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Horst 8aümle

A procissão, promovida pela Igreja Matriz São Sebastião, reuniu milhares de fiéis que tradicionalmente demonstram sua crença em Jesus Cristo

Fé mobiliza católicos da região
Na Sexta-Feira Santa, milhares de fiéis acompanharam as pro

cissões promovidas pelas comunidades católicas de Jataguá do Sul e

outros municípios' da Região dó Itapocu. A tradicional procissão, or

ganizada há muitos anos pela Igreja Matriz São Sebastião, aconteceu

às 17 horas do Dia Santo, com acomPan?amento de milhares de pes
soas. O mesmo aconteceu no Bairro Rio Molha, cuja procissão, reali
zada às 5 horas, teve a presença de aproximadamente 6 mil fiéis.

PÁGINA S

Circuito de natação
reunirá 270 atletasEscotismo desenvolve

potencialidades em JS A primeira etapa do 40 Circui

to Interescolar de Natação está

agendado para esta quinta-feira, nas
dependências do Acaraí. Os organi
zadores do evento têm expectativa
de reunir mais de 270 atletas.

PÁGINA 12

Contribuir para que os jovens
assumam seu próprio .desenyolvi
mento, especialmente o caráter, é o

propósito e compromisso dos adul

tos que, de forma voluntária, ajudam
a reáLizar plenas potencialidades so

ciais, físicas, intelectuais e afetivas co

mo cidadãos responsáveis.
PÁGINA 4

I
�I

Malwee joga amanhã
pelo Catarinense

Amanhã, o time jaraguaense en
tra em quadra pelo Catarinense, em
: Florianópolis, contra o Colegial, e,
1!-a quinta-feira,em Jaraguá do Sul;
contra Palmitos. A Malwee volta a

jogar pela Liga Nacional no sábado,
contra a Amafusa, do Paraná.

PÁGINA 11Cesar Junkes/CP

Daniel Lucena canta

Beto Guedes amanhã,
"

naAngelo Piazera
PÁGINAS

,

"J
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UIII bem essencial
DIONEI WAI.:TER DA SILVA - Deputado estadual

Entidades da sociedade civil organizada, em toda a

microrregião, estão convidadas a participar do Seminário

sobre o Projeto Fome Zero, no dia 26 deste'mês, na
Sociedade Cultura Artística. O Fome Zero é um

programa não assistencialista, mas de caráter emergencial,
que pretende erradicar o flagelo da fome em todo o País.
nos próximos quatro anos. Miséria e fome exigem uma

resposta política, são conseqüências de um modelo de

desenvolvimento que reproduz e se sustenta nas

desigualdades econômicas e sociais do nosso povo, que
utiliza de forma predatória os nossos recursos naturais e

humanos, colocando .em risco a soberania alimentar. E

este modelo está esgotado.
; O alimento é um bem essencial ao ser humano, assiro

como o são o teto, a terra, a água, o trabalho, a saúde, �
informação e a participação política. Assim diz o artigo
XXV da Declaração. Universal dos Direitos Humanos:

. .

"Toda pessoa tem o direito a um padrão de vida capaz
de assegurar a si a sua família saúde e bem-estar, inclusive

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e aos

serviços sociais indispensáveis". Portanto, a construção
de uma nação brasileira passa necessariamente pelo
resgate do acesso a estes bens públicos e sociais,

juntamente' com uma nova cultura de paz e não violência.

O desafio lançado pelo companheiro-presidente Lula

é difícil, e precisa da contribuição e disposição de toda a

sociedade civil. Afinal, vergonhosamente, 44 milhões de

pessoas (um terço da população brasileira) passam forre,
segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística), feita. ainda em 1999. Em nosso

Estado a situação não é diferente, já que 721 mil

catarinenses têm renda mensal muito baixa ou mesmo

não têm rendimento .algum. Também não adianta nos

convencermos de que nossa região está entre as melhores

do Pais em qualidade de vida porque, diante deste

modelo, não existem exemplos de sucesso perm;tnente.
Precisamos viabilizar a criação dos Conselhos Municipais
de Segurança Alimentar e nos prepararmos pano a

implantação deste Projeto Fome Zero. Como escreveu

Bertold Brecht: "Assim como o Outro pão, deve o pão
da justiça ser preparado pelo povo. Bastante, saudável,
diário".

Artigos para Carta do Leitor devem sei' �nviados para a Rua Coronel f'rc';ópio Gumes de O'iveira ?4t<,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.combr. As cartas devem conter o endel'tçe co
telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto c fazer as correções ortográficas e

gramaticais necessárias.

OPINIÃO

.J

TERÇA-FEIRA, 22 de abril dnoO
-_

Fiscalizacão eficiente
j

sentadorias que excedem e

muitoo teto anteriormente VIS!

e que é desfrutado pela grana!
massa de contribuintes da Preli
dência SociaL O debate, que e

tão se acha instalado e que é ve

cuJado pejo meios de comum

ção, volta-se a saber quem deté

a maior responsabilidade pel
monstruoso rombo que já atin�
ria a soma de R$ 70 bilhões. I

sociedade, nem sempre atenta 1

todos os aspectos da questão, vi
se envolvida pelo discurso ób�

simplista e irresponsável de alo
mas autoridades públicas, quese
conhecimento técnico ou qualqu
base que lhes dêem sustentaçà
renovam de forma cansativa
sem qualquer inovação as velhli

e conhecidas informações traDl

mitidas, em geral, por quem,!1
rindo mal os recursos do erái
é diretamente responsável po'

grande parte das deficiência
constatadas.

As estatísticas, os quadro
demonstrativos, os esqueITI'.
matemáticos são lavrados e

vulgados gerando certezas indil
cutíveis acerca do problema e�

dimensão que ele alcança, espl
cialmente quando se verifiC<l�
casos peculiares e a si tuaçãO
pessoas que integram as SUpOi
tas castas beneficiárias.de conce!

sões imorais e lesivas.

rA -,

d
.

sonegaçao e um os

grandes males e um dos

principais focos da
sangria de recursos do
sistema previdenciário,
merecendo especial

atenção

A sonegação é um dos gran
des males e um dos principais
focos da sangria de recursos do
sistema previdenciário, merecen
do especial atenção, Contribuir é
uma obrigação e não se pode
concordar ou tolerar condutas

que se prestem a lesar esse encar

go, onerando aqueles que, de for
ma rorreta, cumprem suas obri

gações tempestivamente. Tudo
isso "Dostra a necessidade de que
se venha reformar, para efetiva

mente melhorar os mecanismos

de gestão da Previdência Social,
ampliando de. forma efetiva e

eficaz os seus instrumentos de

gerenciamento) sem admitir des-.
vios na aplicação de recursos a ela

destinados, sonegação, conces
sões irregulares e fraudes.

Proclama-se, em tais mOO1Cn

tos, que a situação, que suposta
mente se-constata, resulta em parte
de privilégios "1ue são deferidos
a algumas categorias profissionais,
apontando-se como responsáveis
por serem beneficiários de apo-

REDAÇÃO E OPTO. COMER::IAL: f<ua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraguá do Sul- SC,

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

. Ingressa o País em novo sé

culo sustentando o velho discur
so da falta de meios e do eterno

e insolúvel déficit do sistema de

Previdência Social, sempre caren
te de reservas para atender aos

compromissos assumidos ao

longo do tempo com aqueles
que, acreditando na capacidade
de gestão do Estado, prestaram
uma contribuição por toda uma

vida visando a obter, ao final de

determinado período, o retorno

representado por uma pensão
que é fixada para uma grande
maioria em um valor que não

excede a soma de R$ 1.561,00,
Noticia que se veicula pela

imprensa dá conta de que se cui

dará, de imediato, da moderniza
ção da Empresa de Proces

samento. de Dados da Previdên
cia Social (Dataprev), que dispo
ria, atualmente, de uma estrutura

desatualizada e incompatível com
os seus objetivos: Pretende-se
com isso ampliar a possibilidade
de fiscalização de fraudadores da

. Previdência. ,No entanto, a preo
cupação com a modernização
desse aparato não deve ser tida
como uma necessidade momen

tânea, mas há de estar constante

mente submetida a isso, além de

prestar-se a inúmeros outros ob

jetivos, inclusive a verificação das

irregularidades nas concessões,
.

..�ü: tcxtr-s e colunas assinados são de responsabilidades "exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do 10f'

CORREIO
.. _.
D

..

Q_POVO l_:'Dire.tor-preSidente: Eugênio V. schrnockel
Publicado desde 1919

"""",__.._����......"_� �._.__.,,��,",...,,,.
.

-

� f-
. III:�"'�_

TELEASSINATURAS: 372-0533 - 275-2853 - 275-010\
-370-6650,

walt11IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP lrDA.: Rua
p

Marquardt, 1,180 - CEP - 89259-700 - Cx. 19-CE
89251-970 -Jaraguádo Sul- SC - graficacp@terra.con!.
Te!. 370-7919 - 370-7944 Fax: 370-9389

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 22 de abril de 2003
_____

--
--------�-------------

o líder do PP e membro da Comissão de Consti

tuição e Justiça, deputado Joares Ponticelli, parti
cipará no dia 5 de maio, às 14 horas, de audiência

. pública para discutir a questão da água em Santa

Catarina. Sob o tema "A PolíticaAqüicola de Santa
Catarina", a audiência reunirá políticos, empresá
riose técnicos ligados ao setor de abastecimento

de água e saneamento. O líder do PP também pre
side o Fórum Permanente das Rodovias Federais

em Santa Catarina e pela Duplicação do Trecho
Sul da BR-l0l, e participa, no dia 24, de protesto
pelo impasse no inicio das obras de duplicação, às
10 horas, em Palhoça.

.

AUDIÊNCIAS
Duas audiências públi
cas solicitadas pelo de

putadoDioneiWalter da

Silva (PT) marcam a re

tomada das atividades

da Assembléia Legisla
tiva após o feriado de

Páscoa. Hoje, às 10 ho

ras, acontece audiência

sobre a destinação do

lixo doméstico em San

ta Catarina, um proble
ma que muitos municí

pios catarinenses ainda

não conseguiram resol

ver. A segunda audiência
está marcada para as 18

horas e tem como assun

to principal questões re

lacionadas à segurança
no trânsito, em especial o
caso da SC-413, notada
mente no trecho de aces
so à Vila Carolina, em
Guaramirim. Participam
desta audiência morado

res do local e o vereador
do PT em Guaramirim,
Evaldo João Junckes.

BESC
A senadora Ideli Sal

vatti (PT) e.o presiden
te do Besc, Eurides
Mesco-Iotto, enviaram
oficio à direção do

BNDES, dia 10 último,
solicitando que o banco

estadual seja o

intermediador oficial de

microcréditos do

BNDES em Santa Ca

tarina. O pedido foimo
tivado pela exposição
feita pelo presidente do

BNDES, Carlos Lessa,
co CongressoNacional,
na semana passada,
quando explicou a in

tenção do governo Lula
de inverter a lógica dos

financiamentos do

BNDES. O banco vai

redirecionar seus em

préstimos, facilitando o

dinheiro às pequenas e

médias em�resas e a

projetos de desenvolvi

mento e vai parar de fi

nanciar privatizações.

Dr. Pedro Chuji Nishi,DOri
CRM 2678 I

Dr. :Ivo Knut Andera .J'IÍnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835
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Dionei lembra que projeto não é assistencialista

ma na Microrregião do

Itapocu.
Ainda de acordo com

Longhi, o seminário deve

ser o primeiro passo para
a criação do Conselho

Municipal de Segurança
Alimentar, que será for

mado por uma maioria de

integrantes da sociedade

civil organizada. "Estamos
chamando todos a parti
cipar desse projeto que

representa um avanço nas

formas de políticas públi-

que atinge uma significati
va parcela da população
catarinense, em particular,
os servidores civis e mili

tares de Santa Catarina, de
suas autarquias e funda

ções. No seu entendimen

to, a formação do Fórum

vai permitir o aprimora
mento de propostas viáveis

economicamente e legal
,mente, de modo a produ
zir um instrumento moder

no que atenda aos anseios

da sociedade catarinense.

- A reestruturação do
Sistema Previdenciário Es

tadual é fundamental para
tomá-lo compatível com a

disciplina dada à matéria

peTa Reforma da Previdên
cia, consubstanciada na

Emenda Constitucional n?

cas", afirma Longhi.
O assessor parlamentar

explica que o Fome Zero,
ao contrário do que muita

gente pensa, não tem cu

nho assistencialista,mas terá
momentos de ação emer

gencial, caracterizadas pela
ajuda imediata às pessoas

desprovidas de alimentos e

assistência básica. Entre os

instrumentos de ação,
pode-se citar um levanta

mento dos bolsões de mi

séria e posterior cadas-

20, de 15 de dezembro de

1998 -, defende o depu
tado. Celestino acrescenta

que a questão previden
ciária é uma dos maiores

problemas nacionais por

que, até hoje, nunca foi de
batido com a necessária

seriedade e profundidade
o aspecto da formação do

patrimônio pr�videnciário
individual para custear a

Previdência, que é individu
ai, e não coletiva. Na sua

avaliação, "discute-se tem

po de serviço, tempo de

. contribuição, idade, contri

buição de inativos e outros
tantos .acessórios. As dis

cussões são feitas pelo co

letivo. Como a solução
tem de ser individual, ao

final, a conta não fecha.

I ORGANIZAÇÃO:. DEPUTADO DIONEI WALTER DA SILVA PROMOVE ENCONTRO SOBRE FOME ZERO

Segurança Alimentar é tema

de seminário microrregional

Arquivo

tramento de todas as famí

lias potencialmente bene

ficiárias.
Entre as ações que vi

sam o desenvolvimento

sustentável, a previsão é a

integração de setores orga
nizados, levantamento

regionalizado das princi
pais estruturas produtivas
de alimentos, integração
entre os produtores e con

sumidores e articulação de

rede estadual de economia

solidária.

Para o deputado, a máqui
na estatal não pode mais

continuar arcando integral-
I

mente com a aposentado-
ria dos servidores públicos.
"Existe a necessidade de

sistemas de gestão diferen
ciados para o regime
previdenciário - para fun

cionário da ativa, aposen
tados e pensionistas do

quadro atual, e. às futuras

contratações", explica, lem
brando que, na Câmara

Federal, os deputados
constituíram uina comis

são especial para estudar a
reforma da Previdência e

admite-se que trata-se de

uma tarefa difícil. Celestino

reconhece que o tema é

bastante polêmico e requer

ampla discussão.

"Vou fazer todo o possível para que o

treinamento aconteça em Jaraguá do Sul."
A afirmação é da secretária regiona,l, Niura

Demarchi dos Santos, ao referi r-se ao

treinamento obrigatório para gerentes e

assessores da Secretaria de Desenvolvimento

Regional.

Alesc atende Celestino e cria Fórum para Previdência

JARAGuA DO Sul -

Acontece no próximo sá

bado, das 8h30 às 17 ho

ras, no auditório da Scar

(Sociedade Cultura Artís

tica), o Seminário Micror

regional sobre o Fome

Zero. O evento está sendo

promovido pelo deputa
do estadual Dionei Walter

da Silva (PT) e coordena

do pelo assessor parla
mentar e professor Charles
Longhi, que espera reunir

aproximadamente 200

pessoas, todas ligadas a

entidades e instituições que,
de alguma forma, atuam
no combate à fome e à

miséria naMicrorregião do

Itapocu.
De acordo com Lon

ghi, já confirmaram pre

sença a coordenadora em

âmbito federal do Projeto
Fome Zero, Marlene Ro

cha, e também do coor

denador estadual, padre
. Círio. O deputado federal

Carlito Merss (PT) tam

bém deverá estar presente
ao evento, que tem por

objetivo criar estruturas e

ambiente favorável à

implementação do progra-

FLORIANÓPOLIS -

Atendendo solicitação do

deputado Celestino Secco

(PP), a Comissão de Cons

tituição e]ustiça aprovou
o desarqurvarnento do

projeto de implantação do

Sistema de Previdência

Estadual de Santa Catarina

e aprovou a criação de um

Fórum Permanente-para
discutir e avaliar o sistema.

O projeto em questão (lei
. complementar) deu entra

da em novembro de 2001

e, depois de longa trami

ração, acabou arquivado
em janeiro do ano em cur

so.

justificando a propos
ta de criação do Fórum,
Celestino enfatizou' que o

tema é polêmico, atual, e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IMOVIMENTO: ESCOTEIROS REALIZAM ATIVIDADES PROGRESSIVAS, ATRAENTE E VARIADAS

Grupo Escoteiro Jacoritaba

precisa de voluntários em JS
JARAGuA DO SUL - o

Escotismo é um movi

mento educacional para
jovens de ambos os sexos

com a colaboração de

adultos, voluntários e sem

vínculos político-partidári
os que valoriza a participa
ção de pessoas de todas as

ongens sociars, raças e

crenças, de acordo com o

propósito, os princípios e

o método escoteiro, afir
ma o çhefe de grupo, Pau
lo Rogério Cruz, em alu
são ao Dia Mundial do

Escoteiro, comemorado
amanhã. Ele faz parte do

Grupo Escoteiro Jacori
taba, cuja sede está locali

zada na RuaJoaquim Fran

cisco de Paula, n.o 156, pre
sente há 34 anos ern

Jaraguá do Sul.

O propósito do movi

mento dos escoteiros, se

gundo. Cruz, é contribuir

para que os jovens assu

mam seu próprio desen

volvimento, especialmente
do caráter, ajudando-os a

réalizar suas plenas po
�enciaJidades como cida

dãos responsáveis, partici
pantes e úteis em suas co

munidades. "No grupo há

cerca de 110 inscritos, com
idade que varia de 7 a 21

anos". "Reunimo-nos to

dos os sábados, das 14h30

às 17h30, e de dois em

dois meses realizamos os

acampamentos", explica.
O chefe de grupo

acrescenta ainda que o Es
cotismo é uma organiza
ção e precisa de regras de

convivência, de respeito à

instituição e seus fundamen
tos, especialmente por ser

conhecido c envolvido

com a comunidade. "Pre-

Cesar Junkes

Chefe de grupo, Paulo Rogério Cruz, do Grupo Escoteiro Jacoritaba

cisamos da ajuda de mais

voluntários para dar con

tinuidade a este belissimo

trabalho de contribuir para
o desenvolvimento sadio

, de nossos jovens, distanci
ando-os da realidade da

violência e criminalidade",
enfatiza Cruz, ressaltando
que um dos segredos do

sucesso do Escotismo é

sua base essencialment�
voluntária, "Quem estiver

interessado em participar
deste movimento o telefo-

cessidades, e contribuindo
para que 'cada indivíduo
assuma o seu próprio de

seavolvimento.
MOVIMENTO - Esco

tismo é ummovimento que
surgiu em 1907, em Lon

dres, a partir de uma pro
posta educacional de Baden

Powell, e que hoje reúne

mais de 25 milhões de
membros em todo o mun

do, constituindo-se na mai

or organização mundial de

jovens. (JULIANA ERTHAL)

ne é 370-0406."

Os escoteiros realizam
acampamentos, cáminha
das, excursões, faz-em nós,
usam uniformes, são dis

ciplinados e convivem
com a natureza. Mas esses

são os aspectos mais visí
veis, O Escotismo é um

movimento que recebe a

criança e o jovem em um

ambiente democrático, de
camaradagem, aventura,
respeito e desafio, ateríden
cio aos seus anseios e ne-

Quem pode entrar para o movimento?
o ramo educativo tem sua primeira

etapa dos 7 aos 10 anos: as crianças po
dem ingressar no Ramo Lobinho (brin
car), toda esta fase é desenvolvida em

torno do "Livro de Jngal", de Rudyard
Kliping,

Onze a 14 anos: podem ingressar no
Ramo Escoteiro (aventura), Esta fase é

voltada pata a vida em equipe e encon

tro com a natureza.

Quinze a 18 anos: os jovens podem

ingressar no Ramo Sênior (desafio), fase
voltada para atividades aventureiras, de
serviço comunitário, sociais e culturais.

Dezenove a 21 anos: já é uma fase
.

jovem-adulta do movimento, Os jovens
podem ingressar no Ramo Pioneiro (ser
vir). Desenvolvem projetos e ações so

ciais em conjunto c�m atividades de in
teresse das equipes. É quando o jovem
busca alcançar a completa autonomia

com o mundo adulto.

de a alfabetização, terceira c

quarta séries, ensino funda.
mental e o ensino médio,
este último com 3.294 ma.

triculados e crescimento na

procura por vagas. O Ceja
também coordena os exa·

mes supletivos de ensino
fundamental e médio que
são as provas de conheri.
mentos realizadas duas ve·

zes por ano. O próximo
tem o período de 28 de
abril a 9 de maio, para as

inscrições.
Segundo Salézia, o

aprendizado é feito sob
varras formas, como

modularizado, presencial e
através de recurso da TV e

vídeo, com a utilização do

programa Telecurso 2000,
da Fundação Roberto Ma
rinho. Para alcançar a aproo
vação, a exigência é ter co

nhecimento de 80% do

conteúdo, ''A educação de

jovens e adultos é um pro·

grama da Secretaria de

Estado da Educação e,

com as importantes parce·
rias, possibilita que ofere

çamos para os alunos, além
da formação integral, o

exercício da criatividade e

da cidadania", ressaltou a

diretora do Ceja.

TERÇA-FEIRAI 22 de abril de 2003�-

Adultos intensificam

freqüência às aulas

JARAGuA DO SUL - Mais

de 6 mil alunos, com idade
acima de 14 anos, freqüentam
as salas de aula, através do en

sino supletivo, oferecido em

diversas modalidades.A infor

mação é da diretora geral do
Ceja (Centro de Educação de

Jovens e Adultos),' Salézia
Nichelarti Van Vossen, que
destacou, durante reunião na

Acijs (Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul),
nanoite de segunda-feira, o au
mento pela procura por va
gas, principalmente parao en
sino médio, que é ocupado
pela metade da oferta de ma

triculas, atualmente. Na região,
são 6.271 alunos distribuídos
entre iniciativas como o Ceja,
o Naes, as Telessalas e o pro
grama educação para o tra

balho, este conveniado com o

Sesi, como também direta
mente nas empresas.

São as parcerias que nos

permitem alcançar essa ex

pressiva parcela dapopulação,
que avança nos estudos, por
necessidade de formação e

para se manter no mercado

de trabalho, que está cada dia
mais exigente, por força do

avanço tecnológico -, co

mentou. A educação de jo
vens e adultos é oferecida des-

fi!b 9lJv�,(Y8.hn4"-Y CRM, 3059 - CPF, 4{>8859357(00

Especialização; Hospital de. Clínicas Estado do Rio de ,Janeiro
e Ctu'SO na Sociedade Brasileira de Oft.almologia do Rio ele Jiuleiro

Fone: (047) 275-1150
Av. Mal. Deodoro, 776 -Sala 12·· Ed. Maximunn Cenfar

MISSÃO
LOUVOR
DISCIPLINADO
EVANGELISMO
ESPORTE E LAZER
CELEIRO DO AMOR

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Palttidfte
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nnovers
BARRA VELHA - vende-se, de

madeira, cl 60m2, mobiliada. R$

11.000,00. Tratar: 371-6238.

iGUAS CLARAS - vende-se mista

c/60m'. R$13.000,00 pode ;erfinan:
Aceito carro de entro Tratar: 371·6238.

CHICO DE PAULA - vende-se, cl
130m2, Rua Joaquim Francisco de

Paula, ai lado dos escoteiros. R$

70.000,00. Tratar: 370-0706 ou 9122-

7134.

ALUGA-SE - quartos mobiliados,

lralar: 370-3561 cl proprietária, COMPRA-SE - casa que seja
financiada e tenha entre 2 e 3 dorrn.

Tratar: 372-1395.AMIZADE - vende-se em alvenaria
Com 03 dormitóri;s e demais

dependências, Valor R$ 35.000,00,
Aceita·se parcelamento. Tratar: 275-
0051-Creci 1989-J.

COMPRA-5E - a 5km do centro, paga
se R$ 20.000,00 à vista. Tratar: 9124-

8395,

BARRA DO RIO CERRO - Uma casa

awenana com 03 dormitórios e demais

dependências, terreno com

7,500,00m', Valor R$ 140.000,00.
Tralar: 275·0051- Creci 1989-J.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se
em madeira, terreno comercial co�
,560,00m'. Valor R$ 4000000 Tratar'
275,0051_ ereci 1989-J.

,.
,

BARRA DO RIO MOLHA - vende-se
c/2 pisos, 140m2 5 dorm 3 bwc'
lav

,."

4
" garagem, coz., sala. R$

5,000,00, Tratar: 276-3108.

CXA. DA ÁGUA - GUARAMIRIM -

Uma casa alvenaria 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 dependências,
terreno com 300.00m2. Valor R$

48,000,00 - (Próximo ao PAMA),
Tratar: 275-0051- Creci 1989-J,

ESTRADA NOVA-vende-se, c/45m2,
Lot. Blunk, R$ 6,500,00,+ 115x R$

,180,00 ou R$ 16,500,00 à vista,

Tratar: 372-0071 cl Isabel a tarde.

GRAVATÁ- NAVEGANTES-vende-se

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

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 pormês com correção pelo
CUBo Tratar Santiago Imóveis, (47)
342-7171 ou (47) 9102-0009.

GRAVATÁ - NAVEGANTES - vende-se

casas, apartamentos, sítios e

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

GUARAMIRIM - aluga-se, alvenaria

cl 2 quartos, 1 bwc, 1 cozinha, 1 sala,
llavanderia, 1 garagem, Rua Ermínio

Stringari, bairro Corticeira. R$230,00.
Tratar: 373-0283. Creci 820-J.

JARAGUÁ 99 - vende-se, de alvenaria

cl 120m2, terreno cl 411m2, em frente

Cal. Ayroso. Aceita carro no negócio.
Tratar: 376-2470.

JOÃO PESSOA-vende-se, Tratar: 371-

0882 comi e 275-2653 noite cl Rosane.

JOÃO PESSOA - vende-se, de

alvenaria, cl 60m2 e área de 325m2,
Residencial Jaraguá, Lote 25, R$
25.000,00 Aceita-se carro no nego e

financia-se uma parte. Tratar: 370-3187

cl Angelina ou Caetano,

NAVEGANTES - vende-se, na beira

mar, nova, cl 3 dorm., (lsuíte), sala,
coz., churrasqueira, varandas pI 4
carros. R$ 85.000,00 + prédio de 6

apartamentos cl 1 quarto em fase de

acabamento. R$ 60.000,00. Ou troca
se por casa ou terreno em Jaraguá.
Tratar: (47) 319-0916 cl Arnildo ou

Célia.

PRECISA-5E - alugar casa, pago até

R$ 300,00. Tratar: 275-2130 ou 9112-

0509.

RAU - vende-se, meia água em

alvenaria, cl 327,60m2. R$17 .000,00.
Tratar: 371-0031. Creci 550-J.

UBATUBA - vende-se ou troca-se, por

casa em Jaraguá do Sul. Tratar: 275-

2130 ou 9112-0509,

VENDE-5E - casa de alv., cl 170m2,
na rua Irineu Franzner, lote 2Ü� R$

50,000,00, Tratar: 276-0743,

VENDE-5E - ou troca-se casa de R$

42.000,00 po ruma de menor valor

na Barra. Tratar: 370-7594.

VILA LALAU - aluga-se, mista, 2

dorm., copa, coz. bwc, lavanderia e

garagem, R$ 180,00 mensal. Tratar:

372-0193 c/ Sr. João.

VILA NoifA - vende-se apartamentos
no Edifício Capri II, (entrega em Dez';

03) com correção por CUBo J. Cipriani
Construtora e Incorporadora. Tratar:

(47) 370-9743-(47) 9102-0009-(47)
9113-3145,

VILA NOVA - vende-se terreno, na

Rua Carlos Kupas por R$ 28.000,00.
Tratar J. Cipriani Construtora e

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

VILA NOVA':'vende-se, em alvenaria,

c/l suíte c/ hidromassagem, 1 quarto
e demais dep., C/140m2 e terreno c/
450m2. Rua Carlos Sbardalatti, 35.

Tratar: 371-4225 hor. comI.

VILA RAU - aluga-se, em alvenaria,

c/3 quartos, 2 salas, coz. bwc, rua

Rui Barbosa, R$280,00. Tratar: 373-

0283, Creci 820-J,

VILA RAU - vende-se, em alvenaria,

c/3 quartos, 2 salas, coz. bwc, rua

Rui Barbosa. R$35,000,00

negociável. tratar: 373-0283. Creci

820·J.

BAEPENDI- aluga-se, com suíte mais

um dormitório e demais dependências,
localizado na Rua Fritz Bartel. Valor do

Aluguel R$ 550,00/mês. Tratar: 275-
0051 - Creci 1989.J.

CENTRO - precisa-se de mças pI
dividir apto, Tratar: 373-1415 c/
Renata das 12hs às 13:30.

CENTRO - vende-se, c/2 dormitórios.

Tratar: 372-i395.

CENTRO - procura-se moças p/ dividir

apto. Tratar: 9905-2423,

CENTRO - procura-se moças p/ dividir

apto, tem todos os móveis, Tratar:

PERFLEX

VENDAS/LOCAÇÕES

vOtÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA

NA MELHOR LOtALlZAÇÃ,O
DE JARAGUA1

ROY�

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro

,
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070

Lojas e Salas Comerciais
(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTRuS8L
9124-5112 após 18hs c/ Cris.

U
"Inovando Conceitos de Vida" fi

CURITIBA - vende-se, excelente

localização próximo ao Shopping Agua
Verde, Rua Acre, com 120m2, sendo 1

suite, 2 quartos, sala com sacada,

cozinha, area de serviço e 1 vaga na

garagem,
Preço R$ 58.000,00. Tratar: 372-4698

(com) ou 275-2257 (noite) com o

proprietario

DIVIDE-5E - ou aluga-se quitinete cl 3

peças, nova, mobiliada, próx.
Prefeitura, p/ moças não fumante, R$

390,00. Tratar: 370-9172 a noite.

GUARAMIRIM - vende-se, a 30m da

Fameg, cl 80m2. Ou troca-se por casa

em Jaraguá. Tratar: 275-3708 ou 990g.

0502.

GUARAMIRIM - aluga-se, c/l quarto,
sala, coz., lavanderia, bwc, garagem,
rua 28 de Agosto, apto. nº 05 - Centro.

R$250,00 + Condomínio. Tratar: 373-

0283. Creci 820-J.

PROCURA-5E - apto pequeno no centro

p/ alugar, c/ 2 quartos. Tratar: 371-

2511 ou 9131-2591.

VENDE-5E - apto no Ed. Anibal Gomes,

próx. Kohlbach, c/ 3 quartos. R$

58,000,00, Tratar: 9957-688Q.

VILA NOVA - vende-se, apto no Ed.

Morada do Sol, c/ 3 quartos. Tratar:

997g.9970.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,

c/15.750m2, c/ plantação de palmito
e arvoredo na Pedra Branca. R$

12.000,00 à vista. Ou troca-se por carro

ou outro terreno, Tratar: 371-7341 cl
Sandra ou 371-8388 cl Gessi.

BARRA SUL - vende-se. Tratar: 275-

2169,

CENTRO - vende-se, lado da justiça
federal, c/441,65x40mts, cl 3 casas

alugadas (renda de R$ 800,00). R$

85.000,00. Tratar: 371-0462.

COMPRA-5E - terreno no centro ou c/
até 5km de distância. Pago R$
1,000,00 entr+ R$ 300,00 mensais.

Tratar: 371-5176 c/ José Carlos.

COMPRA-SE - terreno até R$'
25.000,00. Tratar: 9962-7558.

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

CZERNIEWICZ - vende-se, c/
662,26m2. R$ 40.000,00, Tratar: 371-
0031. Creci 550-J.

ESTRADA GARIBALDI- vende-se, de

30x15, próx. Salão 25" R$ 6.000,00
nesoclàve!s. Tratar: 273·1343 c/
Andréia.

REALIZE SEU SONHO
Adquira seu crédito para comprar, construir ou

capitalizar sua empresa. Autorização Banco Central.

Temos crédítos também para carros e motos,

Atendemos toda região.

CRÉDITO PARCELA

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

R$ 35.0001000 R$ 385,00_----1
$'50.000�00 R$ 550,00-----1

R$ 74.000,00 R$ 650,00_----l
R$ 88.000,00 R$ 776,00----1
R$ 95.000,00 R$ 830,00_----1
R$ 103.,923,07 R$ 913,00_----l

Informa 3041-0086 cf Salete
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2 CORREIO DO POVO

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se, cf
13x30, pronto pI construir. R$
20.000,00. Tratar: 9903-9595.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,
18,5x17, próx, escola Jonas Alves de
Souza, c! luz, .água, e esgoto. R$
8.000,00. Aceito moto. Tratar: 27:J.D862.

LOT. GERANIUM - vende-se, c/520m2
Aceitamos carro no nego R$ 8.000,00.
Tratar: 9997-0048 ou 372-1274.

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

TIFA SCHUBERT - vende-se, c/15x25,
fundamento pronto pf 6 peças, água
e luz, perto da chácara do Marcolla.
R$18.000,00. Tratar: 273-6060.

VENDE-SE - cf duas casas, 1 de
madeira e outra de alvenaria. Tratar:
379-0520.

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

VILA LENZI - vende-se, cl 429m2. R$
25.000,00. Tratar: 371-0031. Creei550-J.

CENTRO - aluga-se, cl 32m2, na rua

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

CENTRO - aluga-se, cf 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.

GUARAMIRIM - aluga-se, c/300,00m2,
Rua 28 de Agosto, centro. R$1.700,00.
Tratar: 373-0283. Creci 820-J.

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

senac
TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
TÉCNICO EM ALIMENTOS

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

PROGRAMAÇAO DE CURSOS

fl.�l;;:;I.;;:;Jl�;:;GºfI�l]];r!;;._I!�lll.�Blqt!Çij.ttt.õl�III.�flNfrql11.í��Mi;!íffP)!1I1Operador de Microcomputador 60h 11/04 a 12/09 6' 19h às22h R$ 360,00/5 x R$ 73,00Banco de Dados Access 36h a definir Sábado 13h às 16h R$ 290,00/1+2 R$ 98,00
Decorações de Ambiente 44h 28/04a16106 2'e3" 18h45às21h45 R$300,00I1+2R$104,00
Técnico em Enfermagem
Técnico em Transações Imobiliárias
Relações Humanas no Trabalho
Atendimento com OJalidade
Oratória I
PPCP 1 - Planejamento, Programação e
Controle de Produção.
Desenvolvimento Profissional em Gestão
Rnancelra
Assistente Administrativo
Vendas

Redação Empresarial
Montagem e Manutenção de
Microcomputador
Técnico em Atimentos
Técnicas de Negociação
Aulocad

Televendas
Oratória II

Instrumentador Cirúrgico - (auxiliar)
Operador de Microcomputador

1800h 28/04 a 04'2006 2'a6' 19h às22h R$ 189,001 mensais
870h 28/04'03 a 1911 0104

, 2'à 5' 19h às 22h 1+19xR$170,00
14h 05 a 08105 2'a5' 19h às22h30 R$l05,OO
15h 05 a 09105 2'a6ª 19h às 22h R$l30,OO
15h 19 a 23'05 2'a6' 19h às 22h R$I30,OO
20h 19 a 23105 2'a6' 18h30 às 22h30 R$lPQ,OO

40h 24/05 a 21/06 Sábados 8h às 12he
R$320,OO13h às 17h

120h 26/05 a 01/1 O 2'e4' 19h às 22h 1 +5xR$120,00
110h 27/05 a 02110 3"e5' 19h às 22h 5XR$110,00
30h 02 a 13/06 2' a6' 19h às 22h R$160,00
44h 07/06 a 02/08 Sábados 8h às 13h R$ 400,00 ou 1+4 R$92,00
1960h 16106 a 0312006 2'a6' 19h às22h 1+ 32 x R$ 205,00
15h 23827/06 2'a 6' 19h àS22h R$ 130,09
40h A definir 6', sab. e dom a definir R$ 350,00
15h 07a 11/07 2'a6ª 19h às22h R$ 130,00.
16h 21 a 2fi07 2' a 6' 19h às 22h R$I30,OO
240h À definir 1+ 6 x R$ 130,00
60h A definir 2' a6' 9h às 12h R$ 360,0015 x R$ 73,00

t'y%.NOVIDADI:MONTAGIMIMANUTINÇÃODIMICROCOMPUTADOR
• .jp-'��� ,,�"" ._-s,éíl _ ...

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

Apartam�mto - Frente ao Mar - 3 dormitórios (suite - closet
hidromassagem) + dep., Finamente Mobiliado - Linda vista Panorâmica
Situado no Ediflcío ANTARES - Bom Negócio. R$180.000,OO
Apartament.o - Pertinho da Praia - 3 dormitórios (suíte) sacada com
vista do mar - Garagem - Bom Negócio_ R$11 0.000,00
Apartamento - Frente ao Mar - Novo 3 dormitórios - Suíte - 2 Gara
gens - Predio com Piscina. R$ 350.000,00 Financiados em 30 meses.

empregos
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.

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

PRECISA-5E - garçonete, garçon e

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

SÓCIO - procuro pi instalar empresa
em Jaraguá do Sul. Tratar: 370-0464
cl Ernesto.

ASSOMAM - quer mudar o visual?
Limpeza, pintura, muro, telhado,
calçadas, caixa d'água, manutenção,
ar condicionado, centrais e aparelhos
elétricos, jardinagem ,etc. Tratar: 273-
1416 para entidade Assomam -

Associação Assistencial Mão Amiga
sem fins lucrativos pI dependentes
químicos.

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

BABÁ - ofereço-me pI trabalhar. Tratar:
27&3108.

. OFEREÇO-ME - pi trabalhar com

dobração, revisora, embalagem e

corte. Possue prática. Tratar: 373-3787.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa -

12 fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet
Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis

Requisitos: Domínio em Windows, Word e

principalmente Excel .

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Cursando: Ensino Médio

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

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

OFEREÇo.ME - p;' trabalhar em serviço
de tele-entrega, pI parte da noite.
Tratar: 371.1177. Desenvolvimen to'de

Homepage para a Internet
OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
padeiro, porteiro, cozinheiro ou

serviços .gerais. Tratar: 371-1235
recado.

Serviços d.Mal. DI,.,. Impressa. viaEm'iI
CD com 9000 Fontê$ True Typo

OFEREÇO-ME - pf cuidar de idosos
ou ser dama de companhia, posso
pernoitar. Tratar: 371-1235 recado.

TERÇA-FEIRA, 22. de abril de 2003

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - eEP 89255-000

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

Recruta e selecíona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 22/04/2003

'CONFERENTE DE MATERIAL (5410 A) ambos os sexos,experiência na função,
segundo grau, conhecimento em informática ..
'VENDEDOR DE PNEUS (5405 A) ambos os sexos, segundo grau, experiência na
função, conhecimento em informática, possuir cursos na área de vendas e carteira
de habilitação.
'lABORATORISTA (5404 A) ambos os sexos, segundo grau, Curso Técrico em
Laboratório, conheCimento em informática.
'MESTRE DE OBRAS (5397 A) sexo masculino, primeiro grau, experiência na
função.
'ElETRICISTA DE INSTALAÇÃO (5386 A) sexo masculino, conhecimenlos 00
telefones e portões, experiência na função.
'MECÃNICO DE VEíCULOS (5328 A) sexo masculino,se possível com segundo
grau completo, experiência na função,
'LATOEIRO ( 5374 A) sexo masculino, se possivel com segundo grau complelo,
experiência na função, I

'VENDEDOR DE SEGUROS (5373 A) sexo femínino, segundo grau complelo,
informática, experiência com vendas, para trabalhar dentro de concessionária da
cidade
'VENDEDOR DE PEÇAS (5372 A) ambos os sexos, se possivel com segundo grau
completo, experiência em vendas
'FARMACEUTICO (5360 A) ambos os sexos.

'PROJETISTA MECÃNICO (5363 A) ambos os sexos, torrnação Técnico em

Mecânica, ou superior incompleto, curso e experiência em Auto Cad, se possivel
conhecimento no idioma ingfês.
'MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (5357 A) sexo masculino, preferencialmenle
segundo grau, conhecimento de mecânica geral, noções sobre tipos de máquinas
a serem manuseadas, conhecer pneumática básica
'INSPETOR DE VENDAS (5350 A) sexo masculino, possuir curso superior em: Eng'
Quimico, Alimentos ou Quimico; ter disponibilidade para viagens, se possível com
experiência comercial
'OPERADOR DE UTILIDADE (5349 A) sexo masculino, segundo grau, noções
básicas de elétrica, mecânica, funcionamento da caldeira, processos de tratamenlo
de água e efluentes, ter curso de caldeira
'ASSISTENTE CONTABIUFISCAl (5347 A) ambos os sexos,
preferencialmente curso superior completo, ou em fase final ou curso técnico,
possuir informática, e conhecimento do sistema de contabilidade/fiscal e sobre
legislação Municipal, Estadual, Federal
'AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) sexo masculino, acima de dezoito anos, formação
em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
'ENCARREGADO DE MALHARIA (5307 A) sexo masculino, primeiro grau.
experiência na função, se possível ter curso Técnico Têxtil
'APLlCADOR DE PElíCULAS (5295 A) sexo masculino, experiência na função
'AUXILlAR TÉCNICO (5264 A) sexo·masculino, se possível que possua cursos na

área de instalação elétrica ou eletricista, para trabalhar na instalação de centrais
telefônicas e manutenção, desejável experiência na função
'TElEMARKETING (5257 A) sexo feminino, segundo grau completo, experiênda
em vendas dentro de indústrias, bom conhecimento na lingua inglesa (conversação).
'CHEFE DE SETOR (5165 A) ambos os sexos, experiência comprovada, vaga para
SCHROEDER.
'TElEVENDASITElEMARKETING (5164 A) sexo feminino, experiência na lunção
ou em vendas, ter informática
'VENDEDOR (5076 A) ambos os sexos, se possivel experiência em móveis sob
medida.
'OPERADOR DE PRODUÇÃO " trabalhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
'FRESADOR - CALDEIREIRO· FERRAMENTEIRO
·SERRAlHEIRO· TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
'ATENDENTE DE VERDURAS (5369) sexo masculino, ginási0.
'GARAGISTA (5396) sexo masculino, ginásio.
'ATENDENTE DE FRtOS (5313) sexo feminino, primeiro grau completo.
'CAIXA (5377) ambos os sexos, segundo grau completo
'AUXILlAR ADMtNISTRATIVO (5259/5366) sexo masculino, segundo grau, bom
conhecimento em informática, habilidade em corei draw, clipagem, digitação malllng,
auxiliar montagem de exposições e eventos, (ii necessário experiência)
'AUXILlAR DE CONFEITEIRO (5344) ambos os sexos, primeiro grau complelo,
experiência na função ou possuir cursos na área.
'AUXILlAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segundo grau
'AUXILlAR DE VENDAS (5279) ambos os sexos, segundo grau completo ou

cursando, acima de 18 anos.

'AUXILlAR DE CAIXA (5335/5395/5370) sexo masculino, acima de 16 anos., .

'TElEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, conhecimento em iriformatlca
.CONFERENTE (4862//5210/5249) sexo masculino, segundo grau completo ou

cursando.
'REPOSITOR (5138/5371) masculino, segundo grau.
.ATENDENTE DE VERDURAS (5270/5371/5368) sexo masculino, acima de 18

anos, cursando o segundo grau.
.AUXILlAR DEPÓSITO (5213/5261/5303) sexo masculino, primeiro grau 0�

cursando.
'GUARDA NOTURNO (5411) sexo masculino, acima de 21anos, primeiro grau,
possuir curso de vigilante.
'AUXILlAR PATRIMONIAL (5403) sexo masculino, acima de 21 anos, segundo
grau completo ou cursando, possuir curso de vigilante.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 22 de abril de 2003

Curso da Unerj estimula
aprimoramenro de Textos

Produção de textos

C0111 o objetivo de incentivar a produção de textos, o Centro

Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está ampliando as

altemativas de cursos de extensão,

Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais

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

8h30rnin às 12horas.

Fazem palie do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da língua, estrutura e funcionamento da

comunicação, o tripé da comunicação, coerência a coesão

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

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

texto criativo.

tnforrnaç_ges e inscríções pj o curso de
Produção de Textos:
UNERJ Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias Bloco E

Fone: (47) 275-8200 Ramais 8249/8253
e-mail: ��ten§ao@unerj.br

(Assunto: Cursos de Extensão)

UNERJ
Contro Unioersrnirlo de Jarayoá do· Sul

veículos
ASTRA - compra-se, 00, vermelho ou

verde. Tratar: 372-1799 ou 273-5192.

ASTRA - vende-se, 95, grafite, v.e.,
t.e. R$ 9.000,00. Tratar: 372-3412.

CHEVETTE - vende-se, SL, 83, gasolina.
R$ 2.800,00. Tratar: 376-2593 ou 9903-

2826.

CHEVETTE - vende-se, 86, motor e

estofados novos. R$ 2.700,00 entro +

14x R$ 148,00. Tratar: 370-3643 c/
Marisa de manhã.

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

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

9975-2112 c/ Gerson.

CORSA � vende-se ou troca-se, 99.

Tratar: 375-1984 c/ Sérgio.

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

KADET - vende-se, 93, EFL.EFI; d.h.,
v.e., t.e., d.t., d.d., suspenção a ar'.

R$ 8.000,00. Tratar: 370-6085 ou 9113-

7336.

LOGUS - vende-se, Cl, 93. R$

3.000,00 entr. + 26x R$ 268,00. Tratar:
9113-4728.

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.

MONZA - vende-se, 83, Hatch. R$

2.500,00. Tratar: 276-0478.

OMEGA - vende-se, 94, CD, 3.0,
automático, compl., c/ teto, bordá.

R$ 15.000,00. Tratar: 370-8381

OMEGA - vende-se, GLS, 93, preto,
a.c., computador de bordo, farol de

milha, rodas, cd, 4 pneus novos. R$

13.500,00. Tratar: 372-0068.

OMEGA - vende-se, CD, 4.1, 96,

compl., GNV. Tratar: 371-7542.

S-10-vende-se, 96/97, 2.2, gasolina,
cornpl, Tratar: 370-0919 c/ Carlos.

VECTRA - vende-se, GLS, 97, brnaco.
R$ 18.,600,00. Tratar: 9975-4623 c/
Elvis.

CORREIO DO POVO 3

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

VECTRA - vende-se, GLS, 97, com
ABS e GNV. Tratar: 9975-4623 c/ Elvis.'

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

3574 c/Waldir.

PALIO - vende-se, EDX, 98, v.e., t.e.,
som, rodas esp., 4p, vermelho, trava

p/ criança, 1.\. R$ 11.500,00. Tratar:
276·0793 c/ Divanilson após 19hs.

PALIO - vende-se, EDX 1.0, 98, 4p,
gas., vermelho, a.q., a.f., v.e., t.e.,
trava interna de porta malas, I.t., d.t.,
trava para crianças. R$ 10.900,00.
Tratar: 370-8928.

.

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

menor valor. Tratar: 371-5038.

Especíalízada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

, usadaS
Novas eMotos .. da e'saldo

-

Entra 36x fíxas-

em 'até
.
pIanoS'ocotr1

consór'ifomeses.até
.' fi. fanais e Importadas

BiClcle�:Ça:�A_cessórioS
-OfiCIna ..

· a semjuros
Crediário 1+ JX

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA· CONSÓRCIO

if 370-5999
MOTOS

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

• Consórcio com planos até 60 meses.

TABELA DE USADOS

LVirago 250 98/98 Preta
-"�""'''''''''''_''�'''W''''''�'''''''''�'''''''''' '��_'''''_'''' �"'",,�m�__,,·,.,.,·,·····NN.'W.·_"·_'·_Y�.W

Y�N·h".'·.·_�"""""�.�'_W.W'_'·_'''�''�_=�

Av.: Prefeito Waldemar Grubba, 3.44.9 * Defronte. ao DG da WEG

Horário de Atendimento 08:00 as 18:30 - sem fechar para o almo o

PEÇAS � AC.ESSÓRIOS - OFI.CINA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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$17.500,00
R$ 35.00q,00
R$ 13.500,00
R$ 14.500.00

Financ ia

Kangoo express 01 branco G
Ka 99 cinza G
Ka . 99 prata G
Gol Special 00 azul G
Gol GL 1.0 95 branco G
Gol! GL compl. 99 azul G
Parati cn. 16v 99 vermelho G
Palio 1.0 96 vermelho G
Palio 1.0 4p 00 verde G
Santana GLS 91 cinza G
Pampa 1.8 90 verde G
Fusca 1300 80 vermelho G
Fusca 1300 81 branco G
Tipo SLX, compl. 95 cinza " G
Monza c/ CD 93 prata A

��gg� t· Euro (�� ��;:elho �
Escort Hobby 96 azul G
Moto CB 450DX 88 cinza G
S·10 95 preta GNV
Blazer DLX 99 branco D
FAOOO c/ d.h. 85 bege D
FAOOO 79 branco D
MB 709 93 vermelho D
Gol 1.0 compl. 97 branco G
Corsa Sedan v.e., t.e. 99 prata G

Com r.a Vende Troca

370�3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã &0 Sul· se
Corsa 4p
Gol GIII
Gol GIII
Corsa Wegon GLS, compl.
Mareá Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gal, 1.6, MI, compl., 4p
Ka, 1.0, trio elétrico
Escort GL
Gal, 1.0, MI
Go11.0
Blaser OLX, 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.i, 4p
Monza SLE

Branco
Cinza
Branco
Cinza
Cinza
Verde
Branco
Prata
Prata
Vermelho
Vermelho'
Preta
Vermelho
Verde I

Prata
Verde
Azul
Cinza
Vermelho
Azul
Branco
Vermelha
Cinza
Azul

FIAT Palio EDX, 4p 97 laranja R$ 10.950,00
Palio ED, 2p 97 Branco R$ 9.700,00
Tipo 4p, compl. 95 Azul R$ 8.600,00

,Prêmio 86 Vermelho R$ 2.500,00
.
VW Gol, 4p 99 Branco R$13.800,00

Gal Cl, MI 97 Branco R$10.300,00
Kombi cabeçuda, GNv97 Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00
GolfGlX, compl. 95 Prata R$12.500,00
Gol 94 Branco R$ 7.500,00
Santana GLI, 4p 94 Cinza R$10.600,00
Voyage, Gl 89 Cinza R$ 5.600,00
Parati Cl 89 Cinza R$ 5.900,00

GM Vectra CD 94 Azul R$14.000,00
Kadet c/opc, 94 Branco R$ 7.300,00

D-20 alcamino, 2p, compl. + rodas 93 Branco R$ 24.900,00
FORD Escor!Gl 94 Azul. R$ 8.500,00

Av. Prefeito Waldemar Gruba, 3747 - Jaraguá do Sul

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

G
G
G
G

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

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

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

01
98
96
90
02
01

G
G
G
G
G
G

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

94
03
96
91
02
97

G
G
G
A
G
G

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

01
97
93

"91

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

l_. AV. 'PREFEITOWALDEMAR GRUBA, .3809 - BAIRRO VIEIRA � JARAGUÁ DO SUL
-·-

._, ....... __ �_' '_ .. r_. �_ ... _ .. _. __ . " .... _._ ...
,
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Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

4p, VE, TE, lT, DT, AQ
V.E, T.E., l.imo., Oesemb.
cy opc.

d.h., Aq It dt, 1.6
c/ capota de fibra

Limp. Oesemb. Ar q.
completo
4p, OH; 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

RuaPres. EpitáciOPessoa, 1170
Uno SX, 1.0 97

Uno SX 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

Go11.8 91

Parati,1.8 91

Verona GLX 90

Gol 88

Chevette 85

charnpagne
verde

cinza

branco

branca

azul

bordá

azul

azul

verde

bordá

bordá

cinza

azul

marrom met.

champagne
branco

branco

Gal MI 1.0, 4p 99
Gal Mi 1.6 2p 98
Gol CLI 1.8, desemb., ar qte 96
Fusca 1.300 78

GM
Astra Sedan GI 2.0 completo
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb. 00
Corsa Sedan, GL, 1.6, 4p, v.e., t.e., alarme 99
Corsa Wind 94
Çorsa Super, 4p, v.e., t.e., alarme, I.t. 98
Omega Suprema GLS, 2.0 94
Vectra GLS, 2.0, compl. 95
Apolo 1.8 a. q., desemb. 92
Monza SLE, 4p, compl.

.

92
Kadett SL, desemb., Pers. 91
Chevette, SL, 1.6,álcool 89

FORD
Ka 1.0 para-choque pers. 00
Escort Guaruja 1.8, 4p, trio 92
Verona 1.6, a.q., desemb. 92
F-l000, diesel, motor MWM, v.e. 91
Escort L, álcool, desemb., A.q. 89
Toyota Bandeirante mod Jeep p/ 5 pessoas 84

, N ,

Rua Joao Januario Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903-2936

FIAr
Palio EX, 1.0, tire, 4p v.e, te., limp., d, 01
Uno EX, 4p, compl. 97'
Tempra, IE, 4p, compl. 96
Uno Mille, limp. desemb., 91

VW

l"ajm:IS;8_6_&-!:w��!!!LM!19l!Jl1dtrui�i.Ka 1.0, gas, 98 vermelho

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

Gol MI1.6, gas. 97

Escort Verona 1,8 gas.16v 97

Omega GlS, gas. 2.0 94

cinza meto

vermelho

prata mel.

azul mel.

azul

prata mel.

marrommet.

EscortGl, gas.
Uno Mille, LO, gas.
Parati L6, álcool

Kadett SlE 1.8 gas.

Gol Cl, 1.6, gasolina

Voyage Cl, 1;6, gas,
Monza ClE, 1.8, s.

opata 4cc, relíquia, gas.

91

91

89

89

89

88

87

78

marrom

branco

verde mel.

bege
branco

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, lO

neqocros
neste espaço'!

branco
azul met.
branco
azul

prata
prata
branco
bege

branco
branco
prata
prata
prata
prata
branco
bordô
branco
verde met.

dourado
preto
azul met.
vermelha
cinza

vermelha iuaWalter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocios
neste espaço!

370-9365 - 9997-9122
Gol16V4p
Gol Plus, prata
Florino
Gol
Gol

Pampa
Escort,alc.
F'IOOO
Pampa
FMonza, compl. - ar, alc.

, ·1000
Belina, branca
;ampa, álcoolassal
Uno, álCool
Corcell12p
Corcel I
C'IO d, lesei, reliquia

99
96
94
93
92
92
92
91
91
87
87
86
86
85
85
80
72

R$13.500,00
R$ 9.500.00

R$ 100(},00
R$ 7.200,00
R$ 6000,00
,R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 28.000,00
R$ 6.000,00
R$ 5.000,00
R$18.000,00

. R$ 2.500,00
RS 3.300,00
R$ 3.500,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.200,00
R$ 9.500,00

4rduíno
Veículos 371·4225

Corsa Sedan Sv. 00/01 Branco

Ranger XL Cabo Dupla cornpl. 00/00 ,Branco

Corsa Sedan Super, 16v,
UnoMille. EP 4p
CorsaWind 4p a.c.

Saveiro 1.6

Uno Mille, .4p, v.e, t.e
Corsa Wind, 2p, 1.0
Uno Mille

Parati CL, 1,8, 2p

99/00 Branco

99/00 Cinza

99/99 . Branco

99/99
98/98 Azul

97/98

Caraguó
371-4000

.:
Soveiro

Go11.0 16V Plus

Pólo 1 �6
Gol Cl1.8

Go11000.1

Go1Cl1.8

GolCl
GoIGl1.8MI
Gol16V

01/01

01/01

02/03

97/98

96/96
96/96

95/9,6,'
.

'. Verde

98/99 PraIa

98j99
� Verde

97/98 Branco

02/02' 'Cinza

97/97 Branco

97/97 Azul

98/98 Cinza

96/96 Verde

93/93 PraIa

93/93 Vermelho,
98/99 Azul

VW
VW

VW

VW

VW

VW

VW

VW

VW

VW

VW

VW

VW

flAT

flAT

fORO

fORO

GM

GM

GM

GM

Prata

Vermelho

TitanCG 125

Gol LO equipadíssimo
Astra GLS 2.0, 16v, sedan, 4p
Silverado DLX, compl.
Fiesta 1.0 c/ rodas
K?wasaki ZX7

Kawasaki KX 125

Gol CLl1.6

Azul G

Vermelho 00 G

Branco 99 G

Branco 98 D

Prata 97 G

Amarelo 97/01 G
Verde 96 G

Bordo 96 G

Branco 96 G

Prata 96 G

Preta 95 GNV

Verde 95 G

Prata 95 A

Bordo 95 G

Preta 95 G

Verde 95 G

branca 94 G

Dourado 94 G

Bordo 93 G

Vermelho 93 G

Prata 89 A

Branca 86/91 D

Bege 85 G

Preto 85 G

Azul 72 G

Quantum

Gol Speciol
GolMI

Pore+i Gl, 1'.8

Palio Weekend 16v

Uno Mille IE

Escoti Hobby
Escort

Astro GlS 2.0

Corsa Wind

Vectra

Monza

97/97

97/97

93/93

compramos seu carro usado
.

R: Bernardo Dornbusch;aOO':'B�;p�ndi

Go11.0 Plus

Fiesta
Uno
CG Titan
Corcel Ii

_

Courier, 1.3
Goll.0
Prêmio CS
Gol,1.0
Corsa Wind, 4p, d.h,
Gol Cl, 1.6

.

;
••• 0 ••• • ••••

Rua Ângelo Rubini, 777 - Barra do Rio Cerro (defronte PostoKm 7)

Tempra HLX, cornpl.
Ranger STX cab estendida cornpl.
Jeep 1.6, 16V, 4x4, equipado

I
voyage CL 1.8, ale.
Santana CLI, 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, cornpl., c/teto
Escort Xr3 equipado c/ teto 2.0
Belina L 1.6

D-20, cabo dupla, compl.
Uno CS 1.3
Uno CS 1.5
Fusca 1500

, .

neqocros
.

neste espaço!

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Dlarildo
,

U70MOVEIS
Clio Sedan RT Preto

lí:iiza, 1.á, 16v, compl. Branco
Megane RN Branco

Corsa Sedan GL 1.6 cornpl. Azul
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 'Azut
Ka Cinza
Uno S Vermelho

Tipo Preto
Marea ELX Cinza
Gol GIII, 2p Prata

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

R$ 24.500,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 15.500,00
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
R$ 4.800,00
R$ 8.300,00

I R$ 21.500,00
R$ 14.800,00

Fone/Fax: 370-2769
AV. Prefeito Waldemar Grubba, 3771 - Centenário

·:�7�?t�if��";: '�'�-,"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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6 CORREIO DO POVO
TERÇA-FEIRA, 22 de abril de 2003

Gal - vende-se, GL, 88, 1.8, álcool.
R$ 4.800,00. Tratar: 370-1161 cl Luis.

5p, trava pI crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-8928.>1'·8,··-"." ,.:. G·RUPOS GERADORES DE ENERGIA

*Venda ...to,a�ão *Consertos "Montagens .

RURAL - vende-se, 4x4, cl 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.

Gal - vende-se, 89_ R$ 5.200,00.
Tratar: 9955-8710_Irm.âquln,."Ii'ldústrla,

.. Comõrolo Lld,,_ - ME prata R$ 14.500,00
branco R$ 12.500,00
vermelfia R$ 13.900,00
prata R$ 11.500,00
bordô R$ 11.500,00
chumbo R$ 12.500,00
verde R$ 18.500,00
branco R$ 9.700,00
prata R$ 14.500,00
branco R$ 7.000,00
preto R$ 6_900,00
preto R$ 6.900,00
branco R$ 5.900,00
bege R$ 3.800,00
branca R$ 4.500,00
cinza R$ 4.500,00
bege R$ 3.500,00
branco R$ 3.500,00
cinza R$ 4.500,00
verde R$ 2.800,00
bege R$ 2.800,00
verde R$ 29.500,00
chumbo R$ 45.000,00

I

Celta, 2p, 1.1., d.t. 01
Gol Special, 2p 01
Van Furgão, 2p 99
Corsa Super, 2p 97
Corsa Super, 2p 97

Escort, 16v, 4p 97
Vectra GLS, 4p 97
Gol, i.o. 2p %
Vectra GLS, 4p 94
Gol, 1.6, 2p 91
Apolo,2p 91

Voyage,2p 91
Elba,4p 91
Chevette, 1.6 88
Parati 88
Parati as
Escort 85
Fusca 85
Parati 83
Fusca 82
Chevette 82
Suzuki Jimy, 4x4
Pajero, compl., cl som ss

•

Trabalhamos com vendas e consertos:
- Mofore� Estacionários - Motoserra
-Icve Jato - Ro{odeira • Assistênda 24 hs
. Aspirador - Mo-tobombus www.irmaquinas_cib.net
- Compressor • Enlre outros., irma;qu;JlDS@uol.com.br
Rua (er. PrlX_�pio Gomes de Oliveira, 1651 • (e,ntro· J0((1911" do Sul

Gal - vende-se, 87. R$ 4_600,00.
Tratar: 275-1467.

Gal - vende-se, 99, ou troca-se .

Tratar: 375-1984.
TOPIC - vende-se, 98, 16 lugares,
prata. Aceita-se como parte do
pagamento material de

construção.Tratar: 9121-8610 cl Cleber
ou após 18:30h no 372-0924.

GOL - vende-se, 83. R$ 2.300,00.
Tratar: 9133-9510.

cl isufilm, mo d. Europeu. R$
10.000,00. Aceito troca. Tratar: 275-
2634 ou 371-6238.

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.

KA - vende-se, 99/00, compl. Tratar:
273-0842 ou 9965-0703. F-600 - vende-se, 75, motor 1113, caixa

de 5 marchas. R$ 10_000,00_ Tratar:
275-6179.

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

PICK-UP CURRIER - vende-se, 02, 1_6,
capota marítima cl Sto Antonio e mata
cachorro na frente. Tratar: 371-6138
cl Grilo.

UNO - vende-se, 93, verde. Ou troca
se por carro de maior valor galou corsa.

Tratar: 9965-8875 cl Ari.

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

FORD350-vende-se, 72, motor608.
R$ 8.500,00. Tratar: 275-6179.

FORD 4_000 - vende-se, 82, motor
MWM. R$17.000,00. Tratar: 275-6179.

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

PARATI - vende-se, 96, GNV. R$
9.500,00. Tratar: 373-0302_

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

vermelha. R$ 4.500,00. Tratar 2750127.pare. R$ 262,00. Tratar: 273-5281.
MB 1.61.8 - vende-se, 91, no chassis.
R$ 50.000,00. Tratar: 275-6179

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

UNO - vende-se, 96, verde. R$
2.500,00 + finan. Tratar: 371-0462. XlR 1.25 ES - vende-se, cf partida,

vermelha, 01. R$ 4.500,00. Tratar:
275-0127 cf Ademar hor. comI.

CG TITAN - vende-se, 03, cl partida e

freio a disco, verde. R$ 1.200,00 + 24
pare. R$ 203,00. Tratar: 273-5281.

MB 608 - vende-se, 78, na carroceria.
R$ 19_000,00. Tratar: 275-6179.UNO - vende-se, EX, 99/00, step si

uso, azul mel. R$ 10.500,00. Tratar:
371-4835 cl Marcos hor comI.

SANTANA - vende-se, GLS, 91,
compl., 2p. R$ 7.900,00. Tratar: 275-
0777.

MOBllETE - vende-se, 85. R$ 350,00.
Tratar: 372-3837.FUSCA - vende-se, 75. R$ 2.300.00.

Aceito troca. Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033 hor. comI. MOBllETE-vende-se, 86. R$ 310,00_

Tratar: 372-3837.

SAVEIRO - vende-se, CL, 99, 1.6 MI.
R$ 12.000,00. Tratar: 375-0340.

MÓDULO - vende-se, Piramide 800.
R$ 150,00. Tratar: .371-9363 cf
Eduardo.

CBR450- vende-se, 90, Honda. Tratar:
372-2267 cl Josué.FUSCA - vende-se, 75, vermelho, cl

documentação em dia. R$ 1.300,00.
Tratar: 372-1037.

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

VOYAGE - vende-se, 92, 1.6, álcool,
azul mel. Tratar: 372-3548.BELlNA - vende-se, 84, prata, motor

novo. R$ 2.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033 hor. comI.

CBX 200 - Vende-se, 99. R$ 4.100,00
à vista. Tratar: 9963-5287 cl Rogério. MÓDULO - vende-se, Piramide 800

(roxo). R$180,00. Tratar: 371-4835cf
Marcos hor. coml,

VOYAGE - vende-se, 91, Cl, 1.6. R$
5.000,00 + 11x R$ 160,00 ou R$
6.600,00 à vista. Tratar: 275-2165 cl
Ocimar.

FUSCA - vende-se, 80, cl rodas

esportivas, motor novo na garantia.
Tratar: 371-7542.

RD 350-vende-se, 86. R$ 3.000,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033 hor. comI.

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

ESCORT - vende-se, 92, compl.,
gasolina. R$ 6_300,00. Tratar: 370-
0919 cl Amaral. PNEUS - vende-se, 4 pneus de Pálio,

seminovos. Tratar: 370-7129.
GOl- vende-se, 81, reformado, motor
novo, documentação em dia. R$
2_600,00. Tratar: 370-2217.

VESPA - vende-se ou troca-se, PX
200cc, 86, vermelha, cl capacete.
Tratar: 371-1335.

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

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

REBOQUE - vende-se, de Gol GIII.
Tratar: 275-2264.CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,

prata, airBag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

GOL- vende-se, 96, �,O, 2p. Troco por
carro ou moto. R$ 8.900,00. Tratar:
9132-9695. RODAS - vende-se, Bino. aro 15. cf

pneus. R,$ 650,00. Tratar: 371-7260.
CG TITAN -vende-se, 02/03, cl partida
e freio a disco, azul. R$ 600,00 + 33

XlR 1.25 ES - vende-se. 01, vermelha.
Ou troca-se por XR 200, '/2, branca ou

ESCORT - vende-se, XR3, compl., 93,

�,��;:>

E' ()RTUNIDADlf�PA
éOM.PRA'R O"NOVO eLIO.

EXPRESSION 1.0 - 16V
Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Apoios de Cabeça Dianteiros e Traseiros
reguláveis em altura, Bloqueio de Ignição por Transponder, 8rack Ught, Conla
giros, Volante regulável em altura, Lanterna Traseira de neblina, Cintos de
Segurança dianteiros e traseiros retráteis de 3 pontos com Lei, Iluminação no

Porta-ma/as, Protetor de Cá/ter, Travamento Automático das Poriase partir de 6
km/h, Limpador/Lavadore Desembaçadordo Vidro Tteseuo.

0""""11-9 o/o,'-r a.m.

ENTRADA

+ 12 X

Com Pintura Metálica + Frete
Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

�.
RENAULT

Rede Renault, 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave ITAJAí
348·8460

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435·3700

(1) Co_nttiçiKJ \I;1;lidil ,!.ara f,nmlGia�tnt() oarrs TllXO I�a juro!>, 1�1: o.�?'y" .�.�l, �Ulm este veumío. Futarrciamerrkr coe ( G.rÓ-di'!(1 Dimlrl uo G:on!tumidor ,(XH'1l eetrerm 11n 035% (lo ....<I�()!" do vefoulc i· solá,. �il"!iHldtld� ern 12 VIl7.f.IS com TB.x;� Cuente l::<nHix,HhllJO OA��•• 1.1'11, � 10r. F'lrli!mC��illriINl�1) H���;w�1 "tOt'.'I)" da CiE" di} Cr�d'i!<J:rl".'.lnd",('oVJH{?�' jF��'U�'1n1�t)to, t-1:f)t.""ld1t ü':l SI'MiI. 'r���l ue ,thw1tml oo GtfJ��i�Q ( fAC) "j',() jpdlJl>.a. C(\\dil.o .\l�jj�,t{) '" (j()�\1I$(1 ':!' ''n)!OV'lÇ'tJO C,) C'.{l<l:11$.tm, I'-, !!o t.�''Io:f,l:'i �tI<.1,õti'iE') �f)r .{l11(?,rMIIHI IW f'KI!,)\Iut'JJf11 r'IliJ(1,\n;';'M; :'il,\}l'litk;,�I.I'�'�� 1\>0 1!!(Jr(;.'1(10 fir:m�f)It'(l: �.nr*� prthi'«J aviso, (J} �'l�{')�:I, I:;:{lra Pi'l-::f.:'I1l1u"t{) it "M..tI.l i) i ou, f'�I,::\tl-vi;'I;,I1�l'tQ ;'::1\1>,p·ar�I.() H!)v<1 R�!l"!iHJ�1 Cllo b<pwssmfl �'!}",1HV ?(K)� I ,2003. Com:li{iiofi ',';ljld;�H na uete do p�jblic"1t;ii<, dol!tl�! Imúnl:l() ·I�J �mql1l1f\to durarern os H�I�)qlJ;l��;. Pum f)"I;1U}m� lflfotmIH.;óO!i sobre c �.'.'S.I<lqut. ;jn.Gldll G(�"lc(�M.iol\B(tn, IIQllf! (UiOO'S5 S61f) ou ccnsune.sou Cn�I{,.o5�fOI'fl:tl.iJ R�/Iululi. Fetos pllm hn� ·Wdbh()l.Anos '. AlqLm�,;.�t�!nsItl'.)t;(r';\l!�k'� u (� n��t.lt)tl..mjf)� nd�I(\' m{�i(ln;!� :) ...�ic;t�)*� sao ()pr;IO�l.Ii'" �'" IV:��t�I(!HH1' cf ve-sces e�ptidf1e... � .. A f{('t(J;\h.cll de nmM! rWH.,rY",� i� dlt(lil<) dfl t_IIOfi'Al' :f:\ fJ:\.p(,.'/�illt.·"'C;ç.t.·s (lt:fllfI '�'úiWI(.l.Ml�1\ Wt\vt() avtsc. E$:;tnt v(li(:1)I(,:I:\ 4J!,i}iC) �rn .cf.\{"lfc,mrlidwJfJ (.'l)I'H {J pNOÇONV'I� � Pf(XlWr"l:l d� CQI')ll'Ql\1 do rlt>llltç[J{} dI} IV ,)(.Ir V...K;;l(�AW(jmCl[()n;:�. C,mos on :S��!1Uf'llrH;;il era lXlllltu,l(1 com l-\Ir HH!jS servnm vidas.
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diversos
BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

BAR - vende-s e , cl jogos,
cancha de bocha, no bairro Vila

Nova, ótima clientela. Tratar:

370·0548 cl Amauri.

BATEDOR - vende-se, de bife,
elétrico, pI açougue. Tratar:

273·1416.

BIBLlA - vende-se, ano 1867,
vendo pela melhor oferta da

Vulgata de Portugal (Lisboa).
Tratar: 9117-1083 cl Vanderlei.

BICICLETA - vende-se, caloi

alumínio, 18 marchas. R$
150,00. Tratar: 370-8381 cl
Jeferson.

BICICLETA - vende-se, Mountain

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

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

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.
R$ 40,00. Tratar: 370·8882 cl
Salete.

CELULAR vénde-se, 2
celulares. Tratar: 9955-2442
ou 376-2026.

CELULAR - vende-se, Nokia

8265, Neo Global c/ conta. R$
350,00. Tratar: 9109-7172 cl
Jeison

CELULAR - vende-se, Ericsson
T18D. R$ 220,00. Tratar: 370-
8381.

ASSOTERAPEUTA
Rolf Hafemann

Massagens em Geral

ir 370-1732
Após às 18:000s e feriados pelo telefone:

372-2619 / 9909-2056
Rua Joaquim Francisco de Paula, 1588 - Chico de Paula- Jaraguá do

Bike, seminova. Tratar: 370-
0548 cl Amauri ou 371-0882
cf Rose.

CACHORRO - aceita-se doação
de poodle adulto I
acasalamento: cl 2 fêmeas.
Tratar: 373-3787 cl Noeli.

CACHORRO - doa-se cachorrinha
(mistura de pequiue s cl
Pincher). adulta. Tratar: 373-
3787 cl Noeli.

CACHORRO - vende-se, Pincher'
nº 1. Tratar: 373-3787 cl Noeli.

CACHORRO - vende-se, Pincher
adulto. Tratar: 373-3787.

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

CAMA - vende-se, de solteiro.

CELULAR - vende-se, Nokia, da
Global. Aceito tapete de sala no

negócio. Tratar: 370-7312.

CELULAR - vende-se,. LG, Joy
Free, azul. R$ 250,00 ou 2x R$
140,00. Tratar: 275-2165 cl
Ocimar.

CERCADINHO - vende-se, cl
1,20 x 1,20 de madeira, novo,

R$ 50,00. Ou troca-se por bebê
conforto. Tratar: 372-3622 cl
Karine.

COBERTA - vende-se, de pena,
de solteiro e cobertinha de
bebê. R$ 70,00. Tratar: 370-
7312.

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

DVD - vende-se, Panasonic, cl

CORREIO DO POVO 7

PLANETGAME
• VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERId.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAl.

MP3, seminovo. R$ 400,00.
Tratar: 273-5281 cl Anita.

ENFESTADEIRA - vende-se,
semi nova. Tratar: 370-3561.

ESTEIRA - vende-se, elêtrica,
Athletic 2000, sem lona. R$
200,00. Tratar: 9113-4728.

ESTUFA - vende-se, 2, pi secar
cogumelo. Tratar: 374-2152.

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

Presley. Tratar: 370-3561.

FITA - vende-se, fitas pi
Nintendo 64. Tratar: 9117-
1083 cl Vanderlei.

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

FOGÃO - 'vende-se, cl forno, 4

bocas, seminovo. Tratar:
372-0203.

FORNO - vende-se, elétrico (itc,
auto limpante), branco,
seminovo. Tratar: 370-0548

cl Amauri ou 371-0882 cl
Rose.

FREEZER - vende-se, horizontal,
Consul, branco, 310 litros, cl 3
meses de uso. Tratar: 370-
0548 cl Amauri ou 371-0882

cl Rose.

FREEZER - vende-se, cl 3

gavetas. Tratar: 373-3787

FREEZER vende-se,
horizontal, consul, branco,
310lts, cl 3 meses de uso.

Tratar: 370-0548 cl Amauri ou

371-0882 cl Rose.

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

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

INDU RANCE - vende-se, 2k,
bobina dupla ou HMS. R$
380,00. Tratar: 371-9363 cl
Eduardo.

JAQUETA - vende-se, de couro,

preta, feminina. R$ 100,00.
Tratar: 275-0849 cl Vivian.

·.·····7-·..-.- O'
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Ruo Exp. Gumercindo do Silva, 161 - Centro 00 lodo do Hotelltajora - Jo�oguá do Sul

LANCHONETE - vende-se, em

funcionamento, cl clientela
formada, Tratar: 275-3118.

LANCHONETE - vende-se, e

Pastelaria, totalmente
mobiliada e equipada.
Localizada ao lado do terminal
rodoviário. Tratar: 9962-2436.

LOCADORA - vende-se, Star Mix,
rua Maria Humbelina da Silva.
Tratar: 371-2525 ou 275-
0945.

MÁQUINA vende-se, c/
marcenaria. Tratar: 375-2213
ou 375-1536.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-3561.

NOTEBOOK vende-se, cl
Windows e Internet, cl maleta
original. R$ 550,00. Tratar:
370-3320.

PALM TOP - vende-se. Tratar:
9955-2442 ou 376-2026.

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

PORTA - vende-se, 1 porta de

correr, 3,OOx3,60. 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 cl Rafaela.

PROCURA-SE - jovem senhor de
40 anos procura jovem senhora
de 25 a 35 anos, para uma

amizade ou quem sabe um

futuro compromisso. Tratar:
9101-8805.

PROTETOR - vende-se, de berço,
cortina e cesto de
medicamentos pI quarto de

bebê, cor azul. R$ 50,00. Tratar:
371-6238.

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

SAXOFONE - vende-se, MIB.
Tratar: 375-2213.

SORVETERIA - vende-se ou troca
se por terreno. Tratar: 370-
4509.

TÁBUAS - vende-se, 40mts de
tábuas para caixaria e 56
escoras. R$ 120,00. Tratar:
371,7·733.

TALHADEIRA - vende-se, nova,

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, €1 desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.
Também financiamos veículos.
Rua João Planischeck, 293, s/6.

Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

cl nota fiscal. Tratar: 370-
3561.

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

TíTULO BAEPENDI - vende-se.
R$ 200,00. Tratar: 275-2364

cl Walter.

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

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

UNIFORMES - vende-se, do Cal.
Urbano Teixeira Fonseca. tam.
M, 10 e 14. Tratar: 373-3787.

VENDE-SE - freezer grande + 2
balcões graride s + 1 caixa

(panificadora) e 1 forno grande.
R$ 2.300,00. Tratar: 273-
0769.

VENDE-SE - 1 porta de vidro,

Faqueiro Alemão
Vende-se - 72 peças de

Aço Inoxidável

trabalhadas em dourado
e maleta c/ segredo -

Marca: 18/10
EDELSTAHL ROSTFREI�

2,OOx3,OO, 3 janelas de ferro,
8 portas, de madeira, caibros

pi 1 casa de 7,OOx9,OO, 39
folhas de eternit. Tratar: 275-
2169.

• PLAYSTATlON-2
• xeox
• PLAYSTATION ONE
• OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOYCOLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME cuee hórarlodeatendirnfIJlo: seguridaá Slgoodadas 10:00 ãs22:00

Rua: Sertha Weegue ,1087- Sarra·Jaraguá do Sul· E·maíl pJmetagame@ib!�l�

Tratar: 275-2853 comI. -

9121-7189 à noite

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

VIDEOGAME - vende-se, Dream

Cast, cl 2 controles, 20jogos,
1 memory card VMU + 1 rambol
Pac. R$ 450,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME vende-se,
Nintendo 6.4 .. R$ 220,00.
Tratar: 370-8381 cl Jeferson.

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

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

VIDEOGAME - vende-se,
nintendo 64, cl 1 fita, controle,»
memory cardo R$ 250,00.
Tratar: 371-2646 cl André após
20hs.

VIDEOKARAOKÊ - vende-se,
marca Raf Electronic com 200
músicas na memória, 2 meses

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

acompanhantes
Você quer viver

momentos de prazer?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground
• Ambientes decorados e mobiliados

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnke,

Perto do Clube Beira Rio. Plantão
de Vendas

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

Royal Barg Cenier

Jaraguá do sul -sc

.;..i
u

O
"Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blurnênau)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



anielLucena interpreta
eto Guedes ao pôr-do-sol
JARAGUÁ DO SUL - A

daçãoCulturaldeJaraguá
1 Sul promove, a partir das
liJ00 de amanhã, na Praça
,kgela Piazera, a segunda
cão do Projeto MPB ao

ro;.do-Sol, desta vez com o

lntor, compositor e

'&tWUenristaDanielLucena,
.

.

rerpretando canções domi
�iro Beto Guedes. "Sol de

""Q d ."

vera, uan o te V1 ,

limar d� índio" e "S,al. da
'lffa" estao entre as musicas

twlhidasporDaniel Lucena,
l.êtambém deverá apresen
�mcessos como "Nas ma

lois do sul do mundo",
tertas amigos" e "Dança

molhada',', da extinta Banda

Expresso,grupo que o artista
integrava na década de 80.
Com cinco CDs gravados
em sua carreira, que iniciouem
1983 como líder e vocalista

da Banda Expresso, Daniel
Lucena é natural de Lages,
mas reside em Guaramirim,
atualmente.

O diretor de atividades

culturais da Fundação Cul

tural,MiguelÂngelo dos San
tos, lembra que o objetivo
do Projeto MPB ao Pôr-do
Sol é divulgar a vida e a

discografia dos grandes ar

tistas damúsica popular bra
sileira.

CURSO DE LíNGUA POLONESA:
IÁBADOS DAS 14:00H\ ÀS 18:00H cf o prof. Elias Kasmirski.

�Iormações pelo fone: 275-1300

BREVE HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO POLONESA NO BRASIL

Em 1.869 chegaram para o nosso país os primeiros Imigrantes
poloneses provenientes da aldeia de Alt Schalkowitz (Silesia) ,

que naquela época pertencia ao reino da Prussia , com destino a

Brusque. Devido as adversidades ( os lotes concedidos da

,Provlneia de Santa Catarina serem pouco propícias para o cultivo

agrícola) r os poloneses abandonaram a cotonte, liderados por
Sebas!iá\l Ed''lundo 1Alf}e-Saporski e pelo Padre Antonio Zielinski.

Esta grande saída deu-se em setembro do ano de 1.871. quando
�maram 164 pessoas para o Estado do Paraná.
Em 1.872, vieram para a atual região de Indaial em torno de 1.00

lamílias polonesas.
Em 1.873, pelo Porto de São Francisco, vieram mais de 258

pessoas, sendo também encaminhadas para Curitiba ( Paraná) r

com a autorização do Presidente da Provincia daquele estado, Dr.

frederico Abranches.
Até 1.876, estabeleceram-se nas várias colonias dos arredores de

CiJritiba, em torno de 3.850 pessoas.
continua...

iRóooHISTORYCZNY ZARYS IMIGRACJI POLSKIEJ DOBRAZYUI

W 1869r. przybyla do Brusque plerwsza lmlgracja Polska 'do
BraZYlII z Alt Schalkowltz (SI;iSk), która w tym okresle nalezala

'lIdzaborym do Królewstwa Prusklego. Z powodu sprzecznosclach
Przydzielonych ziem z Provincji Santa Catarina okazujace sie jako nie

produktywne, Emigracja PO/ska, opuscila kolonie, pod kierownictwem
Sebastiana Edmunda Wos-Saporskiego i ksiedza Antoniego Zielinskiego.
WlVrzesn/u 1.871.r. ziemie te zosta/y opuszczone w liczbie 164 osób
Udajace sie do Stanu Parany (do azlsiejszejmiejcowosci Araucaria).
'111872r. dalsze, okolo 100 polskicn roozin, przybylydo Indaial, S.C.
'111873r. orzybyto do portu São Francisco do Sul, dalszych 258 osób

POlskiegopochodzenia.
.

ZOStali przydzieleni do Curitiby (Paraná), przez Prezydenta Parany,
DrFrederico Abranches.
AI do 1876r. usadomili sie 3.850 osôo w róznych miejscowosciach w

obrebie Curitiby.

Tradutor: Bruno Pablo Badura mcbadura@terra.com.br

GERAL

ICELEBRAÇÃO: PÁSCOA EM JARAGUÁ DO SUL MOVIMENTA OS FIÉIS EM PROCISSÕES E ENCENAÇÕES

Procissão de Jesus Morto é um

marco da religiosidade local
]ARAGUÁ DO SUL - A

fé que move montanhas

mobilizou os católicos de

toda a região na Sexta-Fei

ra Santa, quando as cornu

cidades religiosas se uniram

em torno de manifestações
de apreço à figura de Jesus
Cristo. A Igreja Matriz São

Sebastião, como tem acon

tecido há dezenas de anos,

promoveu, às 17 horas da

Sexta-Feira Santa, uma pro
cissão que reuniu milhares

de fiéis, que reiteraram seu

amor a Cristo em uma ca

minhada pelas principais
ruas do centro da cidade.

Também na Sexta-Feira

Santa, a comunidade do Rio
Molha se reuniu em procis
são, realizada às 5 horas,

Horst Ba;" te

A morte de Jesus Cristo sempre emociona os católié s

com a presença de aproxi
madamente 6mi! pessoas. A

procissão do Senhor Mor

to é a principal atividade re

ligiosa do Rio Molha, co
nhecido por sua extrema fé

em Deus. A procissão acon-

tece ao longo da Estrada

Geral do Rio Molha, onde
estão instaladas as 15 grutas
que representam aVia-crúcis

de Jesus Cristo. Para a pro
cissão deste ano, a Prefeitu

ra patrocinou a reforma

completa das grutas e das

imagens da via sacra.

A Paróquia SãoJudas Ta
deu também realizaprocissões
por ocasião da Páscoa, e há

sete anos tem promovido
uma encenação da morte de

Jesus, interpretada por atores
do grupo de Teatro da Igre
ja. De acordo com o diretor

teatral do grupo, Ricardo

Tomaselli, a encenação é feita

por aproximadamente cem

a�pres, que retratam, de for

ma fiel ao que está naBíblia, o
sofrimento de Jesus, desde a

traição deJudas noHorto das

Oliveiras até o momento da

ressurreição. A encenação
aconteceu às 15 horas de sex

ta-feira, e às 5 horas de do

mmgo.

Colégio Nova Era faz

campanha 'de Páscoa
Curso profissionalizante
forma mais uma turma

]ARAGUÁDO SUL-Di- direta do também profes- ]ARAGUÁ DO SUL - Na colocar em prática as habili-

reção, professores, alunos e sor de Matemática e COOf- quinta-feira da semana pas- dades muitas vezes esqueci-
funcionários do Colégio denador pedagógico da sada, mais oito pessoas en- da e, especialmente, provar
Nova Era conseguiram ar- instituição de ensino, Jece cerraram o curso profis- que as atividades artesanais

recadar aproximadamente Pedro da Silva. sionalizante de arranjos flo- podem se transformar em

80 quilos de doces e cho- Ainda de acordo com rais e equibanas (arte japo- símbolo de. trabalho e so-

colates em campanha reali- o professor Anacleto, a nesa) oferecido pelo Sine brevivência. "É muito im-

zada nos últimos 15 dias. De campanha de arrecadação (Sistema Nacional de Em- portante perceber que po-

acordo com o professor teve o envolvimento de cer- prego). O curso foi -rninis- demos desenvolver nossas

de História Osair Anacleto, ca de 40% dos 800 alunos trado pela professora de habilidades artísticas e fazer

já faz parte da filosofia do do Nova Era. As gulosei- artesanatoMaura Besen, na uso de nossa criatividade até

Nova Era esse engajamento mas foram entregues para sede do Sindicato dos Em- para ganharmos dinheiro",
com as questões sociais. a Secretaria de Desenvolvi- pregados da Alimentação. afirma Marisete.

"Neste caso, optamos por menta Social da Prefeitura, Para o encerramento, De acordo com a pro-

angariar doces e chocolates que se encarregou de repas- professora e alunas organi- fessoraMaura, as alunas fo-

para levar um pouco de ale- sar os doces para as famíli- zaram uma pequena expo- ram excelentes e souberam

gria a farrúlias que não têm as carentes do Município, sição dos objetos desenvol- aproveitar a oportunidade.
condições de oferecer uma ''Achamos melhor repassar vidos pelo grupo, integrado Ela explica que o curso é

Páscoa recheada de ovinhos tudo para a Prefeitura por- basicamente por mulheres. profissionalizante e uma for-

aos seus filhos", afirma o que eles sabem onde estão Na .avaliação da aluna ma de oferecer alternativas

professor Anacleto, que os mais necessitados", afir- MariseteBessaniGregory, 28 de renda a pessoas fora. do

contou com a colaboração ma Osair Anacleto. anos, o curso serviu para mercado de trabalho.

! t

�!rfl�ruml
...·.·.·.'.ouCert me

r.e§ish r .0:
B;��co.
Câncer - Clima de forte

o gato não vai

charme! Cor:

'� com a 'sua
. flor da pele.
s fantasias. Cor:

aloque toda a sua

serviço e verá os

.serem postos em

p ,.
mais rápido do que

im d S>0r: Marrom.Virgem� Algumas
mudanças no seu modo de

p ir vão trazer uma

e "'0 relação.

Aql;l'\r_ip\ �ocê estará mais

à 1i"'ht;9.il.�tfojromance poro

::.���Wf;;'���s ds�::eus
dúvidas para a pessoa
amada. Cor: bege.
Peixes - O namoro ganhará
url1�ov pera. Se estiver

sozirlo fina bem as suas

tá.l;ji.c?:'f nquisto e vá à

luta,' . o ai arrasar! Cor:
A�" .

e que precisa
r o clima nas

co ção. Sua

ptiixõo\iFe<JíW7�e rteza, va i

adorar! Cor: Vermelho.

encer os amigos a

em com você. Isso
Ia o se dor bem

essa aventura.
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A foto de hoje, provavelmente, é do final da década de 1930. Retrata o centro da
,cidade, a Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, a partir da atual Rua

Expedicionário Gumercindo da Silva. Note que o prédio da Prefeitura (hoje, museu)
ainda não estava construído. A maioria dos lotes ainda conservava características

suburbanas, ou seja, tinham dimensões maiores que os urbanos e eram utilizados, em

parte, para pequenas atividades agropecuárias.

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

seu tempo foi bem empregado.Barão do Itapacu

C'ONfIRA A HISTÓRIA POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEl

Hotel Laje de Pedra, em Canela, Rio Grande do Sul.
Em 1988, o prefeito Durval Vasel revelava a existência
de um projeto que se achava em fase inicial de estudos e

de viabilidade técnico-financeira para o embelezamento
da área central da cidade, o que mudaria completamen
te o visual. Previa também o plano a substituição de

algumas árvores e a implantação de nova sinalização.
Novamente, e pelo décimo quarto ano consecutivo, a

revista "Dirigente Municipal", do Grupo Visão, publi
cava a classificação dos 500 municípios mais desenvol
vidos do Brasil, aplicando, para tanto, critérios próprias
baseados nos indicadores econômico-financeiros.Jaraguá
do Sul era o 1810 município mais desenvolvido.
A juíza Ione Ramos ocupava, nos próximos dois anos,
o cargo de presidente do TRT (Tribunal Regional do
Trabalho). Era a primeira mulher a ocupar o.cargo
desde a sua fundação, em dezembro de 1981, e a data
da sua posse ainda não estava definida. Entre as metas
de atuação da nova presidente do TRT estava a conti
nuidade da construção da sede do órgão e pretendia
também criar novas turmas no TRT e juntas do Tribu
nal no Estado. Segundo ela, já existiam projetospara a

criação da 3' Junta em' Florianópolis e uma Junta de

Conciliação e Julgamento em Jaraguá do Sul.
O empresário jaraguaense Udo Wagner; presidente da

Federação dos Diretores Lojistas de Santa Catarina, a
convite da direção da Rede Brasil Sul de Comunica
ções, ia integrar o júri para a escolha dos profissionais
do ano na área de propaganda. No total, eram 18
membros - seis de cada Estado do Sul - que esco

lhiam os melhores comerciais veicuiados na TV, no

HÁ 3 ANOS
No ano 2000, as nadadoras Natália Krelling, 15 anos, e

Marina Frutuoso, 13, estavam no Parque Aquático do
Clube Pinheiros, em São Paulo, participando da pré-tem
porada de uma das tradicionais equipes de Natação do
País. Comandadas por Alberto Klar, um dos treinado
res da seleção brasileira, as jaraguaenses pretendiam a

técnica na escola que já revelou ao Brasil o medalhista de
ouro Gustavo Borges. O objetivo era mudar a mentali
dade das atletas, que dividem a piscina neste curso com

nadadores de p��mta, salientava o técnico da equipe de

Jaraguá do Sul, Ronaldo Frutuoso. Natália K..relling foi
um dos destaques da FME nos Joguinhos Abertos, com
duas medalhas de ouro.

A Ferj (Fundação Educacional Jaraguaense) inaugurava,
em convênio com a Prefeitura de Barra Velha, seu campus
naquele município. Localizado na Avenida Governador
Celso Ramos, 200, Centro, o novo campus era com

posto por seis salas de aula com capacidade para 240
alunos, além de ambientes para informática, corpo do
cente, biblioteca, administração, toilettes e zeladoria. Se

gundo a diretoria de Registro e Controle Acadêmico,
Mariza Pradi Floriani Garcia, o campus já sediou, de
julho a dezembro de 1999, o curso Superior Seqüencial
"Educação em Ambientes de Aprendizagem Coopera
tiva". Esperava-se a aprovação do curso de Pedagogia
pelo Conselho Estadual de Educação, para se progra
mar o exame de vestibular naquela unidade.

João 19.30 "Eis que está tudo
consumado. Então abaixou li

cabeça emorreu",

UM GESTO FALA
MAIS ALTO

Outro dia estive em um dos

lugares mais bonitos da nossa

região, .pas seando com nosso

grupo de jovens. Ali havia uma

placa com uma frase que me

chamou a atenção:
Diga-me e esquecerei, mostre

me e gravarei, envolva-me e

aprenderei.
aquiWWTrarfuloll<myít§llll:llS'ál.<Costumo dizer que Jesus muitas vezes
usou linguagem conhecida para revelar o desconhecido. O conhecido elO
o Pão, água, trigo, semente, etc. O conhecido era a salvação, a fidelidade
o reino de Deus, o arrependimento etc. Mas o que de fato marcou a Vld;
dos seus seguidores foram seus gestos. A bíblia diz: "Deus amou o
mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo o que.nele
crê, não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

A páscoa que lembramos nos últimos dias, nos faz refletiras gestos
claros de Deus em relação à humanidade. Deus não apenas falou. Ele
'demonstrou o quanto ama a humanidade. Uma demonstração séria,
abrangente e de valor eterno, do quanto ele deseja que todos sejalllQS
salvos e conheçamos a verdade. Esse gesto de amor ele mostrou lácrul
do ca Ivário por nós.

Aprendo com isso que em primeiro lugar preciso dar uma resposta
pessoal a Deus sobre essa sua declaração de Amor. O versículo me
desafia a crer, acreditar nesse Senhor que morreu pelos meus pecados.
Por isso páscoa é tempo de começar de novo, de mudar de rumo de
atitude, buscando a vontade de Deus para minha vida.

Aprendo tambêm com isso que preciso ser alguém nesse mundo,
disposto a, com meus gestos, dar sinais de Amor de Deus para com meu
semelhante. Muitas vezes não ê lógico amar. Mas desde quando Am�
tem lógica? O amor alimenta, cura, salva, perdoa, pega criança no colo, dá
a vida na cruz, envolve a vida. Quero convidá-lo a deixar-se envolver pelo
amor de Deus em sua vida e a viver sinais do Amor de Deus neste mundo
tão carente de gestos que falam mais alto.

vra

MISSIONÁRIO MARCOS MEY - MEUC - Jaraguá do Sul

VALDIR JOSÉ BRESSAN
Presidente do Círculo

�rculo
Italiano

Encontro Mensal

Próximo dia 25.de abril, a partir das 20hOO, em nossa Sede
Social. Venha prestigiar e saborear uma boa comida típica,
preparada por nossa equipe de cozinha.
Adquira seu ingresso antecipadamente com os integrantes da

Diretoria, Conselho e membros do Coral, ou na Sede Social do
Círculo (370-8636). Ingressos limitados.

na Festa Italiana

o Círculo Italiano de Jaraguá do Sul, promoverá no dia 13 de

junho de 2003, no Parque Municipal de Eventos, pavilháo
"B", sua tradicional Festa Italiana.

Na programação, que está sendo preparada com muito carinho
e dedicação, estão várias apresentações culturais, homenagem
as Famílias de Imigrantes Italianos, e o grande baile coma

Banda Vecchio Scarpone.

Agende a data: 13 de junho de 2003, na Festa Italiana,
no Parque Munitipal de Eventos.

Mensagem de Páscoa:
Páscoa é renascer, e com ela devemos refletir e reavaliar os

nossos atos, o nosso amor ao próximo.
Páscoa é a nossa capacidade de entender e aceitar os
projetos do "nosso Pai".
É o momento em que devemos preencher de alguma forma,
os "novos" dias com muita paz e harmonia

Desejamos aos nossos

amigos leitores e

simpatizantes da

Coluna, uma Páscoa
recheada com muita

compreensão e com

muito amor.

I 7-
Rua ReinaldO, Rau, 86 sa)i
371-8222Grazie!

) I
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Bicicross no Estadual CATARINENSE: JARAGUAENSES ENTRAM EM QUADRA AMANHÃ, COM O GRUPO DA CAPITAL DO ESTADO

A equipe Malwee de bicicrossestá se preparando para

o campeonato estadual da modalidade, dedicando-se

em treinos intensivos. A primeira etapa do Catarinense

está agendada para o dia 26; sábado, na cidade de São

José. A disputa vai envolver os melhores adeptos desta

prática esportiva vindos de diversas cidades do Estado

de Santa Catarina, que vão correr em 35 categorias. O

Município será representado por aproximadamente 40

acletas, comandados pelo diretor de bicicross, Valdir

Moretti.

Após esta competição, o próximo desafio dos

jaraguaenses será o campeonato sul-americano, nos dias

10 e 11 de maio, na cidade de Sapiranga, no Rio Grande

do Sul. A terceira etapa da Copa Malwee de Bicicross

será em julho.

Megasena
concurso: 455

02 - 14 - 15 - 17 - 50 - 59

Quina
concurso: 1135

18 - 32 - 41 - 72 - 76

Lotomania

concurso: 308 Devido ao feriado
de Páscoa, não
houve extração

da loteria
Federal no último

sábado

02 - 08 - 1 2 - 1 5 -

19 - 20 - 42 - 44 -

55 - 56 - 65 - 67 -

73 - 75 - 76 - 79 -

85 - 88 - 94 - 99

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGUÁ DO SUL

TIPO MENOR PREÇO

OBJETO: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTíCIOS

PERECíVEIS E NÃO PERECíVEIS, destinados à

MERENDA ESGOLAR NO MUNiCíPIO DE JARAGUÃ DO

SUL-SC.
TIPO: Menor Preço
REGIMENTO: Lei Federal nº 8.666/93 e suas

alterações posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES:

Até as 11:00 horas do dia 12 de maio de 2003, no

Setor de Protocolo da Prefeitura, sita na Rua Walter

Marquardt, nº 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.

PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS AMOSTRAS:

Somente no dia 07 de maio de 2003, até aS,16:00

horas, no Serviço de Controle da Merenda 'Escolar,

sita na Rua Angelo Rubini, nº 600 - bairro: Barra do

Rio Cerro, no município de Jaraguá do Sul.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Às 13:15 horas dia

12 de maio de 2003, na sala de reuniões da Divisão'

de Licitações da Prefe itura, sita na Rua Walter

Marquardt, nº 1.111 - bairro: Barra do Rio Molha ..

AQUISiÇÃO DO EDITAL: O edital e anexos poderá
serobtido via Internet no endereço: www.jaraguadosul.sc.gov.br

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos

POderão ser obtidos (por escrito)
no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt, nº

1.111, ou pelos e-mailscontratos@jaraguadosul.com.br
ou licitacoes@jaragLladosul.com.br

Jaraguá do Sul (Se), 17 de abril de 2003,

pressão aumentou, Cirilo

fez 6 a 4. Ainda comemo

rando o gol, os joinvilenses
sofreram o quinto gol aos
19'46", com Marcel.

Ao final da partida o

técnico Fernando Ferreti

explicou que a derrota -

a segunda seguida na Liga
Nacional- não pode ser

creditada ao cansaço dos

jogadores. "Jogamos mui

to mal e o adversário, atra
vés de seus méritos, con

seguiu se manter na frente

durante toda a partida.
Nós nunca erramos tanto

Malwee perde invencibilidade
na partida contra o Joinville

Figueirense foi derrotado ontem à noite pelo Coritiba

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee perdeu em

casa por 6 a 5, na tarde de

sábado, para o Joinville,
confronto válido pela se

gunda rodada do returno

da Liga Nacional de

Futsal. A derrota foi a pri
meira sofrida pelos jara
guaenses no ginásio
Wolfgang Weege. Ontem
à noite, o grupo jara
guaense entrou em quadra
pela divisão especial do
campeonato catàrinense

para enfrentar o Concór

dia, e verrêeu por 3 a 2 . A

maratona de jogos pelo
Estadual prossegue na

quarta-feira, em Floria

nópolis, contra o Colegial,
na quinta, em Jaraguá do

Sul contra Palmitos. O

time de Jaraguá do Sul

CURI'I:IBA-O Curitiba

conseguiu sua primeira vi
tória dentro do Campeo
nato Brasileiro, ontem à

noite, em Curitiba, ao ba

ter c Fig1{eirense, por 1 a

O. Além dos três pontos, a

=t=r= paranaense conse

guiu deixar a I�nterna da

competição nas mãos do

Goiás.

O primeiro tempo foi

marcado pela vontade,

volta a jogar pela Liga
Nacional no próximo sá

bado, às 16 horas, no gi
násio do Parque Malwee,
contra a Amafusa, do

Paraná. O jogo contra Rio

Verde, que estava marca

do para quarta-feira foi

adiado para o dia 28.

Na partida contra o

Joinville a Malwee esteve

correndo atrás domarcador

durante todo o tempo.
Com 1'33", Márcio fez 1 a

O para os joinvilenses, en

quanto Xoxo empatou trin

ta segundos após. Aos

5'17", Cazuza abriu nova

vantagem paraJoinville, mas
Falcão deixou tudo igual aos
8'14".Jogando nos erros do
adversário, o time do técni

co Manoel Dalpasquale, o
Maneca, que estreava na

mas com pouco futebol.

O técnico Benazzi colocou

o veterano Cléber na so

bra e praticamente anulou
as possibilidades de atague
curitibanas.

Explorando 03 contra

ataques, o Figuó;oense foi

muito mais perigoso nos

primeiros trinta minutos de

jogo. Os paranaenses, na

base da vontade, consegui
ram equilibrar as ações no

Fernando Alonso ansioso

pelo GP da Espanha
Para Fernando Alonso,

Q GP da Espanha deste

ano será como se fosse sua

primeira corrida de F-I em
casa. O piloto da Renauít

já disputou a prova de Bar

telona em 2001, mas

como guiava pela Minardi
não pôde ter grandes pre
tensões. "Estou ansio=

por esta corrida. E muitr

confiante também, depois
de um bom fim de sema

na em Imola", afirmou.
Na primeira vez em. que

guiou na Espanha, Alonso

largou na 18a posição e

completou a corrida em,

13°, com um carro inca

paz de lhe dar alguma pos
sibilidade de ser competi
tivo.

-

Depois de um ano

como piloto de testes, o

espanhol chegará em Bar

celona, quinta etapa do

Mundial, como quarto co

locado no �ampeon?to e

depois de ter conseguido
d01S pódios e uma pole
posítion este ano. "Será

uma grande alegria para
mim", con.Iuiu.

Liga Nacional, conseguiu
fazer 3 a 2 aos 13'11 ", com
Cazuza, mais uma vez. Aos

17'30", Cirilo aproveitou
urna confusão entre Xande

e Franklin e ampliou para 4

a2.

O segundo tempo co

meçou dando a falsa im

pressão de que a Malwee

iria conseguir consertar
seus erros, tanto defensivos

quanto no atague. Entre

tanto, jogando no contra

ataque, Cazuza ampliou
para 5 a 2, aos 11 '03".

Júnior, recebendo um pas
se de Paulinho, reduziu

para 5 a 3 aos 11'52".

Empurrados pela torcida,
os jogadores de Jaraguá
do Sul conseguiram chegar
em 5 a 4, aos 18'53", atra
vés de James. Quando a

final do primeiro tempo,
mas isso não foi suficiente

para fazer a partida sair do

empate sem gols. No final

da primeira etapa, o torce

dor paranaense vaiou a saí

da dos times.

No segundo tempo, o

técnico Bonamigo ousou e

foi contemplado por sua

ação. Tirou o zagueiro Fa

brício e colocou o meia

Alexandre Fávaro: aos 13

e agora preclsamos nos

'preocupar para não nos

distanciarmos da lideran

ça do nosso grupo. Temos

que aproveitar melhor os

nossos J'ogos em casa" ,
'.:;

concluiu o treinador.

min, Marco Brito domi

nou uma bola pela direita

e bateu na saída do golei
ro Édson Bastos para co

locar o Coxa à frente.

Depois, o time rara
naense procurou se fechar

na defesa e explorou os

contra-ataques. No final, a
V1�ória acabou sendo justa,
pois premiou o time que
foi mais ousado em busca

dos três pontos.

Coulthard preocupado
com Fórmula 2003-GA
, David Coulthard mos

trou-se preocupado com a

idéia da Ferrari em colocar

a F2003-GA em Barcelo

na, próxima etapa do cam

peonato, em 4 de maio. "É
claro gue é razão para se

estar preocupado. Se eles

vão correr com o novo

carro, é porque;- deve ser

mais rápido do que ó ve

lho e isso não é urna boa

notícia para nós", explicou
o escocês, Mas o vice-líder

do mundial, com 19 pon
tos, ressaltou o que a pró-

pria rival vem dizendo. "Pa-

.

rece ser um carro frágil, que
teve algumas grandas bati

das nos testes", comentou
o piloto, que espera até uma
vitória sua GP da Espanha.
"Estou otimista parà Bar

celona - certamente tere

mos uma chance no pódio
e, se tivermos Ul1Yl, boa es

tratégia, poderemos l.t� ven

cer", finalizou Coulthard.

Enquantoa Ferrar; se apres
sa, a McLaren só deve es

trear o MP4/18 a?�]1?s

depois de maio.
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8 CORREIO DO POVO ESPORTE

ense dos Incentivadores da
Natação Competitiva). O
Circuito Interescolar de Na
tação é disputado em três
etapas, com todos os nada
dores recebendo medalhas
de participação. As meda
lhas de campeão, vice e de
terceiro colocado de cada ca

tegoria serão entregues so

mente na última fase, con
templando os competidores
que somarem o maior nú
mero de pontos nas três par·
ticipações. O mesmo critério
de pontuação definirá a das

sificação das escolas pela dis

puta do Troféu Ernani Volpi
Coitinho.Já o estabelecimen
to de ensino que tiver o mai
ar número de nadadores ins
critos no circuito ganhará o

Troféu Incentivador.

IINTERESCOLAR: QUARTO CIRCUITO DE NATAÇÃO ESTÁ MARCADO PARA ESTA QUINTA-FEIRA, NO ACARAí

Atletas de natação preparam-se
para competições desta semana

}ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Ajinc/Urbano/
FME vai participar de di

versas competições nesta

semana. Na quinta feira,
dia 24, acontece a primei
ra etapa do 40 Circuito

Interescolar deNatação
sexto Troféu Ernani Volpi
Caitinha. Os organizado- _

res do evento têm expec
tativa de reunir mais de 270

inscritos. A competição,
que é dividida em três eta

pas, vai acontecer na pisci
na do Clube Acaraí, e ser

ve de seletiva para a com

posição da equipe que de

fende o Município em

competições fora e dentro

do Estado de Santa

Catarina.

Na sexta-feira, o grupo
'émbarca para Foz do

Iguaçu, no Paraná. A equipe
Petiz 2 (12 anos) vai atuar na
primeira etapa do Campe
onato Sul-brasileiro Mirim/
Petiz de- Natação, nos dias

26 e 27 de abril. Os atletas

Atletas que se destacam no circuito são convidados a competir pela Ajinc

patrocinados que vão parti
cipar desta competição são:

Raquel Mayer, Flávia De

Masi e �driana Lessmann,
Otávio de Azevedo e

r'

Henrique Fructuozo, todos
estarão sob o comando téc

nico de Ronaldo Fructuozo.

"As expectativas estão depo
sitadas na nadadora revela

ção Raquel Mayer", menci-

ona o técnico.

No domingo, sob a

orientação técnica de Iara

Fructuozo, a eqUlpe

jaraguaense participa, em
Florianópolis, com os atle

tas Eduardo Junkes, Bár
bara Hermann e Mayara
Martins, da seletiva para os

Jogos da Juventude Italia

na. O grupo de Jaraguá do

Sul tentará uma vaga para
os Jogos Mundiais da Ju
ventude Italiana, que serão

realizados em maio, na ci

dade de Roma. Esta com

petição é direcionada a to

dos descendentes de itali

anos, até a idade de 14

anos. Na seletiva de

Florianópolis, virão equi-
, pes de todo o Brasil.

Abertas as inscrições para o-Escolar Mirim/2003
}ARAGUÁDO SUL-As com idade até 13 anos ção do futsal, que reunirá para o dia 30 de abril, a

inscrições para o Campe- matriculados em escolas apenas meninos, as demais partir das 15 horas, no au-

anato EscolarMirim/2003 das redes municipal, esta- modalidades serão dispu- ditório da Escola Wizard

podem ser efetuadas até o dual e particular de ensino tadas por equipes masculi- Idiomas.

próximo dia 25, na FME deJaraguá do Sul, a com- nas e'femininas. Haverá premiação
(Fundação Municipal de petição vai envolver mo- Promovido pela FME, com troféu à escola cam-

Esportes), de segunda a dalidades de atletismo, bas- o Campeonato Escolar peã de cada modalidade e

sexta-feira, das 7h45 às que te, futebol de salão, Mirim será realizado de 12 medalhas para as equipes
11h45 e das '13 às 17 ho- handebol, vôlei, xadrez e a 16 de maio. O congres- classificadas do primeiro
raso Destinada a alunos tênis de mesa. Com exce- so técnico está marcado ao terceiro lugar.

Colégio São Luís vai sediar torneio de tênis de mesa

}ARAGUÁ DO SUL - O

Colégio Marista São Luís

vai sediar a segunda etapa
do Torneio da Liga Norte
Catarinense de Tênis de

Mesa, competição válida

para o ranking Norte

catarinense. Agendada para
o dia 26 de abril, a disputa
vai acontecer nas categori
as Pré-mirim 9 anos, Pré

mirim 11 anos, Mirim 13

anos, Infantil 15 anos, Ju
venil 18'anos e Adul to, com

idade livre. Trata-se de um

torneio amador, onde os

federados não jogam, e

tem por objetivo estimular

a prática da modalidade,
além de revelar novos ta

lentos para representar o

município de Jaraguá do

Sul e região nas competi
ções oficiais.

O presidente da

LNCTM (Liga Norte

Catarinense de Tênis de

Mesa), Rodrigo Tolentino

Luz, informa que o princi
pal público é as srianças e

jovens que participam das

escolinhas da modalidade.

Os' jogos vão começar às

10 horas e terminam às 20

horas. As inscrições podem
ser" efetuadas até quinta-fei
ra, no Armazém do Livro,
no Shopping Breithaupt,
ou no Centro de Treina

mento de Tênis de Mesa,
que fica anexo ao Estádio

João Marcatto, no Jaraguá

Esquerdo, ao custo de R$
5,00.

Todos os admiradores

do tênis de mesa estão

convidados a prestigiar o

evento. Os organizadores
têm expectativa de reunir

aproximadamente 150

mesa-tenistas de J araguá
do Sul e região. Mais in

formações pelo site

www.lnctm.hpg.com.br
ou pelos telefones 9952-

8478,99753120. (FR)

Interescolar de Natação
reúne 277 inscritos

}ARAGUÁ DO SUL - A

primeira etapa do 4° Circui- ,

to Interescolar de Natação
- 6° Troféu Ernani Volpi
Coitinho recebeu as inscrições
de 277 nadadores; que re

presentarão 14 unidades de
ensino de Jaraguá do Sul em

provas a serem realizadas a

partir das 14h30 do próxi
mo dia 24, na piscina da So
ciedade Desportiva Acarai.
O congresso técnico aconte

ce dois dias antes (22/4), às
14 horas, no auditório da
EscolaWizard Idiomas. Des
tinado a estudantes com ida
de entre 8 e 14 anos (nasci
dos de 1989 a 1995), o even
to é promovido pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes), em parceria com
aAjinc (AssociaçãoJaragua-

CRICIÚMA BATE O GUARANI EM CASA
O Criciúma mostrou força dentro dos seus domínios e

derrotou o Guarani, por 1 a 0, neste domingo, no Estádio
Heriberto Hülse, pela quinta rodada do Campeonato Bra

sileiro. Tico marcou o único gol do jogo. Com a vitória, o

Tigre pulou para 8 pontos, aproximando-se do grupo de

frente. Já o Bugre, que perdeu nas três vezes que atuou

como visitante, permaneceu com 6 pontos.
O primeiro tempo da partida reservou poucas emoções
aos torcedores. O Criciúma foi mais ofensivo, só que abu
sou dos passes errados e quase não ameaçou o gol de Jean.
J á o Guarani procurou explorar os contra-ataques, mas tam
bém não teve muito sucesso.

O jogo melhorou na segunda etapa e, logo aos 7 minutos,
o time da casa abriu o placar. Juca cruzou rasteiro e Tico,

que entrara no intervalo, mandou para a rede. Em desvan

tagem, o Bugre partiu para cima e, aos 26 minutos,

Marquinhos chegou perto de empatar,mas o zagueiro Duilio
salvou em cima da linha. A última chance foi do Criciúma.
Luciano Almeida chutou e a bola tocou no travessão.
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