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A exposição "Mulher ao Pé da

Letra", organizada pelo Sesc,
estará no Shoppíng Breithaupt até
o dia 26 deste mês. Página 5
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Prefeito amplia as
-

-

vagas para bolsistas
o prefeito de Jaraguá do Sul,

lrineu Pasold, ampliou o número

de vagas aos candidatos a uma

bolsa de estudo para cursos uni

versitários. A novidade foi anun

ciada ontem à tarde.

O primeiro sorteio será no dia 10 de maio, às 19 horas, em comemoração ao Dia das Mães. O objetivo desta

campanha é incrementar as vendas e aumentar a movimentação, estimada em 340 mil pessoas ao mês

Grupo Breithaupt lança
'Economia Premiada'

www.marlsol.com.br
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do Grupo, o cliente recebe urn cupom e concor

rerá, urna vez por mês, de maio a outubro, ao
sorteio de urn Gol Special zero-quilômetro.
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oGrupo Breithaupt e o ShoppingCenterBreit

haupt realizam promoção com o tema "Economia
Premiada". A cada R$ 30,00 em compras nas 38

lojas participantes do shopping, ou nas 15 lojas

Futsal Infanto tem

apoio da iniciativa

privada e FME
PÁGINA 12

www.lunelli.com.br
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Alunos do Colégio São luís receberam certificado

de multiplicadores das idéias do Proerd. Página 10
Supermercado da Rede Angeloni estima aumentar

30% a venda de peixe, hoje, Sexta-Feira Santa. Página 9
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2 CORREIODOPOVO OPINIÃO

Desabafo
ROSA MAruA SARTI - Administradora escolar
Passei uma semana "passada". E daí? - pode pensar quem lê. E eu com

isso? Até onde pode chegar o ditado: "Pimenta nos olhos dos outros não
arde ..." Eu não estou nem aí com você!
Mas como nunca se pode dizer desta água não beberei, acho interessante
que mais pessoas se preocupem com minha semana "passada".
E lógico que para todos a semana passou. Só que a palavra passada,
empregada pormim, foi no sentido de arrasada, assustada, amedrontada
e preocupada.

.

A violência já adentrou os portões da escola, já fez uma vítima dentro de
suas dependências e as pessoas parecem nem se importar com isso.
Eu me importo por dois motivos: eu estava lá participando de uma

reunião de Associação de Pais e Mestres, no sábado à tarde (portanto
poderia ter sido uma vítima), e porque fico pensando que está faltando
pouco para um louco entrar na escola e atirar em todo mundo (como já
aconteceu em escolas de São Paulo).
Ao pensar sobre tudo isso, lembrei-me de um texto de Marina Colasanti
que diz:

.

"Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. A gente se acostuma a

morar em um apartamento de fundos e não ver outra vistaque as janelas
ao redor. E porque não tem esta vista, logo se acostuma a não olhar para
fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não olhar para fora.
E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as

cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais a

luz. E àmedida que se acostuma, se esquece sol, esquece do ar, esquece da
amplidão".
A gente se acostuma acordar sobressaltado porque está na hora. A tomar
o café correndo porque está atrasado. Aler o jornal no ônibus porque não
pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para
almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque
está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E a aceitar a guerra.
E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja um número para os

mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de
paz, aceita ler todos os dias sobre a guerra, seus números e sua longa
duração.

.

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não
posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, A ser

ignorado quando precisa tanto ser visto.
A gente se acostuma a pagar por tudo que se deseja e necessita. E a lutar
para ganhar com que pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila
para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez

, pagará mais. E a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para
ter com que pagar nas filas em que se cobra.
A gente se acostuma a andar pelas ruas e ver cartazes. A abrir revistas e ver

artigos. A ligar a televisão e assistir comerciais. A ir ao cinema e engolir
publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável
catarata dos produtores de consumo.
A gente se acostumaà poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e ao

cheiro de cigarros. A luz artificial de ligeiro tremor .. Ao, choque que os

olhos levam à luz natural. As bactérias da água potável. A contaminação
do mar. A morte lenta dos rios. Se acostuma a não ouvir os passarinhos,
a não ter galo na madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher
fruta no pé, a não ter sequer uma planta por perto.
A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas,
tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali,
uma revolta lá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce
um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés
e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensan
do no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer,
a gente vai dormirmais cedo e ainda fica satisfeito porque temmuito sono

atrasado.
A gente se acostuma a não ralar na aspereza para preservar a pele. Se
acostuma a evitar feridas e sangramentos, para esquivar-se da faca e da
baioneta, para poupar o peito.
A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que se

gasta de tanto acostumar. Se perde a si mesma.
A gente se acostuma a ser acostumado.
Eu não quero me acostumar com a violência, muito menos dentro de
uma escola. Não consigo achar isso normal. Todos temos que lutar contra
a violência para evitarmos que acabe acontecendo como nessa pequena
história:
Era �ÍI1a vez quatro pessoas que se chamavam: TODOMUNDO, AL
GUEM,�UALQUERUM e NINGUEM.
Havia Ulp importante trabalho a ser feito. TODOMUNDO acreditava que
ALqUEM iria executá-lo. QUALQUERUM poderia fazê-lo, mas NIN
GUEMofez.
ALGUEM ficou aborrecido com isso, porque entendia que sua execução
era responsabilidade de TODOMUNDo.
TODOMUNDO pensou que QUALQUERUMpoderia executá-lo, mas
ninguém imaginou que TODOMUNDO não o faria.,
Fina! da história: TODOMUNDO culpou ALGUEM quando NIN
GUEM fez o que QUALQUERUM poderia ter feito..
Quando a violência tomar conta de tudo, será muito tarde!

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

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

Os países subdesenvolvi
dos sofrem um processo de

empobrecimento cumulativo
denominado círculo vicioso
da pobreza. O baixo nível

cultural, a exploração da for

ça de trabalho, a reduzida pro
dutividade e a carência de

capitais são fatores que atu

am e reagem entre si, produ
zindo uma cadeia de efeitos

multiplicadores negativos que
tendem a manter essas socie

dades em estado de crescen

te atraso econômico.

Porém, esse fenômeno não

representa uma situação imu

tável. A história demonstra

que as sociedades, cujos go
vernos, empresários e povo
em geral estão consciente
mente dispostos a alcançar o
desenvolvimento econômico
e social, conseguem romper o
círculo vicioso da pobreza,
transformando-o em círculo
vicioso da riqueza, onde a téc

nica bem aplicada, desenvol
vendo alta produtividade,
propicia um aumento do po
der aquisitivo da população
elevando, por conseqüência,
os níveis de consumo.

Um dos requisitos básicos

r
A atividade

produtiva no meio

rural também tem

sidoprejudicada
pela excessiva

carga tributária
.J

para o início do processo de
desenvolvimento econômico

prende-se ao princípio de

que cabe à agricultura a res

ponsabilidade de fornecer os

capitais necessários ao cres

cimento dos demais setores

(indústrias e serviços), assim
como aumentar a oferta de
alimentos e de matéria-prima
para a indústria. Tais circuns
tâncias levam à conclusão

lógica de que o fortalecimen
to do setor agrícola, median-

. te o aperfeiçoamento de sua

estrutura e a melhoria da pro
dutividade, representa o pri
meiro passo e o condiciona
mento fundamental para que
uma sociedade consiga rom
per a barreira <;10. subdesen
volvimento e iniciar o cami

nho do progresso econômico
e social.

Ocorre que, nos últimos

anos, ao invés de receber

apoio e incentivo, a agricultu
ra no Brasil tem sido penali
zada . pelos altos encargos ti
nanceiros (juros e correção
monetária) sobre o crédito ru

ral e pela baixa remuneração
dos preços pagos aos produ
tores. A atividade produtiva no

meio rural também tem sido

prejudicada pela excessiva car

ga tributária, pela escassez de

recursos e de investimentos na

agricultura e pela ausência de

uma política que implemente
modalidades permanentes de

sustentação à atividade produ
tiva.

Apesar desta soma de pro
blemas, a agricultura empresa
rial rural é responsável pela aus

teridade do setor agrícola brasi
leiro e pela sanidade das contas

públicas. Além de produzir um

superávit de R$ 20 bilhões em

2002 o setor contribuiu com
. ,

avanço recnocientífico expres-

,sivo, tecnologia de ponta, e de

tém prêmios e aplausos dos p�
íses de primeiro mundo. O PaIS

. deprecisa manter esse ritmO

crescimento, inclusive para o

ali "o
presidente Lula poder re z\U'"
Programa de Combate à Fome.
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tigar a fundo e divulgar os
resultados", assegura
Bachmann. A Comissão

Especial é formada pelos
vereadores Roque Bach

mann (presidente), Jean
Carla Leutprecht (secretá
rio � PTB), Marcos

Scarpato (relator - PT) e

mais Paulo Floriani (PPB),
Maristela Menel (PFL) e

José Osório Ávila (PFL).
(MARIA HELENA DE MORAES)

QUINTA-FEIRA, 17 de abril de 2003
-�

----------------

-

O vereador José Pendiu { dos Santos (PT), mais conhe

cido como Zé Padre, disse ontem que considera o gabi
nete do deputado estadual Dionei Walter da Silva (PT)
como uma ferramenta que a região pode, deve e está

usando em favor das lutas populares e do fortalecimen

to da sigla em toda a região. Da mesma forma classifica

o seu gabinete e o do colega, Marcos Scarpato. De acor

do com Zé Padre, assim corno o gabinete do deputado
funciona em âmbito regional, o gabinete dele e de

Scarpato, na Câmara de Vereadores, funcionam em ní

vel municipal. O importante, segundo o vereador, é a

união e o uso da mesma linguagem.

INSATISFAÇÃO
O vereador Roque

• Bachmann(pSDB) preten
de abandonar o ninho tu

cano e pousar em outra si

gla: Omotivo da troca, que
Bachmann garante que vai

acontecer em breve, deve
se aos desentendimentos

com o prefeito de Jaraguá
do Sul, Irineu Pasold, tam
bém do PSDB. Bachmann

diz que a barreira forma

da entre ele e o prefeito di

ficilmente será derrubada
e que a única solução para
esse impasse é buscar abri

go em outro partido.
Bachmann informa tam

bém que, a partir do ano

que vem, terá como asses

sora Ruth Müller, que é

funcionária pública muni

cipal. Ele ressalta que está
se preparando para inves

tigar denúncias relaciona
das ao serviço público.

REFORMAS

VIAGENS
Os vereadores Roque
Bachmann (PSDB) e

Maristela Menel (PFL) vi
ajam na próxima semana

para Maceió (Alagoas),
onde participam do Con

gresso Nacional de Verea

dores. O evento acontece

no período de 23 a 27 des

te mês, e vai reunir verea
dores de todos os municí

pios brasileiros. Bachmann
e Maristela embarcam no

início da semana que vem

e retornam no dia 28. O

prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, tam
bém viaja para a cidade de

Araucária, nó Paraná, para
tratar de assuntos referen

tes à base de distribuição
da Petrobras, em

Guaramirim. Viajam com

Peixer o secretário Moa

cir Zanghelini e o presiden
te da Aciag, Mário

Glasenap.

Dr. Pedro Chuji Niahimori
. CRM 2678

Dr. J:vo Knut Andera Júnior

CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

I DEMORA: COMISSÃO QUE INVESTIGA CARTÃO JARAGUÃ PEDE MAIS PRAZO PARA ENTREGA DO RELATÓRIO

Presidente do CE afirma que

existem várias irregularidades
]ARAGUÁ DO SUL - O

relatório final da CE (Co
missão Especial) que inves
tiga as possíveis irregulari
dades do Cartão Jaraguá,
empresa concessionária do

serviço público de estaci

onamento rotativo, será

apresentado para avaliação
dos vereadores somente a

partir do dia 28. A infor

mação é do presidente da

CE, vereador Roque
Bachmann (PSDB), que
deve pedir um prazo de

mais dez dias para apresen
tar o resultado definitivo.

O prazo inicial expirou no

dia 4 de abril, e provavel
mente a entrega do relató

rio vai acontecer commais

de um mês de atraso.

- Estamos analisando

tudo com o máximo de

cuidado -, argumen ta

Bachmann. Ele salienta que
foram encontradas irregu
laridades e que a análise fi

nal depende dedocumen

tos solicitados e ainda não

entregues, como a lista com

o nome dos proprietários

]ARAGUÁDO SUL - Para

conhecer mais detalhes so

bre os programas do gover
no do Estado para a área

da habitação, em especial o

programa voltado à habita

ção no campo, o deputado
estadualDioneiWalter da Sil

va (PT) reuniu-se, esta sema
na, com a presidente da

Cohab/SC (Companhia de

Habitação do Estado de

Santa Catarina), Maria Dar
ci Mata Beck. O deputado__

ficou surpreso com a

abrangência dos projetos
que � companhia pretende
executar.

. As propostas da

Cohab para atender o ho

mem do campo têm

como principal objetivo
reduzir o êxodo rural.

Com a implantação de vi

las rurais, o Estado pre
tende estimular o retorno
de pessoas oriundas do

Bachmann afirma que a investigação está chegando ao fim

de veículos que são dispen
sados do uso do cartão. ''A

relação que temos é de que
39 veículos estão dispensa
dos, mas agora queremos
saber quem são os propri
etários", explica Bach

mann, que também questi
ona problemas detectados

junto ao ISS do Cartão

Jaraguá e em relação ao

repasse da verba que cabe

à Prefeitura. "Temos alguns

indícios de que existem ale

gumas irregularidades que
caracterizam improbidade
administrativa", argumenta
o vereador.

O presidente da Co

missão Especial afirma que
tem o aval do presidente
da Câmara de Vereadores,
Carione Pavanello, para ir

fundo nas investigações.
"Carione me garantiu que
tenho liberdade para inves-

Dionei lembra que uma

das metas cp governo Lula

é revitalizar o segmento da

construção civil, um dos

principais geradores de

empregos no País, e que
cabe ao setor público, em
parceria com a iniciativa

privada, fazer isso aconte

cer. "Se os projetos da

Cohab forem de fato co

locados em prática, vai fa
vorecer a criação de em

�rego e possibilitar que pes
soas de baixa renda tenham

um teto digno paramorar",
enfatiza o deputado.

O deputado petista faz

questão de ressaltar a im

portância do debate e da

apresentação dos projetos
à sociedade, para que as

pessoas possam conhecer

as propostas do governo,
recebendo orientações de

como agir para serem be

neficiadas.

Deputado Dionei conhece propostas da Cohab

Arquivo

Dionei conheceu detalhes do programa de habitação

meio rural, que, por falta
de oportunidade, migra
ram para o meio urbano

e, hoje, engrossam as filei-::

ras do desemprego das

grandes cidades.

O vice-líder da bancada na Câmara dos Deputados,
AdeJar Vieira (PMDB), falou na noite de segunda
feira, durante reunião da Acijs e Apevi, sobre sua atu

ação parlamentar, quando reafirmou o compromisso
de representar os interesses da população do Vale do

It:P?cu e da classe empresarial. Vieira entregou uma

copIa da Agenda Administrativa, feita pela CNI (Con
federação Nacional da Indústria), com os projetos que
tramitam no Congresso e interessam a classe produti
va brasileira para o acompanhamento da tramitação.
O deputado salientou que mantém vigilância constan

te para que Santa Catarina não sofra discriminação.

ENTRE ASPAS _

"O relatório está mais recheado que cesta de
PáScoa." A afirmação é do vereador e presidente da

�E (Comissão Especial) que investiga as possíveiS
IrregUlaridades do Cartão Jaraquá Roque Bachmann

(PSDB).
I
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Desabafo
ROSA MARIA SARTI - Administradora escolar
Passei uma semana "passada". E daí? - pode pensar quem lê. E eu com
isso? Até onde pode chegar o ditado: "Pimenta nos olhos dos outros não
arde ..." Eu não estou nem aí com você!
Mas como nunca se pode dizer desta água não beberei, acho interessante
que mais pessoas se preocupem com minha semana "passada".

.

E lógico que para todos a semana passou. Só que a palavra passada,
empregada pormim, foi no sentido de arrasada, assustada, amedrontada
e preocupada.

.

A violência já adentrou os portões da escola, já fez uma vítima dentro de
suas dependências e as pessoas parecem nem se importar com isso.
Eu me importo por dois motivos: eu estava lá participando de uma
reunião de Associação de Pais e Mestres, no sábado à tarde (portanto
poderia ter sido uma vítima), e porque fico pensando que está faltando
pouco para um louco entrar na escola e atirar em todo mundo (como já
aconteceu em escolas de São Paulo).
Ao pensar sobre tudo isso, lembrei-me de um texto de Marina Colasanti
que diz:

.

"Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia. A gente se acostuma a

morar em um apartamento de fundos e não ver outra vista que as janelas
ao redor. E porque não tem esta vista, logo se acostuma a não olhar para
fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não olhar para fora.
E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as
cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acendermais a

luz. E àmedida que se acostuma, se esquece sol, esquece do ar, esquece da
amplidão".
A gente se acostuma acordar sobressaltado porque está na hora. A tomar
o café correndo porque está atrasado. Aler o jornal no ônibus porque não
pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para
almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque
está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.
A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a guerra. E a aceitar a guerra.
E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja um número para os
mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de
paz, aceita ler todos os dias sobre a guerra, seus números e sua longa
duração.

.

A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje não
posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de VOIUl. A ser

ignorado quando precisa tanto ser visto.
A gente se acostuma a pagar por tudo que se deseja e necessita. E a lutar
para ganhar com que pagar. E a ganharmenos do que precisa. E a fazer ftia
para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez
pagará.mais, E a procurar mais trabalho, para ganhar mais dinheiro, para
ter com que pagar nas filas em que se cobra.
A gente se acostuma a andar pelas ruas e ver cartazes. A abrir revistas e ver

artigos. A ligar a televisão e assistir comerciais. A ir ao cinema e engolir
publicidade. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável
catarata dos produtores de consumo.
A gente se acostumaà poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e ao

cheiro de cigarros. A luz artificial de ligeiro tremor. Ao, choque que os
olhos levam à luz natural. As bactérias da água potável. A contaminação
do mar. A morte lenta dos rios. Se acostuma a não ouvir os passarinhos,
a não ter galo na madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher
fruta no pé, a não ter sequer uma planta por perto.
A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas,
tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali,
uma revolta lá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce
um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente só molha os pés
e sua o resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola pensan
do no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer,
a gente vai dormir mais cedo e ainda fica satisfeito porque tem muito sono
atrasado.
A gente se acostuma a não ralar na aspereza para preservar a pele. Se
acostuma a evitar feridas e sangramentos, para esquivar-se da faca e da
baioneta, para poupar o peito.
A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que se

gasta de tanto acostumar. Se perde a si mesma.
A gente se acostuma a ser acostumado.
Eu não quero me acostumar com a violência, muito menos dentro de
uma escola. Não consigo achar isso normal. Todos temos que lutar contra
a violência para evitarmos que acabe acontecendo como nessa pequena
história:
Era urna vez quatro pessoas que se chamavam: TODOMUNDO, AL
GUEM, (QUALQUERUM e NINGUEM.
Havia ul? importante trabalho a ser feito. TODOMUNDO acreditava que
ALqUEM iria executá-lo. QUALQUERUM poderia fazê-lo, mas NIN
GUEMofez.
ALGUEM ficou aborrecido com isso, porque entendia que sua execução
era responsabilidade de TODOMUNDo.
TODOMUNDO pensou que QUALQUERUM poderia executá-lo, mas
ninguém imaginou que TODOMUNDO não o faria.
Fina! da história: TODOMUNDO culpou ALGUÉM quando NIN
GUEM fez o que QUALQUERUM poderia ter feito. .

Quando a violência tomar conta de tudo, será muito tarde!

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 246
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereçóou telefone �ara contato, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficasgramaticais necessarlas.
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DesenvolviOlento econômico
'Os países subdesenvolvi

dos sofrem um processo de

empobrecimento cumulativo
denominado círculo vicioso
da pobreza. O baixo nível

cultural, a exploração da for

ça de trabalho, a reduzida pro
dutividade e a carência de

capitais são fatores que atu

am e reagem entre si, produ
zindo uma cadeia de efeitos

multiplicadores negativos que
tendem a manter essas socie
dades em estado de crescen

te atraso econômico.

Porém, esse fenômeno não

representa uma situação imu

tável. A história demonstra

que as sociedades, cujos go
vernos, empresários e povo
em geral estão consciente
mente dispostos a alcançar o
desenvolvimento econômico
e social, conseguem romper o
círculo vicioso da pobreza,
transformando-o em círculo
vicioso da riqueza, onde a téc

nica bem aplicada, desenvol
vendo alta produtividade,
propicia um aumento do po
der aquisitivo da população
elevando, por conseqüência,
os níveis de consumo.

Um dos requisitos básicos

r
A atividade

produtiva no meio
rural também tem

sidoprejudicada
pela excessiva

carga tributária
_J

para o início do processo de

desenvolvimento econômico

prende-se ao princípio de

que cabe à agricultura a res

ponsabilidade de fornecer os

capitais necessários ao cres

cimento dos demais setores

(indústrias e serviços), assim
como aumentar a oferta de
alimentos e de matéria-prima
para a indústria. Tais circuns
tâncias levam à conclusão

lógica de que o fortalecimen
to do setor agrícola, median-

. te o aperfeiçoamento de sua

estrutura e amelhoria da pro
dutividade, representa o pri
meiro passo e o condiciona
mento fundamental para que
uma sociedade consiga rom
per a barreira.do subdesen
volvimento e iniciar o cami
nho do progresso econômico
e social.

Ocorre que, nos últimos

anos, ao invés de receber

apoio e incentivo, a agricultu.
ra no Brasil tem sido penali·
zada: pelos altos encargos li·

nanceiros (juros e correção
monetária) sobre o créditon
ral e pela baixa remuneração
dos preços pagos aos produ·
tores. A atividade produtiva no

meio rural também tem sido
�

prejudicada pela excessivacar·

ga tributária, pela escassez de

recursos e de investimentos na

agricultura e pela ausência de

uma política que implemente
modalidades permanentes de

sustentação à atividade produ·
tiva.

Apesar desta soma de pro·
blemas, a agricultura empresa·
rial rural é responsável pela aus·

teridade do setor agrícola brasi·
leiro e pela sanidade das contaS

públicas. Além de produzir um

superávit de R$ 20 bilhões em

2002 o setor contribuiu com
. ,

avanço tecnocientífico expres,
sivo, tecnologia de ponta, e de·

tém prêmios e aplausos dos p�.
íses de primeiro mundo. O p�s

. deprecisa manter esse fltmO

crescimento, inclusive para o

. "o
presidente Lula poder reali:za! "
Programa de Combate à Fome·

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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INSATISFAÇÃO
O vereador Roque
Bachmann (PSDB) preten
de abandonar o ninho tu

cano e pousar em outra si

gla: Omotivo da troca, que
Bachmann garante que vai

acontecer em breve, deve
se aos desentendimentos

com o prefeito de Jaraguá
do Sul, lrineu Pasold, tam
bém do PSDB. Bachmann

diz que a barreira forma

da entre ele e o prefeito di
ficilmente será derrubada
e que a única solução para
esse impasse é buscar abri

go em outro partido.
Bachmann informa tam

bém que, a partir do ano

que vem, terá como asses

sora Ruth Müller, que é

funcionária pública muni

cipal. Ele ressalta que está
se preparando para inves

tigar denúncias relaciona
das ao serviço público.

REFORMAS

VIAGENS
Os vereadores Roque
Bachmann (PSDB) e

Maristela Menel (PFL) vi
ajam na próxima semana

para Maceió (Alagoas),
onde participam do Con

gresso Nacional de Verea

dores. O evento acontece

no período de 23 a 27 des

te mês, e vai reunir verea
dores de todos os municí

pios brasileiros. Bachmann
e Maristela embarcam no

início da semana que vem

e retornam no dia 28. O

prefeito de Guaramirim,
Mário Sérgio Peixer, tam
bém viaja para a cidade de

Araucária, nó Paraná, para
tratar de assuntos referen

tes à base de distribuição
da Petrobras, em

Guaramirim. Viajam com

Peixer o secretário Moa

cir Zanghelini e o presiden
te da Aciag, Mário

Glasenap.

O vice-líder da bancada na Câmara dos Deputados,
Adelor Vieira (PMDB), falou na noite de segunda
feira, durante reunião da Acijs e Apevi, sobre sua atu

ação parlamentar, quando reafirmou o compromisso
de representar os interesses da população do Vale do

Itapocu e da classe empresariaL Vieira entregou uma

cópia da Agenda Administrativa, feita pela CNI (Con
federação Nacional da Indústria), com os projetos que
tramitam no Congresso e interessam a classe produti
va brasileira para o acompanhamento da tramitação.
O deputado salientou que mantém vigilância constan

te para que Santa Catarina não sofra discriminação.

ENTRE ASPAS .
._._

"O relatório está mais recheado que cesta de
Páscoa." A afirmação é do vereador e presidente da

�E (Comissão Especial) que investiga as possíveis
Irregularidades do Cartão Jaraquá Roque Bachmann

(PSDB).
. I

Dr. Pedro Chuji Niahimori
CRM 2678

Dr. :Ivo Knut Andera Júnior

CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 88'35

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

CORREIO DOPOVO 3

I DEMORA: COMISSÃO QUE INVESTIGA CARTÃO JARAGUÃ PEDE MAIS PRAZO PARA ENTREGA DO RELATÓRIO

]ARAGUÁ DO SUL - O

relatório final da CE (Co
missão Especial) que inves
tiga as possíveis irregulari
dades do Cartão Jaraguá,
empresa concessionária do

serviço público de estaci

onamento rotativo, será

apresentado para avaliação
dos vereadores somente a

partir do dia 28. A infor

mação é do presidente da

CE, vereador Roque
Bachmann (PSDB), que
deve pedir um prazo de

mais dez dias para apresen
tar o resultado definitivo.

O prazo inicial expirou no
dia 4 de abril, e provavel
mente a entrega do relató

rio vai acontecer com mais

de um mês de atraso.

- Estamos analisando

tudo com o máximo de

cuidado -, argumenta
Bachmann. Ele salienta que
foram encontradas irregu
laridades e que a análise fi

nal depende de documen

tos solicitados e ainda não

entregues, como a lista com

o nome dos proprietários

]ARAGUÁDOSUL-Para
conhecer mais detalhes so

bre os programas do gover
no do Estado para a área

da habitação, em especial o

programa voltado à habita

ção no campo, o deputado
estadualDioneiWalter da Sil

va (PT) reuniu-se, esta sema
na, com a presidente da

Cohab/SC (Companhia de

Habitação do Estado de

Santa Catarina), Maria Dar
ci Mata Beck. O deputado__

ficou surpreso com a

abrangência dos projetos
que � companhia pretende
executar.

,As propostas da

Cohab para atender o ho

mem do campo têm

como principal objetivo
reduzir o êxodo rural.

Com a implantação de vi

las rurais, o Estado pre
tende estimular o retorno
de pessoas oriundas do

Presidente do CE afirma que

existem várias irregularidades

Bachmann afirma que a investigação está chegando ao fim

de veículos que são dispen
sados do uso do cartão. "A

relação que temos é de que
39 veículos estão dispensa
dos, mas agora queremos
saber quem são os propri
etários", explica Bach

mann, que também questi
ona problemas detectados

junto ao ISS do Cartão

Jaraguá e em relação ao

repasse da verba que cabe

à Prefeitura. "Temos alguns

indícios de que existem ale

gumas irregularidades que
caracterizam improbidade
administrativa", argumenta
o vereador.

O presidente da Co

missão Especial afirma que
tem o aval do presidente
da Câmara de Vereadores,
Carione Pavanello, para ir

fundo nas investigações.
"Carione me garantiu que
tenho liberdade para inves-

AN
O vereador José Pendiu ( dos Santos (PJ), mais conhe

cido como Zé Padre, disse ontem que considera o gabi
nete do deputado estadual Dionei Walter da Silva (PJ)
como uma ferramenta que a região pode, deve e está

usando em favor das lutas populares e do fortalecimen

to da sigla em toda a região. Da mesma forma classifica

o seu gabinete e o do colega, Marcos Scarpato. De acor

do com Zé Padre, assim corno o gabinete do deputado
funciona em âmbito regional, o gabinete dele e de

Scarpato, na Câmara de Vereadores, funcionam em ní

vel municipal. O importante, segundo o vereador, é a

união e o uso da mesma linguagem.

Deputado Dionei conhece propostas da Cohab

Arquivo

Dionei conheceu detalhes do programa de habitação

meio rural, que, por falta
de oportunidade, migra
ram para o meio urbano

e, hoje, engrossam as filei

ras do desemprego das

grandes cidades.

tigar a fundo e divulgar os
resultados", assegura
Bachmann. A Comissão

Especial é formada pelos
vereadores Roque Bach

mann (presidente), Jean
Carla Leutprecht (secretá
rio � PTB), Marcos

Scarpato (relator - PT) e

mais Paulo Floriani (PPB),
Maristela Menel (PFL) e

José Osório Ávila (PFL).
(MARIA HELENA DE MORAES)

Dionei lembra que uma

das metas co governo Lula

é revitalizar o segmento da

construção civil, um. dos

principais geradores de

empregos no País, e que
cabe ao setor público, em
parceria com a iniciativa

privada, fazer isso aconte

cer. "Se os projetos da

Cohab forem de fato co

locados em prática, vai fa
vorecer a criação de em

�rego e possibilitar que pes
soas de baixa renda tenham

um teto digno paramorar",
enfatiza o deputado.

O deputado petista faz

questão de ressaltar a im

portância do debate e da

apresentação dos projetos
à sociedade, para que as

pessoas possam conhecer

as propostas do governo,
recebendo orientações de

como agir para serem be

neficiadas.
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4 CORREIODOPOVO ECONOMIA

.IMPERDíVEl: A CADA R$ 30,00 EM COMPRAS, VOCÊ CONCORRE A UM CARRO ZERO-QUILÔMETRO

Grupo Hreithaupt inicia a

promoção 'Economia Premiada'
]ARAGUÁ DO SUL -

o Grupo Breithaupt e o
Shopping Center Brei

thaupt lançam hoje, ofi
cialmente, uma das
maiores promoções já
realizadas. Com o tema

"Economia Premiada",
a cada R$ 30,00 em com

pras nas 38 lojas parti
cipantes do shopping, ou
nas 15 lojas do Grupo
Breithaupt - localiza
das em Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul,
Mafra, Brusque, Joinvi
lle e Guaramirim -, o

cliente recebe um cu

pom e concorrerá, uma
vez por mês, de maio a

outubro, ao sorteio de
um Gol Special zero
quilômetro.

De acordo com o su

perintendente do shop
ping, Heine Withotft, o
primeiro sorteio será re

alizado no dia 10 de

maio, às 19 horas, em
comemoração ao Dia
das Mães. "Nosso obje-

I Fotos: Cesar Junkes
O primeiro sorteio de um Gol Special zero-quilômetro acontece no dia 10' de maio

<'

tivo é incre-mentar as

vendas e fidelizar os cli
entes incentivando-os a

usufruir cada vez mais
da estrutura oferecida."
Withoeft acrescenta ain
da que, paralelamente
aos sorteios dos carros,
haverá também a entre

ga de outros prêmios,

tais como bicicletas e

fogões. "Vale a pena
conferir nossos produtos
e, acima de tudo, ficar na
expectativa de ganhar
um veículo a cada mês",
diz.

,SORTEIO - Os sor

teios serão realizados
nas seguintes datas co-

memorativas: 10 de,
maio (Dia das Mães), 12
de junho (Dia dos Na

morados), 25 de julho
(aniversário do Municí

pio), 9 de ,agosto (Dià
dos Pais), 6 de setembro
(Semana da Pátria) e 11

de outubro (Semana da

Criança). (JULIANA ERTHAL)

o que mais lhe atrai no shopping? _

Astéria H. Vargas, 52

anos, professora
"O conforto e a tranqüilidade
são os principais atrativos, na

minha opinião. Costumo vir ao
shopping commuitafreqüência,
pois aqui encontro tudo o .que

preciso.
JJ

Vilmar Matias, 18 anos,
desempregado
"É no shopPing que me reúno

com meus amigos. Suas vitrines
também são muito atraentes e

instigam ao consumo. Me sinto

muito bem aqui. É muito

agradável. JJ

Adriana Regina de

Souza, 28 anos,
balconista

"Sinto-me à vontade, e o que
mais considero é a excelência
no atendimento. Gostaria que
houvesse mais entretenimento e

que as lojasficassem abertas
também aos domingos. JJ

Edite Spengler, 67
anos, aposentada
''Faço minhas compras no

Hipermercado Breithaupt,
pois aqui encontro o que

preciso em razão da uanedade
de opções. Se eupudesse,
estaria aqui todos os dias. JJ

QUINTA:FEIRA, 17 de abril de 2003

Um ambiente agradáve�
onde você encontra de tudo

Funcionamento do shopping no
feriado de Páscoa e Tiradentes

Dia 18 (sexta-feira):
Lojas: fechadas;
Hipermercado: das 8 às 22 horas;
.Alimentação e lazer: das 10 às 22 horas;
OBS: MÚSICA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO,
A PARTIR DAS 19H.

(Sax e teclados, com �ngo Reeck)

Dia 19 (sábado):
Lojas: das 10 às 22 horas;
Hipermercado: das 8 às 22 horas;
Alimentação e lazer: das 10 às 22 horas;
OBS: MÚSICA NA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO,
A PARTIR DAS 19H.

(pop/rock acústico, com Várias Variáveis)

Dia 20 (domingo):
Lojas: fechadas;
Hipermercado: fechado;
Alimentação e Lazer: das 10 às 22 horas;

Há três anos, o Shop
ping Center Breithaupt faz
parte da História de

Jaraguá do Sul. Um em

preendimento do Grupo
Breithaupt, de 39 mil

metros quadrados de área

construída, que recebe em

torno de 340 mil pessoas
ao mês. No início, foram
investidos cerca de R$ 20

milhões para a construção
e implantação, cujos
idealizadores são os ir

mãos Bruno e Roberto

Breithaupt. Atualmente, é
o único e completo shop
ping center da cidade,
onde são encontradas as

mais diversas opções de

compras, serviços, lazer e

alimentação, compreen
dendo 52 lojas. "Com ho

rário diferenciado, duran
te todo o ano, eventos

temáticos e inéditos fazem

do shopping um ambien
te propício para a arte, à

cultura e o entretenimen

to", acrescenta Heine

Withoeft. Segundo ele, o

shopping parte de um

complexo de serviços e

entretenimento. "O resul-

tado deste empreendimen.
to foi melhor que o espe,
rado, uma vez que, passa.
dos apenas três anos

,

visualiza-se que cerca de
97% da ABL (Área Bruta
Locavel), que é de 11 mil
metros quadrados, já está

ocupada. De 2001 para
2002, por exemplo, houve
um crescimento de 32%
na movimentação.

NOVIDADES -- As no

vidades não param de

acontecer, seja em modal
acessórios, hobbies, entre
tenimento, lazer ou servi

ços, o shopping está sem

pre sintonizado com a

modernidade, oferecendo
a seus consumidores o que
há de mais atual. Durante

esses anos, o Shopping
Center Breithaupt colecio
nou olhares, sorrisos e

emoções vividas por seus

clientes. Crianças e até os

adultos passaram momen

tos importantes que mar

caram suas vidas. Ao lon

go de sua existência, esta

beleceu o compromisso
de satisfazer e surpreender
seus consumidores. (JE)

Dia 21 (segunda-feira):
Lojas: fechadas;
Hipermercado: das 9 às 20 horas;
Alimentação e lazer: das 10 às 22 horas;
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QUINTA-FEIRA, 17 de abril de 2003
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CELEBRAÇÃO
Os católicos de Jaraguá do Sul se preparam para ce

lebrar a Páscoa em clima de reflexão. Amanhã, às 17

horas, a Igreja São Sebastião promove procissão pe
las principais ruas da cidade. Já a comunidade São

Judas Tadeu realiza a procissão às 19 horas desta Sex

ta-Feira Santa. Antes disso, às 15 horas, realiza o tradi
cional teatro sobre a Paixão de Cristo, encenado pelo
Grupo de Jovens da Comunidade. Às 5 horas de

domingo acontece nova encenação, seguida de missa.

FERIADO
A Prefeitura de Jaraguá do Sul encerra suas atividades

nesta quinta-feira, às 17 horas, e retorna somente na

terça-feira, às 7h45. Durante o feriado prolongado,
funcionam apenas os serviços essenciais. Na área da

saúde, estarão atendendo apenas os plantões dos hos
pitais. Os postos de saúde não ficarão abertos.

FESTAS
O Clube de Caça e Tiro Bracinho, de Schroeder, pro
move, neste sábado, tradicional baile de Páscoa. No

dia 26, a Sociedade Recreativa Rio Camarada pro
move baile de Rei Rainha, e no dia 30 o Clube de

Idosos Alegre Vida realiza o Baile do Trabalhador.

CURSO
O Núcleo de Automecânicas daAcijs (Associação Co
mercial e Industrial de Jaraguá do Sul) promove, no
dia 28 deste mês, a partir das 20 horas, curso básico
de Lubrificação. O curso é grat:uito e será ministrado

pelo engenheiro mecânico da Castrol, Márcio Passini.

Em duas horas de palestra, os participantes vão co

nhecer a especificação de viscosidade e desempenho,
a importância da troca dos lubrificantes e também

saberão avaliar o momento certo da troca de óleo.

SHOW
Os 2 mil ingressos para o shaw em homenagem às

-
I

maes - que terá como atração o cantor e composi-
torOswaldoMontenegro, acompanhado de sua banda
- estarão à disposição do público a partir do próxi
mo dia 28, na Fundação Cultural e na Biblioteca, lo
calizadas na Rua Ida Bana Rocha, no Centro, em ho
rário normal de funcionamento destas repartições.
Cada ingresso será trocado por 1 kg de alimento não

perecível (menos sal). Promovido pela Prefeitura de

Jaraguá do Sul, através da Fundação Cultural, o even

to está marcado para o dia 8 de maio, a partir das 20
horas, no Ginásio de Esportes Arthur Müller, onde
Oswaldo Montenegro interpretará músicas de seu

mais recente CD, "Estrada Nova", além de antigos
sucessos.
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Darci Secchi considera o cartunista muito boritar Junkes

com a seriedade do

universo homem-mulher é

retratada com irreverência,
alegria e muito bom
humor. O observador
mais atento chega a

conclusão que o trabalho
não representa o lado
cômico dos relacionamen

tos, mas a verdadeira
realidade do cotidiano,
onde se misturam pre
çonceito, submissão e

perspicácia.
- Quem já teve um

De acordo com a di
retora da unidade de ensi

no, Leonice Bressan, o

objetivo maior da realiza

ção desta gincana é para
que se crie dentro da co

munidade uma consciên
cia maior da importância
da reciclagem, onde o ob

jetivo maior é o de melho
rar a qualidade de vida

humana, contribuindo

para o meio ambiente.

A gincana, explica a di

retora, será realizada' em

quatro etapas, sendo que

rferir na sua

Tome cuidado
c o excesso de ciúmes ou

i�tntbf&d,rE:!ifu e m ama. C o r:

Cinza.
.

Esco
c

e para não piorar
s coisas. Cor: Tons

relacionamento na vida
sabe que é bem assim

mesmo -, afirma o

representante comercial

Darci Jacinto Secchi, 52

anos, que não conteve as

gargalhadas logo ao ler as
.

primeiras legendas que
acompanham as ilustra

ções. Cada painel trata de
um assunto banal do

cotidiano, como a limpeza
da casa, a visita da sogra, a

compra do computador,
sexo, educação de filhos e

a primeira aconteceu no

período de 31 e março até

1 de abril. A segunda eta

pa está marcada para os

dias 21 e 22 de junho; a

terceira .para os dias 8 e 9

de setembro, e a última eta

pa acontece nos dias 17 e

18 de novembro. Na pri
meira etapa foram arreca

dados 98,4 quilos de alu

mínio, 422 quilos de plás
tico, 1038 quilos de jornal,
4.3�1 quilos de papel/pa
pelão e 1009 unidades de
vidros.

.

I CRIATIVIDADE: PAINÉIS MOSTRAM O COTIDIANO DA VIDA FAMILIAR DE FORMA IRREVERENTE E ALEGRE

to afetivo. Cor:
Vinho.

_ Coloque sua

e para' funcionar,
ntrário, vai ser
ar da rotina.

médo de inovar.

Universo feminino sob a ótica
do cartunista Frank Maia

EscolaWaldemar Schmidt promove gincana da reciclagem

toda a saga do unrverso

feminino sob a ótica

masculina e vice-versa.

Para as jaraguaenses
Marcela de Oliveira, 21

anos, e Priscila Soares dos

Reis, 19, o que está re

presentado nos painéis é

bastante real. ''Apesar de

não ser casada, vejo que as

situações apresentadas
pelos desenhos são as

mesmas que a gente vê nos
relacionamentos de amigos
e dos pais", afirma Mar

cela.

Mas nem todos os

painéis são contra o

casamento. Um deles, por
exemplo, enfatiza as

vantagens da vida a dois:

"Haverá sempre alguém à '

mão para uma boa

discussão"; "Você pode
ficar doente que vai ter

alguém para ouvir as

lamentações", e "Pode ir

ao banheiro sem se

preocupar que o telefone

toque". (MARIA HELENA DE

MORAES)

Ainda de acordo com a

diretora, a gincana da

reciclagem é um marco que
tem muita representati
vidade para a escola, pois o

material recolhido é vendi
do para empresas espe
cializadas em reciclagem e o

dinheiro é revertido para a

compra de materiais para a

escola. A primeira gincana
de reciclados aconteceu, a

primeira vez, em 1997, du
rante a Semana do Meio

Ambiente, e era realizada

apenas uma vez por ano.

Sagitário _ Controle seus

impuls evitor problemas
fina ê podere ter

01 as

de
r

Capricórnio'- Nos coisas

ão, você terá

e para dominar os

e isso poderá
hora da'

A�!t,\f)(i.,,;;fllEspere o

�tl'I�9�Jo poro realizar
as v�t(Ji7.ê�do seu

ccl.6Ç��itlf'Ô� os resultados
talvez não correspondam ao

que você deseja. Cor: Rosa.
Peixes _ Dificuldades
fi deverão interferir

oro. Saiba
ea afetiva da

para evitar.
Tons cloros.

}ARAGuA DO SUL -

Quem tem visitado o

Shopping Center Brei

thaupt nos últimos dias não
deve ter deixado de notar

a série de painéis logo ria

entrada da praça da
alimentação. Trata-se da

exposição "Mulher ao Pé

da Letra", que estará à

disposição do público até

o dia 26 deste mês. São 20

painéis coloridos, com
ilustrações do cartunista

Frank Maia, catarinense
com participação em

jornais da reglao e

concepção e pesquisa do

Departamento de Cultura

do Sesc (Serviço Social do

Comércio). Para a reali

zação do trabalho, o

cartunista buscou ajuda em
pesquisas bibliográficas, e

cita como fonte o título

"Histórias das Mulheres no
�

Brasil", de Mary de Priori,
e "Homem, Mulher e

Cia.", de Carlos Eduardo

Novaes.

A mistura do humor

}ARAGuA DO SUL - In

centivar a prática da reci

clagem entre a comunida

de é um dos objetivos da

1 a Gincana da Reciclagem,
promovido por toda a

comunidade estudantil da
Escola de Ensino Funda
mentalWaldemar Schmidt,
localizada no Bairro Ilha da

Figueira. A gincana tam

bém contou com o apoio
da comunidade, que parti
cipou ativamente da ativi

dade, ajudando as crianças
na coleta do material.

... ·"·l�'"
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icroinformatica. com
e,pecioli,ad. em .'.nde, •• cê

Rua Venâncio da Silva Porto, 21
89252-230 Jaraguá do Sul- se

Fone.: 1471 �75.1968 Fax.: 1471371.6408
E-mail: saC@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

o site da revista francesa Elle
divulgou uma nota dizendo que
Michael Jackson estaria
disposto a passar uma

temporada na Itália. Como não
mede esforços na hora de
gastar dinheiro, o cantor teria
comprado uma propriedade no
valor de aproximadamente 31
milhões de dólares. O terreno,
que fica em Poggio Sante
Cecília, na Toscana, abriga uma
mansão do século 18, dois
lagos, 40 casas, um jardim,
uma igreja e uma prensa de
azeitonas para fazer azeite. E o

coitadinho não tem dinheiro pra
pagar as dívidas ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



COMPRO

CONSÓRCIOS

veículos

CORSA...; vende-se, Super,
96/97, 4p, 53 km, brnaco.
R$ 10.500,'00. Tratar:

9979·1437 cj Geovani.

CORSA - vende-se, Pick-up,
GL, 1.6, 99, 34.000km.
Tratar: 372-2150 ou 9975-
2112 cj Gerson.

!lADET - vende-se, 94. R$
7.500,00. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033.

dh.ve.ta.dt.dd.susperção
a ar. R$ 8.0C'0,OO. Tratar. 370-
6085 ou 9113-7336.

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

Tratar: 376-2131 após 15hs.

OMEGA-vende-se, 94, CO,
3.0, àutornático, compl., cj
teto, bordô. R$15.000,00.'
Tratar: 370-8381

S-10 - vende-se, 96j97,
2.2, gasolina, compl. Tratar:

,370-0919 cj Carlos.

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

VECTRA - vende-se, GlS,
97, com ABS e GNV. Tratar:

9975-4623 cj Elvis.

\

PALlO-vende-se, EO, 97,
I.t., d.t., branco. R$
10.100,00. Tratar: 370-

3574 cj Waldir.

TIPO - vende-se, 1.6,
compl. R$ 5.000,00 +

19x .
Aceita-se moto de

menor valor, Tratar: 371-
5.038.

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

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

carro de maior valor gol ou
corsa. Tratar: 9965-8875

c/Ari.

UNO - vende-se, Mille, 92,
prata, d.t., I.t. R$
6.350,00. Tratar: 370-
3574 cj Waldir.

ESCORT - vende-se, 92,
compl., gasolina. R$
6.300,00. Tratar: 370-

0919 cj Amaral.

ESCORT - vende-se, 86.
R$ 3.500,00. Aceito

troca. Tratar: 273-6242 ou

9111-7033.

KA - vende-se, 99jOO,
compl. 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 cj Waldir.

GOL - vende-se, 81,
reformado, 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.

GO� - vende-se, Gl, 88,
1.8, álcool. R$ 4.800,00.
Tratar:,370-1161 cj luis.

GOL - vende-se, 89. R$
5.200,00. Tratar: 9955-

8710.

GOL - vende-se, 87. R$
4.600,00. Tratar: 275-1467.

GOLF - vende-se, 01,
branco, compl. - ar. R$
27.000,00. Tratar: 9902-
0348.

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 c/ Jucinei.

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

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.

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS

DE 1.5 PARCELAS PAGAS.

E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951.-3905

RURAL - vende-se, 4x4,
cj d.h., roda livre, motor

, 4.1, 6cc, caixa de F-l00 e

freios a disco nas 4 rodas,
pneus largos. Ou troca-se
por carro ou moto. Tratar:

9125-0911.

F-600 - vende-se, 75,
motor, 1113, caixa de 5

marchas. R$ 10.000,00.
Tratar: 275-6179.

FORD 350 - vende-se, 72,
motor 608. R$ 8.500,00.
Tratar: 275-6179.

FORD 4.000 - vende-se,

82, motor MWM. R$
17.000,00. Tratar: 275-

6179.

MB 1618 - vende-se, 91,
no chassis. R$ 50.000,00.
Tratar: 275-6179

MB608-vende-se, 78, na
carroceria. R$ 19.000,00.
Tratar: 275-6179.

rr

erel

"�'I
••••

J
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��370-3113
Av.Wc*JemcrGrWba-JcrogWdoSul-SC

" "'.. lu·,,;ttA.1
1I_��(.W�·

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001
C.n••• LTDA

CAM.NHON......Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

FORD FIAT
F·250 Xl, compl. Vermelho D 2000 Palio Weekend, Cinza G 1999
F·l000 completa Prata D 1994 Uno 1.3s Preto G 1989

VOlKSWAGEM CHEVROLET

Saveiro, 1.8 Vermo G 1998
Celta 1.0, c/ opc, Preto G 2001

Gal MI Branco G 1997
Corsa Sedan,1.0 Branco G 2000

Gol GLI, 1.8 Prata G 1996 S·10, d.h., a.c. Branca G/GNV 1997

Gal MI Verde G 1996 S·10, 2.5 Verde D 1997

Logus Cl, 1.8 Azul G 1993 Pick-up Corsa Mostarda G 1996
Corsa Gl 1.4 compl. Azul G 1995Apolo Gl 1.6 Cinza G 1991
Monza Gl, 2.0, 4p Vermelho .G 1994 .Gol Cl 1.6 Branco e 1991 D-20, gabinada Branco D 1994Voyage Cl, 1.6 Bege G 1989 D-20 Branca D 1990Voyage Cl, 1.6 Branco A 1983

Fusca 1300 G

QUINTA-FEIRA, 17 de abril de200J

Resta 1.6, 4p
Ka 1.0
EscortWagon

Fone: (47)
370-8622

Astra GLS, 4p 99
Vectra GLS 2.0 97
Mo�aGL4p 95'
Monza SL/E 4p 92
Monza SL/E, 2p, 92
Kadett SL/E, 91 91
Monza SL/E, 2p 90
Opala Diplom., 4p 88
Chevette SL 84

Resta 1.0, 4p
Couner,GNV
Resta 1.02p
Pampa 1.8 capota
Ranger XLT 4cc
Pampa 1.6, capota
Versailles 4p
Versailles 2p
Verona GLX, GNV
EscortXR 3

98
98
95
97
95
93
92
92
92
89

00
99 Palio 1.0, 4p
95 Palio 1.0, 2p
87 Uno 1.02p
86 Unol.5,4p
99 Elbal.5,2p
88
75 Peugeot 206.
74 JeepJPX Diesel
72 Mazda Cabo Dupl.

CB 400 II
00 PumaGTB4.1
98 Maverick
98 Ford "A"

Goll.0, 16v, 4p
Goll.0, 16v, 4p
GOll.0,2p
Gol CL1.6
Goll.6, BX
Parati 1.0, 16v, 4p
Voyage GLS 1.8
Fusca 1300
Fusca 1300
Fusca 1500

98
98
96
95
92

00
95
94
82
78
75
29

Bernardo Dornbusch, próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder
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QUINTA-FEIRA, 17 de abril de 2003

Celta, 2p, I.t., d.t. 01 prata R$ 14.500,00

Gol Special, 2p 01 branco R$ 12.500,00

Van Furgão, 2p 93 vermelha R$ 13.900,00

Corsa Super, 2p 97 prata R$11.500,00

Corsa Super, 2p 97 bordô R$11.500,00

Escort, 16v, 4p 97 chumbo R$12.500,00

Vectra GLS, 4p 97 verde R$ 18.500,00

Gol, 1.0, 2p 96 branco R$ 9.700,00

vectra GLS, 4p 94 prata R$ 14.500,00

Gol, 1.6, 2p 91 branco R$ 7.000,00

Apolo,2p 91 preto R$ 6.900,00

Voyage, 2p 91 preto R$ 6.900,00

Elba,4p 91 branco R$ 5.900,00

Chevette, 1.6 88 bege R$ 3.800,00

Parati 88 branca R$ 4.500,00

Parati 00 cinza R$ 4.500,00

Escort 85 bege R$ 3.500,00

Fusca 85 branco R$ 3.500,00

Parati 83 cinza R$ 4.500,00

Fusca 82 verde R$ 2.800,00

Chevette 82 bege R$ 2.800,00

Suzuki Jimy, 4x4 verde R$ 29.500,00

Pajero, compl., cf som 95 chumbo R$ 45.060,00

CBR 450 - vende-se, 90,
Honda. Tratar: 372-2267 cj
Josué.

CG TITAN - vende-se, 01.

R$ 800,00 entro + 24x R$
140,00. Ou R$ 3.800,00.
Tratar: 9132-9695.

CG TITAN - vende-se, 97,
vermelha. R$ 2.300,00 +

3x R$ 142,00. Tratar:
370-6954 após 22hs cj
Fernando.

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

372-3837.

MOBlLETE-vende-se, 86. R$
310,00. Tratar: 372-3837.

RD350 - vende-se, doc. em
dia até 2004, ano 86. R$
3.006,00. Aceito troca.

Tratar: 273-6242 ou 9111-

7033.

XLR 125 ES - vende-se, cj
partida, vermelha, 01. R$
4.500,00. Tratar: 275·0127

cjAdemar hor. comI.

COMPRA.VENDA - TRocA - FINANCIA' CONSÓRCIO

.

PNEUS - vende-se, 4

. pneus de Pálio, semino

'vos. Tratar: 370-7129.

REBOQUE - vende-se, de

Gol GIII. Tratar: 275-2264.

RODAS - vende-se, 'Bino,
aro 15, cj pneus. R$
650,00. Tratar: 371-7260.

diversos
BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-
3561.

BAR - vende-se, cj jogos,
inclusive cj cancha de

bocha, no bairro Vila Nova,
ótima clientela. Tratar:

370-0548 cj Amauri.

BAIXO - compra-se

contra-baixo em bom

estado. Tratar: 9122-

1830

BICICLETA - vende-se,
caloi alumínio, 18 mar

chas. R$ 150,00. Tratar:
370-8381 cj Jeferson.

BICICLETA � vende-se,
Montain Bike, semi nova.
Tratar: 370-0548 cj
Amauri ou 371-0882 cj
Rose.

CACHORRO - aceita-se

doação de poodle adulto /
acasalamento, cj 2

fêmeas. Tratar: 373-3787

cj Noeli.

CACHORRO - doa-se

cachorrinha (mistura de

pequines cj pincher),
adulta. Tratar: '373-3787

cj Noeli.

CACHORRO - vende-se,

CORREIO DO POVO 3

Pincher nº 1. Tratar: 373- 70,00. Tratar: 370-7312.

3787 cj Noeli.

CAMA - vende-se, tubular

de casal. R$ 100,00.
Tratar: 371-1161 cj
Dayane.

CAMA - vende-se, de

solteiro. R$ 30,00. Tratar:
371-1161 cj Dayane.

DISKMAN - vende-se, cj
recarregador. R$ 120,00.
Tratar: 376-1061 cj Jean.

ESCORAS - vende-se, 50

escoras de 40mts, usadas.

R$120,OO. Tratar: 371-7733.

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

CARRINHO DE BEBÊ -

vende-se, seminovo, cj ESTUFA-vende-se, 2, pj

bagagem. Tratar: 373- \ secar cogumelo. Tratar:

3787 cj Noeli. 374-2152.

CELULAR - vende-se, 2

celulares. Tratar: 9955-

2442 ou 376-2026.

CELULAR - vende-se,
Nokia 8265, Neo Global

cj conta. R$ 350,00.
Tratar: 9109-7172 cj
Jeison

CERCADINHO - vende

se, cj 1,20 x 1,20 de

madeira, novo, R$ 50,00.
Ou troca-se por bebê

conforto. Tratar: 372-

3622 cj Karine.

COBERTA - vende-se, de

pena, de solteiro e

cobertinha de bebê. R$

FITA - vende-se, coleção,
do Roberto Carlos e cd's

do Elvis Presley. Tratar:
370-3561.

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

FORNO - vende-se, elétrico

(itc, auto limpante), branco,
seminovo. Tratar: 370-

0548 cj Amauri ou 371-

0882 cj Rose.

FREEZER - vende-se,

horizontal, Consul, branco,
310 litros, cj 3meses de uso.
Tratar: 370-0548 cj Amauri
ou 371-0882 cj Rose.

® Consórcio

!Regata
"1n�te6�"

B 370-5999

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

• Consórcio com planos até 60 meses.

TABELA DE USADOS

PEÇAS • ACESSÓRIOS • OFICINA

SOUNDOW 03/03 PRATA

cSUNDOW 03/03 VERMELHA

CO 125 TlTAN KS 03/03 TODAS

LCO 125 TITAN KS 01/01 VERDE

CO 125 TlTAN KS 02/02 VERDE

CG 125 TITAN ES 01/01 VERMELHA

..Ç.2Es TITAN KS 00/00 PR.ATA

CG 125 TITAN KS
..

--_._---

01/01 PRATA

�CO 125 84/84 VERMELHA

CBX 200 STRADA 00/00 PRETA

CBX 75() F 90/90 AZUL

�}SHADOW 99/99 PRETA

NX 40Ó FALCON
-

()2/02 PRETA

Mais uma opção paramelhor atende-lo!

Cia Bíke
• Bicicletas: Nacionais e Importadas
• Peças e Acessórios

.Oficína

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.449.* Defronte ap DG da WEG
Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almoçc
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FERRAMENTAS
Bc MÁQUINAS

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

PAlM TOP - vende-se.
Tratar: 9955-2442 ou 376-

2026.

MÁQUINA CORTAR FERRO
(pollcorte)

"PREZApn com chave liga/desliga,
correias e polias com duplo apoio.

FRITADEIRA - vende-se,
elétrica, ·grande. Tratar:
370-3561.

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

PORTA-vende-se, 1 porta
rolo, 3,50x3,00. R$
400,00. Tratar: 370-2365
ou 9953-6121.

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

PRANCHETA - vende-se,
de desenho + uma

banqueta. R$ 70,00.
Tratar: 370-7611 ou 372-
2061 cf Rafaela.

PROCURA-SE - jovem

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

·Contra-Baixo
Compra-sa em ótimo estado

Tratar: 9122·1

JAQUETA - vende-se, de

couro, preta, femi-nina. R$
100,00. Tra-tar: 275-0849
c/Vivian,

MÓVEIS - vende-se ou

troca-se, móveis novos de

QUINTA-FEIRA, 17 de abril de 2003

senhor de 40 anos grande + 2 balcões gran
procura jovem senhora de des + 1 caixa (panifica-
25 a 35 anos, para uma dora) e 1 fomo grande. R$
amizade ou quem sabe um 2.300,00. Tratar: 273-0769.
futuro com-promisso.
Tratar: 9101-8805. VENDE-SE - fio de agulha,

várias cores, aparelho de

QUARDA-ROUPAS - debrum, e guia de fazer

card VMU + 1 rambol Pac,
R$ 450,00. Tratar: 376-
2206.

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

NOTEBOOK - vende-se, cf
Windows e Internet, cf

vende-se, de solteiro, 3

portas. R$ 65,00. Tratar:
371-1161 cf Dayane.

bainha, pezinho de reta e

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

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

TALHADEIRA - vende-se,
nova, cf nota fiscal. Tratar: VIDEOGAME - vende-se,
370�3561. Nintendo Game Cubo, cf

5 jogos originais, 1

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station cf 2 controles,
10 cds, 1 memory cardo R�
300,00. Tratar: 376-2206,

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

memory card e 2 controles

originais. R$ 1.100,00. VIDEOKARAOKÊ - veres
Tratar: 376-2206. se, marca Raf Electronic

com 200 músicas na

VIDEOGAME - vende-se, memória, 2 meses de uso,

Dream Cast, cf 2 con- R$ 650,00. Tratar: 9123-
troles, 20jogos, 1 memory 2430.

TíTULO BAEPENDI -

vende-se. R$ 250,00.
Tratar: 275-2364 cf
Walter.

TíTULO BEIRA RIO - vende

se, patrimonial. R$ 180,00.
Tratar: 9902-0348.

NETGAME
*LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENOEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2
• XBO)(
• PLArSTATION ONE
"OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BorCOlOR '

• GAME sov ADVANCE.
• NINTENDO GAME CUBE Ilónrio de�Io: segiMidaã segoodadas 1� il22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra- Jaragua do Sul· E·mail plª�J!Ií@!ll�

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

VENDE-SE - freezer

Fl\LE CO]}II SALVADOR MELLO.

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

CARROS
BEM OBJETO CREDITO PRAZO PARCELA
UNO MILLE FIRE 2P R$ 15.220,00 93 R$ 203,66

FIESTA 1.0 R$ 16.710,00 93 R$ 223,60
PALIO EX 1.0 2P R$ 20.754,00 93 R$ 277,72
SIENA FIRE 1.0 R$ 21.643,00 93 R$ 289,61

PEUGEOT 206 SOLEIL R$ 24.990,00 93 R$ 334,40
BRAVASX4P R$ 33.758,00 93 R$ 451,74

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
XT225 R$ 8.183,00 94 R$ 120,60
CBX 250TWISTER R$ 8.415.00 94 R$ 124,03
XR 250 TORNADO R$ 9.190,00 94 R$ 135,34

-

INFORMAÇÕES: RUA JORGE CZERNIEWICZ Ng 145 � DEFRONTE AO TEATRO DA SCAR - 37,1-3040 � 370-006::1:.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 17 de abril de 2003

acompanhantes
..

Você quer viver
momentos de prazer?
&ernanda, !]Jianca e 7alia
Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

• fIIII' •

smevers

ALUGA-SE - quartos
mobiliados. Tratar: 370-

3561 cf proprietária.

AMIZADE - vende-se, em
alvenaria com 03 dor

mitórios e demais depen
dências. ValorR$ 35.000,00.
Aceita-se parcelamento.
Tratar: 275-0051 - Creci

1989-J.

BARRA DO RIO CERRO -

Uma casa alvenaria com

03 dormitórios e demais

dependências, terreno
com 7.500,OOm2• Valor R$
140.000,00. Tratar: 275-

0051 - Creci 1989-J.

BARRA DO RIO CERRO -

vende-se, em madeira,
terreno comercial com

560,00m2• Valor R$

BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
346·7400

JOINVILLE
435·3700

40.000,00. Tratar: 275-

0051- Creci 1989-J.

BARRA VELHA - vende-se,
centro. R$ 25.000,00.
Tratar: (47) 329-2090,

(47) 9991-4766 ou (47)
231-9615 cf João.

COMPRA-SE - casa que

seja financiada e tenha

entre 2 e 3 dorm. Tratar:

372-1395 .:

CXA. DA ÁGUA - GUA

RAMIRIM - Uma casa al

venaria com 03 dormitórios

e demais dependências.
Valor R$ 18.000,00,
aceita-se carro. Tratar: 275-

0051- Creci 1989-J.

CZERNIEWICZ - vende-se,
em alvenaria com 125.00m2,
01 suíte, 03 dormitórios e

demais deperdências, terreno
com 300.00m2• Valor R$

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

CORREIO DO POVO 5

VENDAS/LOCAÇÕES.
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuS8L
ó
o

N

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

.

DE JARAGUA?

ROY�

o
"Inovando Conceitos de Vida" fi

48.000,00 - (Próximo ao

PAMA). Tratar: 275-0051 -

Creci 1989.J.

ESTRADA NOVA - vende

se, cf 45m2, Lot. Blunk.

R$ 6.500,00 + 115x R$
180,00 ou R$ 16.500,00
à vista. Tratar: 372-0071

cf Isabel a tarde.

GRAVATÁ- 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.

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 pelo CUB. Tratar

Santiago Imóveis. (47) 342-
7171 ou (47) 9102-0009.

GRAVATÁ - NAVEGANTES
- vende-se casas, aparta
mentos, sítios e terrrenos,

Consulte-nos: (47) 342-

7171 ou (47) 9102-0009.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal "eodoro
da Fonsec2s972- Centro

fONE: (4/)275-3070

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Kangoo express
Ka
Ka
Gol Special
Gol GL 1.0
Golt GL compl.
Parati GTI 16v
Palio 1.0
Palio 1.0 4p
Santana GLS
Pampa 1.8
Fusca 1300
Fusca 1300
Tipo SLX, compl.
Monza cl CD
Escort L - Euro
Escort L
Escort Hobby
Moto CB 450DX
S-10
Blazer DLX
F-4000 cl d.h.
F-4000
MB 709

.

Corn

01 branco G
99 cinza G
99 prata G
00 azul G
95 branco G
99 azul G
99 vermelho G
96 vermelho G
00 verde G
91 cinza G
90 verde G
80 vermelho G
81 branco G
95 cinza G
93 prata A
94 vermelho A
89 verde G
96 azul G
88 cinza G
95 preta GNV
99 branco D
85 bege D
79 branco D
93 vermelho D

ra Vende Troca

R$ 16.500,00
R$ 10.900,00 \

R$ 11.500,00
R$ 12.800,00
R$ 7,800,00
R$ 15,500,00
R$ 22.000,00
R$ 10,500,00
R$ 13,500,00
R$ 8,700,00
R$ 6,200,00
R$ 3,200,00
R$ 3,500,00
R$ 9,500,00
R$ 8,500,00
R$ 8,800,00
R$ 4,900,00
R$ 8,000,00
R$ 3,500,00
R$ 17,500,00
R$ 45.000,00
R$ 23,000,00
R$ 17,500,00
R$ 35,000,00

Financia

�

�f!J! 370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do SUl • se

Corsa 4p
Gol GIII'
Gol GIII

, Corsa Wegon GLS, compl.
Marea Weék ELX 2,0, 20V
Corsa Sedan Super
Gol, 1.6, MI, cornpl., 4p
Ka, 1.0, trio elétrico
Escort GL
Gol, 1.0, MI
cer i.o
Blaser DLX, GNV
Corsa Super, 4p
Suprema GLS
Corsa Super
Uno ELX, 2p
Golf GL
Astra GLS
Uno RLX, 4p
Escort GL + ar
Uno Eletr.
Elba CSL
Opala 4.1, 4p
Monza SLE

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

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

Fone 370-3574
FIAT Uno,4p 99 Branco R$10,000,OO

PalioEDX,4p 97 Laranja R$10,950,OO
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tipo 4p, compl. 95 Azul R$ 9,000,00
Prêmio 86 Vermelho R$ 2,500,00

VW GoI,4p 99 Branco R$13,800,OO
Gol ci, MI 97 Branco R$10.300,OO
Gol! GLX, compl. 95 Prata R$12.500,OO
Gol 94 Branco R$ 7,500,00
SantanaGLI,4p 94 Cinza R$10,600,OO
Voyage, GL 89 Cinza R$ 5,600,00
Parati CL 89 Cinza R$ 5,900,00

GM Vecfra CD 94 Azul R$14,000,OO
Kadetc/opc, 94 Branco R$ 7,500,00

D-20 alcamino, 2p, compl. + rodas 93 Branco R$ 24,900,00
FORD Escort GL 94 Azul R$ 8,500,00

"Av. Prefeito Waldemar Grubã, 3747;. Járaguá do.SuL

Palio Fire
Uno Mille SX, 4p
UnoMille
Uno Mille

GM
Branco
Branco
Preto
Preto
Cinza
Prata
VW
Vermelha
Branco'

01
98
96
90
02
'01

G
G
G
G
G
G

Corsa Wind 4p
Kadett GL 2.0
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

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

94
03
96
91
02
97

G
G
G
A
G
G

Parati CL 1.8
Gol Speciai
PointerCLI
GolCL
Saveirà, cornpl., top de linha
Goll

Branco
Branco
Vermelha
Branco
FIAT
Verde
Cinza
Branco'
Branco
FORD

01
97
93
91

G
G
G
G

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

__

AV•.PRE�!ifiJ\WALDE�AII_!l!�BA,�l!9 :;'�AIRRiI VIEI��._���!,GIJ��O·SU� ••• · •..

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

charnpagne
verde

cinza

branco

branca
azul

bordô

azul

azul

verde

bordô

bordô

cinza

azul

marrommet.

champagne
branco

branco

4p,VE, TE,LT,DT,AQ
V.E, T.E., Limp., Desemb.
c/opc.
d.h., Aq It dt, 1.6

c/ capota de fibra
Limp. Desemb. Ar q.
completo
4p, DH, VE, TE, DT, AQ
CD, compl.
4p, LT, DT, AQ
compl. Gas.
compl.
c/ opc., gasolina.
l.t., d.t., a.q.
C/opc.
VE, TE, ar quente
motor AP, álcool
álcool

Uno SX, 1.0 97
UnoSX 97

Kadett 97

Gol 96

Pampa L 1.8 96

Gol bola 1.0 Plus 95

Vectra GLS 94

Monza Club 2,0 94

Omega 94

Uno Mille Elet. 94

MonzaGLS 94

Logus 94

Escort Europeu 93
Goll.8 91

ParatiLB 91

Verona GLX 90

Gol 88

Chevette 85

dourado
preto
azul mel.
vermelha
cinza
vermelha

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

FIAT
Palio EX, 1,0, tire, 4p v.e, te., limp., d,
Uno EX, 4p, compl.
Tempra, IE, 4p, compl.
Uno Mille, limp, desemb.,

Gal MI 1,0, 4p
Gal Mi 1.6 2p
Gol CLI 1,8, desemb., ar qte
Fusca 1.300

VW

01
97
96
91

99
98
96
78

branco
azul mel.
branco
azul

prata
prata
branco
bege

branco
branco
prata
prata
prata
prata
branco
bordô
branco
verdernet.

GM
Astra Sedan GI 2,0 completo
Corsa Sedan, 1,0, 4p, a.q, desernb,
Corsa Sedan, GL, 1,6, 4p, v.e. t.e. alarme
Corsa Wind '

Corsa Super, 4p, v.e. t.e. alarme, I.t.
Omega Suprema GLS, 2.0
Vectra GLS, 2.0, compl.
Apolo 1,8 a. q, desemb.
Monza SLE, 4p, compl.
Kadett SL, desernb. Pers.
Chevette, SL, 1.6,álcool
Ka 1.0 para-choque pers.
Escort Guaruja 1,8, 4p, trio
Verona 1,6, a.q. desernb,
F-l000, diesel, motor MWM, v,e.
Escort L, álcool, desernb. Aq,
Toyota Bandeirante mod Jeep pI 5 pessoas

FORD

00
99
94
98
94
95
92
92
91
89

00
92
92
91
89
84

11ll:1Jll6_J!i.W*ª'SS'xi�l!L'L'!f�
Ka 1.0, gas, 98 vermelho I
Palio EDX, 4p, 1.0, - ar, gas. 98 cinza met.

Gol MI1.6, gas, 97 vermelho

Escort Verona 1.8 gas.16v 97

Omega GLS, gas. 2.0 94

Escort GL, gas. 91

prata met.

azul met.

azul

prata met.

marrom met,

Uno Mille, LO, gas,
Parati 1.6, álcool

Kadett SLE 1.8 gas.
Gol ci, 1.6, gasolina
Voyage Cl., 1_6, gas.
Monza cir. 1.8, g.

Opala 4cc, relíquia, gas.

91

89

89

89

88

87

78

marrom

branco

verde met.

bege
branco

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
" .

negocias
neste espaço!

·

Rua Walter Marquardt, .1850 - Barra. do Rio Molha - .Jar�guá �o sW.. �. Sç

Seja parceiro
da BV'Financeira
e faça ótimos

, .

negocias
neste espaço!

370-9365 - 999"7�9f122
Gol16V4p
fiorino
Gol

99 R$ 13.500,00
R$ 7.000,00
R$ 7,200,00
R$ 6,000,00
R$ 6,500,00
R$ 6.500,00
R$ 28,000,00
R$ 6,000,00
R$ 5,000,00
R$18.000,OO
R$ 3:300,00
R$ 3.500,00
R$ 4,000,00
R$ 2,000,00
R$ 2.200,00
R$ 9,500,00

94

Gol

Pampa
Escort, ale,
f'lOGO
Pampa
Monza ,eompl. . ar, alc.f'lOOO
Pampa;áleool
PaSSat

'

Uno, álcool
r.orcell12p
orcei I

C·IO d, lesei, reliquia

93

92

92

92

91

91

87

87

86

85

85

80

72
I

�a Walter Marquardt, 1250 _ Rio Molha - Jaraguá do Sul - Santa

Ãrduino
Veículos 371·4225

Vi V..t(),antim I finanças

Caraguó
371-4000

AUTOMOVEIS
Corr_ Noclo"ol. e Importodo$

Azul 02
Vermelho 00

Titan CG 125 G

Saveiro :::
.

Gol LO 16V Plus
: Kcmbi

Gol16v

01101 -Branca

GGol LO equipadíssimo
Astra GLS 2,0, 16v, sedan, 4p
Silverado DLX, compl.
Fiesta 1,0 cl rodas
Kawasaki ZX7
Kawasaki KX 125
Gol CU1.6

99
98
97

97/01
96

G
D
G
G
G
G

OI/OI Prat�
"',01/02 Branca

00/00 Bege

.
00/00" Branca

02/03 Preto

971�8 Vermelho

97/98 Vermelho

. .,96196 Vermelho

96/96 Vermelho

"':,:,. 95/96 ',' 'Verde

98/99 Prata

98/99· Verde

97/98 Branco

98/98' Cinza

96/96 Verde

00100
.

Branco

93/93 Prata
. 98/9.9 Azul ;

97/97 Vermelho

97/97
.

'·.e Prata

92/93 Azul

Branco
Branco
Prata

Amarelo
Verde
Bordo
Branco
Prata
Preta
Verde
Prata
Bordo
Preta
Verde
branca

Dourado
Bordo
Vermelho

96

Palo 1.6

Go1Cl1.8
Parati I 000 16V

,

GollOOOI

Gol ci 1.8

GolCl'
GoIGl1.8MI

.,·Gol.16V
Quantum

"'Ptllio Weekend 16v.::
Uno Mille IE

Uno EX

FORD Escort Hobby
.GM

.

.Astra, GlS 2,0.,
GM Corso Wind

GMi" ...
'

Ve�trc't
GM OmegaGlS

96 G
96 G
95 GNV
95 G
95 A
95 G.
95 G
95 G
94 G
94 G
93 G
93 G
89 A

86/91 D
85
85

compramos seu carro usado R: Bernordo Dornbusch, 800 - Boependi

Gol LO Plus
Tempra H LX, compl.
Ranger STX cab estendida cornpl.
Jeep 1,6, 16V, 4,(4, equipada
Voyage CL 1,8, ale.
Santana CU, 1,8, 4p, compl.
Mitsubich N-13 compl. e pers.
Ferrosa 1,6, 16v, 4x4, cornpl.
Fiorino Pick-up 1,0
Escort Hobby 1.0
Omega GLS, compl., cl teto
Escort Xr3 equipada cl teto 2.0
Belina Ll,6

D-20, cab, dupla, compl.
UnoCS 1.3
Uno CS 1,5

Prata
Branca

Bege

Fusca
..

..

Fusca>
Fusca,
Kadeft'
·'.Kadett

.

Fresta'
Uno
CO,Titãri
Corcel II
Courier, 1.3
Go11.0
Prêmio CS
Gol,l.0
Corsa Wihd, Ap,
Gol CL,'1,6

Azul
Azul
Bordõ
Vermelho
Verde
Vermelho

.. Branco
. Prata.

, .

negocias
neste espaço!

arra:db R.' io Cerro (defronte Posto Km 7)o •• • •

Seja parceiro
da BV Fi-nanceira

e faça ótimos

!'

'lnor;llIo,
IItaMávEIS

Clio Sedan RT_ Preto

lbiza, 1,0, 16v, compl. Branco
rvíegane RN Branco

Peugeot 106 Branco
Corsa Sedan GL 1,6 compl. Azul
S-10, compl. - ar Branca
Corsa Sedan GL, 1,6 Branco'
Pampa Branca
Astra GLS Vermelho
Uno ELX Vermelho
Escort Hobby, 1.0 Branco
Vectra GLS Bege
Elba Weekend IE Branca
Apolo GLS Compl. : Verde
Parati GL Branca
Escort L Verde
Clio RT 1.000 16v Bege
-Escort GLX 16v SW Vermelho
Gol Plus 1.000i Azul
Ka Cinza

R$ 24.500,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 10,500,00
R$ 15.500,00
R$ 16.800,00
R$ 13,300,00
R$ 8,000,00
R$ 12.500,00
R$ 8.900,00
R$ 7.500,00
R$ 13,500,00
R$ 6,300,00
R$ 7,300,00
R$ 6.200,00
R$ 3.700,00
R$ 25,000,00
R$ 16,500,00
R$ 9,500,00
R$ 11.000,00

2001
2001
2000
1999
1998
1997
1997
1996
1995
1995
1995
1994
1993
1992
1989
1984
2002
1998
1995
1998 '

. Fone/Fax: 370-2769 .

AV.\�refeito walciemar Grúbtiâ, 3"171- Centenário'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

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

folha s/ consulta spe ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366 .:

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 el Rosane.

NAVEGANTES - vende-se,
na beira mar, nova, el 3
dorm., (1suíte), sala, eoz.,
churrasqueira, varandas pI
4 carros. R$ 85.000,00 +

prédio de 6 apartamentos
c/ 1 quarto em fase de
acabamento. R$ 60.000,00.
Ou troca-se por casa ou

terreno emJaraguá. Tratar:
(47) 319-0916 el Arnildo ou
Célia.

Faqueiro Alemão
Vende-se - 72 peças de

Aço Inoxidável
trabalhadas em dourado
e maleta c/ segredo -

Marca: 18/10
EDELSTAHL ROSTFREIIS@Sl

IECN.
CALHAS

'Tratar: 275-2853 comI. -

9121-7189 à noite

SOB NOVA DIREÇAO'
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

QUINTA-FEIRA, 17 de abril de 2003

Chaminés, calhas de alumínio (quadrada e redonda),
calhas galvanizadas. (quadrada e redonda), aquecedores
(solar e eólico), proteção para antenas parabólicas,

exaustores, funil, tanques (inox e galvanizado), mictório
(inox e galvanizado), funilaria industrial, moldes para

velas, chapas (inox, galvanizada e alumínio),
baldes (lnoxe galvanizado), corte e dobras de chapas,

soldas (alumínio,. inox e metal), churrasqueiras e diversos.

suíte mais um dormitório e

demais dependências,
localizado na Rua Fritz Bartel:
Valor do Aluguel R$ 550,001
mês. Tratar: 275-0051 -

Creci 1989-J.

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

RAU - vende-se, meia água
em alvenaria, el 327,60m2•
R$17.000,00. Tratar: 371-
0031. Creei 550-J.

VENDE-SE - casa de alv.,
el 170m2, na rua Irineu

Franzner, lote 20. R$
50.000,00. Tratar: 276-
0743.

VENDE-SE - ou troca-se

casa de R$ 42.000,00 po
ruma de menor valor na

Barra. Tratar: 370-7594.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe SChimidt, 279 � Centro· Jaraguá do Sul- SC· Fones: 370-6448 • 275-0448 - Fax: 371-9351

J. Cipriani Construtora e

Incorporadora. Tratar: (47)
370-9743 - (47) 9102-
0009 - (47) 9113-3145.

VILA NOVA - vende-se

terreno, na Rua Carlos
VILA LALAU - aluga-se, Kupas por R$ 28.000,00.

Tratar J. Cipriani Construtora
e Incorporadora. Tratar: (47)
370-9743 - (47) 9102-
0009.

VILA NOVA - vende-se
apartamentos no Edifício

Capri ll, (entrega'ern Dez';
03) com correção-por CUBo BAEPENDI- aluga-se, com

DiS�0D10S de créditos até R$ 81.550,00

mista, 2 dorm., copa, cOZ.,
bwc, lavanderia e garagem.
R$ 180,00mensal. Tratar:
372�0193 el Sr. João.

-

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

DIVIDE-SE - ou aluga-se
quitinete cl 3 peças, nova,
mobiliada, próx. Prefeitura,
o/ moças não fumante. R$
390,00. Tratar: 370-9172
a noite.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUARAMIRIM - vende-se, a

30m da Fameg, cj 80m2•

Ou troca-se por casa em

Jaraguá. Tratar: 275-3708
ou 9909-0502.

PROCURA-SE - apto

pequeno no centro pj
alugar; cj 2 quartos. Tratar:
371·2511 ou 9131-2591.

VILA NOVA - vende-se, apto
no Ed. Morada do Sol, cj 3

quartos. Tratar: 9979-9970.

COMPRA-SE - terreno no

centro ou cj até 5km de

distância. Pago R$
1.000,00 entr+ R$ 300,00
mensais. Tratar: 371-5176

cf José Carlos.

CORTICEIRA - vende-se. Tratar: 371-0031. Creci
R$ 2.000,00. Tratar: 370- 550-J.
7594.

CZERNIEWICZ - vende-se,
cj 662,26m2• R$ 40.000,00.
Tratar: 371-0031. Creci

550-J.

JARAGUÁ ESQUERDO -

vende-se, cj 13x30, pronto
p/ construir. R$ 20.000,00.
Tratar: 9903-9595.

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

TIFA SCHUBERT - vende

se, cj 15x25, fundamento
pronto pj 6 peças, água e

luz, perto da chácara do

Marcolla. R$ 18.000,00.
Tratar: 273-6060.

COMPRA-SE - terreno até

R$ 25 000 00 T VILA LALAU - vende-se, cj
. , . ratar: '

9962-7558.
4.500m2• R� 30.000,00.

Apartamento - Frente ao Mar - 3 dormitórios (suíte - closet

hidromassagem) + dep., FjnamenteMobiliado - Linda vista Panorâmica
Situado noEdifício ANTARES - Bom Negócio, R$180.000,OO
Apartamento - Pertinho da Praia - 3 dormitórios (suíte) sacada com
�Gtadomar-Garagem - Bom Negócio. R$110.000,OO
Apartamento - Frente ao Mar - Novo 3 dormitórios - Suíte - 2 Gara
gens ·Prédio com Piscina. R$ 350.000,00'Financiados em 30meses.

o.consórciode Imóveis

com pcqomentosó de 50%

até ser contemplado

®Caraguó
371-4000

VILA LENZI - vende-se, cj
429m2• R$ 25.000,00.
Tratar: 371-0031. Creci

550-J.

CENTRO - aluga-se, cf
32m2, na rua Marina

Fructuoso, 620. Tratar: 275-
2657.

CENTRO - aluga-se, cj
43m2, na rua Marina

Fructuoso, 620. Tratar: 275-
2657.

CENTRO - vende-se, nova,
com mesanino, 53m2, na

rua Barão do Rio Branco,
411. Tratar: 371-6709.

LOJA - vende-se, em pleno
funcionamento e com

clientela formada no cal

çadão da Marechal Deo

doro. Tratar: 9133-0803. '

Curso da Unerj estimula
aprimoramento de Textos

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

Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está ampliando as

alternativas de cursos de extensão.

Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais

interessados, o curso começa terá a duração de 8 sábados, das

8h30min às 12 horas.

Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da língua, estrutura e funcionamento da

comunicação, o tripé da comunicação, coerência a coesão

textual} texto e a construção de sentidos, acertos e desacertos

na escrita, segredos da comunicação escrita, texto formal c o

texto criativo.

CORREIO DO POVO 9

Informações e inscrições pIo curso de

Produção de Textos:
UNERJ cocrdenacão de Extensão e

Relações Comunitárias Bloco E

Fone: (47) 275-8200 Ramais 8249/8253

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

VENDE-SE - loja de

confecções, cj estoque e

móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. R$
10.800,00. Tratar: 9123-
2563.

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

�uja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.com.br

INtSTRADORA RESPONSÁVEL

._.. -º_nsórQi,Q BaftisfeHa
V�\P4d�.J oe C:9nGK;ff'.�f.OdQ: -(kIt!i::\W�

��""",",--

"-........",..-" ......"""""� ",-,-",-__.',Wo>O.o
.
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- Casa de 120 m' de área construída com suite + 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, áreadeservlço ( garagem e varanda.
- Localizada em rua com calçamento e sem salda, li SOO metros da
UN.ERj.
- Construção num terreno em declive com frente I pavimento e parte
detrás com 2 pavimentos, permitindo fácil ampliação.
- Excelenteacabamento.
- Venda por rnorlvo de mudança.
- Valor: R$ 67.000,00
- Contatos; 9111-008 I ! 372-0080 cl Rafael ou Daisy

em
LAVA ROUPA - ofereço
me pi lavar roupa em

casa. Tratar: 370-7594.
BABÁ - -ofereço-me pI
trabalhar. Tratar: 370-
8441.

CONSÓRCIO UNIÃO
precisa-se de vendedores

com experiência na área de

consórcios, ótima

remuneração. Tratar: 371-
8153.

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

QUINTA-FEIRA, 17 de abril de 2003

TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM ALIMENTOS

DESENHISTA - precisa-se
com amplo conhecimento

em Photoshop. Tratar:

372-2112.

PRECISA-SE - garçonete,
garçon e barman. Tratar:

9132-4841 ou 275-2030

cl Leonardo ou Lorenço.

SÓCIO - procuro pI
instalar empresa em

Jaraguá do Sul. Tratar:

370-0464 cl Ernesto.

senac

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

R$ 360,00/5 x R$ 73,00
R$ 190,00 I 1 + 1 �$ 97,00

16h R$ 290,00 r1 +2 R$ 98,00
a 1 1 h30 R$ 189,00 I mensais

1 8h45 às 21 h45 R$ 300,001 1 +2 R$ 104.00
19h àszzn, R$ 189,00/ mensais
tsn as 22h' ,,1+19'xR$170.00

19h às 22h30 R$ 105,00
19h às 22h R$ 130,00

, 1 9h às 22h R$ 130,00

R$ 320,00
, 1 9h às 22h 1 + 5 x R$ 120,00

5X R$ 110,00
R$ 160,00

R$4oo,00 ou 1 +4 R$92,00

1. 32 x R$ 205,00
R$ 130,00

R$ 350.00

R$ 130.00
R$ 130,00

1 + 6 x R$ 130,00
R$ 360,00/5 x R$ 73,00

às 22h

às

,:' NOVIDADE:MONTAGIMIMANUTINÇÃODIMICROCOMPUTADOR� �- i
"" ,� •

,

��"' ", '�� f�._
'

Serviço de tira-dúvidas on-line via telefone ou e-mail das 8
às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 08h às

,

17h 30 mino

imettrejnamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fonc:'275-000 I : pron�o atendimento

Serviço Gratuito

CI...... 1
o IMET Instituto Millenium de Ensino e

Tecnologia é uma empresa Jaraguaense,
formada por profissionais com vários anos de

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Cursos eTreinamentos
Cursos eTreinamentos personalizados na área de Informática e

Atendimento, desenvolvidos apartir das necessidade da empresa
na própria empersa. Não havendo a necessidade deslocar OS

colaboradores até a escola. O-IMET vai até você.
Fast Help ,

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, voce

liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nOS!
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quiser.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



NACIONAIS E INTERNACIONAIS
.

www.brasilaerocargo.com.br

QUINTA-FEIRA, 17 de abril de 2003

l.t
AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS

,

CORREIO DO POVO 11
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Area de lazer
• Sala de jogos
•Sala de ginástica
• Sauna cl ambiente de descanso
• Salão de festas c/churrasq. e bar
• H01ne Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground
• Ambientes decorados e mcoiiiados

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

Perto do Clube Beira Rio.
t=t a n i a o
de Vendas

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

Royal Barg Cenier

Jaraguá do sul -se

"Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blumenau)

CONSTRU

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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T
é

c Bago

Quinta-Feira -

Big Bowlling: shaw nacional
com Charlie Brown Jr.

Sexta-Feira -

Cervejaria Bierkrug: Sempre
,

timo ambiente pra reunir

Big
Mulheres free

Distribuição de ovos de
Banda Duca Rantaia de
Joinville, tocando. um reggae
acústico e Dj Lico.na Boate.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Em pose especial para a coluna, as

aniversariantes Glaucia R. Ramos (19) e

Marciane Hornburg (16). Parabéns!

Foto Mathias

Completaram 31 anos de feliz união,
no dia 15 passado, Waldemar e Maria
G. da Silva. Os filhos, genro, nora e

netos desejam muitas felicidades

AGENDA DA REGIÃO
Jaraguá do Sul - Baile de Páscoa (9) na SDR Amizade, com início às
22h30, e animação da Banda Montreal.
Sociedade Recreativa Alvorada, também no dia 19, promove Bai le de Páscoa,
com início às 22h30. A animação fica por conta da Banda Os Versáteis.
Corupá - O Grupo Folclórico Neufluss promove, no Salão I<rüger, o 4° Baile
do Petisco, a partir das 22 horas, com a Banda Adlers Band. Petiscos serão
servidos durante a festa.
Bai le de Páscoa na S E R Ano Bom, no Salão Novo.
Bolim Carioca promove também Baile de Páscoa.
Schroeder - Baile de Páscoa no Clube de Caça e Tiro do Bracinho.
Massaranduba - A Comunidade Católica Santo Antônio realiza Soireé de
Páscoa, no 10 Braço do N arte, dia 20.
Soireé de Páscoa, no dia 20, na Comunidade Católica São João Bosco, no
R ibei rão da Lagoa.

"Tu te tornas eternamente
responsável por aquilo que
cativas." Mário Quintana

(GENTE & INFORMAÇÃO QUINTA-FEIRA, 17 de abril de 2003----_.�----------�----------------------._--------------�-------------------------------=�
POR FRANCIENE FAGUNDES

O casal Abílio e Lurdes completou 42 anos
de casados no dia 15. Os mais sinceros
votos de muitas felicidades e saúde, de .

seus filhos, noras, genros e netos

Casaram-se no

dia 22/3, Mareio
Viebrantz e

Schirley Zacko.
Felicidades!

Frida e Alfredo Koepp
comemoraram 50

.... ' anos de união
matrimonial no dia
15/3, juntamente
com os filhos Marcos
(E), Renaldo,

i Anoberto, Rosane e

Rovena

Tadeu Sabei comemorou idade
nova no dia 15 último,
recepcionando amigos na

Associação Recreativa do Sanai.
Feliz aniversário e que este dia
seja repleto de realizações. A
homenagem é de seus colegas
de trabalho

Fotos: Divulgação
Patrícia Szinelli e João Alfredo Silveira
casaram-se no dia 15/3. Felicidades!

Amadeu
Gadotti
aniversariou
no último dia
16.
Felicidades é
o que
desejam, com
muito amor e

carinho, seus

netos, sua

mulher, nora e

filhos

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE PÁSCOA
�1�UR1��� »�

Neste feriado esteremos servindo almoço especial
na: Sexta-feira, Sábado, Domingo e Segunda-feira

Preparamos diversas atrações!
Visita depalhaços, recreação no parquinho,
e distribuição de chocolates pI as crianças.
Páscoa Animada é aqui!

JOGOS
A Rede Feminina de Combate ao
Câncer tem o prazer de convidar
a comunidade para a tradicional
Tarde de Jogos, que irá realizar
no dia 7/5, no Clube Atlético
Baependi, .a partir das 14 horas,
Prestigie!

Dia 13/4T-=-::�::---=�=o.......:==Henrique Piazera
Naide Garcia
Olímpia Roepke
Hilmar Rubens Hertel
Zuleica Schramrn
Maria Julia Leal

14/4
Veroníca Wínter
Doralice Berri
Bruna Lunell i
Lau reci Zatele
Waldemar Spieker
Nel i H ornburq
Michelle Michels
Eduardo Baumann
Maicom Luiz Bras
Isolde Lenzi

15/4
Càetano C. Pedrí
Raquel Sinara Paulli
Soi Ivana M ara Zehnder
Amauri Schiochet
Nelsi Leoni
Eduardo Augusto Thomaze
Diogo I<ersting
Abilio Abude
Rosicléia L. Demathe
Junilto Dalpiaz
Eliakim Augusto Pieper

16/4
Moacir Marcia Lawin
Roberta G. Kuster
Afonso Piazera Neto
Daniel Eduardo Bockor
Eder R. Nicholetti
Morgana Maiochi
I<elly Thais Ehlert
Teresa Saplinski
Valdir Bertoldi
Marclarie Hamburg
Regis Hamburg
Amadeu Gadotti

17/4
Luiz Carlos Winter
Francisco da Assis Reus
Jackson Rosa
Adelia F. Leoni
Jair Maser Junior
Adriana Lúcia V. L.' Delmonego

1(3/4
Rodolfô Ma.rchi
Elvira Buergger Voigt
I vonete P russe
Emanuela Aparecida I<rüger
Adelino Hauffe
Edson William Piotto
Ivan i r Lombardi
Terezinha Malheiro

19/4
Gessica I<rüger
Rodolfo Wackerhagen
Gerson Erlan I<labunde
Luciana P. Maia
Andressa Sardá Maiochi
Ursula Maria Zoz Hannicl<e
E I ias Kreyssig
Sueli Dotto
Moacir Luiz Maser
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Núcleo de Comunicação
realiza apresentação

Núcleo objetiva fomentar os negócios com sua ap�e��
]ARAGuA DO SUL - O

Núcleo de Comunicação
�ocial daAcijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul) realizou,
rela primeira vez, na últi

ma terça-feira, às 19 horas,
uma apresentação de seus

erviçcs constantes na

cartilha - que compreen
oe agências e agentes de

comunicação, emissoras
oe rádio e televisão, em
presas jornalisticas, edito-

.
ras,gráficas, produtoras de
áudio e vídeo, exibidoras
e produtoras de mídia ex

lerna, web designers,
bureau de fotolitos, pro
motores de eventos e pro
bonais das áreas de co-

municação e marketing.
O objetivo desta inici

ativa, de acordo com o

consultor da Acijs,
Alexandro Becker, é fo

mentar os negócios dos

núcleos com potenciais cli
entes. O Núcleo de Comu

nicação Social da Acijs foi
fundado em 23 de. feve
reiro de 2000, e, ao longo
dos anos, um articulador

prepara e orienta os em

presários, que trocam ex

periências na busca de no

vas tecnologias e moder
nas formas de administrar,
tornando seu trabalho

mais rentável, conquistan
do novos mercados e ge
rando empregos. (JE)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul

Edital de Convocação
Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados

do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em
pleno gozo de seus direitos sindicais, a se reunirem em

Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 23 de abril de
2003, às 13:00 horas, em primeira convocação e caso não
haja número legal, haverá uma segunda convocação para uma
hora após, isto é, às 14:00 horas do mesmo dia e local, com
qualquer número de associados presentes, a qual será
lealizada na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto
Gerent, 225, nesta cidade, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

S.
a. Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria do

Indlcato, relativo ao exercício de 2002;

p
b. Lei!;ura, discussão e votação do Balanço financeiro e

atrrmonlal do Sindicato, relativo ao exercicro de 2002, bem
como o parecer do Conselho Fiscal;

c. Discussão e fixação das mensalidades e demais taxas;
d. Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 14 de abril de 2003.

JOSÉ BOSHAMMER
Presidente

GERAL CORREIODOPOVO 9

ITRADIÇÃO: CONSUMO DE PEIXE ESTÁ GARANTIDO PARA ESTA SEXTA-FEIRA SANTA

região
Feriado cristão intensifica

•

procura por peixe na
GUARAMIRIM - o pro

prietário do Restaurante

Represa, José Adolar

Vieira, prevê servir em tor

no de 180 pratos de

,
cascudo, amanhã, em razão

da Sexta-Feira Santa. Se

gundo ele, esta quantidade
representa o dobro do que
é consumido aos domin

gos. "Vamos oferecer cin

co diferentes pratos à base

de peixe, ao preço de R$
12,00, se o cliente optar
pela entrada com caldo de

cascudo", explica Vieira. ,

No Supermercado da

Rede Angeloni, a expecta
tiva é vender 30% a mais

de peixe em comparação
com o ano passado, afir
ma o gerente Leo

Fernandes. Apesar da infla
ção, ele salienta que ospre
ços estão acessíveis, .haja
vista que alguns produtos
entraram em promoção,

/

devido à demanda, como,
por exemplo, a tainha. Já a

consumidora Jaqueline
Vargas passou toda a se-

Fotos: Cesar Junkes

saboreando um delicioso

peixe frito e bolinho de

peixe servido no local. "In

dependente de ser uma data
especial, verificamos que
aumentou consideravel

mente o consumo de pei
xe pela população", finali
za Nair. (JULIANA ERTHAL)

Prefeito amplia oferta de bolsa de estudos

A procura pelo pesque e pague aumentou 70%

mana procurando o baca

lhau, e constatou que, além
de poucos estabelecimen

tos ofertarem este produ
to, seu preço está totalmen

te fora do orçamento, de

maneira que ela decidiu fa

zer um programa diferen

te com a família e adquirir

o peixe no pesque e pague.
A proprietária do Pes

que e Pague Garibaldi,Nair
Milbratz, afirmou que a

procura aumentou aproxi
madamente 70%, nesta se

mana. Ela ressalta que a

maioria das pessoas prefe
re passar o dia pescando e

]ARAGuA DO SUL - O

prefeito de Jaràguá do Sul,
Irineu Pasold, informou
ontem, através de entrevis

ta coletiva concedida em

seu gabinete, que decidiu

ampliar o número de estu

dantes universitários que
busca o direito de receber

a bolsa de estudo. Até ago-
.

ra, a Prefeitura repassava R$
1'40,00 por rrtês para cada

bolsista. Com a alteração
assegurada pelo prefeito, o

I
.

R$ 10000-- Pasold considera que a decisão é mais justa
va or cal para ,;

mas o número de estudan

tes beneficiados aumentou,

passando de 250 pessoas

atendidas, para 350.

De acordo com o pre
feito, a decisão vai benefi-

ciar mais estudantes.

''Achamos que essa alterna-.

menta o prefeito. Segundo
ele, os valores serão repas- _

sados de forma retroativa,
contando a partir de janei
ro. A decisão de alterar o

valor foi do próprio pre
feito, não do Conselho, in

tegrado por quatro re

presentantes da Prefeitura
e três dos estudantes.

A integrante da comis

são e representante daPre

feitura, ElianeMariaMaluta
Roberti, informa que ain

dà existem 168 pessoas na
"lista de espera. Cadastra
ram-se pata este semestre

760 estudantes. (MHM)tiva é a mais justa", argu-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CONSCIÊNCIA: ALUNOS APRENDEM A LEGISLAÇÃO E JURAM QUE NÃO VÃO CONSUMIR DROGAS

Turma do São Luís se formou e

recebeu certificado do Proerd
]ARAGuA DO SUL -

Depois de um mês de cur

so, mais de 40 'alunos da

sexta série do ensino fun

damental do Colégio
Marista São Luís recebe

ram o certificado de

multiplicadores das idéias

do Proerd (Programa
Educacional de Resistência
às Drogas e à Violência).
A solenidade de formatu
ra foi realizada na noite de

segunda-feira, nas depen
dências da instituição de

ensino, contando com a

presença dos alunos, pais,
representantes da escola e

da Policia Militar.
Na oportunidade, os

estudantes fizeram jura
mento, garantindo que fi
carão longe de entorpe
centes e serão cidadãos

dignos e valorosos. A te

nente do 140 Batalhão da
Policia Militar de Jaraguá
do Sul, Arlene Villela, diz
que este é o quarto ano do

Autoridades prestigiaram a entrega do certificado

programa no Município,
que foi pioneiro nesta

idéia. "O objetivo deste

trabalho é combater o con

sumo de drogas entre os

adolescentes, de forma
<'

que cresçam e, quando
adultos, tenham uma vida

saudável, longe de substân
cias tóxicas. Essa idéia foi

aprovada por outras cida

des do Estado, que passa-

ram a aplicar o Proerd em

suas respectivas escolas",
explica. Arlene salienta que,
no próximo ano, vão

contatar uma empresa res

ponsável por efetuar pes
quisa para analisar os re

sultado s deste trabalho,
procurando as crianças que
efetuaram o curso e per
ceber a eficácia do pPJgra
ma.

No curso, os alunos

trabalham com legislação,
aprendem como evitar as

drogas, questões de cida

dania e como fazer ami

zades sem a necessidade

de entorpecentes.
A turma do Colégio

São Luís foi a primeira
sexta série envolvida no

projeto, pois desde o iní

cio' o foco tem sido alu

nos das quartas séries.

"Nós não dispomos de

muitos instrutores, mas a

idéia é abranger todas as

escolas das redes munici

pal, estadual e particular de
ensino", enfatiza.

No primeiro semestre

deste ano, os organiza
dores do Proerd visam

abordar cerca de 600 ado

lescentes de sextas séries e

1140 de quartas séries,
com expectativa de abor

dar o mesmo número no

próximo semestre.

(FABIANE RIBAS)

Trabalho conjunto da policia identifica acusados de furto
GUARAMIRIM - A

equipe de investigação das

policias Militar e Civil do

Município efetuou serviço
conjunto com os policiais
da cidade de Massaran

duba, iniciado na madru

gada de terça-feira até o

fim do dia. O trabalho re

sultou na apreensão de 20

máquinas de costura indus
trial furtadas da empresa

de João Tarcisio Rech, lo
calizada na Estrada Geral
de Massaranduba. Os po
liciais identificaram como

responsáveis pela autoria

do crime o servente Luiz

Reig, 39 anos; o músico e

servente Márcio Antônio

Delandrea, 23, e o comer
ciante Antônio Erart

Amorin, 48, residentes nas
cidades de Apiúna e

Ascurra.

Segundo informações
do relatório da Delegacia
de Polícia Civil de Gua

ramirim, os acusados con
fessaram ter cometido o

ato ilicito, detalharam co

mo o fizeram, informan
do que se utilizaram de

dois veículos para efetuar

o transporte das máquinas.
O trio relatou que os equi-

pamentos furtados -'

avaliados em aproxima
damenteR$ 60mil- se

riam vendidos nos próxi
mos dias, mas que não ti

nham comprador defini
do.

Para entrar na empre-
sa, os acusados arromba

. ram a' porta dos fundos,
danificando a fechadura.

(FR)
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DEscONT�Neste ano o IPTU vem com um •

MestreJoãozinho recebeu
homenagem de capoeiristas

Roda de capoeira foi manifestação contra a violência

}ARAGuA DO SUL - O

som do berimbau, em har

monia com a canção inter

pretada por mais cem pes
soas reunidas numa roda de

capoeira, exaltou a emoção
dos adeptos desta arte, que
sentem a ausência do mes

treJoãozinho. O capoeirista
foi assassinado há dez dias,
na Escola Victor Meirelles,
localizada no Bairro Três

Rios do Norte, durante
aula para aproximadamen
te 15 alunos. O crime hor

rorizou os 'capoeiristas de

todo o País e, em forma

de protesto, organizaram
um encontro no domingo
passado, na Praça Ângelo
Piazera, onde fizeram ma

nifesto em prol da paz e em

homenagem à vítima da vi

olência.

Mestres, professores e

alunos de Jaraguá do Sul,
Corupá, São Bento do Sul,
Blumenau e São Paulo con

centraram-se na reza em

forma de melodia e expres
saram sentimentos de co

moção pela morte de

Joãozinho, que sempre foi.

enfático no combate às dro

gas, violência, bebidas alco
ólicas e utilização de

anabolizantes. "Estou em

llId!1iJ.....
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'Dinheíto de'GuaramMm,
ÍIIVfIIlfÍtIO emGuatamidm.

Pague em parcela única até 9 de maio ou consulte outras formas de pagamento no camê.

Santa Catarina há seis anos,
nos últimos cinco anos ve

nho desenvolvendo trabalho

aqui em Jaraguá do Sul e

posso te afirmar que nunca

vi nada igual. Certamente
essa pessoa responsável pelo
homicídio não tem conhe

cimento algum no jogo da

capoeira, porque, se o tives

se, não teria feito o que fez",
destaca Israel Alves de Oli

veira, conhecido como mes

tre Dendê, de Blumenau,

A capoeira apresenta
inúmeros beneficios, con

forme explicação do mes

tre Dendê. Ele salienta que
esta prática proporciona
bem-estar fisico emental, de

forma que os adeptos pas
sam a se conhecer melhor,

perdem a inibição, afastam
se de substâncias que fazem

mal, têm mais disciplina e

respeito pelas pessoas. ''Esta
atividade começou com os

escravos, que não tinham ar

mas e buscavam a liberda

de, então eles desenvolve
ram esta luta, que hoje é uma

arte ou jogo. O que a capo
eira precisa hoje é sair do

campo do preconceito e

contar com mais apoio da

comunidade", enfatiza mes

tre Dendê. (FR)
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I PARTICIPAÇÃO: GRUPO CONQUISTOU BONS RESULTADOS NA PISTA SINTÉTICA, EM ITAJAí

CORREIODO POVO 11

Academia Impulso vai
\

participarde evento ecológico Atletismo de JS supera-se no

Campeonato Estadual Juvenil]ARAGuA no SUL - A

Academia Impulso vai par
ticipar, neste final de sema

na, do Circuito Brasileiro

de Esportes na Natureza,

evento que promove a

maior concentração de es

portes ligados com a na

tureza. Serão realizadas ati

vidades de trekking,
revezamento Volta à Ilha,
corrida de orientação, cor
rida de aventura e travessi

as, todas as modalidades

possuem em comum a

competitividade e a divul

gação da consciência eco

lógica. Os atletas jaragua
enses Juliano Prim, Hugo
Cristiano Nora, José Luiz

da Silva, Alessandro Janke,
Denise Dalleri Ewald,
Sabrina da Graça Simões

eMarlise Klemann vão re

presentar a Impulso na

Travessia Costa do Sol

(Costa da Lagoa). O per
curso conta com 2,5 mil

metros de distância.

A coordenadora de

natação da academia,
Marlise Klemann, destaca

que a intenção é integrar
atletas de diferentes mo

dalidades e regiões em um

grande evento, proporci
onar intercâmbio de infor

mações e técnicas durante

os dias de realização do

circuito, além de difundir

a consciência ecológica, a
preocupação com a saú

de e a divulgação dos es

portes da natureza.

As provas vão aconte

cer entre os dias 17 e 21 e

vão conta rcom aproxima
damente 1,5mil atletas, no

Parque Florestal Rio Ver

melho. (FR)

]ARAGuA DO SUL - Os

atletas da equipe Malwee/
FME participaram do

Campeonato Estadual Ju
venil, na pista sintética da

cidade de Itajaí, e conquis
taram um dos melhores

resultados já obtidos, con
forme opinião do técnico

Adriano Moras. O grupo
ficou com a quinta e sexta

colocações na classificação
geral, no masculino e femi

nino, .respectivamente.
"No ano passado, nós fi

camos em sétimo lugar no
masculino, e o feminino,
nem classificamos, o que
mostra o crescimento téc

nico e engajamento dos

atletas", destaca.
Realizada no final de

semana passado, a disputa
reuniu 250 competidores,
representando 13 equipes
de Santa Catarina. O técni

co Adriano Moras enfatiza

a possibilidade de convo

cação dos atletas jaragua
enses André Damaceno

Barreto,Márcio Conceição,
Diego Pei ter e Sally
Mauara Siewerdt para in-

Divulgação
Atletas da Malwee/FME obtiveram bons resultados na cidade de Itajaí

tegrar a delegação que vai

representar o Estado no

Campeonato Brasileiro de

Juvenis, agendado para o

mês de maio, em local ain

dâ indefinido.
Comandada pelos téc

nicos Adriano Moras,
Ivanildo de Souza Pinto e

Donizete Aparecido Gon

çalves, a delegação de

Jaraguá do Sul atuou em'

Itajaí com 20 competido-

res, destacando-se os se

guintes medalhistas, no
masculino: André Barreto

e Márcio Conceição, pri
meiro e segundo lugares,
respectivamente, no lança
mento de martelo; Diego
Peiter, terceira colocação
nos 100 metros rasos; Sér

gio Bugardt, terceira posi
ção no salto triplo; Thiago
Souza, terceira classificação
no decatlo. Já Sally

Siewerdt, nos 100 metros

rasos, e Miriely Santos, no
salto com vara, foram os

destaques no feminino,
obtendo o segundo lugar
em suas respectivas provas.

O próximo desafio da

equipe Malwee/FME será

o Campeonato Estadual

de Atletismo Menor e

Adulto, entre os dias 9 e 11

de maio, também em Itajaí.
(FABIANE RIBAS)

FALECIMENTOS
Faleceu às 22:30 horas de 14/04 o Senhor Lucas Jose da
Silva com idade de 54 anos, deixando enlutados a esposa, 1
filho, 4 irmãos, 1 irmã, sogro, sogra e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 14/04 às 17:00 horas, saíndo
o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério Municipal da Vila Lenzi.

Faleceu às 6:00 horas de 14/04 o Sénhor Maurilio de Medeiros
com idade de 74 anos, deixando enlutados a esposa, filhos,
genros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O

s.epultamento foi realizado em 15/04 às 9:00 horas, saíndo o

feretro da Igreja São Cristovão seguindo para o Cemitério Trés
RIOS do Norte.

Faleceu às 09:00 horas de 14/04 a Senhora Ida Loth Lemke
com idade de 87 anos, deixando enlutados 3 filhos, noras, netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 15/04 às 09:00 horas, saíndo o féretro da Igreja

�vangéliCa do centro de Guaramirim seguindo para o Cemitério
unlclpal de Guaramirim.

Kentuckyconquistabons resultadosno campeonatobrasileiro
Hamburg e Eduardo

Leith�ldt ficaram com a

sexta colocação na Menor

500 metros e na K2 Me

nor 1000 metros. Na Kl

500 metros, o destaque foi
o atleta André Vegini, que
obteve o décimo lugar de
um total de 22 participan
tes na categoria. O carppe
anato foi realizado no Par

que do Iguaçu, em

Curitiba, e é considerada a

melhor raia para este tipo
de evento. A competição
contou com 16 clubes

de vários lugares do País,
somando 101 participan
tes. O Kentucky contou

com o apoio da PME

(Fundação Municipal de

Esportes)" para a participa
ção no evento.

SLALON - O Clube

de Canoagem Kentucky
participou, no final de se

mana, da primeira etapa
do Catarinense de

Canoagem - categoria
Slalon (passar entre balisas)
-, na cidade de Benedito

Novo. O clube jaraguaense
participou. com CInCO

canoístas, sendo três nova

tos nesta modalidade.

"Esta é uma das mais in

teressantesprovas pata ser

vista, pois o trajeto é cur

to, possibilitando que'o pú
blico veja todas as mano

bras que o atleta tem de

fazer para transpor osobs

táculos", destaca Pomme

rening. Os resultados "fo

ram os seguintes: na cate

goria Junior, primeiro lu

gar para Eduardo Ehlert,
à frente de Bruno Werner

e Luiz Carlos Kriewald Fi

lho, todos de Blumenau,
quarto lugar para José
Herbert de Carvalho Freitas,
seguido de André Soares da

Silva e Edson Pereira, todos
de Jaraguá do Sul. Na cate

goria Sênior, primeiro para
Allan Wachholz, de

Blumenau; segundo para
Marcos Zanghelini, de

Jaraguá do Sul, e terceiro
- para Jairo Tonolli, de Bene
dito Novo. Na Categoria
Master, liderança de Adilson
Pommerening, de Schroe

der, segundo para Luiz

Carlos Kriewald e terceiro

para Darci Cardozo, ambos
de Blumenau. O próximo
desafio será no dia 18 de

maio, na cidade de Blu

menau, no campeonato de

Descida. (FR)

]ARAGuA DO SUL -- O

Clube de Canoagem
Kentucky participou do

Campeonato Brasileiro de

Canoagem Velocidade, re
alizado em Curitiba, no

Paraná, chegando a quatro
finais na categoria K2. Os

cinco atletas representantes
do Município e do Estado

atingiram as expectativas
dos treinadores, segundo
informações do diretor de

Relação Públicas de Fecesc

(Federação de Canoagem
do Estado de Santa

Catarina), Adilson Pomme

rening.
Entre os destaque,

Diogenes Roas e Lucas

Marquieuvizi ficaram em

sétimo lugat; na Cadete 500

metros, e nono na K2 Ca-:

dete 1000 metros; Diogo

Faleceu às 20:30 horas de 13/04 o Senhor Luiz Devigllii com
Idade de 87 anos, deixandoenlutados 12 filhos, netos, bisnetos

e1 demai� parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

4/04 as 16:00 horas, saíndo o féretro da sua residencia
segUindo para o Cemitério Rio Branco.

Fdaleceu às 23:00 horas de 13/04 a Senhora Frieda Doege com
I ade de 92 anos, deixando enlutados filhos, genros, noras,
netos, bisnetos, trinetos e demais parentes e amigos. O

�:Pultamento foi realizado em 14/04 às 15:00 horas, saíndo o
eretro da Igreja Missão Evangélica União Cristão seguindo
Para o Cemitério Rio da Luz Vitória.

, LOTERIAS
Megasena
concurso: 453

04-17 - 24 - 42 - 46 - 56
�----------------��------------�----�

Quina
concurso: 1133

22 - 28 - 38 - 46 - 68

Lotomania
concurso: 307
09 - 1 4 - 15 - 30 -

47-52-57-60-
64 - 66 - 68 - 73 -

74 - 76 - 78 - 79 _

81 - 88 - 91 - 97
--

Loteria Federal

concurso 03726
1 ° - Prêmio: 72.598
2° - Prêmio: 69.4 77
3° - Prêmio: 06.923
4° - Prêmio: 12.123
5° - Prêmio: 29,507

•
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II COQUETEL: WrzARD IDIOMAS PROMOVEU EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO, NA TARDE DE TERÇA-FEIRA

Time de futsal Infanto recebe
uniforme dos patrocinadores

]ARAGUÁ DO SUL - A

Escola Wizard Idiomas
promoveu, na terça-feira à

tarde, um coquetel para
apresentação do novo uni

forme dos atletas que vão

defender o Município em

competições estaduais de

futsal, na categoria Infanto.
A equipe conta com apoio
da iniciativa privada
(Wizard e Colégio Evan

gélico Evangélico) e do

poder. público para custe

ar despesas como material

esportivo, inscrições nas

disputas, viagens, alimenta
ção e pagamento dos pro
fessores. Composta por 19
jogadores entre 13 e 16

anos, a equipe, além de

participar do Estadual,
também vai brigar pelo tí

tulo da Olesc (Olimpíada
Estudantil de Santa

Catarina) .: O técnico do

grupo, Aúgustinho Ferrari,
diz que os treinos aconte

cem todos os dias na qua
dra da Arsepum (Associa
ção Recreativa dos Servi

dores Públicos Muni

cipais), e que os atletas têm

se dedicado muito. "É um

time novo que vai con

quistar resultados positivos
nos próximos anos", afir
ma.

- A idéia é desenvol

ver as categorias de base de
Jaraguá do Sul, em todas

RÁDIO �n
JAQAGUÁ

Cesar Junkes
Atletas treinam todos os dias e estão determinados a trazer títulos para o Município
as modalidades, e, para

conseguir realizar este pro
jeto dos pólos �sportivos,
precisamos contar com o

auxilio dos empresários. A
Wizard e o Colégio Evan

gélico são nossos parceiros
neste trabalho e certamen

te trarão mais títulos no

futsal jaraguaense __:____._, con
sidera o superintendente da

FME (FundaçãoMunicipal
de Esportes), Luderitz
Gonçalves Filho.

Por muitos anos, a

Wizard Idiomas patroci
nou o basquete da cidade,
mas quando a modalida

de passou a contar com

outros patrocinadores, o

diretor da escola de idio

mas, Luiz Rogério Povo-

as, decidiu incentivar as ca

tegorias de base do futsal.
"Este projeto tem contra

to de cinco anos. Preten

demos estimular estes atle

tas à prática esportiva, dan
do condições de realização

I

dos treinamentos para
torná-los competitivos e,

conseqüentemente, para
que tragam resultados po
sitivos ao Município", sali
enta o diretor.

ESTADUAL - O pro
jeto é recente, mas a equi
pe Wizard/Colégio Evan

gélico Jaraguá/FME já
mostrou que está empe�
nhada e engajada no tra

balho. No final de semana

passado, o grupo esteve em

Joinville, disputando o tur-

no da primeira fase do

campeonato catarinense,
-categoria Infanto-juvenil.
N a oportunidade, os

jaraguaenses mostraram

destreza com a bola e ven

ceram todos os confron- _

tos: 9 a 1 contra a Arsiper/
Tuper, de São Bento do

Sul; marcou 4 a 2 contra

Schroeder, e 4 a 2 contra

o JEC, de Joinville.
O returno desta fase

está marcado para os dias

2 e 3 de maio, na cidade

de São Bento do Sul, elas
sificando-se os três melho
res de cada chave - ao

- todo, o campeonato con

ta com 21 equipes dividi

das em cinco chaves.

(FABIANE RIBAS)

Vôlei Infanto superou oMetalciclo em jogos do Estadual
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infanto da ADV/
Marisol/FME venceu ape
nas uma das seis partidas
que disputou no final de

semana passado, em Rio

do Sul, pela primeira eta

pa do Campeonato Esta

dual Infanto-Juvenil de

Vôlei. As jarqguaenses su

peraram as anfitriãs da

Metalciclo (3 a 2), mas per
deram para Pomerode/
Chocoleite (3 a 1), Bom

Jesus/Joinville, Buettner/
Brusque e Associação
Joaçabense de Voleibol (3
a O). Comandado pelo trei
nador Gilmar Jungton -

que teve Karine Festugatto
no auxílio técnico -, o

time atuou com as atletas

Ana Carolina, Annabell,
Damaris, Lucimeri, Ma
yara, Natali, Tamires,
Sarnila e Tatiane.

I
.

INFANTIL - A eqUlpe
Infantil masculina da

FME;/Marisol perdeu os

três jogos válidos pela pri
meira fase do Campeona
to da Liga Norte desta ca

tegoria, realizada no sába-

do, em Joinville. As derro
tas, todas por dois sets a

zero, foram para Bom Je
sus/Joinville, Tubarões/
Camboriú e Verde Valei
Rio do Sul. O técnico
Benhur Sperotto coman

dou a equipe formada por
Bruno, Wagner, Alcir,
Gustavo, João Victor,
Tiago, Cristiano e Michel.

QUI NTA-FEI RA, 17 de abril de 200J

Família 3 x 3 Borracharia
Senen; Guarany O x 3 FIo
resta/Moretti Materiais de
Construção; Independen_
te O x 2 Atlético. No do
mingo, o Supermercado
Brandenburg perdeu, pelo
placar de 2 a 1, para o

Real/Deja Imóveis, e o

Depecil fez 3 a 1 sobre o

Vitória/Ilhabela.
Promovido pela Fun

dação Municipal de Espor
tes, o evento reúne 26 equi
pes divididas em seis cha

ves, sendo duas com cin
co integrantes - de onde
saem três classificados para
a segunda etapa - e as de
mais com quatro clubes

que disputam duas vagas
em cada uma delas.

CampeonatoVarzeano registra
118 gols em 28 confrontos

TÉCNICO RECLAMA DE ÁRBITROS
O técnico do Criciúma, Edson Gaúcho, se mostrou irri
tado por causa de supostos erros de arbitragem que te

riam beneficiado o São Paulo na partida deste domingo,
que terminou empatada por 1 a 1. O treinador pediu
medidas da direção do clube para evitar possíveis pro
blemas futuros. "Não adianta chamar o presidente da

Federação para ele vir aqui fumar charuto. Ele tem que
tomar providências pois o Criciúma é um clube filiado",
disse o treinador, bastante irritado.
O Criciúma reclama de dois pênaltis não marcados e

um gol não válido após a cabeçada de Saulo aoS 42

minutos da segunda etapa. Aos 20 minutos do primeiro
tempo, Delmer teria sido desequilibrado por Gustavo

Nery, dentro da área. O segundo pênalti não marcado
teria acontecido aos 46 minutos. Para os catarinenses, o

lateral Fabiano dominou a bola com' o braço, após cru

zamento de Paulo Baier.

]ARAGUÁ DO SUL - O
210 Campeonato Varzea
no Raul Valdir Rodri

gues/Troféu Posto Mime
- Fundação de Esportes
'10 Anos - registrou 30

gols na terceira rodada,
ocorrida no último final de

semana, somando um to

tal de 118 gols em 28 con
frontos já realizados na

competição, o que repre
senta uma média de 4,2 _

tentos por partida. Os jo
gos de sábado apresenta
ram os seguintes resulta- .

dos: Kiferro 2 x 2 Ami

zade/Bola 8; Galvani
zação Batisti 3 x 1 Água
Verde/Consistem;
Estrella 3 x 1 Juventude/
Microlins; Real Sagrada
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