5325) ambos os sexos, segundo grau completo ou

cursando, acima de dezoito anos
'AUXILlAR DECAIXA (5311/5341/5335/5395/5370) ambos os sexos, acimade dezeseisanos'
'TELEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, e informálica
'CONFERENTE (4734/4862/5191/5210/5249/5239/5336) sexo masculino, segundo grau
completo ou cursando
'VENDEDOR(4982/5174) ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá e Join\lille
'REPOSITOR (4794/505415138/5298/5371) masculino, segundo grau,
'ATENDENTE DE VERDURAS (4875/527015305/5371/5388) sexomasculino, idade a parlir dos
dezoito anos, cursandoo segundo grau.
'AUXlLlAR DEPÓSITO (4489/4734/5176/5213/5261/5244/
5303) primeiro grau ou cursando.

OFEREÇO-ME - pi digitar trabalhos.
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 p/ 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 empregada. Tratar: 370-B516 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. Demanhã.

TÉCNICA EM ENFERMAGEM - se

oferece a atender pessoas em

domicílio, que necessite de cuidados
e procedimentos de enfermagem.
Tratar: 276-2092.

TRADUÇÃO - ofereço-me pi fazer
todo ti po de tradução em espanhol.
Tratar: 371-4364 ou 275-2979 cl
Pilar.

CORREIO DO POVO 3

CENTROUNIVERsrrÁRIO DE JARAGUÁ 00 SUL � UNERJ
PRÓ-REITORfA DE PÓS.GRADUAÇAoJ PESQUISA E EXTENSAo
COORDENAÇAo DE EXTENSÃO E RELAÇOES COMUNITÁRIAS

Produção de texto

Curso da Unerj 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 cursosde extensão.

Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais

interessados, o curso começa 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,

segredosda comunicação escrita, texto formal e o texto criativo.

Período; de inscrição: a partir de 17/02103

InformaçÕes e inscriçÕ'$:
UNERJ Cbordenação de Extensão e Relações Comunitárias Bloco E

,

Fone: (47) 371.;0983 Ramais 8249/8253·
.

e..mail: extensao@unerj.br (Assunto: Cursos de Extensão)

VENDEDOR - ofereço-me pI
trabalhar, como externo ou interno.

Tratar: 9955-8035.

ZOO TECNISTA - se oferece pi
trabalharna região de Jaraguá do Sul,
área de atuação: Frigorlfico,
Cooperativas. Tratar: 371-O�47 ou

275-0559.

Espectalízada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

se por carro de maior valor gol ou 4.800,00. Tratar: 370-1161cl luis.
corsa. Tratar: 9965-8875 cl Ari.

GOl-vende-se, 89. R$ 5.200,00.
Tratar: 9955-8710.UNO - vende-se, Mille, 92, prata,

d.t., I.t. R$ 6.350,00. Tratar: 370-

3574c/Waldir. GOl-vende-se, 87. R$ 4.600,00.
Tratar: 275-1467.

GOLF - vende-se, 01, branco, compl.
ar. R$ 27.000,00. Tratar: 9902.Q348.

PARATI-vende-se, 86,1.6, álcool.
Troco por moto ou carro. R$
3.500,00. Tratar: 9132-9695.

PARATI - vende-se, 92, álcool, 5
marchas. R$ 7.600,00. Tratar: 370-
4508 cl Jucinei.

SANTANA - vende-se, 94, GLI, 4p,
cinza, d.h., rodas aro 15. R$
10.600,00. Tratar. 370-3574c/Waldir.

SAVEIRO -vende-se, Cl, 99, 1.6 MI.

R$ 12.000,00. Tratar: 375-0340.

VOYAGE- vende-se, 92, 1.6, álcool,
azul meto Tratar: 372-3548.

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

veículos
CORSA - vende-se, Super, 96/97,
4p, 53 km, brnaco. R$ 10.500,00.
Tratar: 9979-1437 c/ Geovani.

CORSA-vende-se, Pick-up, Gl, 1.6,
99, 34.000km. Tratar: 372:2'1:50 ou

9975-2112 cl Gerson.

KADET - vende-se,' 94. R$
7.500,00. Tratar: 273-6242 ou

9111-7033.

KADET - vende-se, 93, EFL.EFI, d.h.,
v.e., t.e., d.t., d.d., suspenção a ar.

R$ 8.0GO,00. Tratar: 370-B085 ou

9113-7336.

MONZA - vende-se, Classic, 92,
gas., d.h., a.c., v.e., cornpl, R$
9.500,00. Aceitõ carro de menor

valor. Tratar: 376-2131 após 15hs.

OMEGA - vende-se, 94, CD, 3.0,
automático, compl., cl teto, bordó.

R$15.000,00. Tratar: 370-8381

5-10 - vende-se, 96/97, 2.2, gasolina,
compl. Tratar: 370-0919 cl Carlos.

VECTRA - vende-se, GlS, 97,
brnaco. R$18.600,00. Tratar: 9975-
4623 cl Elvis.

VECTRA - vende-se, GlS, 97, com
ABS e GNV. Tratar: 9975-4623cl EMs.

PALIO -vende-se, ED, 97, I.t., d.t.,
branco. R$ 10.100,00. Tratar: 370-
3574 clWaldir.

TIPO - vende-se, 1.6, compl. R$
5.000,00 + 19x·. Aceita-se meto de

menor valor. Tratar: 371-5038.

UNO - vende-se, EI, 94, 1.5. R$
7.300,00. Tratar: 370-1161 cl luis.

UNO-vende-se, 93, verde. Ou troca-

ESCORT - vende-se, 9:2, cornpl.,
gasolina. R$ 6.300,00. Tratar: 370-
0919 cl Amaral.

ESCORT - vende-se, 86. R$
3.500,00. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 oú 9111-7033.

KA-vende-se, 99/00, cornpl, Tratar:
273-0842 ou 9965-0703.

VERONA-vende-se, LX, 90, álcool,
dourado. R$ 5.600,00 ou R$
4.300,00 + 12x R$ 130,00. Tratar:
370-3574 clWaldir:

GOl-vende-se, 81, reformadó, motor
novo, documentação em dia. R$
2.600,00 ",Tratar: 370-2217.

GOL - vende-se, 96, 1.0, 2p. Troco
por carro ou moto. R$ 8.900,00.
Tratar: 9132-9695.

GOl- vende-se, Gl, 88, 1;8, álcool. R$

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul. se

Seja
•

)Corsa 4p Branco 01 parceiro JZO·,l886
'

Gol GIII Cinza 01 R: Walter Mar uardt 21�iGol GIII Branco 00

da
m mmmmm

Corsa Wegon GLS, compl. Cinza 00 BV Financeira Ka 1.0, gas. 98 vermelhoMarea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99
Corsa sedan Super Verde 99 Palio EDX, 4p, 1.0, - ar, gas. 98 cinza met.
Gal, 1.6, MI, compl., 4p Branco 99

e faça ótimos Gol Mll.6, gas. 97Ka, 1.0, trio elétrico, Prata 99 vermelho
Escort GL Prata 98 Escort Verona 1.8 gas.16v 97 .prata met.Gol, 1.0, MI Vermelho 98
Go11.0 Vermelho 97

, •

Omega GLS, gas. 2.0, 94 azul meto
BlaserDLX, GNV Preta 97 neqocros Escort GL, gas,Corsa Super, 4p Vermelho 97 91 azul

,
I Suprema GLS Verde .96 Uno Mille, 1.0, gas.,) neste espaço!

91 prata metoCorsa Super Prata 96
Uno ELX, 2p Verde 95 Parati 1.6; álcool 89 marrom met.
Golf GL Azul, 95
Astra GLS Cinza 95 Kadett SLE 1.8 gas. 89 marrom

Uno RLX, 4p Vermelho 94 Gol ct, 1.6, gasolina 89 brancoEscort GL + ar Azul 93
Uno Eletr. Branco 93 Voyage ci, 1.6, gas. 88 verde met.

,I
Elba CSL Vermelha 91
Opala 4.1, 4p Cinza 90 Monza CtE, 1.8, g. 87 bege
Monza SLE Azul 89 Opala 4cc, relíquia, gas, 78 branco

Kangoo express 01 branco G R$ 16.500,00Ka 99 cinza G R$ 10.900,00Ka 99 prata G R$ 11.500,00
Gol Special 00 azul G R$ 12.800,00Gol GL 1.0 95 branco G R$ 7.800,00Golf GL compl. 99 azul G R$ 15.500,00Parati GTI 16v 99 vermelho G R$ 22.000,00Palio 1.0 96 vermelho G R$ 10.500,00Palio 1.0 4p 00 verde G R$ 13.500,00Santana GLS 91 cinza G R$ 8.700,00
Pampa 1.8 90 verde G R$ 6.200,00
Fusca 1300 80 vermelho G R$ 3.200,00Fusca 1300 81 branco G R$ 3.500,00
Tipo SLX, compl. 95 cinza G R$ 9.500,00
Monza cl CD 93 prata A R$ 8.500,00
Escort L - Euro 94 vermelho A R$ 8.800,00
Escort L 89 verde G R$ 4.900,00Escort Hobby 96 azul G R$ 8.000,00
Moto CB 450DX 88 cinza G R$ 3.500,00
S-10 95 preta GNV

I
R$ 17.500,00

Blazer DLX 99 branco D R$ 45.000,00
F-4000 cl d.h. 85 bege D R$ 23.000,00
F4000 79 branco D R$ 17.500,00
MB 709 93 vermelho D R$ 35.000,00

GM
CorsaWind 4p Branco 01 G
Kadett GL 2.0 Branco 98 G
Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G
KadettSL/E cl trio Preto 90 G
Corsa Sedan Milenium Cinza 02 G
CorsaWind cl ar, 4p Prata 01 G

VW
Parati CL 1.8 Vermelha 94 G
Gol Special Branco 03 G
PointerCLI Branco 96 G
GolCL Branco 91 A
Saveiro, compl., top de linha Vermelha 02 G
Gol! Branco 97 G

FIAT
Palio Fire Verde 01 G
Uno Mille SX, 4p Cinza 97 G
Uno Mille Branco 93 G
Uno Mille Branco 91 G

FORD
Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

���o�,.�(),b,.�y,�,:,8",.".,.,., .", ,.,... ..""",.,A,;UI """'" ,. ., "'. ""'.' .. ,.94 ., .. , ",
G

TAl{;,P.�.��IT�·W�L�.E"'A.ijiipll.�8A.li�io'.H••4!1Í.lJo.ivi�iM.'i'�4M!lUA'gªf�iii..··'·

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

FIAT
Palio EX, 1.0, fire, 4p v.e, te., limp., d, 01 branco
Uno EX, 4f.' compl. 97. azul mel.
Ternpra, I ,4p, compl.

.

96 branco
Uno Mille, limp. desemb., 91 azul

VW
Gal MI 1.0, 4p 99 prata
Gal Mi 1.6 2p 98 prata
Gol CU 1.8, desemb., ar qte 96/ branco
Fusca 1.300 78 bege

GM
Astra Sedan GI 2.0 completo' branco
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb. 00 branco
Corsa Sedan, GL, 1.6, 4p, v.e., t.e., alarme 99 prata
Corsa Wind 94 prata
Çorsa Super, 4p, v.e., t.e., alarme, I.t. 98 prata
Omega Suprema GLS, 2.0 94 prata
Vectra GLS, 2.0, compl. 95 branco
Apolo 1.8 a: q., desemb. 92 bordá
Monza SLE, 4p, compl. 92 branco
Kadett SL, desemb., Pers. 91· verde met.
Chevette, SL, 1.6,álcool 89

FORD
Ka 1.0 para-choque pers. 00 dourado
Escort Guaruja 1.8, 4p, trio 92 preto
VeronaLô, a.q., desemb. 92 azul met.
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelha
Escort L, álcool, desemb., A.q. 89 cinza
Toyota Bandeirante mod Jeepp/ 5 pessoas 84 vermelha

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, ..

nequcros
neste espaço!

Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

TitanCG 125
Goll.0 equipadíssimo
Astra GLS 2.0, 16v, sedan, 4p
Silverado DLX, cornpl,
Fiesta 1.0 c/ rodas
Kawasaki ZX7
Kawasaki KX 125
GoICLll.6

Azul 02 G
Vermelho 00 G
Branco 99 G

Branco 98 D

Prata 97 G
Amarelo 97/01 G
Verde 96 G
Bordo 96 G
Branco 96 G
Prata 96 G
Preta 95 GNV

Verde 95 G

Prata 95 A

Bordo 95 G

Preta 95 G
Verde 95 G

branca 94 G

Dourado 94 G
Bordo 93 G
Vermelho 93 G
Prata 89 A
Branca 86/91 D

Bege 85 G
Preto 85 G

Azul 72 G

Goll.0Plus

Tempra HLX, compl,
Ranger STX cab estendida cornpl,
Jeep 1.6, 16V, 4x4, equipado
Voyage CL 1.8, alc.
Santana CLI, 1.8, 4p, cornpl.
Mitsubich N-13 cornpl, e pers.
Ferrosa 1.6, 16v, 4x4, cornpl,
Fiorino Pick-up 1.0
Escor! Hobby 1.0
Omega GLS, cornpl., c/teto
Escort Xr3 equipado c/ teto 2.0
Belina L 1.6

D-20, cabo dupla, cornpl.
. UnoCS1.3
UnoCS1.5
Fusca 1500

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

compramos seu carro usado R: Bernardo Dornbulch, 800 - Baependi

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUTO ESTAÇÃO VEICULOS
- Vendo - Troco - financio - Novos e Usados_

GRUPOS GEUDORES DE ENERGIA
·Vendo *Loco�ão ·Consertos *Montagens

Irmáquina.. Indü..tria
• Comôrclo Uda. - ME 01 prata R$ 14.500,00

01 branco R$ 12.500,00
00 vermelha R$13.900,OO
97 prata R$ 11.500,00
97 bordô R$ 11.500,00
97 chumbo R$ 12.500,00
97 verde R$18.500,OO
93 branco R$ 9.700,00
94 prata R$14.500,OO
91 branco R$ 7.000,00
91 preto R$ 6.900,00
91 preto R$ 6.900,00
91 branco R$ 5.900,00
88 bege R$ 3.800,00
88 branca R$ 4.500,00
ss 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

verde R$ 29.500,00
93 chumbo R$ 45.000,00

Celta, 2p, I.t., d.t .

Gol Special, 2p
Van Furgão, 2p
Corsa Super, 2p
Corsa Super, 2p
Escort, 16v, 4p
Vectra GLS, 4p
Gol,l.0,2p
Vectra GLS, 4p
Gol,l.6,2p
Apolo,2p
Voyage,2p
Elba,4p
Chevette, 1.6
Parati
Parati
Escort
Fusca
Parati
Fusca
Chevette
Suzuki Jimy, 4x4
Pajero, compl., cl som

275·0316/371·9421
9133-6136 / 9952-1838

i

i Trobolhamos com vendas e consertos: i
i - Motores, Estacionários - Mofoserra

. I
i - Lava Jato - Roçodeira • Is$i$lênda .24 hs I[��:-=�ss�����I diversos

Tratar: 372-2267 cl Josué.

BALANÇA - vende-se, de 200kg,
nova. Tratar: 370-3561.

CG TITAN - vende-se, 01. R$
800,00 entro + 24x R$ 140,00. Ou
R$ 3.800,00. Tratar: 9132-9695.

1. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

RURAL-vende-se, 4x4, cl d.h., roda
livre, motor 4.1, 6cc, caixa de F-100
e freios a disco nas 4 rodas, pneus
largos. Ou troca-se por carro ou moto.
Tratar: 9125-0911.

CAMA - vende-se, tubular de casal.
R$ 100,00. Tratar: 371-1161 cl
Dayane.

BAR - vende-se, cl jogos, inclusive
cl cancha de bocha, no bairro Vila
Nova, ótima clientela. Tratar: 370-
0548 cl Amauri.

CG TITAN - vende-se, 97, vermelha.
R$ 2.300,00 + 3x R$ 142,00.
Tratar: 370-6954 após 22hs cl
Femando.

CAMA, vende-se, de solteiro. R$
30,00. Tratar: 371-1161 cl Dayane.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
seminovo, cl bagagem. Tratar: 373-
3787 cl Noeli.

BICICLETA - vende-se, caloi
alumínio, 18 marchas. R$ 150,00.
Tratar: 370-8381 cl Jeferson. Rua 28 de Avosto. s/nQ - Centro - Guararnirim - FOlie: 373·31101MOBILETE - vende-se, 85. R$

350,00. Tratar: 372-3837.
FITA-vende-se, coleção, do Roberto
Carlos e cd's do Elvis Presley. Tratar:
370-3561.

DISKMAN vende-se, cl
regarregador. R$ 120,00. Tratar:
376-1061 cl Jean.

BICICLETA- vende-se, Montain Bike,
seminova. Tratar: 370-0548 cl
Amauri ou 371-0882 cl Rose.

F-600 - vende-se, 75, motor 1113,
caixa de 5 marchas. R$ 10.000,00.
Tratar: 275-6179.

CELULAR - vende-se, 2 celulares ..

Tratar: 9955-2442 ou 376-2026.
MOBILETE - vende-se, 86. R$
310,00. Tratar: 372-3837.

FOGÃO - vende-se, cl forno, 4 bocas,
seminovo. Tratar: 372-0203.

ESCORAS. - vende-se, 50 escoras

de 40mts, usadas. R$ 120,00.
Tratar: 371-7733.

CACHORRO - aceita-se doação de

poodle adulto I acasalamento, cl 2
fémeas. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

CELULAR - vende-se, Nokia 8265,
Neo Global cl conta. R$ 350,00.
Tratar: 9109-7172 cl Jeison

RD 350 - vence-se, doc. em dia até
2004, ano 86. R$ 3.000,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033.

FORD 350 - vende-se, 72, motor

608. R$ 8.500,00. Tratar: 275-
6179. FORNO - vende-se, elétrico (itc, auto

Iimpante), branco, seminovo. Tratar:
. 370-0548 cl Amauri ou 371-0882
cl Rose.

ENFESTADEIRA - vende-se,
seminova. Tratar: 370-3561.

CACHORRO - doa-se cachorrinha
(mistura de péquines cl pincher),
adulta. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

CERCADINHO - vende-se, cl 1,20
x 1,20 de madeira, novo, R$
50,00. Ou troca-se por bebé
conforto .. Tratar: 372-3622 cl
Karine,

FORD 4.000 - vende-se, 82, motor
MWM. R$ 17.000,00. Tratar: 275-
6179.

XLR 125 ES -vende-se, cl partida,
vermelha, 01. R$ 4.500,00. Tratar:
275-0127 cl Ademar hor. comI.

ESTUFA - vende-se, 2, pI secar

cogumelo. Tratar: 374-2152. FREEZER - vende-se, horizontal,CACHORRO - vende-se, Pincher n'

MB 1618 - vende-se, 91, no

chassis. R$ 50.000,00. Tratar: 275-
6179 IYIASSOTERAPEUTA

Rolf Hafemann .

Massagens em Geral

Após as 18:0�!�é�:!!�1 732 I
372-2618 / 9909-20561

_ ..... Rua.Joaquim.Fr;lI\�(;() ..�ll.f>au!a, .. 1�8 .. �•.Chi(;().. <I!!.f>ª1l1<l .. �..�<lr;lgtJã.d().��I.·�º .....J

MB 608 - vende-se, 78, na

carroceria. R$ 19.000,00. Tratar:
275-6179.

PNEUS - vende-se, 4 pneus de Pálio,
seminovos. Tratar: 370-7129.

REBOQUE - vende-se, de Gol GIII.
Tratar: 275-2264.

RODAS - vende-se, Blnoj'aro 15, cl
pneus. R$ 650,00. Tratar: 371-7260.CBR 450 - vende-se, 90, Honda.

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, Lanterna Traseira de neblina, Cintos de
Segurança dianteiros e traseiro� retrá_teis de 3 pontos com Lei, Iluminação no

Porta-malas, Protetorde Cárter, TravamentoAutomático dasPones«partirde 6
km!h, Limpador/LavadoreDesembaçadordo Vidro Traseiro.

0"""'JI·9·0/0,"'r a.m.

ENTRADA

+ 12 X

Com Pintura Metálica + Frete ___IIIIIIIIIl1ImW

Vale do Itajai e Litoral Norte - se

JARAGUÃ DO SUL
370·6006

Rede Renault, 183 Concessionárias no Brasil.

FINANCEIRADicave ITAJAi
348·8460

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435·3700 RENAULT

(1)Condiçoo \loãlida pam ,jrlllm:tBrnflnto �)Otn TllXO do juros do· O.4.g� a.m. poflro "ta vofl::ulo. Firuli:K:filmenlo coe ( (A'ódit,o Diroto 00 Con!t,omidQf' • 00"' en!rad',fl cio 6S� de) ..wlot do vltrcul>o + solda fin;mondo em 12 VO'Ultl com 10xa, ,�h.mte_ pr_fixl:Mfo tt:.1 O,4S1!� a.m. '" tQF. Flnanciumlullo R(,'1iilu,t atr_yo.S- d.1I 'Clo .. ,d. Cri!dUo.
Flnandm't'lunCo fi trtww.b:'mhllU) R_enm�l, de BrhtliJ; rmc� do I\b�tfurn�· Cté-chw ( íAC) nAI) Inell.d"-, C((�Hô l\l�i) M,anállse n Upl"()'o'�'1ô do ehdlulfro, .1\$ ta:ltal'. pOOotllu �( 1i"t!t"OO�M nou,*,omfn m.JCh�nt,'./l1\ $lgnlflQthtM 00 n�I:'('4ld() M;ijneciro� oom pr,Qv�: ftVl$(), {2) Ptaço. !)a'1!' pagMl�Ok> I\: �i��'O II_b�.k-{!flêtj9lM1on� fUlll1pera.c HOliO R�!ni"I_.lU Cllo ExproUilem 1.0· 1f)'V 2003 i 2003. C()n:d�,Ef. ... ij;Hdw$ nu d..tll d�, publicação dusl., t1rrunclo.oo �mquanlo duraram os oaloquo$" Puxa mijiÜll'fUli lnlomutÇÕ<l!8 sobre c olliloqLM. 00 cudu Conoosalonárlu,. ligue 0800 55 5615 cu oonlSulto- 'UI) Concutililic:m.mia R-OlUlulL. FQb:)fi P.ll1i� "fih!l Jiil�llpt�tlo.i.c'Algun6 tl�ns
Ino${r>!lOO$ � 00 .t:nnorJOMdó<s 1'1�lUê maroriat J�.d,;.l'icttftrID IMlo opcfon"'$$ 00 ",ftwW(l''t-Il� 1\ �r*s- o.u:�oltlÇht\. A RM�utt. do Blasn' rQflótVn-\olff 00 dlfflit,n a6 3It.(hl�r as ff:!I-p4K:itiehÇ\IJIO:& dfIsttt "lJ�culo �un�� 8'1100_ f,SSft$ 'V(tlcuIQ$ .u.um 11m t:OlIhnl'fliMdft com o, PROCONVE A Programa- d(\ C()tltrol�� PoliMç!oAo �\r por v$teu�AutOnlotOOOJi. ClntoG do Seg:tJrllnça SRI (l(W1j ..,mlo com Air Bí�gs UNam ... lda'6. !,
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consul, branco, 310 litros, cf 3meses

de USO. Tratar: :370-0548 cf Amauri

ou 371-0882 cf Rose.

2365 ou 9953-6121.

PORTA - vende-se, 1 porta de correr,
3,00x3,60_ R$ 400,00. Tratar: 370-
2365 ou 9953-6121.FRITADEIRA - vende-se, elétrica,

grande. Tratar: 370-3561. PRANCHETA - vende-se, de
desenho + uma banqueta. R$
70,00. Tratar: 370-7611 ou 372-
2061 cf Rafaela.

GIBI- vende-se, coleção, compelta.
Tratar: 370-3561.

JAQUETA - vende-se, de couro, preta,
feminina. R$ 100,00. Tratar: 275-

0849 cl Vivian.
PROCURA-SE - jovem senhor de
40 anos procura jovem senhora
de 25 a 35 ano s , para uma

amizade ou quem sabe um futuro
compromisso. Tratar: 9101-
8805.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,

móveis novos de loja (balcão, casulos,
manequins). Tratar: 370-3561.

NOTEBOOK - vende-se, cfWindows

e Internet, cf maleta original. R$
550,00. Tratar: 370-3320.

QUARDA-ROUPAS - vende-se, de
solteiro, 3 portas. R$ 65,00. Tratar:
371-1161 cf Dayane.

PALM TOP - vende-se. Tratar: 9955-

2442 ou 376-2026.
TALHADEIRA - vende-se, nova, cf
nota fiscal. Tratar: 370-3561.

TíTULO ACARAí - vende-se. Tratar:
371-1495_

PORTA - vende-se, 1 porta rolo,
3,50x3,00. R$ 400,00: Tratar: 370-

CORREIO DO POVO 7

PLANETGAME
t VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMÉS ,CDS

EACESS6F!IOS EM GEF!Al.

Fone: 376-2206

, PLAY$TAnOH 2

')(BO)(
• PLAYSTATIOH ONE
'DREAMCA$T
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
250,00. Tratar: 275-2364 cfWalter.

TITULO BEIRA RIO - vende-se. R$
180,00. Tratar: 9902-0348.

TíTULO CANDEIAS - vende-se. Tratar:
376-1595.

VENDE-SE - freezer grande + 2
balcões grandes + 1 caixa

. (panificadora) e 1 fomo grande. R$

376-067.
Rua Exp, Gumercindo da Silva, 161 - Centro ao lado do Hotellto'ora - Jaraguá do Sul

2.300,OQ. Tratar: 273-0769.

VENDE-SE - fio de agulha, várias
cores, aparelho de debnum, e guia de
fazer bainha, pezinho de reta e

cobertura, pé de ziper. Tratar: 371-
0462 cf Valdirene.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
Game Cubo, cf 5 jogos originais, 1
memory card e.2 controles orlginaís.
R$ 1.100,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Dream

Cast, cf 2 controles, 20jogos, 1

memory card VMU + 1 rambol Pac.

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

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
64_ R$ 220,00. Tratar: 370-8381

VIDEOGAME - vende-se, Paly
Station, cf controle. R$ 250,00.
Tratar: 275-3937.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
cf 2 controles, 10 cds, 1 memory

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.

Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, 5/6_
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366_

card_ R$ 300,00_ Tratar: 376-2206_

VIDE()KARAOKÊ - vende-se, marca

Raf Electronic com 200 músicas na

memória, 2 meses de uso. R$
650,00. Tratar: 9123-2430.

acompanhantes
Você quer viver

momentos de prazer?

FALE CO}I SALVADOR l\'mLLO.

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

CARROS
BEM OBJETO CREDITO PRAZO PARCELA

UNO MILLE FIRE 2P R$ 15.220,O0 93 R$ 203.66
FIESTA 1.0 R$ 16.710,00 93 R$ 223;60

PALIO EX 1.0 2P R$ 20,754,00 93 R$ 277,72
SIENA FIRE 1_0 R$ 21.643,00 93 R$ 289,61

PEUGEOT 206 SOLEIL R$ 24,990,00 93 R$ 334,40
BRAVASX4P R$ 33.758,00 93 R$-451,74

MOTOS
BEM OBJETO 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 125 TITAN KS R$ 4,765,00 94 R$ 70,23
XT 225 R$ 8,163,00 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

. I

INFORMAÇÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ N2 145'- DEFRONTE AO TEATRO DA SCAR • 371-3040· 370..0061
�"""""""""""""""""""""""�.R.�'�'�����·-'-'--�'�--.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 15 de abril de 20038 CORREIO DO POVO
6 fj
_I

fi

Area de lazer '

• Sala dejogos
• Sala de ginástica
• Sauna cf ambiente de descanso
• Salão de festas cfchurrasq. e bar
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
• Elayground
.'Ambientes decorados e mobiliados

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

Perto do Clube Beira Rio. Plantão
de Vendas

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

Royal Barg Cenier

Jaraguá do sul -se
"Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blumenau)

70 meses para pagar
10% de entraâ» e saldo direto cf a Construtora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



MARISTA

rograma Vida Feliz realiza

atividades com professores
A Equipe Marista, através do Programa Vida Feliz

estará realizando em 2003 encontros para pais e

professores da 5a serie do Ensino Fundamental até a

6a fase do Ensino Médio das escolas públicas,
buscando ampliar os resultados já obtidos nos

encontros que aconteceram em 2002.

De acordo com Lucia Stein, coordenador do

programa, "Só se conseguirá atingir verdadeiras
mudanças nas atitudes dos nossos adolescentes, a partir
do momento em que eles passam a contar com um

referencial humano presente em tempo integral. De
nada adianta estarmos em contato. com eles durante
2 horas/aula, uma vez por ano propondo a vivência
de valores, se muitos não. têm exemplo e nem

incentivo, por parte dos pais ou dos professores no

dia a dia';.
O desafio de realizar estas atividades surgiu após

a equipe procurar os diretores das entidades escolares

atingidas pelo Programa Vida Feliz, para ouvir suas

sugestões e comentários quanto ao andamento das

atividades. Estes expressaram interesse em promover
junto aos professores e pais, momentos de reflexão,
com o objetivo de trocar experiências, rever os

métodos educativos utilizados e ampliar o

comprometimento dos mesmos com a formação
integral do educando.

Os encontros duram cerca de 2 horas e tem como

tema: "Pedagogia Vocacional- Vivendo o amor no

processo educativo". A reflexão parte da análise de
atitudes tomadas por dois tipos de profissionais: um,
que simplesmente passa pela vida do aluno,
preocupando-se apenas com o conteúdo

programático e outro, preocupado em contribuir para
a formação holistica de um cidadão comprometido
Com o bem estar social. Segundo a metodologia
proposta, é a partir .desta diferenciação que se

perceberá o quanto o amor é importante durante o

processo de formação e educação do ser humano.
Para o primeiro semestre de 2003, já foram

agendados cerca de 40 encontros com a previsão de

atingir aproximadamente 1200 pais e 350 professores,
A Equipe Marista, que desenvolve o Programa

eVida Feliz, agradece a seriedade e o carinho com que
os diretores, orientadores, pais, professores e

funcionários das escolas, vêm demonstrando e

recorda a missão do bom educador com uma frase '

de São Marcelino Champagnat: "Para bem educar
Uma criança, é preciso antes de tudo, amá-la".

'

CORREIODOPOVO 7

ILANÇAMENTO: TERCEIRA EDiÇÃO DA CAMPANHA TEVE INíCIO ONTEM PELA MANHÃ

Prefeitura vai distribuir kits
de sementes de hortaliças

]ARAGuA Do SUL - O

lançamento da terceira edi

ção da Campanha Hortas

Caseiras e Escolares foi

realizado ontem pela ma

nhã, na coletiva para im

prensa, na Ptefeitura. O

projeto, efetuado em par
ceria com a Gerência de

Meio Ambiente e a Secre

taria de Educação, tem ex

pectativa de distribuir

aproximadamente três mil
,

kits de sementes de horta

liças, cada um composto
por oito diferentes espéci
es (alface, cenoura, beter
raba, cebolinha, repolho,
couve-flor, brócolis e ra

banete),
Nos dois últimos anos,

foram distribuídos cerca

de 4,5 mil kits entre 23 ins
tituições de ensino e sete

centros de educação infan
til.

Cesar Junkes

Funcionários explanam sobre os benefícios do projeto

venientes da POF (pesqui
sa de Orçamentos Famili

ares), do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e

Estatística), que apontam
uma redução no consumo

per capita de hortaliças na

ordem de 29,4%, e aumen
to de 35% do índice de

obesidade, na última déca

da, sendo que 40% da po

pulação brasileira é consi-

derada obesa.

Constataram também

o crescimento nos casos de

câncer, colesterol alto e di

abetes, além de chegar ao
número de 20% de brasi

leiros que sofre de hiper
tensão. "Pensando nisso,
desenvolvemos esta cam

panha para provocar uma

reeducação alimentar. A

distribuição dos kits incen-

tiva a implantação de hor

tas nas propriedades rurais
e urbanas, formação de

hortas comunitárias em ter

renos baldios e ociosos",
diz.

Para auxiliar as institui

ções de ensino, dois técni
cos estão! efetuando

visitações e palestras para
ensinar as formas de plan
tio e cultivo das sementes

para professores e estudan

tes; ''Além de ser uma te

rapia, é uma nova oportu
nidade para os agriculto
res", I

enfatiza Peixoto.

Ao todo, a Prefeitura

investiu cerca de R$ 25 mil
neste projeto. As pessoas
interessadas podem reque
rer os kits gratuitamente na
Secretaria de Produção, jun
to ao setor de Agricultura,
onde também encontram

orientações sobre o plan
·tio. (FABIA�E RIBAS)

Programa trabalha a interdisciplinaridade nas escolas

A Campanha Hortas Caseiras e Esco

lares trabalha a interdisciplinaridade nas es

\colas, implantando hortas nas instituições
de ensino com objetivo pedagógico, en
volvendo professores, estudantes e comu

nidade em geral. "Trabalha-se a relação
homem-natureza, o desenvolvimento sus

tentável, a alimentação, o lixo e seus pro
blemas, entre outros assuntos", explicá
Josiane Trocatti, coordenadora deste pro-

.

grama. Urna das abordagens do progra
ma é a questão do reaproveitamento das
sobras orgânicas como adubo para as

hortas, descartando-se a utilização de

agrotóxicos no cultivo. ''As pessoas que
não contam com espaço para horta po
dem optar por outras alternativas, como
utilizar a base de uma garrafa de refrige
rante para plantar alface, por exemplo",
sugere. (FR)

Motoristas da Prefeitura têm de pagarmultas de trânsito
]ARAGuA DO SUL - veis são os respectivos termo de responsabilidade, infrações em apenas um

Na semana passada, a Câ- condutores do veículo. liquidando cerca de R$ 12 dia. Os condutores preci-
mara de Vereadores efe- Embora muitos servido- . mil da dívida. Os outros 16 sam ter mais cautela no

tuou denúncia contra a res não concordem com funcionários já foram trânsito", diz.
frota de veículos oficiais isso, não existe outra so- contatados. "O que ficou Cerca de 20% dos veí-
da Prefeitura que circulam lução", enfatiza, definido pelo Tribunal de cuias da Prefeitura conti-

irregularmente devido a O gerente de Recursos Contas é que a Prefeitura nuam circulando irregular-
multas de trânsito. O pre- Humanos e Patrimônio, quita o valor das multas, mente, mas Dalmarco Fi-
feito lrineu Pasold afir- José Dalmarco Filho, diz cerca de R$ 10 mil, com lho destaca que as multas

mau, ontem pela manhã, que desde 2000, dos 144 recursos do cofre público, já foram quitadas na serna-
que esta questão já está veículos da Prefeitura, 44 e, em seguida, abre'proces- na passada e a legalização
sendo resolvida desde an- estavam irregulares. Ao so administrativo e des- é imediata.
tes de o fato ter sido di- todo, 74 servidores prati-

,
conta, parceladamente, da Desde 1993, a Prefei-

,

vulgado. "A lei não permi- caram infrações no trânsi- folha de pagamento do tura conta com este pro-
te que a Prefeitura faça o to e apenas 58 concorda- respectivo servidor/deve- blema e, desde então, já

, pagamento. destas inEra- ram em efetuar o paga- dor. Há um caso em que foram pagos cerca de R$
ções porque os responsá- menta da multa, assinaram um servidor cometeu oito 30 mil em multas. (FR)

O secretário-adjunto de

Produção, Alcides da

Nova Peixoto, destacou
que esta iniciativa conttibuiu

também com as agro-pe
cuárias da cidade, que ti

veram incremento nas ven

das de semehtes de horta

liças. ''A intenção é provo
car uma mudança de há

bito alimentar, contribuin
do com a saúde das pes
soas", diz. Ele explica que
a campanha foi desenvol

vida a partir de dados pro-
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8 CORREIODOPOVO GERAL

ILANÇAMENTO: SINDICATO LANÇA CARTilHA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A SAÚDE DO TRABALHADOR

I Alto índice de casos de LER'

preocupa sindicalistas de JS
]ARAGuA DO SUL -

Nada menos que seis em

cada dez brasileiros têm

LER (Lesão do Esforço
Repetitivo). A informação
é do advogado do Sindi
cato dos Trabalhadores

Metalúrgicos de J araguá
do Sul, André Tavares

Vieira, durante o lança
mento da cartilha "Saúde
- O bem mais precioso do
Trabalhador", ocorrido na

sexta-feira à noite, no Sin

dicato dos Trabalhadores

nas Indústrias do Vestuá

rio de J araguá do Sul.

Vieira foi um dos

palestrantes do evento, que
reuniu, além dos represen
tantes dos metalúrgicos,
representantes de outros

sindicatos e do poder pú
blico municipal.

A vice-presidente do

Sindicato dos Vestuaristas,
Rosane Sasse, afirma que,
de dez casos de LER, oito
são diagnosticados entre as

Arquivo
Rosane afirma que as mulheres são as mais atingidas

mulheres, consideradas as

maiores vítimas das doen

ças profissionais por exe

cutarem, quase se�pre, as
tarefas mais chatas e

repetitivas. "Como se não

bastasse, a nossa principal
dificuldade é encontrar

médicos que não estejam

Em 24 de abril de 2.002 iniciaram as atividades da Associação da Cultura Polonesa na
cidade de Jaraguá do Sul, sendo que em :1.9 de novembro domesmo ano, foi empossada
a Diretoria para o ano efetivo de 2.003, sendo os membros abaixo relacionados:
Presidente: Ignácio Arendt
Vice-Presidente: Antonio Joaquim O/os

Primeiro{a} Secretário(a): Ivone Maria KasmirskiPessattl
Segundo(a) Secretário(a) : Olga Piazera Majcher
Primeiro Tesoureiro: Agostinho Kuskowski
Segundo Tesoureiro.' StanislawMajcher
Coordenador de Comunicação:Ana Maria Badura e Ismárlo Kubnlk
Cootdenadorde Eventos e Formação: Ana 0105 e Regina Kuskowski
Conselho Rscal : Felix Jankowski, MarianoArendt, Afonso Kasmlerski,Fidefis Kuskowski,
Maria Sibila Kuskowskl.
Todos ectme citados residentes em Jaraguá do Sul, se.

CALENDÁRIO DE REUNiÕES . 2.003
Local: MUSEU MUNICIPAL "EMILlO OA SILVA"
Horário: 19:30 horas.

W 24 kwietnia 2002r. zaczela sie aktywnosc Kultury Polsklej w miejscowoscl
Jaraguá do Sul, S/C.
Onia 199o. fistopada tegoz semego roku zostafa wybrana pietwsee dyrekcja na 2003r.z
nastepnymi osobami nizej wymienionymi :
Prezydent: Ignácio Arendt
Pierwszy Sekretarz " Antonio Joaquim O/os

Pierwszy Sekretarz oraz Pierwsza Sekreierke : Yvone,Maria Kasmirski Pessattl

Drugi Sekretarz oraz Druga Sekretarka: Olga Piazera Majcher
PierwszySkarbnik: Agostino Kuskowski
Orugi Skarbnik " 5tanislawMajcher
Koordynacja Komunikacyjna: Ana Maria Badura Ilsmário Kubnik

Koordynacja AgrupacjiiZdarzyn .' Ana Dias i Regina Kuskowskl
Rada Nadzorcza " Felix Jankowskl, Mariano Arendt, Afonso KasmierskJ, Fidelis Kuskowski,
Maria Sibila Kuskowski

Wszystkie osobypowyzej.wymienione zamieszkuja w Jaraguá do Sul, S. C.

KALENDARZ ZEBRAN - 2003

Miejscowosc: MUSEU MUNICIPAL "EMILlO DA SILVA"
Rczkledgodzin : 1.9:30

Zybranie nastepne :

15 maia 2003r.: 18 wrzesnia 2003r.
ill rw•• ao03r. : 16 pud.lernlk. 2003r.
17/ipiec 2003r. : 20 listopada 2003r.
21 sterorüe 2003r 18grudnlB 2003r.

LlCZYMY Z WASZEM UDZIALEM !!!!!!!!!!!!!!!!!

comprometidos e que acei

tem a tarefa de diagnosti
.car a doença", relata

Rosane, que também inte

gra o Conselho Estadual

dos Direitos da Mulher.

Outra preocupação
dos sindicalistas é quanto a

omissão do poder públi-

PALESTRA

co, dos políticos e especi
almente do INSS (Institu
to Nacional do Seguro so

cial). ''A sociedade ainda

está cega em relação ao

problema e o poder pú
blico mostra-se apático",
denuncia o advogado
Vieira. Segundo ele, o Bra
sil é campeão mundial de

casos de doenças profissi
onais e acidentes de traba

lho. Somente em Santa
Catarina a média é de 27

mil acidentes por ano e

62% das faltas no trabalho

são decorrentes de dores

de cabeça, nas costas e de

outros casos de LER.

Além disso, os sindica

listas apontam a falta de

fiscalização por parte do

Ministério do Trabalho .

Em Jaraguá do Sul, atuam

apenas dois profissionais,
número considerado pe

queno para o volume de

trabalho existente na região.
(MARIA ELENA DE MORAES)

"Hipertensão: deixe seu coração bater feliz"

Objetivo: obter dicas para evitar doenças repentinas
devido aos maus hábitos que prejudicam o bom

funcionamento do coração.
Público-alvo: pessoas interessadas em manter uma vida

saudável, melhorando sua qualidade de vida com

atitudes básicas relacionadas ao CORAÇÃO.
Dia: 30/04/03, às 16 horas.
Palestrante
* Dr. Fábio Monteiro: cardiologista, formado pela
Universidade do Rio de Janeiro, fez residência médica
na área de clínica médica na Santa Casa da

Misericórdia, do Rio de Janeiro, em 87 e 88. Atuação
em vários serviços de terapia intensiva até 94, quando
iniciou nova residência na área de cardiologia, no

instituto de cardiologia de Santa Catarina, nos anos

94 e 95.

Atuando er'!1 Jaraguá do Sul, desde 1996, como

médico-cardiologista dos dois hospitais da cidade,
tendo feito curso de ecocardiograma em 98, no Rio de
Janeiro.

Convites: Receituário, Rua Reinaldo Rau, 263, sala 2,
Centro - 275-0764, a partir do dia 03/04/2003.
Vagas limitadas.

Ingresso: um item de higiene pessoal ou material de

limpeza.

As doações serão revertidas para a AMA.

TERÇA-FEIRA, 15 de abril de 2003

Próximas reuniões,'
15 demaio .. , 18 de setembro
19 de junho(feriado) 16 de outubro.
17 dejulho 20 de novembro
21 de agosto 18 de dezembro

CONTAMOS COM A SUA IMPORTANTE PARTICIPAÇÁO!!!!!!!!!!!!!!

R car o Pretch

Obras de arte chamaram a atenção do público presente

Reunião de talentosmarcou

aNoite CulturalDuas Rodas
]ARAGuA DO SUL -

Aproximadamente 2,5 mil

pessoas compareceram na

terceira edição da Noite

Cultural Duas Rodas, ocor
rida no sábado, na recrea

tiva da empresa. O even

to, que já faz parte da filo

sofia da Duas Rodas, reu
niu representantes de todas
as áreas da produção cul

tural de Jaraguá do Sul e

região, com a participação
de artistas de Joinville,
Navegantes, Itajaí e outras

cidades do Estado.

De acordo com a as

sessora de marketing
institucional da Duas Ro

das, Fernanda Voltolini, a

Noite Cultural é uma for

ma de oportunizar aos

funcionários da empresa e

comunidade em geral mo
mentos e contato com a

cultura. Além de música,
fotografia e dança, o even

to mostrou ainda obras de

66 artistas plásticos de

Jaraguá do Sul.

FALECIMENTOS
Faleceu às 8:30 horas em 11/4 a Senhora Alida Larsen Schultz com idade

de 87 anos, deixando enlutados 1 filha, 1 filho, 1 genro. 1 nora, 5 netos.
1 neta e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 11/
4 às 17:30 horas, saíndo o féretro da Igreja Evangélica Luterana do Centro

seguindo para o Cemitério Municipal do C?ntro.
Faleceu às 23:00 horas em 13/4 a Senhora Friede Doege com idade de

92anos, deixando enlutados filhos. genros, noras. netos, bisnetos. trinetos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 14/4 às

15:00 horas, saíndo o féretro da Igreja Missão Evangélica União Cristã

seguindo para o Cemitério Rio da Luz Vitória.

Faleceu às 20:30 horas em 13/4 o Senhor Luiz Devigelli com idade de

87anos. deixando enlutados 12 filhos. netos, bisnetos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em 14/4 às 16:00 horas, saíndo o

féretro da sua residencia seguindo para o Cemitério Rio Branco.

Faleceu às 22:15 horas em 12/4 a Jovem Adriana Fernandes Zoz com idade

de 22 anos, deixando enlutados seus pais. 1 filho, irmãos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 13/4 às 16:30 horas,
saíndo o féretro da Igreja Catolica Bracinho seguindo para o Cemitério de

Bom Jesus..

Faleceu às 5:00 horas em 13/4 o Senhor l.opoldo Wilbertcom idade de 68

anos, deixando enlutados a esposa, 2 filhas, 1 filho e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 14/4 às 9:00 horas, saíndo o

féretro da Capela da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 4:30 horas em 12/4 o Senhor Hartwig Konel com idade de

90anos, deixando enlutados 2 filhas, 1 filho, 2 genros, 1 nora, netos,

bisnetos, trinetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 13/4 às 10:00 horas, saíndo o féretro da sua residencia seguindo para
o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 21:00 horas em 11/4 o Senhora Minna Amalia Luiza Mathias

com idade de 104 anos. deixando enlutados filho, fllhas.jietos, bisnetos •

trinetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 12/
4 às 17:00 horas. saíndo o féretro da Igreja Evangélica Martin Luter

seguindo para o Cemitério Martin Luter.

•

Faleceu às 22:30 horas em 14/4 o Senhor Lucas José da Silva com idade

de 54 anos, deixando enlutados a esposa, 1 flho, 4 imãos, 1 irmã, sogro.
sogra e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 14/
4 às 17:00 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério Municipal da Vila Lenzi.
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POR EGON JAGNOWJoão 19.30 "Eis que está tudo
consumado. Então ab�fxou a

cabeça emorreu .

SEXTA-FEIRA DA
PAIXÃO

Este dia é vivido de forma di

ferente de todos os outros dias

do ano.

Lembramos a morte de nos

so Senhor Jesus Cristo. Covarde

mente assassinado dentro da lei,

pregado sobre 'uma cruz. Hoje é

dia de lembrarmos tudo isso. E dia

de nos tocarmos quão grande é o

amor de Deus por nós ao ponto de ter mandado o seu próprio filho e de

permitir que ele fosse sacrificado por nós. É assim que Deus iniciou o novo

empo, a nova aliança com seu povo, a quem ama loucamente.

Hoje é dia de lembrarmos do amor de Maria, mãe de Jesus, dos
outros filhos de Maria e José; Mateus 12.46 a 49, dos discípulos e de

adas aquelas pessoas que ficaram de longe chorando a morte de Jesus.

oportuno lembrarmos o quanto deve ter doído aos seus ver os soldados

ombando e repartindo as roupas de Jesus. Depois ele foi sepultado
elos soldados sem que seus familiares pudessem despedir-se.

Foi cruel, não foi?
Por tudo isso é que aquelas três mulheres foram ao túmulo na

madrugada de domingo para fazerem ao menos alguma coisa. Ao chega
rem lá, ele tinha ressuscitado. Venceu, é Senhor sobre tudo, até sobre a

morte. Leia em Lucas 23.50 até 24.12.
Afinal, por que se come peixe neste dia? Qual é o seu significado?
Se tomarmos as letras da palavra PEIXE, na língua da época, o grego,

elas formarão as iniciais das seguintes palavras: JESUS CRISTO SENHOR
e SALVADOR. Come-se peixe para testemunhar exatamente isso. O resto
é folclore ou superstição. Se alguém não tiver peixe para servir, desenhe
um e lembre do que significa. Use outros alimentos, pois Jesus continua
dizendo que o que entra pela boca não nos salva nem condena, mas o que
sai dela, por constituir-se em nosso testemunho frente a Deus e ao nosso

Empresas dos mais variados ramos fazem parte da História jaraguaense. Algumas
continuam até os dias atuais. Outras já desapareceram. É o caso da Empresa de

Transporte Frenzel S.A., fundada por Felipe Alexandre Frenzel, em 1930. No início
tinha apenas dois caminhões. Em 1940, a frota já era composta de 16 caminhões.
Situava-se nas imediações onde hoje se localiza o INSS, na Avenida Getúlio Vargas.

Com o falecimento de Felipe, em 1955, a empresa encerrou as atividades.

A'TOR ARI KÃFER --Schroeder - se - (47) 374-:1143

<.:4 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

B
-

d I
seu tempo foi bem empregado.

arao o tapocu

CONFIRA A HISTÓRIA

Conhecendo a Itália

gião de Campania
perfície: 13.595 km2
pulação:5.336.000 habitantes
nsidade: 392 hab/km2
pital: Napoli

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

HÁ 15 ANOS Nacional de Estradas de Rodagem) vinha de Brasília

para vistoriar a BR-280, que o governador do Estado

queria devolver à União. Ele percorria toda extensão

da rodovia, que liga São Francisco do Sul a Mafra,
acompanhado dos engenheiros do DER (Departamen
to de Estradas de Rodagem), Regional de Joinville. A
vistoria resultava num relatório onde constam detalhes
sobre a situação da rodovia. Os prefeitos de Joinville,
Jaraguá do Sul e Guaramirim reuniam-se nesta última

cidade para discutir possíveis soluções para a estrada,
uma das mais importantes da região. A duplicação con
tinuava sendo a maior reivindicação das lideranças po
líticas. A BR-280 era transferida ao governo do Estado

em dezembro de 1998, para viabilizar concessões. "O
nosso problema sempre foi a questão do orçamento.
Não chegamos a ter um centavo para gastar na rodo

via. Suprimiram o orçamento federal e não abriram o

estadual", explicava o gerente regional do 10 Distrito
Rodoviário do DER, engenheiro Luiz Cesar Keufner.

''Agora o DNER precisava !azer um levantamento para
saber as reais condições em que está recebendo a ro

dovia de volta", complementá. O prefeito de Jaraguá.
do Sul, Irineu Pasold, acreditava que a cidade é unia
das mais prejudicadas com o estado da BR-280. "Sa

bemos que a rodovia estava completamente esburacada,
principalmente no tr�cho_que liga o trevo da BR-101 a

Jaraguá do Sul. Precisamos reivindicar a duplicação da'
estrada. Ele ·discutiu com os prefeitos Luiz Henrique
da Silveira, deJoinville, e Antonio Carlos Zimmermann,
de Guaramirim, a inclusão da BR-280 no PPA (plano
Plurianual) da região. Irineu Pasold dizia que as prefei
turas da região precisavam definir as metas do PPA.

região possui a beleza do mar, das costas, clima ameno e fertilidade no
lo. Habitavam a região os etruscos, os gregos e os romanos, deixando muita
tória nos seus monumentos e cidades.
cerca de 26 km de Napoli situa-se a cidade de Pompéia, soterrada no ano
e descoberta na metade de 1700.
rto da cidade romana dePompéia encontramos outro "Ercolano", também
lerrada pelas cinzas do vulcão Visúvio.
região dedica-se basicamente ao turismo.
golfo de Napol! possui uma paisagem lindíssima. As ilhas napolitanas
is visitadas são Ischia, Procida e Capri.
. !schia situam-se modernos centros termais, com águas quentes e frias. A
rao possui muitos escavas arquiológicos, que atraem turísticas e estudio

s.

dades importantes: Salerrno, Caserta, BeneventoAvellino.

gião de Basilicata
perfíeie: 9.992 km 2

pulação: 635.000 habitantes
nsidade: 64 hab/km2
pital: Potenza

Em 1988, o secretário Balduino Raulino confirmava o

interesse de Jaraguá do Sul em sediar os Jogos Regio�
nais Leste-Norte, que aconteciam entre junho e agosto.
Com a saída de Caglione do comando, crescia o nome

de Waldir Giese para assumir o posto, dada a experi
ência que possuía como professor e atleta .

Um outro grande acontecimento esportivo de 1988,
em Jaraguá do Sul, era o sediamento da 19a Jornada
Esportiva Catarinense de AABBs (Jeca), que traria para
a cidade cerca de duas mil pessoas, entre atletas, diri

gentes e acompanhantes, nos dias 31 de março, 1 e 2

de abril. A AABB local voltava a sediar o importante
evento 10 anos após, e desde junho do ano passado a

comissão organizadora, tendo à frente Luiz Celso Trin

dade Muniz, vinha se reunindo para organizar o Jeca,
que tinha a participação já confirmada de 47 AABBs

de toda Santa Catarina. As modalidades que seriam

disputadas, tendo como- principais palcos a própria
AABB, Clube Atlético Baependi e Ginásio de Espor
tes Arthur Müller. Na coordenação do esporte estava

Sigmar Lucht. A AABB de Jaraguá do Sul, desde de

zembro, preparava as suas equipes para bem represen
tar a cidade, contando ainda com atletas das agências
de Guaramirim e Corupá, vinculadas à associação, yo
leibol, futebol de salão, futebol soçaite, dominó, caneco,
general, xadrez, truco, tênis de mesa, natação, rústica e

bolão eram as modalidades nas quais participaria.

� das mais pequenas e desabitadas regiões italianas.
srao tipicamente agrícula, de solo pobre que sofre as consequências do

smat.amento desordenado, realizado à partir de 1850 ..
Industrias e o metano encontrado na cidade de Basento, são insignifican-

dific�ldades fez a população emigrar para o norte a procura de empregos
s Industrias
tenza, a capital é um centro burocrático que cresceu desordenado.

'

a Festa Italiana

realização da nossa Festa Italiana este ano, acontecerá no dia 13 de junho,
Parque Municipal de Eventos, no Pavilhão "8".
Iniciamos os preparativos para a mesma, através da Comissão

9anizadora, sob a coordena-
o do nosso Diretor de Even
Sr. Joãozinho J. Depiné.

ntar Mensal

alizaremos no próximo dia
de abril, o 2' Jantar Típico
liano, em nossa Sede Soei-

qUira seu ingresso anteci-
damente junto a Diretoria, 3'.7'1', -8'22'2',nselho Fiscal Membros do
ral e na secr�taria da Sede
Círculo (370-8636)
Ingressos são limitados. Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 - HÁ 3 ANOS

No ano 2000, o técnico do DNER (Departamento
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rodada com o jogo
ADIIEE/FME x UNI
FIL. Dia 16, às 16:00h,
prossegue a competição
com os jogos: Giorama/
FME x Clube Português;
UNIFIL x Maringá,
ADIEE/FME x Meto
dista São Bernardo.

Para esta copa o

Met�dista São Bernardo
vem com sete atletas da se

leção brasileira e o técnico
Alberto Rigollo. A estrela
do time é Ronaldo Nasci

mento, o atleta que mais
vezes defendeu a seleção
brasileira, inclusive com

participação na Olimpíada
de Atlanta.

Os destaques catari
nenses começam pela arbi
tragem, com duas duplas
internacionais: Marcelo

Scharf/Miguel Dittrich e

Sálvio Sedrez/Fabiano Pe
reira. O time da ADIEE

tem, entre seus principais
jogadores, Felipe Mussi,
Airton Nunes, o Alemão, e
o goleiro Cachorrâo: Ger
son Barbosa, o Palito, é um
dos destaques do Giorama.

TERÇA-FEIRA, 15 de abril de 2003

IRESULTADO: POLíCIAS DE JARAGUÁ DO SUL PRENDEM ACUSADO DE SER MANDANTE DE FURTO

]ARAGuA DO SUL - O

responsável pelo setor de

investigação da Polícia Civil,
Vanderlei Zocatelli, e o PM
Luiz Carlos Martins, do se

tor de investigação das po
lícias Civil e Militar, prende
ram, no dia 11 último,]oão
Buss, acusado de ser oman
dante de um roubo ocorri
do no dia 22 de dezembro
do ano passado, na residên
cia do empresário Clair]osé
Benatti, que teve talões de

cheque, dinheiro, carro e

objetos de valor roubados,
no Bairro Czerniewicz.

De acordo com

Zocatelli,]oão Buss nega a

autoria do crime, �as, em
virtude de depoimentos e

da investigação, está detido
no presídio de ]araguá do
Sul. Buss foi preso na cida
de de Toledo, no Estado do
Paraná. Ele foi apontado
como mandante do roubo

por Luiz Carlos Perón, que
foi pego com dois cheques
do empresário. "Luiz

Carlos negou a participação
no roubo, mas apontou
Buss como mandante", ex

. plicou Zocatelli. Ainda se

gundo ele, Perón afirmou

que recebeu o cheque de Le
andro Conceição de Sou

za, também acusado de ter

participado do roubo na

casa do empresário. Souza
está foragido, mas Perón

responde processo em li

berdade.

Zocatelli informa ainda

que Leandro Conceição de

Acusado de roubo já está no

presídio para esclarecimentos

]ARAGuA DO SUL -

Mais urna morte registra
da no trânsito do Municí

pio. O fato foi registrado
no fim da tarde de ontem,

por volta das 17h15, pró
ximo ao Posto Mime. O
condutor da moto Honda
CGTitan 125, placaMBZ-
8857, de ]araguá do Sul,
Fernando Reinaldo de Sou

za, 25 anos, vinha da Rua
Prefeito Waldemar Grub

ba, entrou na Rua Carlos

Eggert e, no cruzamento

com a Rua Bernardo
Dornbusch (sentido ao

Bairro Ilha da Figueira), foi
atingido pelo microônibus
placa MCA-9131, de

]araguá do Sul, conduzido
por Valcir A.ltine, 35 anos.

Informações de algumas
testemunhas apontam que
o motociclista atravessou o

sinal vermelho, colidindo
com o outro veículo.

O Corpo de Bombei
ros Voluntários de ]araguá

Souza é procurado por
toda a polícia de Santa

Catarina, por latrocínio, e

também foi reconhecido

pela vítima, que identificou
mais dois integrantes da

quadrilha. "]oão Buss e o

empresário Benatti eram

sócios. Mas, depois de um

desentendimento, acaba
ram brigando e muitas pes
soas ouviram as ameaças
feitas por Buss a Benatti",
resume o policial Civil.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Três mortes registradas na região nos últimos três dias

O corpo de Souza foi encaminhado para o IML de JS

do Sul deslocou-se até o

local para prestar atendi
mento à vítima. Um dos
socorristas disse que Sou
za morreu na hora, pois
teve a cabeça esfacelada
com o impacto. Ele foi

encaminhado para o IML

(Instituto Médico-Legal).
O motorista do

microônibus nada sofreu.
No final de semana,

mais duas pessoas perde-

ram a vida em acidente de

trânsito. Em Schroeder, a

estudante Adriana Zoz, 21
anos, morreu minutos de

pois de ter sido atropela
da. O acidente aconteceu

por volta das 23 horas de
sábado último, quando
passeava na Rua Castello

Branco, no centro de

Schroeder, em companhia
de uma amiga. De acordo
com a testemunha, elas an-

davam no acostamento

quando foi atropelada por
um Golf. O motorista fu

giu do local. Ontem, ele li
gou avisando que se apre
sentaria na delegacia de

]araguá do Sul.

No domingo, perdeu a

vida Sandra Regina
Brumm, de 33 anos. Ela

morreu em virtude da co

lisão entre o carro onde se

encontrava, um Fiesta pla
ca ICE-5460, de

Blumenau, com um cami

nhão Mercedes-Benz, pla
cas MBB-8001, de Bene
dito Novo, conduzido por
Jans Kroenker. O Fiesta
estava sendo conduzido

pelo motorista Luiz Eugê
nio Vieira, 40' anos. Tam
bém estavam no carro

Helenita dos Santos e

Wilmar Brumm. O aciden
te ocorreu por volta das
8h30 de domingo, na SC-

413, na altura do trevo de

acesso a Massaranduba.

PM promete rigor contra os motoristas infratores

Florianópolis é sede da

Copa Brasil de Hándebol
FLORIANÓPOLIS - No

período de 15 a 19 deste
mês Florianópolis será a

capital do handebol mascu
lino com a realização da eta
pa final da Copa Brasil da

categoria. A competição é

organizada pela Confede

ração Brasileira de
Handebol (CFBh), em par
ceria com a Federação
Catarinense de Handebol

(FCHb) e com o apoio da

Associação Desportiva Ins
tituto Estadual de Educa

ção (ADIEE), da Fesporte
e da FundaçãoMunicipal de
Esporte. Participam desta
fase as equipes catarinenses:
ADIEE, Associação Es

portiva Giorama/FME,
além de Metodista (São
Bernardo- SP), Clube

Olímpico Maringá (PR),
UNIFIL Londrina/Colé
gio Londtinense (PR) e Clu
be Português de Recife/
AESO (PE). A solenidade
de abertura será dia 1'5 às

19:30h no Ginásio de es

portes SEST/SENAT, lo
cal de todos os jogos. Em
seguida começa a primeira

Classificados do CORREIO00POVO.

Ligue para o 371-1919, e confira!

LOTERIAS

Quina
concurso: 1132

35 - 42 - 45 - 63 - 77

Lotomania Loteria Federal
concurso: 306 concurso 03725

04 - 19 - 24 - 28 - 1 ° - Prêmio: 62.935
34 - 35 - 37 - 46 - 2° - Prêmio: 16.117
47-49-58-59- 3° - Prêmio: 63.697
71-81-86-88-

4° - Prêmio: 08.000
89 - 93 - 97 - 98

5° - Prêmio: 14.688

Megasena
concurso: 453

08-20-23-34-52-58

]ARAGuA DO SUL - A Ricardo Alves da Silva. ajuda de mais dois polici- veículos foi recolhido ao

partir do final de semana, Segundo ele, as, blitze do ais motorizados. pátio do quartel {da PM. .JESUS CRISTOa PolíciaMilitar de ]araguá final de semana inaugura- o tenente Ricardo in- Nestas abordagens, segun- NOSSO SENHORdo Sul vai passar a reali- ram o novo equipamento forma ainda que foram do o tenente Ricardo, são,
PMtidftezar blitze diárias em todas da PM. abordados 200 veículos verificadas a documenta- MiSSÃO

as principais avenidas e sa- A guarnição é integra- durante a noite de sábado ção do veículo, condições LOUVOR

IIDISCIPLINADOídas da cidade. A infor- da por cinco policiais e, e domingo. Deste total, 15 de trafegabilidade e inclu- EVANGELISMO. mação é do chefe do se- nos locais considerados motoristas foram autuados sive a ficha do motorista. ESPORTE E LAZER
tor de Trânsito, tenente perigosos, conta com a e o mesmo número de (MHM) CELEIRO DO AMOR
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Santos vence Figueira na

. Belmiro e desencanta
o Santos matou a sua

fome de vitórias no

rasileirão ao derrotar o

igueirense, por 2 a O, na
tarde de sábado, no está

dio da Vila Belmiro em

São Paulo. O atual cam

peão brasileiro ainda não

havia vencido nos set;s três

primeiros jogos da com

etição. Empatou com o

araná e o Atlético-MG e

erdeu para o Paysandu. O
igueirense perdeu pela
primeira vez no Brasileirão
e segue com dois pontos,
em três jogos disputados.
Agora, o Peixe só volta a

jogar pelo Nacional no

próximo sábado, contra Ó

Flamengo, no Maracanã.

O Figueira enfrenta o Atlé
tico-PR, em casa, pela ro

dada de quarta-feira.
Se os atacantes não es

tavam inspirados, o im

provisado lateral Elano,

estava. Após muitos erros,

enfim, aos 33, o Peixe ba

lançou as redes catari
nenses.

Os donos da casa ain
da deram espaços aos vi
sitantes e quase se compli
caram.

Com um contra-ataque
mais eficiente nos 45 mi

nutos finais, o Figueira co
locou Fábio Costa para
trabalhar em bons chutes
de fora da área. Mas, para
a sorte santista, foi o Peixe
que chegou às redes mais

uma vez, aos 36. Desta vez,
Ricardo Oliveira não teve

o que lamentar.
Bem colocado dentro

da área, o atacante apro
veitou bem um cruzamen

to de Elano pela direita e

cabeceou firme para o gol
de Édson Bastos. Oliveira

garantiu a primeira vitória
do Santos no Brasileiro.

NUchaelSchumacher

apóia decisão da Ferrari
Michael Schumacher

disse ontem ter concorda
do com a decisão da Ferrari
em adiar a estréia em corri
das da F2003-GA. A equi
pehavia anunciado que cor
reria com o carro novo em

Ímola, mas no sábado pas
sado voltou atrás, alegando
que seria ainda muito frá

gil. "A F2003-GA ainda
não é 100% confiável. Ela
será um grandioso passo à
frente em termos de

performance, mas não há
o porquê de arriscar ago
ra", explicou o piloto ao

jornal italiano "Corriere
della Sera".

O pentacampeão mun
dial creditou ao mau co

tneço de temporada à má

Sorte, isentando o carro do
ano passado de qualquer
culpa. "O mau começo se

deve às circunstâncias e um

pouco de meus próprios
erros. A diferença é que
estamos com azar. No GP

da Austrália foi o tempo,
no Brasil, caímos diante

das novas regras. Só na

Malásia fomos claramente

mais lentos, mas esse tam

bém foi o caso no ano pas
sado", concluiu o alemão.

Neste ano, Schumacher

marcou apenas oito pon
tos, com um quarto lugar
em Melbourne e um sexto

em Sepang. Desde julho
de 2000 que não acontecia

do alemão ficar três corri

das sem ir ao pódio.
Schumacher tem a ,sétima
posição no campeonato;
atrás de seu companheiro
de equipe, Rubens Barri

chello, no critério de "de

sempate": o brasileiro tem

um segundo lugar, con
quistado na Malásia.

mRRElooorovo
Aqui tem informação!

I PRIMEIRO: EQUIPE JARAGUAENSE ENCERRA TURNO COM 24 PONTÓS, NO GRUPO A

Malwee vence Rio Verde em

jogo bastante equilibrado
]ARAGuA DO SUL - En

cerrando sua participação
no primeiro turno da Liga
Nacional de Futsal 2003, a

Malwee venceu o Rio Ver

de/Fesurv, em Goiás, nes
ta noite de segunda-feira,
por 3 a 2, e somou 24 pon
tos no grupo A.

Os campeões da Taça
Brasil 2003 voltam a jogar,
pela primeira rodada do

returno, nesta quarta-feira,
às 20 horas, contra o

UCG/Palmeiras, na cidade

de Palmeiras 'de Goiás, en

quanto que no sábado, às 16

horas, o time recebe o

Joinville no Ginásio

Wolfgang Weege. Para o

jogo de quarta-feira, a

Malwee também não terá o

goleiro Franklin expulso em

Rio Verde.

Ainda sem contar com

Falcão, que cumpriu sus

pensão automática pelo ter
ceiro cartão amarelo e

com o goleiro Paulinho,
expulso na vitória sobre o

São Paulo no último sába

do, por 5 a 2, no Morumbi,
a Malwee enfrentou resis

tência do adversário duran

te toda a partida. O primei
ro gol só saiu aos 19 minu-

tos, através do ala Júnior,
numa jogada trabalhada
com Fabiano.

O segundo tempo mos

trou que a disputa pela bola
em quadra seria mais acir

rada, com o time da casa

querendo empatar ainda

nos primeiros 5 minutos.

Bem armada em sua

defesa e explorando a qua
lidade de todo os seus joga-

dores, o técnico Fernando.

Ferreti armou seu time no

contra-ataque e conseguIU
, ampliar a vantagem para 2

a O, aos 3 minutos, através
de Henrique em cobrança
de falta.

Numa falha da defesa

do time catarinense, os

goianos conseguiram redu

zir a diferença aos 16 mi

nutos, através de Nenê,

Resultados da rodada de sábado à tarde
A equipe Malwee registrou mais uma

vitória neste final de semana, pela décima

rodada da Liga de Futsal. O confronto

aconteceu no Ginásio doMorumbi, em São

Paulo (SP), onde o grupo jaraguaense mar
cou 5 a 2 contra o time da casa (2 a 2 no

primeiro tempo).
O Minas Tênis Clube venceu a AABB/

Umbro por 1 a O (O a O), também na tarde

sábado. O gol da vitória foi feito no final

da partida, por Wender, aos 39m59s. O

confronto foi realizado no Ginásio daArena

Telemig Celular, em Belo Horizonte (MG).
Os demais resultados de sábado são:

no Ginásio Hamilton Velasco, em Palmei

ras de Goiás (GO), UCG/Palmeiras/Goiás
3 x 4 Atlântico/Erechim (2 a 2 no primei
ro tempo); no Ginásio Jerônimo Martins,
em Rio Verde (GO), Rio Verde/Fesurv 3

x 2 Barueri/Penalty/Pueri (1 a O no pri-

que chutouduas vezes para
vencer o goleiro Marcinho.

A Malwee sentiu que o ad

versário iria sair em busca

do empate e acabou mar

cando seu terceiro gol, aos
17 minutos, através de

James, que completou uma
jogada trabalhada por

Júnior. O Rio Verde fez o

segundo gol aos 18'50",
com Coala.

meiro tempo); no Ginásio do Centro

Municipal, em Carlos Barbosa (RS),
Carlos Barbosa 6 x 1 Londrina/AABB
(2 a O no primeiro tempo); no Ginásio
SER Tigre, em Joinville, JEC/FME 1 x

4 UCS/Multisul (O a 2 no primeiro tem

po); no Ginásio Chico Neto, emMaringá
(PR), Poker/Maringá/Amafusa 6 x 1 SEI

,

- Dom Bosco (4 a 1 no primeiro tem

po), e no Ginásio Poliesportivo de' São

Bernardo do Campo (SP), ECB/São
Bernardo 1 x 7 Ulbra (O a 4 no primeiro
tempo).

A liga Futsal 2003 tem patrocínio da

Dalponte, patrocinadora oficial da sele

ção brasileira; da Malwee, Tramontina e

Umbro, a bola oficial da competição;
apoio da Varig, transportadora oficial da

liga Futsal, e realização da Confedera

ção Brasileira de Futsal e MKT Sports.

Kreis Junior assume a vice-liderança no Catarinense

]ARAGuA DO SUL - Este

final de semana, mais de 80

pilotos vindos de várias cida
des do Estado inscreveram

se nas provas da terceira eta

pa do Campeonato Catari

nense deAutomobilismo, nas
categorias Marcas A, B, N e

Stock Caro Pilotos jaragua
enses participaram da dispu
ta e trouxeram resultados ex

pressivos para casa, Pela

Marcas .A, Raulino Kreis
, Junior garantiu a segunda co
locação nesta etapa e assu

me 'a vice-liderança na elas

sificação geral, somando 24

pontos. Em primeiro lugar
está Michel Giuste, de

Joaçaba, que conta com 25

pontos, e, em terceiro,
Leomar Fendrich, com 21.

Ao todo, acontecerem
cinco baterias.de corridas 1:10

domingo, começando com a

ArqUIVO
Kreis Junior na briga pela liderança na categoria Marcas A

categoria Novatos, seguida
da Marcas B, A, e duas na

.

Stock Caro Segundo informa
ções de Kreis Júnior, como
houve '26 inscrições nas

Marcas A e B, as provas fo

ram realizadas separadas.

"No sábado, durante os trei
nos livres, fiquei com o ter

ceiro tempo.·À tarde, por ter
muitos carros, alguns pilotos
fizeram a tomada de tempo
no final da tarde, com sol

baixo, o que acabou nos pre-

judicando. O sol estava na

altura dos olhos, impossibili
tando a visão em determi
nadas partes da pista. Tem
uma curva denominada Fer

radura, que não tinha corno

vê-la, então, por motivo de

segurança, tinha de aliviar o

pé no acelerador. Acabei fi
cando com o oitavo tempo
no grid", relata o jaraguaense,

. que aniversaria hoje.
No domingo, Kreis

Junior teve de se dedicar
bem na prova para conseguir
uma boa colocação. "Termi
nei na segunda posição, atrás
de Michel Giuste", diz ..

Douglas Bogo está com a

quinta colocação na classifi

cação geral e Dirceu Rausis,
com a sexta. A próxima �stá
agendada para os dias 3 e 4
de maio, na cidade de Lon
tras. (FABIANE RIBAS)'
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IVELOCIDADE: PRIMEIRA ETAPA DO CAMPEONATO CATARlNENSE ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 26 DESTE MÊS

SUL -

Desde o início do ano os

pilotos da equipe Ma'lwee

:0

iCI

de Bicicross estão partici
pando de treinos intensivos
e atuando em competições
visando conquistar exce
lentes resultados no-cam

peonato estadual da mo

dalidade.
Estas são as últimas se

manas para os atletas se

prepararem, pois a pri
meira etapa do Cata
rinense está agendada
para o dia 26, sábado, na
cidade de São]osé. A dis

puta vai envolver os me
lhores adeptos desta prá
tica esportiva vindos de
diversas cidades. do Esta
do de Santa Catarina, que'
vão correr em 35 catego
rias. OMunicípio será re

presentado por aproxima
damente 40 atletas, co
mandados pelo diretor de
bicicross, Valdir Moretti.

Na opinião de Moretti,
apesar de o grupo estar

integrado de muitos atle
tas novos, o nível técnico
está aindamelhor, compa
rando com anos anterio

res, e acredita que! o resul
tado será melhor nesta

temporada. "Estamos es

perando uma classificação
muito boa para o

bicicross da Malwee por-

:ru;
3u

la!

lo

lo

.ia
3é

.�

c
I
o
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DivulgaçãoJoyce Moretti compete no Equador, em busca de bons resultados no ranking das Américas

que, este ano, podemos
brigar de igual pra igual
com os pilotos de Rio do

Sul, que é uma das cida
des favoritas ao titulo do

campeonato", sãlienta.
Após esta competição,

o' próximo desafio dos

jaraguaenses será o Cam

peonato Sul-Americano,
nos dias 10 e 11 de maio,
na cidade de Sapiranga, no

Rio Grande do Sul. A ter

ceira etapa da Copa
Malwee de Bicicross será
em julho.

No fim de semana pas
sado, a equipeMalwee par
ticipou da primeira etapa
da Copa -Metal Ciclo de

Bicicross, realizada na cida
de de Rio do Sul, inscre
vendo dez pilotos. ]araguá
do Sul garantiu um cam-

peão, com Dorival

Grutzmacher, na categoria
Cruizer acima de 45 anos.

Além deste resultado, a

Malwee ainda trouxe para
casa dez troféus, registran
do seis vice-campeões, e

dois terceiros lugares. O
destaque ficou com Gui
lherme Boerchaidt, na ca
tegoria 10 anos. (FABIANE
RIBAS)

]araguaense participa de Pan-americano, no Equador
A equipeMalwee de Bicicross será re

presentada pela atleta]oyce Moretti nas

competições do Campeonato Pan-ame

.

ricano da modalidade, que acontece na

cidade de Cuenca, no Equador. Atual
campeã da América do Sul no ranking
internacional, Joyce corre na categoria
Elite Woman e busca pontos para o

ranking das Américas.
A jaraguaense viajou ontem pela ma

nhã acompanhada pelo presidente da
CBB (Confederação Brasileira de

Bicicross), Francisco Silveira, e mais o atleta
Fernando Silveira, também da equipe
Malwee, que disputa na categoria Elite.

(FR)

Alchini perde a liderança do campeonato estadual
GUARAMIRIM - o 110 pilotos inscreveram

piloto guaramirense Beto se na disputa e deram um

Alchini perdeu a liderança' show de velocidade nas

do Campeonato Catari- seis categorias. Cerca de
nense de Velocross neste
final de semana, durante a

terceira etapa da compe
tição, realizada na cidade
de Papanduva. A cidade
sede promoveu o evento

também em comemora

ção aos 49 anos de Histó-,
ria do município. Ao todo,

três mil pessoas pres
tigiaram as provas.

Alchini, patrocinado
pela Azevedo Automó
veis, Águia Motos, Posto
28, Guenther Despachan
te, Transtarjon Transpor
tes, Academia Corpo e

Mente e Prefeitura de

Guaramirim, ficou com a

quinta colocação na cate

goria Força Livre Nacio
nal. O piloto largou na 13a

colocação e teve de fazer
uma corrida de recupera
ção. ''Acabei me chocan
do gravemente com Nino,
piloto de Massaranduba, e
tivemos de ser encaminha
dos ao hospital da cida

de", destaca. O gua
ramirense sofreu forte le-

são nas costas e Nino teve

luxação no ombro direi
to. "Corri sob efeito de

medicamentos. Se estives
se 100% e largado numa

colocação melhor, teria
assegurado a liderança",
acredita Alchini.

A próxima etapa do

Catarinense será realizada
nos dias 11 e 12 de maio,
na cidade de Itapema.
(FR)

Criciúma e São Paulo

empataram neste domingo

TERÇA-FEIRA, 15 de abril de 200J
-

O São Paulo foi até o Estádio Heriberto Hülse e
ficou no empate por 1 a 1 com o Criciúma, na tarde de
domingo. Com o resultado, o time paulista tem apenas
dois pontos e segue sem vencer no Campeonato Brasi
leiro. Já a equipe catarinense tem agora quatro pontos.
Luís Fabiano, aos 28 minutos do segundo tempo, já com
a partida empatada por 1 a 1, desperdiçou uma cobran
ça de pênalti.

O próximo adversário do São Paulo no Brasileirão
será o Fortaleza, quinta-feira, no Morumbi. A equipe de
Santa Catarina irá a Campinas, onde enfrentará a Ponte
Preta, na quarta-feira.

Vivendo a melhor fase de sua carreira, Luís Fabiano
precisou apenas de 6 minutos para colocar o Tricolor
em vantagem no placar. Apesar do bom começo, o São
Paulo não encontrou facilidades diante do aguerrido
Criciúma. Até a metade do primeiro tempo, o equilíbrio
foi a marca da partida. Aos 25, Paulo Baier cobrou falta
e, após confusão na área são-paulina, Dejair soltou urna

"bomba". Bem colocado, Roger fez grande defesa. A
equipe da casa passou a atacar com rapidez e impediu o

adversário de encaixar seus contra-ataques. Como con

seqüência, o Tigre conquistou o merecido empate ainda
antes do intervalo.

Aos 26; o árbitro marcou pênalti em uma disputa
entre Reinaldo e Paulo César. N� cobrança, Luís Fabia
no chutou mal e Fabiano defendeu.

Goleiro do Avaí foi

emprestado ao São Paulo
O Avai acertou com o São Paulo a ida do goleiro

Flávio, 23 anos, para o Tricolor, por empréstimo até o

final do ano. "Estar num grande clube como o São Pau
lo é tudo que um jogador espera. Comigo não é dife
rente. Tenho que agarrar esta oportunidade", declarou o

jogador.
Flávio embarcou com a delegação na- segunda-feira,

para a capital paulista. Na negociação, Daniel Rossi se

rá emprestado ao clube catarinense para a disputa da
Série B .
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