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Relatório foi lido ontem, durante a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Relator da CE, Marcos

Scarpato, vai pedir instalação de CEI (Comissão Especial de Inquérito) para continuar a investigação
,

Vereadores querem CEI para
I

inv��CartãoJaraguá
Os vereadores de Jaraguá do Sul protocolam,

na segunda-feira, pedido de instalação de uma

CEI, com o objetivo de investigar, legalmen
te, as irregularidades divulgadas pelo relatório
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.
A equipe lilfantil feminina da
ADV/FME/Marisol assumiu a vi

ce-liderança do Campeonato Es
tadual. Página 16

Comerciários de SC

lutam pelo fim do I

trabalho aos domingos
PÁGlNAl3

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 2.8890 2.8898

Paralelo 2.8500 2.9700

Turismo 2.9500 3.0500

Doenças profissionais é um dos assuntos levantados no Dia Internacional do Traba
lhador. É uma anormalidade gerada, principalmente, pela globalização. Página 6

CpL dispõe de serviço de

seleção de profissionais
Varzeano apresenta quatro
times definidos à 2a fase

Parceria entre a CDL (Câmara de Dirigentes
Lojistas) e a Cedeha (Centro deDesenvolvimento

de Habilidades) propícia seleção, treinamento e

acompanhamento dos- candidatos ao emprego.
PÁGINA 5

As equipes do Caxias, São Roque, Belmec

e Garibaldi estão garantidas para a próxima
fase do 21°Campeonato Varzeano Raul

Valdir Rodrigues/Troféu Posto Mime.

PÁGINA 15

Neste sábado, o Jornal CORREIO DO

POVO presta uma homenagem sobre a

vida particular e profissional do jornalis
ta e radialista Milto Raasch.
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A Justiça do Trabalho
nos dias de hoje?

OLGA MARIA BARBOSA SARAIVA - Advogada trabalhista

Emile Zola escreveu GERMINAL em 1885, contando a his

tória da família Maheu, trabalhadores especializados em retirar

hulha, combustível' fóssil fundamental para a fabricação de gás
para iluminação.

O livro descreve a saúde e as condições de trabalho daquela
comunidade de mineiros:

"É carvão, Tenho tanto carvão nesta carcaça que dá para me

,

esquentar até o fim (la vida!"
"Quem mais sofria era j\{aheu. No alto a temperatura atingia

35 graus, o ar não circulava. Para poder ver, ele prendia um

lampião num prego perto da cabeça,o que aumentava terrivel

mente o calor. Mas era a umidade que aumentava o seu suplício.
A rocha porejava água, gotas grossas batiam em seu rosto conti

nuamente."

Nessa mesma época acontece a Encíclica Papal: RERUM

NOVARUM.

Em 1891, insistiu-se que "os espíritos estão apreensivos e numa

ansiedade expectante, o que por si só basta para mostrar quantos
e quão graves interesses estão em jogo".

O documento, verdadeira declaração de amor aos homens,
recomenda aos operários o fornecimento de trabalho, de modo

fiel, e que este nunca lese o seupatrão, seus bens ou sua pessoa.
E que se evite o tratamento de escravos aos o.perários: "Pois

a eles recai a dignidade de homem".

E que não se pode usar dos homens como vis instrumentos

de lucros, e não os estimar senão na proporção do vigor dos

seus braços.
'

Afirmou-se que a prosperidade de uma nação se funda nos

costumes puros, em famílias formadas sobre a base de ordem e

moralidade, a prática da religião e o respeito da justiça.
E que pobres e ricos não são tão diferentes: ''Assim como a

parte e o todo de um certo modo uma mesma coisa, assim o

'qJle pertence ao todo pertence de alguma sorte a cada parte (Santo
Tomás, Sumo Teo., II-II, q.61 a. 1 ad2).

Concluindo que, uma sociedade desta ordem teria a existên

cia de uma certa abundância.

E quem não assim não se comportar encontraria "continua

mente a braços com os horrores da miséria".

A solução estaria no exercício da senhora e rainha de todas as

virtudes: a caridade efusiva, considerada um antídoto contra o

orgulho e o egoísmo.
'

No momento em que se discute a agonia do emprego e a

reforma das leis trabalhistas, não consigo vislumbrar que tais trans

formações contribuirão para a melhoria das relações entre pa
trões e empregados, muito menos para o Brasil.

.

Nosso Congresso não. reforma consciências.

Sugiro mesmo a consagração efusiva da caridade, sem esmo

las paternalistas.
Parece mesmo que é a RERUM NOVARUM que estava com

a razão, e que Émile Zola não morreu, e os Maheu ainda vivem.
E que pelo menos fiquemos conscientes nas inverdades que

espalham por aí.

Artigos para Carta do. Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,Centro, ou pelo e-mail: red�cao@Jornalcorrel.odopovo -.corn.br, As cartas devem conter o endereço
'

OUg������t;;r;e���:i�So Jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas

Realidade incompatível
Passada mais uma eleição, a

democracia dá mostras claras de

fortalecimento. Agora é mo

mento de o novo governo mos

trar serviço e implementar as re

formas prometidas e .reivin

dicadas por todos os brasilei

ros, preocupados, principal
mente com as grav,es questões
socais enraizadas em nossa so

ciedade e que retiram de um nú

mero crescente de cidadãos o

direito à dignidade e à cidada
nia. As reformas da Previdên
cia e tributária foram esta sema

na para o Congresso para se

rem avaliadas. Mas, e a refor

ma da CLT? A questão 'é perti
nente, em comemoração ao Dia

. Internacional do Trabalhador. E

a empreitada não será fácil!

A CLT é o diploma legal
mais importante do Direito do
Trabalho e há muito tempo
vem recebendo críticas, com

destaque para incompatibilida
de do diploma legal com a re

alidade, haja vista que sua edi

ção aconteceu em 1943, um

outro momento. Enquanto
isso, a dura realidade aponta
para um quadro dramático de

desemprego, informalidade e

precarização das condições de

trabalho, uma luta constante

r No Brasil, grande
parte das normas

trabalhistas tem

origem estatal, .

cabendo a autonomia

privada coletiva um

papel apenas
supletivo e

complementar

vivenciada pelos sindicatos

que permanentemente auxili

am e protegem seus trabalha

dores.
No Brasil, grande parte das

normas trabalhistas tem origem
estatal, cabendo a autonomia

privada coletiva um papel ape
nas supletivo e complementar.
O programa apresentado pelo
governo Lula, no campo das

'relações individuais de trabalho,
contempla a modernização da

CLT, mediante a apresentação
de um conjunto de projetos de

lei que deverá ser discutido am

plamente. Vale observar, no en

tanto, que o programa não

explicita em que consistirá esta

modernização. Afirma-se, ape
nas, que o presidente pretende
aprovar a redução de 44 para
40 horas, sem reduzir salário.

Será que esta proposta terá res-

..J

paldo, pois vai representar um au

menta de custo para a classe em

presarial? Poderá efetivamente a

redução (do horário gerar mais

empregos?
, É notório que uma legislaçãoI

\
trabalhista e tributária compatível
com os fatores econômicos (

sociais pode contribuir significa
tivamente para a manutenção do.

postos de trabalho existentes, evi

tando que migrem'para o chama

do mercado informal. O traba

lho é essencial. É através dele que
temos acesso aos bens gerados
pelo desenvolvimento econômi- '

co, proporcionado para si e para
a família a alimentação, saúde,
lazer e educação. Por isso, a polí
tica de emprego não P?de estar

em plano secundário, diversa

mente o que ocorreu nas últimas

duas décadas, em que os esfor

ços estiveram concentrados na

redução dos déficits públicos. Há

um paradoxo a ser analisado atu

almente: o salário é pouco para o

trabalhador, mas é muito para o

empresariado, em especial os

micros e pequenos. A crise deve
ser enfrentada com uma política
macroeconômica voltada para a

criação de novos postos de tra

balho e uma distribuição de ren-
)

da mais justa.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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o vereador IvO' Petras KO'nell (PMDB) O'cupO'u a

tribuna na sessão de ontem, realizada às 11 horas, para
chamar a atenção sobre a série de problemas que a

administraçãO' pública e a comunidade, de um modo

geral, acaba tendo que enfrentar em razão das

empreiteiras que realizam serviços licitados emJaraguá
do Sul. Na avaliação do vereador, são necessárias mais

informações sobre estas empresas, já que muitas delas

são de fora, e, segundO' Petras, ganham a licitação,
pegam O' dinheiro e depois abandonam as obras, sem

conclui-las. Ele uSO'U corno exemplo O' caso do túnel

na Estrada Nova e as obras de ampliação da Escola

RiO' da Luz 1. Da mesma opinião partilha O' vereador

josé Pendiuk dos Santos (PT).

PROFESSOR
Através de um sub-

stirutivo, a senadora Ideli

Salvatti (PT) aprovou, na

Comissão de Educação
do Senado Federal, a ins-

au tituição do ano de 2004

cO'mO' O' AnO' do Educa
.m

[e a
dor e da Valorização Pro-

fissional do Professor". O
laJS

substitutivo foi apresenta-
do a um projeto de lei

;:ão
•

I
oriundo da Câmara dos

ve
Deputados, que limitava

apenas a instituição do

"AnO' do EducadO'r". A

propO'sta de Ideli foi acer-

tada corn O' m inis tro

Cristovam Buarque e am

ba- bos pretendem trabalhar

rue juntos para envolver, a

los partir dO' MinistériO' da

:ui. EducaçãO', tO'das as secre-

s (

ca

10i

na

ara

(lei
JIí·

tarias de EstadO' e muni

cipais de educaçãO'.

INAUGURAÇÃO
O depu tado estadual

Díonei Walter da Silva

(PT) inaugura hoje, ofi

cialmente, a instalação de

seu gabinete regional des

centralizado, localizado

na Rua Epitácio Pessoa,
número 820, no Centro,

A inauguração comemo

rativa acontece às 9 ho

ras, com um café da

manhã para a imprensa.
.Ás 17 horas, está prO'

gramadO' um coquetel
para O'S convidados. A

decisão de abrir um ga
binete regional é inédita

entre O'S parlamentares
da regiãO'. A intenção, de

acordo com O' deputado
DiO'nei Walter da Silva, é

manter um cO'ntatO' per
manente cO'm a base que
O' elegeu.

ENTRE ASPAS _

sa· "Não estamos julgando ninguém, embora se

nas jam muitas as irregularidades encontradas."

O'r· A afi rmação é do relator da C E que investigou o

na Cartão Jaraguá, vereador Marcos Scarpato (PT),
Há ao iniciar a leitura do relatório, ontem, na Câ-

tu·
mara de Vereadores.

'ao

ao

O'S

�Ve

ica

�a a

:ra·

::n·

Dr. Pedro Chuji Niahimori

CRM 2678

Dr. :Ivo Knut Andera Júnior

CRM 8879

Dr. Daniel Antonio WIllff

CRM 8835

LI.

.CONSTATAÇÃO: CE QUE INVESTIGOU ESTACIONAMENTOROTATIVO APONTOU DIVERSAS IRREGULARIDADES

mente seriam isentos O'S veí

culos oficiais, militares, CO'r

P? de Bombeiros e empre
sas prestadoras de serviço,
mas realmente quando estive

rem em serviço. O que foi

constatado pela CEI é que,
dos 78 veículos isentos, mui

tos não estão enquadrados na

forma da lei. Outro fato alar

mante é que, na época da ins

talação do Cartão Jaraguá,
administração de Durval

Vasel, a Prefeitura não exigiu
a caução prevista em lei. ''Di

ante das inúmeras irregulari
dades, só nos resta pedir uma

Comissão Especial de l>Iaq�
érito, que vai nos dar O' direito

de pedir O' cancelamento do

serviço", avisa O' vereador,

A CE (Comissão Espe
cial) foi instalada em feverei

ro deste ano e levou 72 dias

para ser concluída, O relató

rio final tem mais de 70 pági
nas. A CE foi integrada pelos
vereadores Roque Bachmann

(presidente - PSDB), Jean
CarIO' Leutprecht (secretário
- PTB), Marcos Scarpato
(relatO'r - PT) e Maristela

Menel (PFL), PaulO' FlO'riani

(PP), EugêniO' Garcia (PSDB)
eJO'sé OzóriO'deÁvila (PFL).

Relatório foi lido ontem, em sessão ordinária da Câmara
Cesar J unkes/C P

prefeito Irineu Pasold", CO'

menta O' vereador,
Entre as principais irregu

laridades contidas no relató

rio, Scarpato cita O' par
celamento da dívida com O'

ISS, atraso na verba repassa
da para a Prefeitura sem a

cobrança dos juros, e, princi
palmente, O' fato de terem

feito vistas grO'ssas e falta de

controle na arrecadação do

que cabe aO' MunicípiO'. "Os

pagamentO's fO'ram sempre
nO' mesmO' valO'r, além de

fO'ra do prazO' estabelecidO'

da, da tribuna da Casa, pelO'
deputadO' AntôniO' CarlO's

Vieira. Na O'casiãO', O' parla
mentar explicO'u que O'

remanejamentO' da verba é

inteiramente ilegal e

incO'nstituciO'nal. SegundO' a

CO'nstituiçãO' dO' EstadO' e a

Lei Orçamentária, sO'mente

pO'dem ser transferidO's pO'r
decretO' dO' gO'vernadO'r até

25% O'U um quartO' da res

pectiva dO'taçãO' O'rçamentá
ria daquela atividade. Além

desse mO'ntante, a lei deter-

em contrato esem a cobran

ça dos juros", enfatiza O' vere

ador. De acordo com O' que
foi apurado, desde 1997, O' va

IO'r pago para a Prefeitura é

de R$ 6.560,00. ''De marçO' a

julho de 1997, a empresa não

pagO'u O' ISS e a Prefeitura,
além de não cobrar O'S juros,
parcelou O' pagamentO''',
exemplifica O' relator,

Outra irregularidade é no

que diz respeitO' aO's veículO's

isentO's. De acordO' cO'm O'

cO'ntratO' estabelecidO' entre a

empresa e ti Prefeitura, SO'-

mina que um projetO' de lei

seja submetidO' à apreciaçãO'
da Assembléia Legislativa.

NO' casO' da Secretaria de

InfO'rmaçãO', O' O'rçamentO'

previa uma dO'taçãO' de R$
5,4 milhões para publicida
de. OutrO's R$ 2,7 milhões já
haviam sidO' remanejadO's
para O' mesmO' fim, e, agora,

surge um nO'vO' decretO', nO'

dia 25 de marçO', transferin

dO' da reserva de cO'ntingên
cia mais R$ 6,1 milhões.

. A bancada dO' PP enca-

Vereadores vão pedir a instalação
de Comissão Especial de Inquérito

Partido Progressista de se denuncia decreto'ilegal
minhO'u, também esta sema

na, à Mesa DiretO'ra, um pe
didO' de infO'rmaçãO' ao gO'
vemO' dO' EstadO' e uma cO'n

vO'caçãO'. O primeirO' questi
O'na O' ExecutivO' sO'bre O'

cO'nvêniO' que cO'ncedeu aO'

InstitutO' EscO'la de TeatrO'

BO'lshO'i, verba de R$ 900 mil,
da CO'desc. O segundO' re

querimentO' sO'licita que a As
sembléia convO'que O' secre

táriO' da Casa Civil, DanilO'

Cunha, para esclarecer ques
tões relaciO'nadas à Udesc.

]ARAGuA DO SUL - O

relator da CE (Comissão
Especial) encarregada de in

vestigar as possíveis irregula
ridades da empresa Cartão

Jaraguá, concessionária do

serviço de estacionamento

rotativo de Jaraguá do Sul,
vereador Marcos Scarpato
(PT), disse ontem que, na se"

gunda-feira, será protocolado
pedido de instalação de uma

CEI (Comissão Especial de

Inquérito), tendo corno base

as inúmeras irregularidades
encontradas pela CE e conti

das no relatório, que foi lido

durante a sessão ordinária, re

alizada ontem, a partir das 11

horas,

Na avaliação do relator,
somente cO'm a CEI é que
se poderá fazer alguma coi
sa para cobrar dos respO'n
sáveis tudo O' que foi feiro

de forma contrária à lei, tan

to pela empresa responsável
.

quanto pela própria adminis

tração municipal, que, segun
do O' relator, praticou atos

que caracterizam impro
bidade administrativa. ''Al

guns vereadO'res ficaram tãO'

indignadO's que até cogitam
em pedir O' afastamentO' dO'

FLORIANÓPOllS- O go
vernadO'r dO' EstadO', Luiz

Henrique da Silveira, decidiu

sustar O' decretO' através dO' qual
remanejava verba de R$ 6,1
milhões, da reserva de cO'ntin

gência, para a Secretaria de In

fO'rmação.A transferência des

ses recursO's fO'i denunciada

pela bancada dO' PartidO' Pro

gressista na Assembléia

Legislativa, nO' iníciO' de abril,
pO'r ser ilegal, e, finalmente, O'

gO'vernO' dO'brou-se aO' fatO'.

A denúncia fO'i fO'rmula-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I INOVAÇÃO: GOVERNO VAI INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO DO PERíODO DAS AULAS PARA O SISTEMA INTEGRAL

Secretário aponta mudanças
no sistema de educação de se

]ARAGUÁ DO SUL - o

secretário de Estado de

Educação e da Inovação,
Jacó Anderle, proferiu pa
lestra para aproximada
mente 65 pessoas, sendo

46 diretores de institui

ções de ensino e demais

funcionários da Coorde

nadoria Regional de Edu

cação, na tarde de ontem.

Na oportunidade, o secre

tário mencionou a impor
tância de se trabalhar em

equipe, de contar com

pessoas engajadas e

participativas, de forma a

melhorar a educação. "Te

mos de Huuem�up�

pensar na coletividade",
destaca.

Anderle apresentou
mecanismos para se obter

melhorias na qualidade de

trabalhos dos educadores

e desempenho de direto

res de escolas. "Todos de-

Cesar Junkes

Anderle diz que os dir�tores farão cursos de capacitação

verão passar por curso de

capacitação, através de en

sino a distância, de forma

a adquirir conhecimentos

nas áreas de geren
ciamento, liderança, pro
cesso administrativo, entre

outros assuntos relevantes

no exercício da profissão",
explica, enfatizando que os

diretores passarão a ocu

par o cargo a partir de elei

ção direta e terão de fazer

avaliação bimestral no pro
cesso de ensino. Além des

tas mudanças, o secretário

afirma que o governo pre
tende ativar os projetos
políticos-pedagócicos, glJe

sempre existiram, mas es

barravam em burocracias,

Outra novidade le

vantada por Anderle foi

a questão da jornada es

colar. Segundo o secretá

rio, o governo do Esta

do pretende incentivar

pelo menos três escolas

por região a ampliar o

período das aulas para o

sistema integral, manten

do o aluno de I" e 4' sé

ries na instituição de ensi

no no período da manhã

e tarde. "As crianças as

sistem às aulas técnicas,
almoçam na escola e po
derão acompanhar ativi

dades complementares
como música, educação
física, artística, teatro, la

boratórios, entre outras",
diz. (FABIANE RIBAS)

,.,

Programa 'Rancho do Dacli completa 49 anos de história

]ARAGuA DO SUL -

Ouvintes fiéis do "Rancho

do Dadi" levantam cedo

todos os dias, entre às 4 e 6

horas para ir ao trabalho, e,

no sentido de embalar a

manhã, sintonizam a Rádio

Jaraguá AM e escutam o

melhor da música caipira.
O programa - um dos

mais antigos - teve início

com o compositor e poeta
Atayde Machado, entrando

no ar pela primeira vez no

dia 1 de maio de 1954.

Desde o lançamento até os

dias de hoje, durante a pro

gramação, o locutor passa
informações gerais aos

amantes do rádio, atende as

pessoas que ligam solicitan-

Divulgação

Programa "Rancho do Dadi" embala as manhãs

do músicas, especialmente
modas de viola. "Temos

um acervo muito rico de

canções que marcaram

épocas", diz o filho de

Atayde, Laércio Machado.
Considerado Poeta do

Sertão, Atayde Machado

lançou um disco de vinil

composto por 25 músicas

próprias - quando o pro

grama completou 25 anos.

Uma das características desta

obra é a menção de alguns

fatos históricos de Jaraguá
do Sul. Entre os sucessos

mais pedidos até os dias de

hoje estão: ''As Dez Cruzes,
Emparelhadas", onde o au

tor aponta a explosão da

empresa Pernambuco

Powder Factory, ocorrida

no dia 6 de novembro de

1953, matando dez pesso
as, e a canção "Futebol da

Bicharada".

Atayde Machado, além

de ter comandado o "Ran-
,

cho do Dadi", trabalhou

como fiscal de obras na Pre

feitura de Jaraguá do Sul,
de 1954 até 1979, e foi ve

reador entre' os anos de

1983 e 1988, vindo a fale

cer em 1989. (FR)

A Acomac (Associação de Comerciantes de Maten
de Construção de Jaraguá do S� e Região), em paro
ria com CS Escritório 'Contábil, está convidando sei

associados de Mafra, Rio Negrinhó e São Bento G

Sul, para uma palestra sobre o tema "Relações em

custo e mark up", voltado a empresários, gerentes

profissionais das áreas financeira e contábil de lojas
ramo de material de construção. Preço de venda, POI
to de equilíbrio, mark up e procedimentos fiscais SI

rão os tópicos abordados. A palestra acontece nos di,
5 e 6 de maio, às 19h30, na Rückl Materiais de Cono

trução, Bairro Centenário, em São Bento do Sul. Se:

palestrante César Alfredo Schoeninger, formado e

Ciências Contábeis e mestrando em Controladoria. No

há custo para participação, mas é necessária a confi

mação da presença com Jordana (47) 271-7012 o

pelo e-mail jordana@acijs.com.br., até o dia 2 de mail

As vagas são limitadas.

GESTÃO
Empresários falando para empresários é o conceit

que fará o diferencial do Congresso Nacional de Ati

alização em Gestão, organizado pelo Núcleo do J .

vem Empresário da ACIJ (Associação Comercial'

Industrial de Joinville). O presidente da Comissâ

Organizadora da Expo Gestão 2003, Alexandr

Fernandes, fez na Acijs (Associação Comercial e I .

dustrial de Jaraguá do Sul) uma explanação sobre

Feira Nacional de Serviços e Produtos da Gestão

Congresso Nacional de Atualização em Gestão, q
acontecem simultaneamente de 4 a 6 de junho, nG

Expocentro Edmundo Doubrawa e Teatro Juar�
Machado.

Alexandre Fernandes formalizou o convite aos e�

presários jaraguaenses, que terão desconto de 10% n'

inscrição, a mesma vantagem para quem é associadr

da ACI de Joinville. A Expo Gestão 2003 é voltad5

para um público dirigido, devendo reunir um selet,1
grupo de empresários, execurivos e demais profissi

I

nais de diversos setores da economia. Domenico D

Masi (Itália), Carla Cico, Carlos Lessa, Edson Vaz Musl
Eduardo Fischer, Horácio Bernardes Neto, Lu

Henrique da Silveira, Miguel Krigsner e N élso(
I

Possamai serão os palestrantes. Fernandes revelou qUI
I

os temas apresentados pelas lideranças nacionais vã

desde o cenário macroeconômico, inteligência co

petitiva a negociação, estratégia, ge�tão de marcas, ge
tão de pessoas, criatividade e inovação e responsabii
dade social. "É o pensamento e a prática da gestã
empresarial", comentou. A Feira de Serviços e Pr

dutos da Gestão mostrará as áreas de negócios.
inscrições podem ser feitas pelo telefone (47) 43809

ou no site: www.expogestao.com.br. onde estão t

das as jnformações dos eventos.
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A utopia do trabalho
1"""\

LUIZ HENruQUE ORTIZ ORTIZ - Acadêmico de Direito

O trabalho há muito deixou de ser símbolo de liber

'cdade e emancipação do ser homem. Hoje, a maioria da

eihumanidade trabalhamuito e ganha muito pouco. Uma

Gminoria trabalha muito pouco e em muitos casos nada,
lbe ganha muito mais do que aqueles que realmente traba

!slham. Além disso, há aqueles que não têm acesso a este

Crnercado de exploração crescente, nem como explora
oldos e muito menos como exploradores.
SI Para participarmos desse mercado e termos acesso à

HiiVida, cada vez mais existem requisitos a serem preenchi-
ndos. Estes não significam a garantia de um trabalho ou

lede dignidade. Estarmos conectados num mundo "on

eline", sem fronteiras, mas que não fala a nossa a língua e

�2cada dia nos distancia da cidadania.

fi Nas últimas duas décadas evoluímos mais,
otecnologicamente, que em toda a vida humana, e, quan

aüto mais esta evolução acontece, mas nos distanciamos

um do outro, e mais escravos nos tornamos deste siste

ma. A tecnologia é utilizada indevidamente como uma

"mágica" que tem por finalidade a produção de dinhei-

�itro e não como um instrumento para melhorar a tão

ctlpropalada qualidade de vida. A concentração do poder
�reconômico está solidamente assentada no controle da

11 tecnologia. Os países "desenvolvidos" detêm mais de

sã90% deste controle.

(in Frente a essa exploração mercadológica propõe-se,
Ir,exigências e deficiências, se pára para discutir onde está

'eO homem em relação à máquina? O homem está preser

o vando a sua existência e a' existência de seus filhos? Há

;:JJndícios de que a automação será a marca registrada da

neconomia do século XXI, e a segunda grande tendência

rf. a do crescimento do setor de subcontratação industri-

al. Um negócio que acentuou-se de vez com a globalização
�nPa economia e a conseqüente redivisão internacional da

I nprodução.
lá O homem ainda usa comei desculpa que a sociedade

adsempre foi assim, dividida em classes; o diferencial de

et,hoje é que temos o segredo para o país das maravilhas,

;ioda Utopia. Um país de tecnologia conquistada com co

Dnhecimento, e este também nos mostra que estamos co

LlSimetendo um suicídio consciente. Cabe a nós, profissio-
nais do futuro, nos comprometermos com a vida e não

UI
com o mercado; reavaliarmos nossos valores e nossa

;Oi

condição de cidadãos. Precisamos lutar por uma mu-

��dança eficaz e eficiente, lembrando sempre que o que é

bom para nós, é bom para nossos irmãos e nossos fi

)Iljhos e que este e todos os outros dias sejam de pura
rei

�,ef1exão.

ECONOMIA/GERAL

I EMPREGO: CDL FAZ PARCERIA VISANDO QUALIFICAR O ATENDIMENTO AOS CLIENTES EM JS

CDL dispõe aos
. associados

novo processo de. recrutamento
]ARAGuA DO SUL -

Identificar e selecionar pes
soas com interesses e habi

lidades adequadas para
atuar no comércio. Este é

o objetivo da parceria en

tre a CDL (Câmara de Di

rigen tes Lojis tas), de

Jaraguá do Sul, e a Cedeha
. (Centro de Desenvolvi

mento de Habilidades

Ltda.), que realizará uma

seleção prévia dos candida

tos, oferecendo treinamen

to inicial e acompanha
mento, a fim de identificar

possíveis necessidades/
ajustes no processo de

adaptação no trabalho.

De acordo com o pre
sidente da CDL, Sandro

Alberto Moretti, este servi

ço visa melhorar a qualida
de dos serviços, abordan

do os seguintes aspectos:

noções de atendimento, re

lacionamento humano, pos
tura e ética no trabalho.

"Em junho, haverá a divul

gação do resultado da pes

quisa sobre o perfil do con

sumidor, promovido pela

Cesar Junkes

Sandro Moretti, anuncia parceria com representantes da empresa de recrutamento

Unerj (Centro Universitário

deJaraguá do Sul), será fun

damental para apontar as

maiores exigências relacio- .

nadas ao atendimento do

comércio", ressalta.

A sócia-gerente da

Cedeha, Ivone Karsten,
afirma ainda que o méto

do de seleção consiste tam

bém em identificar o co

mércio solicitante, suas ex-

pectativas e o perfil de pro
fissional desejado. "Os lo

jistas devem confiar e pro
curar este trabalho para
obter melhores resultados

em suas vendas e, acima de

tudo, fidelizar seus clientes

realiza diagnóstico de clima

organizacional, diagnóstico
de satisfação do cliente, se

leção, treinamento e desen

volvimento dos requisitantes.
Os currículos podem "ser
enviados através do e-mail

por meio de um atendi- cedeha@terra.com.br, e aos

menta de pessoas muito lojistas que pretendem inici

bem preparadas p.ara ar contato sobre' o projeto
exercê-lo", acredita. o telefone 370-8940.

PERFIL - O Cedeha
.

(JULIANA ERTHAL)

Sindicatos promovem 10° Baile do Trabalhador

]ARAGuA DO SUL -

Os sindicatos de trabalha

dores de Alimentação, do

Comércio, da Construção
Civil e Mobiliário, Me

talúrgicos, dos Químicos
e Plásticos e do Vestuário

de J araguá do Sul e Re-

o trabalho tem de nos permiti«
'Viver a vida também.

A 't l'
1\. ""

prouei le seu c 'la, Doce merece.. ,.

WIBst
ESCAPAMENTOS

Te!.: 372-5100 e Fax: 451-7802

www.wiest.com.br

gião promovem, neste

sábado, no Parque Muni

cipal de Eventos, o tra

dicional Baile do Traba

lhador.
O baile inicia às 21

horas, com entrada fran

ca. Esta é a décima edi-

ção do Baile do Trabalha

dor, uma homenagem ao

1 de maio, Dia Internaci

onal do Trabalhador, e

que costuma reunir em

confraternização milhares

de trabalhadores das mais

diversas categorias. O dé-

cimo Baile do Trabalha

dor' terá a animação das

bandas Os Vibrantes, Os

Verticais e Pé no Estribo.

Haverá sorteio de 15 bi

cicletas, além de fornos
elétricos e liquidificado
res.

Parabenizamos com orgulho
aquele que, com dignidade e

esforço engrandece
o seu mundo.

Porque só o fruto do

trehelho pode garantir e
! destacar o futuro

de um homem.

Nossa homenagem neste 10 de Maio,
em especial aos nossos

funcionários. clientes fomecedores
e comunidade.

••

Jâíií#:!í.
Zanotti S,A.

W IN W . Z �.� n (.l t r ! . c (.J rn . n f
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• URGENTE: É PRECISO REESTRUTURAR O PROCESSO DE TRABALHO PARA PREVENIR AS DOENÇAS
(

Globalização é maior causa

das doenças do trabalho
]ARAGUÁ DO SUL -

Em comemoração ao Dia

Internacional do Trabalho,
o advogado do Sindicato

dos Metalúrgicos, André

Vieira, destaca um dos

problemas que mais afli

gem os trabalhadores, nos

últimos oito anos: doenças
profissionais. Segundo ele,
a Ler (Lesão por Esforço
Repetitivo)/Dort (Distúr
bios Osteomusculares Re

lacionados ao Trabalho),
dores na coluna e hérnias,
não são uma conseqüência
natural do processo e sim

uma anormalidade gerada
por diversos fatores, des

tacando-se a globalização
que impulsiona o aumen

to da produtividade e

competitividade entre as

empresas. Outro motivo

que agrava esta angústia é

Cesar Junkes

Advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, André Vieira

a participação nos lucros,
que propicia um retorno

salarial ao serem atingidas
as metas da empresa.

- Na prática, empre-

gados são submetidos a

condições inadequadas de

trabalho, como jornadas
excessivas, ausência de pau
sas durante o serviço, falta

Considerações sobre o Dia Internacional do Trabalho
_

r

José Francisco de Oliveira,
64 anos, servente

"Não quero parar de trabalhar.
Me sinto valorizado e consigo
suprir as necessidades de mi
nha família."

Elisangela Natalie K. Do

mingos�3 anos, gerente.
"Trabalhar favorece muito o

crescimento pessoal e profis
sional, uma das principais
mestas da Boticário."

'/ "

Grasiele de Souza, 17 anos,
balconista

"Consigo realizar meus dese

jos' materiais através do traba
lho. Me sinto muito gratificada
por isso."

Rubens José Arenharr, 69,
comerciante
"É um dia muito importante
e deve ser festejado por todos.
Mesmo aposentado, nem

penso em descansar."

Angelo Lubian, 30 anos, ad
ministrador
"Esta data é um reconhecimen
to para todos nós trabalhado

res, mas devemos lutar para
mais conquistas."

Zeni Lopes, 31 anos, auxiliar
de cozinha
"Este dia foi conquistado por
direito, mas acredito 'que este

direito deve ser revisto, princi
palmente a questão salarial."

de equipamentos adequa
dos ao tipo físico de quem
os utiliza e movimentos

repetitivos por horas -,

salienta o advogado, expli
cando que as doenças pro
fissionais são consideradas

acidentes de trabalho, em

conformidade com a Lei

8.213, que trata sobre os

benefícios previdenciários.
"Suspeitando-se que o

trabalhador é portador de

LER, a empresa é obriga
da a emitir a CAT (Comu
nicação de Acidente de

Trabalho)", afirma o ad

vogado, acrescentando que
cabe ao INSS (Instituto
Nacional do Seguro Soci

al) pagar o benefício de

nominado auxílio-aciden

te, correspondente a 50%

do salário de benefício do

segurado. (JULIANA ERTHAL)

QUINTA�FEIRAt 1 de maio de 20�

Apevi inicia programa
nos bairros da cidade

]ARAGUÁ DO SUL -

Aproximadamente 200

pessoas são -aguardadas
para a primeira edição do

programa Apevi (Associ
ação das Micro e Peque
nas Empresas do Vale do

Itapocu) nos Bairros, que
acontece no dia 13 de maio,
das 19 horas às 20h30.

Empreendedores dos bair

ros Vila Lenzi, Água Ver

de, Rau e Chico de Paulo

foram convidados para se

reunir, no Salão da Comu

nidade São Judas Tadeu,
Água Verde.

De acordo com o di

retor para assuntos comu

nitários, Leônidas Nora, o

objetivo deste encontro é

apresentar aos participa!
tes os serviços oferecia

pela Apevi, bem COI1l

despertar para a importa
cia do associativismo. "N

primeiro 'momento sei

apresentado um víde

institucional, e, em seguid
o administrador de emp!1
sas e auditor de sistemas I

Qualidade, Clauden:

Fortunato, ministrará a p
lestra com o tema "com

fidelizar e cativar seu clie

te", com o obj etivo c

proporcionar a visão c

que os clientes têm sobre

exigência de qualidade nl

produtos, e serviços, ite

básico de sobrevivência c

qualquer negócio. (JE)

o Jornal CORREIO DO

POVO homenageia toda a

classe .trabalhadora

o dia de hoje
tem um sabor

especial.

Dar o melhor em tudo o que se faz e produzlr sempre COm dedicação e qualidade é a

essência do trabalho. A Duas Rodas dedica essa data a todos os colaboradores que

fazem do dia-a-dia das empresas uma atividade prazerosa, cheia de sabor que deixam

o mundo mais ,gostoso e levam um design

especial à vida das pessoas, Pa rabén s a todos,

10 de Maio· Dia do Trabalhador

W'MN,duasrOdas,ccrn
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Que seus esforços
tragamfrutos
deprosperidade
hoje e sempre

de
iid

pn
S(

n:

p

r�
I (

A todos os que trabalham e

com o seu esforço ajudam a

impulsionar o progresso
deste país, nosso sincero

cumprimento.

Roque Backmann
Vereador - PSDB

Trabalhador,
Muitas coisas podem e

devem melhorar.
Mas a construção de

tudo isso depende do

esforço e da participação
de cada um de nós!

Parabéns!

Pedro Anaclelo Garcia· Vereador PMDB

/

19 DE MAIO

I� \J
PAULO FLORIANI

J1!l, VEREADOR-PPB

Dia do Trabalho

Motoristas, colonos, médicos,
advogados, operários,

vendedores, eletricistas,
enfim, cada um de nós tem

o seu ofício, o seu papel a

cumprir. Por isso, neste

1° de maio, nossa homenagem
àqueles que dignificam suas

profissões e, com vontade,
realizam seu trabalho!

Ivo Konell
Presidente do PMDB - Diretório JS

Parabéns!! !

CORREIO DO POVO 7

o progresso se dá através
da força de seus

trabalhadores!

Parabéns a todos os

trabalhadores pela
passagem do Dia 1°de Maio!

Adernar Braz Winter -

Vereador PSDB

Homenagem daqueles que
lutam para que nós

trabalhadores tenhamos

um futuro com mais

dignidade e de respeito!

Uma homenagem a

todos que fazem de seus

dias uma luta constante

para um futuro melhor.

Você trabalhador,
merece cada segundo

desse dia IOde maio! ! !

" Orlando Gonçalves
Vereador PPB

Aos trabalhadores de
nossa região,

desejamos um feliz
1° de Maio!

Eugenio Moretti Garcia
Vereador PSDB

1° DE MAIO
PARABENS, TRABALHADOR

Parabéns, trabalhador!

Que carrega nos

ombros a honestidade,
a dignidade e o orgulho
de levantar uma nação

Vereador - PFL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os caras do Aerosmith preparam
um novo disco para os fãs. Só que,
desta vez, a banda deixou o rock'n'
roll de lado e apelou para um álbum
só de blues. As gravações devem
começar dentro de duas ou três
semanas, em um estúdio montado
dentro da casa de Perry, em Boston.
Entre as faixas, estão "Broke Down
Engine", de Blind Willie McTell,
"Temperature", de Little Walter, e

"I'm Ready". "Estamos imprimindo
nosso toque próprio às coisas que
foram nossas influências. Em al- rr=w � � \\ 17 �. . n ® � O ®.guns casos, estamos nos beseen- tJ::::9 LS. W LS C!::!.J � �
do em versões mais modernas. Por
exemplo, '8roke Down Engine' foi
gravada por Dylan em 1994, mas foi
originalmente uma canção de Blind
Willie Mc Tell, gravada na década de
1930. Então estamos ouvindo as

duas versões para depois criar a

nossa própria. ", contou Perry à re

vista Billboard. Ele ainda disse que o

CO deve ser lançado em setembro,
após o início da turnê com o Kiss. "É
muito legal poder fazer turnê com o
Kiss... Essa coisa toda de dizer que
eles parecem ter saído de um

cartum. Para mim, o significado todo
é o entretenimento. Fui assistir a um
shaw deles e não fiquei parado um

instante. "

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

Fone.: 1471275.1968 Fax··1471371.6408
E�mail: sac@icroinfonnatica.com

www.icroinfonnatica.com

icroinformatica. com
" ,; p e c I � I i , • d. O m '. t • " d ., 'o c Õ

#lere tIIIZues
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eículos

Rede Renauh. 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

III Chev�olet

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,Oq. Tratar: 372-3412.

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 ou troca-se, 99.

Tratar: 375-1984 c/ Sérgio.

CORSA - vende-se, 95, vermelho. R$
3.000,00 + 21x R$ 408,00. Aceita-se

troca. Tratar: 9962-2302.

CORSA - vende-se, pick-up, 98, azul,
1.6. R$ 10.000,00. Tratar: 9131-3522.

CORSA - vende-se, 97,· prata,
40.000km originais! Tratar: 9117-3428.

CORSA - vende-se, Pick-up, 96,
compl.Tratar: 9975-7602.

KADETT - vende-se, 96/97,
esportivo, compl. R$ 12.000,00
negociável. Tratar: 275-4041 ou 9955-
0541 c/ Sandro.

KADETT - vende-se, GL, 97/97,
cinza, ,gasol·ina e GNV. R$ 12.300,00.
Tratar: 371-6707 ou 9973-4745.

MOI'!ZA - vende-se, 93, classic,

JOINVILLE
435·3700

gasolina, compl. R$ 8.500,00. Tratar:

371-2117 c/ Charles.

MONZA - vende-se, 87, álcool. R$
4.500,00. Aceita-se troca. Tratar: 275-

2164.

CHEVETTE - vende-se, 79. R$
1.400,00. Tratar: 9903-9838.

CHEVETTE - vende-se, 83, rodas 14.

R$ 2.900,00. Aceito troca. Tratar: 273-

6242 ou 9111-7033.

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6, SL,
álcool, som e pneus novos. R$ 4.100,00
aceito oferta. Tratar: 373-5030.

ITAJAí
346·7400

MONZA - vende-se, 86, compl. RS

1.000,00 + 18x R$ 240,00. Tratar:

374-5339.

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.
MONZA - vende-se, 85, gasolina. R$
3.500,00. Tratar: 371-8772.

-

SELEÇAO
PROFESSOR 2004

Biologia e Educação Física

Enviar Curriculum Vitae*, sigilo
absoluto. Rua: Guilherme Lessmann,
355 - bairro João Pessoa CEP 89257-
520 - Jaraguá do Sul.

Vale do Itajal c Litoral Norte - SC

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 1 de maio de 200
�--�----�----------------------�--------�I

.�c/iSt! 370-3113
Av. Waldemar Grubba - Jaraguó do Sul- se

Corsa 4p Brancp 01

GolG11I Cinza 01

GolG11I Branco 00
Corsa wegon GLS, compl. Cinza 00

Marea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99
Corsa Sedan Super Verde 99

Gal, 1.6, MI, cornpl., 4p Branco 99

Ka, 1.0, trio elétrico Prata 99

EscortGL Prata 98

Gal, 1.0, MI Vermelho 98

cer i.o Vermelho 97
Blaser DLX, GNV Preta 97
Corsa Super, 4p Vermelho 97

SupremaGLS Verde 96
Corsa Super Prata 96
Uno ELX, 2p Verde 95

GollGL Azul 95
Astra GLS Cinza 95
Uno RLX, 4p Vermelho 94
Escort·GL + ar Azul 93
Uno Eletr. Branco 93
Elba CSL Vermelha 91

Opala 4.1, 4p Cinza 90
Monza SLE Azul 89

II

I,
I,

11����!
(047) 376-0251 ,

Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- se

FORD FIAT
F-250 Xl, compl. Vermelho D 2000 Palio Weekend 16vCinza G 1999
F-1000 completa Prata D 1994 Uno 1.3s Preto G 1989

VOLKSWAGEM CHEVROLI;:T
Gol GIII 1.0 Vermelho G 2001 Corsa Sedan,1.0 Branco G 2000
Saveiro, 1.8 Vermlho G 1998

-.

S-10, d.h., a.c. Branca G/GNV 1997
Gal MI Verde G 1998
Gal MI Branco G 1997 S-10, 2,5 Verde D 1997

Gol GLI, 1,8 Prata G 1996 Pick-up Corsa Mostarda G 1996

Parati Azul G 1994 Corsa Gl 1.4 compl. Azul G 1995

l.ogus Cl, 1.8 Azul G 1993 Monza Gl, 2.0, 4p Vermelho G 1994.

Apolo Gl 1.6 Cinza G 1991 D-20, gabinada Branco D 1994

Voyage Cl, 1.6 Bege G 1989 D-20 Branca D 1990

Voyage Cl, 1.6 Branco A 1983
Fusca 1300 Azul G 1975 JeepJPX Branco O 1994

Ka 1.0
Escort Wagon
Resta 1.0, 4p 00

Fone: (47)
370-8622

99
-

Pampa l.8i capota 97
98 Escort GL !l6

Resta 1.0 2p !l6
!l6 Ranger XLT 4c.c !l6
!l6 Pampa 1.6, capota 93
94 Versailles 2p 92
93 Verona GLX, GNV 92
92 EscortXR 3 89
91 Escort 1.6 L 87

90 Palio 1.0, 4p 98
88 Palio 1.0, 2p 98
00 Uno 1.0, 4p !l6
84 Uno 1.0. 2p !l6

Tempra 4p !l6
99 Elba 1.5, 2p 92
99
98 BestaGS 01
!l6 Peugeot 106 99
89 Jeep JPX Diesel !l6
87 Mazda Cabo Dupl. 94
00 EMWIA2p 93
75 CE 40011 82

Puma GTB 4.1 78
98 Maverick 75
98 Ford "A" 29 I

Astra GLS, 4p
Corsa Super 4p
Vectra GLS 2.097
Monza GL 4p
5-102.2
Monza GLS, 4p
Monza SL/E, 2p,
Monza SL/E 4p
Kadett SL/E, 91

Chevy 500 DL 91
Monza SL/E. 2p

-Opala Diplom., 4p
Monza SL/E. 4p
Chevette SL

Goll.0. 16v. 4p
Paratl 1.0, 16v, 4p
Gol MI.l.0
Gol 1.0. 2p
Gol CL, 1.6
Gol CL 1.6

Gol1.6. EX
Fusca 1300

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao

S-10, 96, IMPECÁVEL
R$ 14.500,00

PALIO 99, 1.6, 16V,
COMPL. !4:

S-10, 97, C/ AR COND.
+GNV

GOL GIII, av,
C/OPC.

l(

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo

GM
Celta personalizado, opc. 01
Celta personalizado 01
Corsa Wind 4p, cl opc. 99
Corsa Sedan clopc. 99
Corsa Wind cl a.q. 98
Vectra GL 2.2 98

Omega CO .4. 1 couro GNV
96
Vectra GLS compl. 94

Omega CO 3.0 autom. 93

Omega GLS 93
Chevette 1.6 gas. 85
VW
Gol GIII 4p 16v c! opc. 00
Gol MI16v4p cl a.q. 99
Gol MI16v 2p 99
Gol MI Special 98
Gol CU 1'.6 96
Gol Rolling Stones 1,6 95
Kombi Furgão 91
voyeqe.Gl: 4p 87
Fusca 86
Go11.6 chalera 81
Fusca 78
FIAT
Uno Fire 4p c/opc. 02
Palio EX 2p cl trio 99
Uno Mille EP 2p clopc. 96
Tipo IE 1.6 compl. 95
FORD

Baependi
de 'Schroeder
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�INTA-FEIRA, 1 de maio de 2003

MORETTI
Seu semlnovo com ieil:o de novo

CORREIO DO POVO 3

VEíCULOS' ANO COR COMB.

Courier 1.6L 01/01 branco G

Fiesta GL 01/01 cinza G

Silverado D-20 00/01 preta G

Fiesta 97/98 verde G

Escort GL 16v 97/97 dourado G

S-10 2.2s 97/97 branca G

Escort GLX 16v 96/97 azul G

Jeep Cherokee Laredo 98/98 verde G

Corsa Sedan Super 99/99 verde G

2,2. R$ 21.000,00. Tratar: 275-6179. emplacado até 04/2004. Tratar: 370- Aceito troca. R$ 8.000,00. Tratar:

1132 após 18hs el Marcos. 9952-2047.

VECTRA - vende-se, GL, 98, branco,

el 77 .000km originais, cornpl. - ar.

R$ 16.900,00 ou R$ 11.000,00 + 17x

R$ 437,00. Tratar: 371-1865 el Denis.

;,tALA - vende-se, 78, prata. R$

JOO,OO. Aceito troca, Tratar: 273-

�42 ou 9111-7033.

VECTRA - vende-se, GLS, 2.2, 98,
compl. Tratar: 371-6709.

'ALA - vende-se, 77, motor novo,

Il.quenos reparos na lata. R$
00,00. Aceito troca. Tratarl 273-

42 ou 9111-7033.

PALIO - vende-se, EDX, 98, v.e., t.e.,

som, rodas esp., 4p, vermelho, trava

pI críanca, í.t, R$ 11.500,00. Tratar:

276-0793 el Divanilson após 19hs.ALA -vende-se, diplomata, cornpl.,
'imo modelo, bordo, gasolina e GNV.

8.000,00 + finan. ou troco por

'nega ou kadett GSI nas mesmas

·c,ndições. Tratar: 9602-3076_

PALlO-vende-se, Weekend Stile, 97,

cornpl. Tratar: 9973-5212 ou 371-6418

PALIO - vende-se, ED, 97, LO,

vermelho, el pneus seminovos,

PALIO - vende-se, ED, 97, u., d.t,

R$ 10.100,00 ou R$ 2.000,00 + 36x

fixas. Tratar: 370-3574 ou 9123-7355

c/Waldir.

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

PRÊMIO - vende-se, CS, 85. R$

3.500,00. Aceito carro ou moto de

menor valor. Tratar: 9997-5557.

TEMPRA - vende-se, 96, 50.000km.

Tratar: 371-3132 el Lurdes.

TEMPRA - vende-se, ouro, 92/93,
4p, cornpl., azul escuro, gasolina.

TEMPRA - vende-se, 95, eompl.
Tratar: 9963-7129.

TIPO - vende-se, 95, 1.6, 4p, cornpl.,
rodas. R$ 8.600,00. Tratar: 370-3574

ou 9123-7355 el Waldir.

UNO - vende-se, EX, 99/00, step si

uso, azul rnet, R$ 10.500,00. Tratar:

371-4835 el Marcos hor cornl,

UNO - vende-se, 92, prata, l.t., d.t,

R$ 6.200.00 ou R$ 1.250,00 + 36x.

Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 el
Waldir.

UNO - vende-se, 98, 2p, gasolina,
vermelho; a.q., alarme. R$ 9.000,00.

Tratar: 372-0872 ou 371-5424 el
Edylsom ou Sandra.

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

el isufilm, .rnod. Europeu. R$

10.000,00. Aceito troca. Tratar: 275-

2634 ou 371-6238.

ESCORT - vende-se, modo europeu,

93,1.6, gasolina. R$ 8.500,00. Tratar:

275-2642 ou 9952-2420 el Valdemar.

ESCORT - vende-se, Hobby, 96, l.t.,

d.t., a.q. R$ 1.100,00 + 30x R$ 355,00.

Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 el
Waldir.

F-250 -vende-se, 00. Tratar: 373-0263

ou 9979-0283.

PICK-UP CURRIER - vende-se, 02,

1.6, capota marítima el Sto Antonio e

mata cachorro na frente. Tratar: 371-

6138 el Grilo.

VERSAILLES - vende-se, 94, eompl.

R$ 9.000,00. Tratar: 9981-4378.

BRASILlA - vende-se, 80. R$

1.600,00. Aceito troca. Tratar: 273-

6242 ou 9111-7033.

FUSCA - vende-se, 80, el rodas

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

FUSCA - vende-se, 78, branco. R_$
2.300,00. Tratar: 9124-3178.

FUSCA - vende-se, 73. R$ 1.500,00.
Tratar: 372-2402.

COMPRA. VENDA· TROCA. FINANCIA. CONSÓRCIO

ir 370-5999

MOTOS
o
9
9

ACESSÓRIOS w OFICINA

'Regata
��te (.I- meMa"

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

• Consórcio 'com planos até 60 meses.

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

6
5
1
ii
6
1
8

. TABELA DE USADOS

2
9
6

WEB 100 Sandow O Km Vermelha

WEB 100 Sandow OKm 'Prata

CIOO Drean 95/95 Vermelha

CG 125 Titan KS 01/01 Verde

CG 125 Titan KS 01/01 Azul

CG 125 Titan KS 02/02 Verde
CO 125 Titan ES I 01/01 Vermelha

CB:X 200 Strada 01101 Preta

CBR450 SR 89/89 Branca

Virazo 250 96/96 Bordo

Virazo 250 98/98 Preta

YBRK 01101 Prata

XR 200 99/99 Roxa

NX 350 SARARA 98/98 Roxa

.

e usadas
MotoS NOVa:saldO

Entrad�6X fixaS
.0(17 até f(I pianoSp.

o co

consÓf16CÓ meses.
.

.

.

·

e Importadas
até ·

.

t
- NaCionaIS8iclcle "8S. A"essóríos

'

peçase VI
.

Oficína
. ffljUros

Crediário 1+ 3xse

PEÇAS
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4 CORREIO DO POVO

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar:

• VolksWMen

FUSCA - vende-se, 69, branco
perolizado, todo em courino bordô. R$
4.000,00. Tratar: 376-0434 cl Ivan,
de tarde.

GOL - vende-se, 99, ou troca-se.
Tratar: 375-1984.

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

GOL - vende-se, 86, motor AP, álcool,
branco. R$ 2.800,00. Tratar: 372-8440
cl Hegiane.

GOL - vende-se, BX, 83, rodas 14. R$
2.700,00. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033 hor. comI.

GOL - vende-se, CLI, 1.6, 96, bolinha,
azul vip,unico dono, IPVAI
Transferencia quitados. Tratar: 275-
3271 ou 9961-3590.

GOL � vende-se, 95, bola, gasolina.
R$ 10.000,00. Tratar: 371-8772.

GOl-vende-se, 94, 1.0. R$ 6.500,00.
Tratar: 9981-4378.

GOL - vende-se, 94, pintura orig.,
rodas, alarme, película, manual + n.f.
R$ 7.500,00. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 cl Waldir.

lOGUS - vende-se, Cl, 93. R$
3.000,00 entro + 25x R$ 268,00.
Tratar: 9113-4728.

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

PARATI - vende-se, GTI, compl.,
airbag duplo, a.c., d.h., 99, 4p. R$
22.000,00. Tratar: 275-D777.

BMW 325 - vende-se, IA alemã, 93.
R$ 25,000,00. Tratar: 373-0263 ou

9979{)283.

BUGGY - vende-se, 93. R$ 3.500,00.
Aceito troca. Tratar: 9997-5557.

C'uO - vende-se, Hatch, 00, 1.6 RT,
prata, airBag duplo, d.h., a.c., CD
original, controle satélite de som,
t.e. 5p, trava pI crianças, rodas de

liga leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

JEEP - vende-se, 74, azul, cl pneus
fronteira e acessórios. R$ 6.500,00
negociáveis. Aceito troca. Tratar: 373-
1043.

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.

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

SANTANA - vende-se, 86, 4p, álcool.
R$ 4.500,00. Tratar: 372-2402.

SANTANA - vende-se, 86, 2p, álcool.
R$ 4.000,00. Tratar: 372-2402.

SANTANA - vende-se, quantum, 89,
compl. - ar, grafite, 4p. R$ 6.000,00.
Aceito troca. Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033.

SANTANA - vende-se, 94, comp. R$
9.000,00. Tratar: 9981-4378.

SANTANA - vende-se,' 94, 4p, d.h.,
rodas esportivas. R$ 10.300,00 ou.

R$ 2.200,00 + 36x. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355 cl Waldir.

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

VOYAGE - vende-se, 90/91, Gl, 1.8,
licenciamento até 11/03. R$6.300,00.
Tratar: 372-3922 cl Walter

BESTA - vende-se, Khia, 97. Tratar:
370-7774 cl Elenise.

CHEVROlET - vende-se, 78, motor

perques cl carroceria graneleira. R$
13.000,00. Tratar: 275-6179.

F-600-vende-se, 75, carroceria, motor
1113. R410.500,00. Tratar: 275-6179.

F-4000 - vende-se, 85, 5 marchas,
carroceria. R$ 16.500,00. Tratar: 275-
6179.

F4000 - vende-se, 82, motor MWM,
carroceria. R$ 17.000,00. Tratar: 275-
6179.

MB 709 - vende-se, 93, carroceria,
pneus novos. Tratar: 275-0777.

MB 1516 - vende-se, 78, truque,
carroceria. R$ 38.500,00. Tratar: 275-
6179.

VOCÊ SABIA, QUE NO CONSÓRCIO UNIÃO...

* você pode reduzir sua prestação com o lance ou

antecipando parcelas?
* você pode antecipar parcelas na ordem direta
ou Inversa, como lhe convir?
* data fixa para pagamento?
* planos até 80 meses?
* pagamento em qualquer banco ou casas lotéricos?
* livre'escolha na compra do veículo?,
* pagamento através de carnê ou boleto bancário?
* lance embutido?
*

seguro de vida opcionat até a contemplção?
*emuitomais,liguejá? 371-8153

Dispomos de créditos até H$ 81.550,00

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

MB 608 - vende-se, cl baú, 74. "R$
18.000,00. Tratar: 275-6179.

RETROESCAVADEIRA 5804 - vende

se, 84, máquina trabalhando. Tratar:

(47) 465--3987 ou 999�7313 cl Erci.

CBX 150 - vende-se, aero, 89. R$
2.000,00. Tratar: 372-0338.

CBX 200 - vende-se, Strada, 02. R$
5.700,00. Tratar: 370-6360 cl Everton.

CB 400 - vende-se, 81. Tratar: 276-
1007.

CB 450 - vende-se, honda, 88. R$
3.500,00. Tratar: 275-0777.

CG 125 TITAN - vende-se, 95, cinza.
R$ 1.500,00 + 13x R$ 139,00. Tratar:
376-3666 cl Paulo,

CG TITAN - vende-se, 02/03, cl
partida e freio a disco, azul. R$ 600,00
+ 33 pare. R$ 262,00. Tratar: 273-
5281.

CG TITAN - vende-se, 03, cl partida
e freio a disco, verde. R$ 1.200,00
+ 24 parco R$ 203,00. Tratar: 273-
5281.

DT 180 - vende-se, pi trilha, 89. R$
1.800,00. Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033.

SUNDOWN - vende-se, palio 50, preta,
97. Tratar: 372-5108 ou 9102-0565 cl
Rose Merce.

TITAN 125 KS - vende-se, 'h, ,51
partida elétrica. R$ 1.600,00 + 17x R$
196,00. Tratar: 370-1778.

QU INTA-FEIRA, 1 de maio dn
,

AUTO ESTAÇÃO VEICULO:
l- Vendo - Troco - financio - Novos e Usad()��

Celta, 2p, I.t., d.t. 01 prata R$14.500,00
Gol Special, 2p 01 branco R$12.500,00
Van Furgão, 2p 00 vermelha R$ 13.900,00
Corsa Super, 2p 97 prata R$ 11.500,00
Corsa Super, 2p 97 bordô R$ 11.500,00
Escort, 16v, 4p 97 chumbo R$12.500,00
Vectra GlS, 4p 97 verde R$ 18.500,00
Gol, 1.0, 2p 93 branco R$ 9.700,00
Vectra GlS, 4p 94 prata R$14.500,00
Gol, 1.6, 2p 91 branco R$ 7.000,00
Apolo,2p 91 preto R$ 6.900,00
Voyage,2p 91 preto R$ 6.900,00
Elba,4p 91 branco R$ 5.900,00
Chevette, 1.6 88 bege R$ 3.800,00
Parati 88 branca R$ 4.500,00
Parati 00 'cinza R$ 4:500,00
Escort es bege R$ 3.500,00
Fusca es branco R$ 3.500,00
Parati 83 cinza R$ 4.500,00
Fusca 82 verde R$ 2.800,00
Chevette 82 bege R$ 2.800,00
Suzuki Jimy, 4x4 verde R$ 29.500,00
Pajero, compl., cl som 95 chumbo R$ 45.000,00

Rua 28 de Aaosto, s/n° - Centro - Guaramirirn - Fone: 373·311ij

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

Empréstimos para furcionáíos
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstmos

cl cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293,5/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

XlR 125 ES - vende-se, 01, vermelha.
Ou troca-se por XR 200, 'h, branca ou

vermelha. R$ 4.500,00. Tratar: 275-
0127.

ARO - vende-se, novos de gol cl
calota. Tratar: 9953-5554.

MÓDULO - vende-se, Piramide 800
(roxo). R$ 180;00. Tratar: 371-4835
cl Marcos hor. cornl.

RODAS - vende-se, da Momo l'
modelo Ml, cl pneu, seminovo. Trai
374-1747 cl Gerson.

REBOQUE - vende-se, pI kadett.
Tratar: 9953-5554.

RODAS - vende-se, esportivas 15. RI

700,00. Tratar: 376-2279 de manha

C 1GOBIZ R$ 8E(26

',,"I---YêIL_J 25 8_$ ,_91,64
XTZ 1 25 R � 1 1 5,6 1
NXR 125 R$ 116,41
NXR 1 50 R$ 1 44,0'3
TWISTER R$ 162,69
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QUINTA-FEIRA, 1 de maio de 2003
CORREIO DO POVO 5

- CELULAR - Marcos Cicaneti perdeu
celular no Baile Comunidade 25 de

Julho, motorolla, preto, quem encontrar

será gratificado. Tratar: 273-0061.

ESTRUTURA-vende-se, de galpão pré
moldado, cl 420m2, cl mesanino de

60m2 e pé direito de 7m2• Tratar: 370-

2728.

FERRAMENTAS

Bc MÁQUINAS
CELULAR - vende-se,' Nokia 5120,
pronto. R$ 150,00. Tratar: 9963-9596

cl Germano.

FILMADORA - vende-se. Tratar: 9955-

8035 cl Vilmar.

diversos
FILMADORA-vende-se, Sony. Tratar:

9963-7129.CELULAR - vende-se, Nokia 6120,

pronto. R$ 120,00. Tratar: 9963-9596

cl Germano. FITA - vende-se, coleção, do Roberto

Carlos e cd's do Elvis Presley. Tratar:

370-3561.
KGGRAXEIRA MANUAL

COMPUTADOR - vende-se, Duran

1.3mhc, cl gravador de CD, compl. R$

1.890,00. Tratar: 371-3042 cl Jaime. FITA - vende-se, fitas pI Nintendo 64.

Tratar: 9117-1083 cl Vanderlei.R$ 450,00 cada. Tratar: 370-6068.
APARELHO SOM - vende-se, cl toca

disco, fita e cd ptayer. R$ 200,00.

Tratar: 370-8579 cl Marcelo após llhs.

HIDROMAR
COMPUTADOR - vende-se. Tratar:

9963-7128.CACHORRO - vende-se, pequinês cl
1 mês. Tratar: 373-3787.

FITAS - vende-se, 320 fitas de vídeo.

Tratar: 9117-1083 cl Vanderlei.

AR CONDICIONADO - vende-se, de

7.500 btus, Eletrolux, ar quente e frio.

R$ 400,00. Tratar: 9902-1355 cl

Leandro.

DVD - vende-se, Panasonic, cl MP3,
seminovo. R4 400,00. Tratar: 273-5281

cl Anita.

CACHORRO - vende-se, poodle puro.
Tratar: 373-3787.

FORNO - vende-se, elétrico (itc, auto

limpante), branco, seminovo. Tratar:

370-0548 cl Amauri ou 371-0882 cl
Rose.CAMA - vende-se, de casal, branca,

tubular, cl detalhes dourados. R$

90,00. Tratar: 371-6194.

ENFESTADEIRA- vende-se, seminova.

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

Tratar: 370-3561. FREEZER - vende-se, horizontal,

consul, branco, 3101ts, cl 3 meses de

uso. Tratar: 370-0548 cl Amauri ou

371-0882 cl Rose.

ESCORAS - vende-se, 635, pI
construção. Tratar: 371-2364 após
19hs.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.

Tratar: 370-8882 cl Salete.

373-3739 ou 373-3872 cl Noel.
GIBI - vende-se, coleção, compelta.
Tratar: 370-3561.BALCÃO - vende-se, cl pia de cozinha.

R$ 200,00. Tratar: 371-2832 após 14hs. LANCHONETE-vende-se, e Pastelaria,
totalmente mobiliada e equipada.
Localizada ao lado do terminal

rodoviário. Tratar: 9962-2436.
CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
Galzerano. R$ 40,00. Tratar: 376-3107

cl Leandro.

GUITARRA - vende-se, e cubo fender,

importados. Tratar: 371-0816 cl Elias.
BAR - vende-se, cl jogos, cancha de

bocha, no bairro Vila Nova, ótima

clientela. Tratar: 370-0548 cl Amauri.

FRITADEIRA - vende-se, elétrica,

grande. Tratar: 370-3561.
ESTEIRA - vende-se, elétrica, Athletic

2000, sem lona. R$ 200,00. Tratar:

9113-4728. HUB - vende-se, marca surecom 10,

pI 5 computadores. Tratar: 370-,919

ou 370-0816.

GELADEIRA - vende-se, Eletrolux,
branca. R$ 200,00. Tratar: 275-3758

cl Flávio ou Francieli.

LANCHONETE - vende-se, no centro.

Tratar: 275-3118 cl Sueli.CELULAR - vende-se, LG, Joy Free,
azul. R'$ 250,00 ou 2x R$ 140,00.
Tratar: 275-2165 cl Ocimar.

BARCO - vende-se, Marajó 19 motor

de 90, Enverudi, cl toldo, bomba de

porão, carretinha, documentado, compl.
Tratar: 373-0785 hor. comI. 373-3609 a

noite ou 9903-3386.

ESTEIRA - vende-se, elétrica, semi

nova. R$ 400,00. Tratar: 9992-7268.

os
LAVAÇÃO - vende-se, de carro, próx.
Justiça Federal. Tratar: 372-1088 ou

9952-1836.

HUB - vende-se, marca centrcom 10,

pI 8 computadores. Tratar: 370-7919

ou 370-0816.CELULAR - vende-se, Nokia LG 500.

R$ 120,00. Tratar: 372-2526 cl Marlene

após 13hs. (ARQUITEToe'URBANISTA
n CarlosC�.�3�a Silva

BATEDOR-vende-se, de bife, elétrico,

pI açougue. Tratar: 273-1416,

LOJA - vende-se, de acessórios, em

pleno funcionamento, clientela

formada no calçadão. Tratar: 9133-

0803 cl Ivan.

IMPRESSORA - vende-se, laser, HP

laserjet 6L. R$ 700,00. Tratar: 9952-

2047.CELULAR - vende-se, Eriksson. R$

80,00. Tratar: 370-6719 cl Carlos.
BIBLlA - vende-se, ano 1867, vendo

pela melhor oferta da Vulgata de

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

JOGO DE QUARTO - vende-se, cama

de' solteiro, tubular e guarda roupa

branco. R$ 300,00. Tratar: 371-2832

após 14hs.

CELULAR - vende-se, LG DM 150. R$

220,00. Tratar: 9123-7514.
LOJA - vende-se, de moto peças,

estoque, oficina compl. Tratar:

(47)633-0529. CI Cláudio,

BICICLETA- vende-se, Mountain Bike,
seminova. Tratar: 370-0548 cl Amauri

ou 371-0882 cl Rose.

CELULAR - vende-se, Erlcsson T18D,
cartão. R$ 160,00. Tratar: 370-9072. MÃQUINAS - vende-se ou troca-se,

máquinas industriais, overloque, reta,
cobertura. Tratar: 370-3561.

LANCHONETE - vende-se, Marangoni
BR SC 413, cl campo de futebol suiço
luminado cl cancha de bocha. Tratar:CELULAR -.vende-se, Nokia Neo

(cartão). R$ 400,00. Tratar: 370-9072.

zéi'o
No compra

de quolquer modelo
anunciado 6 frete

é grótis e você

�
escolhe entre

emplacamento ou

uma Iv colorido 14"

também grójis, aproveite!!1

Concessionária

OBlIJIl
Automóveis S.A.

Rua Francisco Fischer, 100
Centro • Jaraguá &lo Sul

FONE: (47) 371.2111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



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
Golf GL compl. 99 azul G
Parati GTI 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
Tipo SLX, compl. 95 cinza G
Monza c/ CD 93 prata A
Escort L - Euro 94 vermelho A
Escort L 89 verde G
Escort Hobby 96 azul G
Moto CS 450DX 88 cinza G
S-10 95 preta GNV
Slazer DLX 99 branco D
F-4000 c/ d.h. 85 bege D
F-4000 79 branco D
MS 709 93 vermelho D
Goll.0 compl. 97 branco G
Corsa Sedan v.e., t.e. 99 prata G
Opala Comodoro SLE 90 vinho ,G
Com r a Vende Troca

R$ 16.800,00
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$ 9.500,00
R$ 8.500,00
R$ 8.800,00
R$ 4.900,00
R$ 8.000,00
R$ 3.500,00
R$ 17.500,00
R$ 45.000,00
R$ 23.000,00
R$ 17.500,00
R$ 35.000,00
R$ 12.000,00
R$ 13.900.00
R$ 6.300,00'

Financia

�tff!ft! 370�3' 13·
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Gol GIlI
Gol GIlI
Corsa Wegon GLS, compl.
Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gol, 1.6, MI, compl., 4p
Ka, 1.0, trio elétrico
Escort GL
Gal, 1.0, MI
Goll.0
Blaser DLX, GNV
Corsa Super, 4p
Suprema GLS
Corsa Super
Uno ELX, 2p
Golf GL
Astra GLS
Uno RLX, 4p
Escort GL + ar

Uno Eletr.
Elba CSL
Opala 4.1, 4p
Monza SLE

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

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

FIAT Palio EDX, 4p 97
Palio ED, 2p 97

Tipo 4p, compl. 95

Tempra 2.0 8v comI. 4p 95
VW Gol,4p 99

Gol Cl, M11.6 97
Kombi cabeçuda, GNV 97
Gol 94
Santana GLI, 4p 94
Parati Cl 89

GM Vectra CD 94
Kadet cf opc. 94

D-20 alcamino, 2p, compl. + rodas 93
Chllvettll, álc, as

logus GL, ve, te
FORD Escort GL 94

laranja R$10.950,00
Branco R$ 9.700,00
Azul R$ 8.600,00
Bordo R$ 8.800,00
Branco R$13.800,00
Branco R$10.300,00
Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00
Branco R$ 7.500,00
Cinza R$10.600,00
Cinza R$ 5.900,00
Azul R$ 14.000,00
Branco R$ 7.300,00
Branco R$ 24.900,00
Preto R$ 3,500,00
Verde rnet, R$ 8.600,00
Azul R$ 8.500,00

Av. Prefeito Waldeinar Gruba, 3747 • Jaraguá do Sul

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

AV. PREFEITO WALOEMAR GRUBA, 3809 - BAIRRO VI.EIRA - JARAGUÁ DO SUL

G
G
G
G
G
G
G
A'

G
G
G
G
G
G
A

G
G
G
G

.--

"""""

,.

.......

,.""", ,.

3,70:2109 AGENOR
r!IIIIIII'Jlli'lil-:

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

Corsa Sedan Milenium
Corsa Wind 4p
Corsa Wind c/ ar, 4p
Astra Sedan GL
Vectra GLS comp. ,

Corsa Sedan GL 1.6 + ar

KadettSL/E
Chevette SL

02
'01
01
99
98,
96
90
89

03
02
97
96
96
94
86.

01
97
93
91

Gol Special
Saveiro, compl., top de linha
GoII
PointerCLJ
GOI1.0,2p
Parati CL 1.8
Voyage Plus

Palio Fire Mod. Novo
Uno Mille SX, 4p
Uno Mille
Uno Mille

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

Ruà'Prés. Epitácio Pessoa, 1170 275-3020
Uno SX, 1.0

UnoSX

Kadett

Pampa Ll.8

97 champagne
97 verde

97 cinza

96 branca

4p, VE,TE,LT,DT,AQ
V.E, T.E., Limp., Desemb.

c/ opc.

cl capota de fibra

Limp. Desemb. Arq.

completo

4p,DH,VE,TE,DT,AQ
CD, compl.

4p, LT, DT, AQ

compl. Gas.

compl.
cl opc., Gasolina.

Completa turbinada

álcool.

I.t., d.t., a.q.

Gol bola 1.0 Plus 95 azul

Vectra GLS 94 bordô

Monza Club 2.0 94 azul

Omega
Uno Mille Elet.

MonzaGLS

Logus

94 azul

94
.

verde

94 bordô

94 bordô

Escort Europeu 93 cinza

Pagero Mltsublsh 93 azul met.

Parati 1.8 92 bordo

Goll.8 91 azul

Parati,1.8

Verona GLX

91 marrom met. C/opc.
90 champagne VE, TE, arquente

.4rduino
...__Veiculos 371·4225

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

Vermelho

Prata

'. Branco"

Cinza

Corsa Sedan 8v, ,4p
Astra GlS cornpl., 2p
Ka Gl

Corsa Sedan Super, 16v

Uno Mille EP 4p
Corsa Wind 4p a.c.

Saveiro 1.6

Uno Mille, 4p, v.e, t.

Corsa Wind, 2p, 1-0

Uno Mille

Escort GLI, 2p
Parati Cl, 1.8, 2p
Chevette Dl, 1-6

Gol Cl, 1.6

Fusca 1300. l ....

..
81

"Demais modelos IIOVOS e
semhioves consulte-nos+

Paliá EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Uno EX, 4p, compl.
Uno Mille, limp. desemb.,

Gol MI 1.0, 4p
Gal Mi 1.6 2p
Goll.0
Gol S, 1.6, álcool
Fusca 1.300

99
97
91

99
98
94
85
78

00

00

00
VW

prata
prata
azul mel.
prata
bege

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

Branco

Azul. GM
Astra Sedan GI 2.0 completo
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb.
Corsa Sedan, GL, 1.6, 4p, v.e., t.e., alarme
Vectra GL 2.2 compl.
Corsa Wind
Corsa Super, 4p, v.e., t.e., alarme, I.t.
Vectra GLS, 2.0, compl.
Corsa Wind, t.e., desemb.
Apolo 1.8 a. q., desemb.
Monza SLE, 4p, compl.
Kadett SL, desemb., Pers.

Escort 1.8
... 16v, 4p, compl. - ar

Verona 1.0, a.q., Desemb.
F-1000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort GL 1.8, a.q., d.t., I.t.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

FORD

00
99
98
94
98
95
95
92
92
91

98
92
91
90
89

84

01

Branco

Vermelho

'Azul
Vermelho
Verde

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

AUTOMOVEIS
CorrO.$ Nocional. e Imp_dós

Vermelho 00

vermelho 97

Prata 97

Amarelo 97101
Cinza 97

Vermelho 97

Bordo 96

Branco 96

Prata 96

Preta 95

Prata 95

Preta 95

Verde 95

Preto 95

Roxo 95

Cinza 94

branca 94

Gol1.0 equipadíssimo
Palio EO

Fiesta 1.0 cl rodas

Kawasaki ZX7

Voyage 1.6

Quadriciclo
Gol CLl1.6

Gol LO Plusvermelho

, .

neqocms
neste espaço!

Ka 1.0, gas.

GoIMI1.6, gas.

98

97
Tempra HLX, compl.
Ranger STX cab estendida compl.

voyagé CL 1.8, alc.
Mitsubich N-13 comp!. e pers.
Ferrosa 1.6, 16v, 4x4, comp!.
Audi 2.8e S2 top de linha

CorsaGL 1.4

vermelho
GNV

A
G
GEscort Verona 1.8 gas.16v 97

Omega GlS, gas. 2.0 94

Escort Gl, gas. 91

Parati 1.6, álcool 89

Kadett SlE 1.8 gas. 89

Gol ci, 1.6, gasolina 89

Monza Sl/E, 1.8 87

Monza Sl/E, 1.8, álc. 86

Escort Gl, 1.6, álc. 86

prata met.

azul meto

azul

, .

neqocios
neste espaço!

Escort L 1.6
Florino Pick-up 1.0

Escort Hobby 1.0

Omega GLS, compl., cl teto

Escort Xr3 equipado cl teto 2.0

Verona GLX 1.8

Dourado 94

93
93
90
89
89

88

86/91
85

85

72

marrom met. Bordo
Vermelho

marrom

branco

Prata

Prata
Azul

Belina L 1.6
Uno CS}1.5, equipado, banco couro

Escort L 1.6

0-20, cabo dupla, cornpl.
UnoCS 1.3

UnoCS 1.5
Fusca 1500

Azul

bege

azul met.

prata met.

branco

Branca

Bege
Preto

Azul

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

Opala 4cc, relíquia, gas, 78

ta70-9365 - 9997-9122.Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ôtlmos

0116V 4p
orsa Sedan, 1.6
01 Plus, prata
lorino
anger
01
01

R$13.500,00
R$12.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.. 000,00
R$13.500,00

. R$ 7.200,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 28.000,00
R$ 6.000,00
R$ 6.000,00
R$ 2.500,00
R$ 3.300,00
R$ 3.500,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00
R$ 950000

99
97
96
94
94
93
92
92
92
91
91
91
86
86
85
85
80
80
72
70

, .

neuocros
neste espaço!

ampa
01, branco
elina, branca
ampa, álcool
assat
nO,álcool

horcellJ 2p
--10, diesel
�orcell
C-10 diesel J' I

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

G
G

G
G

A
G
G
G

G

G
G
G

G
G
G
G
G

A
G
A
o

G
G

G

VI Votoratttint I Fin11nçBS

I'

I'
I

GoI10001

cerci.t.e

Kombi

Gol cC'
Go1Gll.8MI

·GoI16V.
Quanlum
Gol Special
GolMI
.parali Gl, 1.8-
Palio Weekend 16v

Uno Mille IE ""
...

Escor! Hobby
Aslra GlS 2.0

Corsa Wind

01/01·
01/01

98f98
97/98
,97/9.7
96/96
96/96·"
96/96

95/96
98/99

, :98/99'
97/98

.

,'02/02
97/97
97/97
98/98

...

96/96
93/93

.,98/99
97/97

VW

.::',VW
VW

.VW,

VW

",.VW
VW

VW

VW

.VW
FIAT

: FIAT

FORD

:/-GM=': "i�::

GM

'GM

GM Monza 93/93

compramos seu carro usadO R: Bernardo Dornbulch, 800 - Boependi

Fusca

Fusca"
Kadett .'

Kadett
-

Fone/Fâxr S:'tO;,2'169:i1 i" '

AV. Prefeito Wald b�h 37n,� Cen.

Fiesta GL
' Branco

Ibiza, 1.0, 16v, compl. Branco

Gol GIII, compl. Preto

Megane RN Branco

Corsa Sedan GL 1.6 compl. Azul

Corsa Sedan GL, 1.6 Branco

Palio EDX 4p Cinza
Astra GLS Vermelho

Uno ELX Vermelho

Escort Hobby, 1.0 Branco'
Vectra GLS Bege
Monza GL 4p Azul

Tempra 8v compl. Branco

Elba Weekend IE Branca

Versailles Ghia, compl. Cinza

Apolo GLS Compl. Verde

Escort L Verde

·Clio RT 1.000 16v Bege
Escort GLX 16v SW Vermelho
Gol Plus 1.000i Azul
Uno S Vermelho
Marea ELX Cinza

Gol GIII, 2p Prata

2002
2001
2002
2000
1998
1997
1997
1995
1995
1995
1994
1994
1993
1993 .

1993

1!':)92
1984
2002
1998
1995
1989
1999
2001

lB-ranca
PraIa

Vermelho

Vermelho

Branco

Vermelho

Vermelho
Branca

'Verde'

PraIa

Verde
Branco

Cinza·
Branco

Azul

Cinza

Verde

PraIa

�ul
Vermelho

PraIa

Vermelho

R$ 12.300,00
R$ 19.500,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 15.500,00
R$ 13.300,00
R$ 11.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.900,00
R$ 7.500,00
R$ 13.500,00
R$ 8.600,00
R$ 8.800,00
R$ 6.300,00
R$ 8.500,00
R$ 7.300,00
R$ 3.700,00
R$ 25.000.00

R$ 16.500,00
R$ 9.500,00
R$ 4.800,00
R$ 21.500,00
R$ 14.800,00

jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 1 de maio de 200

•�VJ PLANEI GAME
* VENDAS -LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

* PLAYSTATION 2

..
VENDEMOS E ALUGAMOS

* XBOX •
, TODA A LINHA DE

• PLAYSTATION ONE " ViDEO GAMES CDS
* OREAMCAST " .'

• NINTENDO 64 "
E ACESSORIOS EM GERAL.

:�:=�:g��g;��CE Fone: 376-2206
• NINTENDO, GAME CUBE Ilórario de atendlin!l1lo: seglllldaa seglJlda das 10:00 ás22:00

Rua: Berlha We ue ,1087- Barra- Jara ua do SUl· E-mail lanelaameibestcom.br

MÁQUINA - vende-se, de tricô, Elgin
Brother KR 840, compl., seminova,
c/ frontura c/ indicação de professora.
Tratar: 370-7526 c/ Judite.

MÁQUINA - vende-se, de Policorte e

de cortar grama, nova. Tratar: 370-

7035 c/ Amarildo.

MÁQUINA - vende-se, interloque, GNG
- 5. R$ 550,00. Tratar: 9952-2047.

MERCADO - vende-se, instalações e

estoque de um mini mercado. Tratar:

9121-3921.

MONITOR - vende-se, Sansung 550S,
15pol., seminovo, na garantia. R$
300,00. Tratar: 376-1465 c/ Cláudia.

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

MÓVEIS - vende-se, móveis usados

p/ loja, 2 balcão de vidro, 1 balcão

caixa, 3 prateleiras expositoras de

vidro c/ espelho, gavetas e armários.
R$ 800,00. Tratar: 275-0593.

NEBULlZADOR - vende-se. R$ 70,00.
Tratar: 371-9269.

NOTEBOOK - vende-se, Compaq.
Tratar: 9963-7129.

PORTA - vende-se, rolô, seminova.

R$ 200,00. Tratar: 37Q.3561.

PROTETOR, - vende-se, de berço,
cortina e cesto de medicamentos p/
quarto de bebê, cor azul. R$ 50,00.
Tratar: 37Hi238.

ROÇADEIRA - vend.e-se, costal

hukmar. R$ 350,00. Tratar: 274-8141

após 17hs c/ Virgilio.

SALÃO - vende-se, de beleza. R$
4.500,00. Tratar: 37Q.7774 c/ Elenise.

SOFÁ - vende-se, jogo em módulos,
de canto. R$ 250,00. Tratar: 371-2832

após 14hs.

SORVETERIA - vende-se ou troca-se

por terreno. Tratar: 37Q.4509.

TÁBUAS - vende-se, 40mts de tábuas

para caixaria e 56 escoras. R$·120,00.
Tratar: 371-7733.

TAlHADEIRA-vende-se, nova, c/ nota

fiscal. Tratar: 37Q.3561.

TELEVISÃO - compra-se, de 29'.

Tratar: 376-1699 c/ Clóvis.

PROCURA-SE

pessoas com visão

empresarial
para excelente

oportunidade.

Ligue: 9955-9782

TELHAS - vende-se. 600 telhas

esmaltadas Cejatel, cor natural. Tratar:

371-2364 após 19hs.

TERRAS - vende-se ou troca-se c/
roseiras ou pastagem. Tratar: 9973-

0965.

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

"

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
200,00. Tratar: 371-1244.

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
200,00. Tratar: 9973-5403 c/lngo.

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$
300,00 nego + R$ 80,00 taxa de

transferência. Tratar: 9902-0732 c/
Junior.

TíTULO CANDEIAS - vende-se. Tratar:

376-1595. <'

TRilHA - vende-se, aquipamentos de

moto, colete, bota, luva, calça,
joelheira, etc. R$ 550,00. Tratar: 373-

0335 c/ Elio.

TRITURADOR - vende-se, p/ fazer

trato p/ gado, vencedora c/ motor 5

'1.1. Tratar: 276-0743.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo

Game Cubo, c/ 5 jogos originais, 1

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

VIDEOGAME - vende-se, Dream Cast,
c/2 controles, 20jogos, 1 memory card

VMU + 1 rambol Pac. R$'450,00. Tratar:

376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station

c/2 controles, 10 cds, 1 memory cardo

R$ 300,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, nintendo 64,
c/l fita, controle, memory cardo R$
250,00. Tratar: 371-2646 c/ André até

20hs.

- Casa de 120 m' de área construída com suite + 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro, área de serviço / garagem e varanda.
- Localizada em rua com calçamento e sem saída, a 500 metros da

UNERJ.
- Construção num terreno em declive com frente I pavimento e parte
de trás com 2 pavimentos, permitindo fácil ampliação.
- Excelente acabamento.
- Venda por motívo'de mudança.
- Valor: R$ 67.000,00
- Contatos: 91 I 1-0081 /372-0080 c/ Rafael ou Daisy

30:, �
acompanhantes

Você quer viver

momentos de prazer?
:Jernanda, fEiallca e 7-alia
Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

,uma
Loira
e duas
Morenas Fernanda, a

Superninfeta do Anal

Mudamos de local
Jaraguá do Sul cf Local Discreto, Massagens e Acessórios

. _,. .

Imovels
GRAVATÁ - NAVEGANTES - vende-se

apartamento com 1 suíte, 2 dormitórios

e demais dependências. Em edificio

de frente para Av. Beira Mar por R$
70.000,00. Condições a combinar.

Tratar: (47) 342-7171 com Lilian.ÁGUAS CLARAS - vende-se, mista,
c/60m2 R$ 13.000,00 pode ser finan.

Aceito carro de entro Tratar: 371-6238. GRAVATÁ - NAVEGANTES - vende-se

lote com frente par ao mar R$
25.000,00 com financiamento de 30%

no ato e o saldo a base de R$
1.000,00 por mês com correção pelo
CUBo Tratar Santiago Imóveis. (47)
342-7171 ou (47) 9102-0009.

ALUGA-SE - quartos mobiliados..

Tratar: 370·3561 c/ proprietária.

BARRA DO RIO CERRO - vende-se,
próx. Malwee, de alvenaria, c/92m2,
3 dorm., sala, coz., copa, 2 bwc, lav.,
terreno c/ 1.065m2, cercado. R$
52.000,00 negociáveis. Tratar: 376·

1319.

GRAVATÁ - NAVEGANTES - vende-se

casas, apartamentos, sitiós e

terrrenos. Consulte-nos: (47) 342-7171

ou (47) 9102-0009.
BARRA VELHA - vende-se, de

madeira, c/60m2, mobiliada. R$
11.000,00. Tratar: 371-6238.

GUARAMIRIM - aluga-se, alvenaria

c/2 quartos, 1 bwc, 1 cozinha, 1 sala,
1 lavanderia, 1 garagem. Rua Ermínio

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

CENTRO - vende-se, de alvenaria,

c/3 dorm., sendo 1 suíte, cozinha

mobiliadada, dep. empregada,
despensa, área de festas c/
churrasqueira, garagem p/ 3

carros, próx. Duas Rodas. Tratar:

275-3070.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, de

alvenaria, c/160m2, terreno c/440m2,'
próx. posto Pérola. Tratar: 370·5623

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se, c/
130m2, de alvenaria, seminova, suíte,
2 dorm., wc social, sala, coz., lav.,
garagem p/ 2 carros, toda de piso
cerâmico, terreno c/375m2, no lot.

Juventus. R$ 60.000,00 ou R$
39.000,00 + 156x R$ 330,00. Tratar:

9975-2338.

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

Paula, ai lado dos escoteiros. R$
70.000,00. Tratar: 37Q.0706 ou 9122-

7134.

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

8395. JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se, de

madeira, c/'h terreno de esquina. R$
15.000,00 + carro de até R$ 10.000,00.
Tratar: 370-9830 ou 9961-8722 c/
Salésio.

COMPRE A SUA CASA A VISTA E

PAGUE A PRAZO - Pelo preço de um

aluguel você pode comprar a sua casa.

Saiba como, conhecendo o Plano

Inquilino Nunca Mais. Tratar: 275·0478

ou 9121·2470
JOÃO PESSOA - vende-se, de

alvenaria, c/60m2 e área de 325m2,

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar - 3 dormitórios (suíte - closa
hidromassagem) + dep., Finamente Mobíllado- Linda vista Panorâmica
Situado no Edifício ANTARES - Bom Negócio. R$180.000,00
Apartamento - Pertínho 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 - Prédio com Piscina. R$ 350.000,00 Financiados em 30 meses.

ZELlO BURATTO • (47) 9983·5920· (47) 367·1993 / CRECI29!

Residencial Jaraguá, Lote 25. R$
25.000,00 Aceita-se carro no nego e

financia-se uma parte. Tratar: 37Q.3187

cj Angelina ou Caetano.

PRAIA DE PENHA - vende-se. a

300mts do mar. Tratar: 371-3132 c/
Lurdes.

PRECISA-SE - alugar casa, pago até

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

0509.

SÃO lUIS -cvende-se, de alvenaria, c/
1 quarto, sala, cozinha, bwc,
lavanderia e garagem. R$ 28.000,00.
Tratar: 371·0031. Creci 550-J.

SCHROEDER - vende-se, 2 terrenos

c/l casa de 8 comôdos em alvenaria.

R$18.000,00. Tratar: 276-1226 u 9952-

2746 c/ Suely ou João.

UBATUBA - vende-se ou troca-se, por
casa em Jaraguá do Sul. Tratar: 275-

2130 ou 9112·0509.

VENDE-SE - c/70m2, terreno c/407m2,
próx. Corupá. R$ 8.000,00. Aceito

carro no nego Tratar: 372-2402.

VENDE-5E - 2 casas no mesmo terreno,
com escritura, 1 casa tem 2 dorm., e a

outro c/ 3 dorn. e demais dep. R$
52.000,00. Tratar: 371-8186 ou 9124-

2786 cj Marlene.

VILA lENZI - vende-se, de alvenaria,

c/194m2, terreno de 14x25, cj 1 suite,
3 quartos, 2 bwc, sala ampla, copa,

cozinha, garagem p/3 carros,

lavanderia, churrasqueira, prox.

Colegio Giardini Lenzi(Vila Lenzi).
R$85.000,00. Tratar: 372-3922 Creci

9238

VILA NOVA - vende-se apartamentos
no Edificio Capri II, (entrega em Dez./
03) com correção por CUBo J. Cipriani
Construtora e Incorporadora. Tratar:

(47) 37Q.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.Q009.

VilA NOVA - vende-se, em alvenaria,

c/l suíte c/ hidromassagem, 1 quarto
e demais dep., cj 140m2 e terreno cj
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,

cj 3 quartos, 2 salas, coz., bwc,
Rui Barbosa. R$35.000,00 negociáve
tratar: 373-0283. Creci 820-J,

VILA RAU - vende-se, de alvenari'

cj 4 quartos, sala, cozinha, banheiH
lavanderia. R$ 30.000,00. Tratar: 371
0031. Creci 550-J.

VILA RAU - vende-se, meia água,
alvenaria, c/ 1 quarto, sala/cozinhe
bwc e garagem. R$17.000,00. Trata
371-0031 Creci 550-J.

Apartamentos

AMIZADE - vende-se, c/ 3 quarto!
sala, cozinha,_ bwc, lavanderia

garagem. R$ 45.000,00. Tratar: 371

0031 Creci 550-J.

AMIZADE - vende-se, Cond. Amizade

c/3 quartos, quitado. Tratar: 371-8771

CENTRO - vende-se, c/2 dormitórios

Tratar: 372-1395.

CENTRO - procura-se moças pj divid

apto. Tratar: 9905-2423.

CENTRO - procuro alguém que tenh

um apto p/ dividir, possuo todos o:

móveis. Tratar: 9124-5112 após 18h!

c/ Cris.

CENTRO - vende-se, cj cozo e Ia,.

mobiliada, 2 dorm., sala, sacada e

garagem individual. R$ 65.000,00
Tratar: 371-1177 c/ Ana Paula.

CENTRO - vende-se, apto Ed. Roya'
Barg, c/ 3 ·dorm., sendo 1 suíte,
sacada c/ churrasqueira, cozinhe

.mobiliada. Entrada mais parcelamento
em até 50 meses direto con

proprietário. Tratar: 275-3070.

CENTRO - aluga-se no centro, c] 1

dorm. e garagem. Tratar: 372-1395.

DIVIDE-SE - procura-se moças P

dividir apto no centro Uá tenho apto)
Tratar: 9905·2423.

DIVIDE-SE - procura-se moças pj divid

apto no centro. Tratar: 9134-0711.

DIVIDE-SE - procura-se moças pj
dividir apto no centro, em frente Posll

de Saúde. Tratar: 275·0373 a noite.

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.

VENDE-SE - apto no Ed. Anibal Gomes

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇ�O

DE IARAGUA1

ROY�

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (4/)275-3070

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TICNe
CALHAS

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

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

ESTRADA GARIBALDI - vende-se, de

30x15, próx. Salão 25 .. R$ 6.000,00

negociáveis. Tratar: 273-1343 cl
Andréia.

próx. Kohlbach, cl 3 quartos. R$

58.000,00 Tratar: 9957-6889.
ESTRADA NOVA - vende-se, lot.

Venetto, cl 400m2. R$ 11.000,00.

Tratar: 371-8116 ou 9124-2786 cl
Marlene.

VENDE-SE - apto no Ed. Anibal Gomes,

próx, Kohlbach. R$ 23.000,00 entro +

pare. ou R$ 50.000,00 à vista. Tratar:

9979-9970.
ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, área

de 577,76m2• R$ 20.000,00. Tratar:

371-0(')31. Creci 550-J
VILA NOVA - vende-se, cl 2 dorm.,
sendo 1 suíte, sacada cl
churrasqueira. R$ 70.000,00 - aceita

negociação com casa. Tratar: 275- 3070
.

JARAGUÁ 99 - vende-se, 14m x 23,5m,

cl meia água de 40m2• R$ 10.000,00

+ llx R$ 238,00 ou R$ 13.500,00.
Tratar: 376-3107.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,

18,5x17, próx. escola Jonas Alves de

Souza, cl luz, água, e esgoto. R$
8.000,00. Aceito moto. Tratar: 273-D862.

MASSARANDUBA - vende-se, cl

2.200m2, localizado bairro Guarani

mirim. Tratar: 379-1588.

SANTA LUZIA - vende-se, lot.

Geraniun, cl 520m2• Aceito carro no

nego R$ 8.000,00. Tratar: 372-1274
ou 9997-0048 cl Roberto ou Valmor.

SCHROEDER - vende-se, na Estrada

Braço do Sul, aprox. 800mts atrás Ind.

Marisol, área de 3.750m2• R$
12.000,00. Tratar: 9962-1900.

VENDE-SE - cl duas casas, 1 de

madeira e outra de alvenaria. Tratar:

379-0520.

VILA LENZI - vende-se, esquina de

450m2, próx. escola Giardini Lenzi.

Tratar: 371-6418 ou 9973-5212.

VILA NOVA - vende-se, cl 420m2• R$

30.000,00. Tratar: 9979-9970.

VILA NOVA - vende-se, cl 15,OÓm x

Â Carâguá Veículb� e o

Consórció BaHistella

trazem para Joroquó do Sul

e região o projeto=

,

E o consórcio de I móveis
com pagamento só de 50%

até ser contemplado

®Caraguá
371..4000

25,72m2=379,95m2,já urbanizado, Rua

125 (Carlos Kupas). R$ 24.000,00 à

vista. Aceita-se contrapropostas de venda

a prazo. Tratar: 275-6363 ou 9102·0009.

III Salas Comêrciais

CENTRO - vende-se, lanchonete, em

funcionamento, clientela formada.

Tratar: 275-3118.

CENTRO - vende-se, loja no Royal
Barg, ponto já formado, cl
mercadorias e mobiliário, defronte pI
Marechal. Tratar: 275-3070.

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

VENDE-SE -loja de confecções, clestoque
e móveis, ótimo ponto, aluguel acessível.

R$10.800,OO. Tratar: 371-5512.

o melhor
Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e
-

'

empregos
SUPERVISORES - precisa-se pI

Oferta indústria do bem estar. Requer 2' grau
e telefone. Tratar: 9992-6045 ou 371-

6418.

DENTISTA - precisa-se pI trabalhar

no centro, sala cl toda infraestrutura,

como telefone, secretária. Tratar: 371-

0424 cl Aderbal.
.

EMPREGADA - procura-se, pI
trabalhar das 7 às 17:30, cuidar de2

crianças e fazer almoço. Tratar: 371-

2511 cl Magali ou Oanieli.

MANICURE - precisa-se. Tratar: 370-

4972.

MOTOBOY - precisa-se urgente. Tratar:

370-0621 ou na loja da Colorama.

Desenvolvimento de

Homepage para a Internet

ServIços de Mala Direta Impressa e via Emalf

CD com 9000 Fontes True Type

Fones 47 370,-7798 f 9975-795ji
0fllall slgmapro@leg.com.br

homepage.VIWW·slgmapro.hpg,com.br

Reformas de imóveis

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.com_br

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

�/
, �

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 depencentes químicos.

DIARISTA - procura-se emprego.
Tratar: 370-6719 cl Sonia.

SOB NOVA DIREÇÃO
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

Chaminés, calhas de alumínio (quadrada e redonda),
calhas galvanizadas (quadrada e redonda), aquecedores

(solar e eólico), proteção para antenas parabólicas,

exaustores, funil, tanques (inox e galvanizado), mictório

(Inox e galvanizado), funilaria Industrial, moldes para

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

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

MOTORISTA - ofereço-me pi
trabalhar, levar senhor e senhora a

negócio ou passeio, possuo CNH "E",
3' grau completo e experiência. Tratar:

370-9899 cl Gilberto.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar ou

estagiar. Faço faculdade de

Administração em Re cur s o s

Humanos. Tratar: 372-3922

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como aux.

de produção, rapaz cl idade de 26

anos. Tratar: 273-6202.

OFEREÇO-ME - pI dar aula particular
de matemática pI alunos da l' a 8'

série. Tratar: 371-8772.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM ALIMENTOS
senac

Rua Adélia Fischer, 303

Fone/Fax: 370-0251
jaraguadosul@sc.senac.br

PROGRAMAÇAO DE CURSOS

R$290,00/1+2 R$ 98,00
Técnico em Enfermagem 1800h 2",a,6", 19h às 22h R$ 189,00' mensais
Técnico em Transações Imobiliárias 870h 02106103 a 1212004 2"à5' 19h às 22h 1+19 x R$ 170,00
Relações Humanas no Trabalho 14h 05aO&'05 2'a5' 19hàs22h30 R$105,00
Atendimento com OJalidadé 15h O5a09lO5 2"a6" 19h às 22h R$1::Kl,00
Oratória I 15h 19 a23'05 2'a6" 1911 às 22h R$1::Kl,00
PPCP 1 - Planejamento, Programação e

20h 19a23/05 2"a6" 18h::Kl às 22h::Kl R$160,00Controle de Produção.
Desenvolvimento Profissional em GeStão

4al 24/05 a 21/06 Sábados
8hàs 12he

R$320,00Financeira 1311 às 17h

Assistente Administrativo 120h 2&'05 a 01110 2"e4' 19hàs22h 1 +5 x R$120,00
Vendas 110h 27/05 a 02110 3ªe5' 19hàs22h 5XR$110,00
Redação Empresarial ::Klh 02a 13'06 2"a6" 19hàs'22h R$160,00
Montagem e Manutenção de

44h 07/06 a 02108 Sábados 8h às 1311 R$ 400,00 ou 1+4 R$92,00McrClCOlT'j)Utador
Técnico em Alimentos 1960h 1 &'06 a 03'2006 2"a6" 19hàs22h 1+ 32 x R$ 205,00
Téonicas de Negodação 15h 23a27/06 2"a6" 19hàs22h R$1::Kl,00
Autocad 4al A definir 6', sáb, e dom a definir R$350,00
Televendas 15h 07 a 11107 2"a6" 19h às 22h R$13b,00
Oratória II 16h 21 a2!jfQ7 2"a6" 1911 às 22h R$1::Kl,00
Instrumentador Cirúrgico - (auxiliar) 240h A definir 1+ 6 x R$ 1::Kl,00
Operador de Microcorrçutador - 60h A definir 2"-a6" 9h às 12h R$ 360,00' 5 x R$ 73,00

Informações e inscrições pI o curso de

Produção de Textos:
'

UNERJ Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias Bloco E
Fone: (47) 275-8200 Ramais 8249/8253 '

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

Curso da Unerj estimula

aprimoramento de Textos

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

Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj) está ampliando as

alternativas de cursos' de extensão.

Direcionado a acadêmicos, professores, secretárias e demais

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

8h30min às 12 horas.
'

Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da língua, estrutura e funcionamento da

comunicação, o tripé da comunicação, coerência a coesão

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

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

texto criativo.

�J
UNERJ

Centro Unlversltárlo da Jaraguá do Sul

ium novo unodaluaV

Profissional em

Artes Gráfi(;�s

Ptofiss·ional em

Profissional em

Comércio Digital

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

17h 30 mino

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h
Fone: 275-000'1.: pronto atendimento

Serv;çOG raeUIt� ClMET
/\,"""�tJ��"''t

Cursos e Treinamentos
Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e

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

colaboradores até a escola. O IMET vai até você.

Fast Help
Atendimento realizado na própria empresa ou em casa, você

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

Você pode adquirir quantas horas você quiser.

o IMET Instituto Milleniutn de Ensino e

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

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,

fornecendo mais de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Profissional em Redes e

Micorcomputadores
Profissional em

Administração

Profissional em

Secretariado

Auto Cad - 20 I.Auto Cad - 3D
SolidWorks

C:ursosVIP

Inglês

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 1 de maio de 2003
12 CORREIO DO POVO

b1
� .. ,

fCowersçarden
RESIDEI'<JCE

o rédio
i Tubulação água q14ente
•Churrasqueira na sacada
• Opção 2 vagas de garagem
• Opção garagem, cl âep. privativo
• Completo sistema de segurança

Area de lazer
o

.• 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
• Ambien tes 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

R'ayal Barg Cárter

Jaraguá do sul -se

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blumenau)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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www .. thenightmix.com.br
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Téo Bogo

Quinta-feira -

Big Bistrô: shaw com a

banda Ympulso, uma das
mais tocadas no Bistrô.

Sábado-

Big Bowlling:

SaturdayFun: Banda Duca
.

Rantaia, de Joinville, fazen
do um especial do Charlie
Brown Jr., mandando ver

CPM22, Detonautas e muito
mais ...

Na Boate DJ Alex Dias ar

repiando nas Pick-Up's o

melhor da música eletrônica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Adriana Rech
está de

parabéns,
pois
comemorou

seus 14 anos

no dia 27.
Seus
familiares
e, em e

special,
a sua irmã
Andréia,
lhe desejam
muitas
felicidades

Completa 90 anos,
amanhã, a sra. Maria
Reiser Scheuer.
Grande mãe, avó e

bisavó. Pessoa muito
relacionada na

sociedade, desfila
todo ano na

Schützenfest, e é
freqüentadora do
Grupo de Idosas e

assídua leitora do
Jornal CORREIO DO
POVO. Felicidades é o

que deseja o Jornal
CORREIO DO POVO

Fotos: Divulgação

-
-

f I
Sobem ao altar, no próximo sábado, os

noivos Claudia F. Buchmann e Mareio
R. Baptista. A eles, felicidades

Márcia Vieira e seu filho leonardo
estiveram em São Paulo na exposição, no

Ibirapuera, "China - Os guerreiros de
Xi'na e os tesouros da cidade proibida"

Completou 15 anos, no dia 29, o jovem
Darlan Konell. Parabéns, felicidades e

as bênçãos de Deus, desejam seus pais,
Adolar e Edir, Deise e Anderson

Aniversariou no dia 30, Rosecleia,
em pose ao lado do marido, Celso
Arruda. Quem deseja felicidades
são suas cunhadas, avô, sogros e a

sobrinha letícia

Se formou em letras licenciatura
Rosane Hansen. Sucesso!

Gertrudes
Blosfeld
Uber
completou
98 anos no

último dia
20.
Felicidades!

Na próxima
segunda-feira

(5/5), quem
completa mais
um ano de vida

é a nossa

querida amiga
Raquel T.

Krawulski. A

ela, desejamos
muita saúde, I I:

paz e amor. São
os desejos de
todos os seus

'

amigos das

quartas-feiras.
Parabéns!

����

1° DE MAIO
.

Parabéns, trabalhador pelo seu dia!!!

�'t�UR11\r<1;-� 1>� .

VENHA COMEMORAR COM UM
DELICIOSO ALMOÇO, AQUI!!!!

INFORMAÇÕES E RESERVAS: 376-1084

NAUGllR"""-"ot-'��
Debora Bee, que foi inaugura
último dia 25, é a mais nova lo·
Shopping Cente_r B reithaup
oportunidade, os convi
conferiram as grifes e as novid
oferecidas ao público.

Felicidades!
Aniversariou no último dia
Mafalda Stratmann. Feliz anive (

é o desejam todos os seus famili

Parabéns!
Esteve de parabéns, no dia 1 1
Horst Golger. Felicidades é o I
desejam todos os seus familiares.

27/4
Llrtwin Herrmann
Norma O. Torres
Adriane Finta

28/4
Joni Becker
Otília Erchinger Nicollini
Edileusa M. Picolli I<rause
Anibal S. Gracioli
Carla Cavalheiro Gonçalves Silv

(29/4
Aâemir I<ruger
Darlan Konell
Tadeu Hernacke
Luiz José Stinghen
Odenite Cardial Magalhães
Tânia Braun

.

Vilmar Junkes
Olivio AndreaUa

30�
rica HaucK
Osmar Gerent
Maria Packer
Everaldo Pedro Alves
Gilson Ribeiro
Eloisa Ribeiro
Bernadete Jarosczevski
J osimara Lenhardt
Reinaldo Richter
Annegrete Richter
Lino Hornburq

1/5
AliBor LuerBers
Walter Kupas
Carla Felipe
Vandrei Pradi
Joelmir Freiberg
Gustavo Bertol i
Betina Ehlert
Guilherme Venturi
Adelar' Bigaton
Inalara G. Baier

2/5
Izoldê B. Gesse"r
Vilma Gadotti
Toni Atanasio
Jeferson Luis dos Santos
Christian Herrmann
Elmar Rueckert
Daniel Scoz
Tatiana Fabrícia Laube

3/5
Eugeníú-lVlorettl Garcia
Luis Antônio Volpi
Bettina Chiodini
Arthur Picolli dos Santos
Julio Cesar de Souza

.

Marizete Carvalho
Fernado Henrique Voigt
Alido Lange

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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<.:4 História de nossa gente não pode ficar só

na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
id arâo do I tapocu

,

ONFIRA A HISTORIA POR EUGENIO VICTOR SCHMÔCKEl

HÁ 15 ANOS

a
m 1988, Ferdinando Piske, na sua coluna "Cobras & Lagartos",

e deste jornal, comentava o dia a dia da cidade, pondo o seu dedo

li chamando a atenção de quem de direito: "COISA ESQUISITA

(1) - Está faltando água nas residências localizadas nas regiões
altas da: cidade. O pessoal se queixa que tem tentado telefonar

1 pro SAMAE para pedir que ao menos volta e meia um carro-pipa
o abasteça a região, mas o danado do telefone dá sempre sinal de

s. ocupado. Por que será? - COISA ESQUISITA (2) - Pomerode

dançou e rolou sua V FESTA POMERANA. Gente de fora em

penca. Novidades, idem, incluindo uma banda de música da Ale

manha. Uma semana e tanto de festa, dança, alegria, divertimen

to. E nós, cá da Pérola do Itapocu? Terceiro maior Parque Indus-

trial, 107° maior arrecadador de tributos federais em 1986, cadê

nosso pioneirismo, nossa pujança, nossa liderança? Cá, a obses

são são as Feiras de Artesanato e a Feira da Malha ...provavel
mente porque nossas 'promoções' muita gente fatura, não é? Ah!

Vamos ter Carnaval. Naturalmente!

ilv HÁ 3 ANOS
No ano de 2000, o diretório do PSDB confirmavá o nome do

prefeito Irineu Pasold como candidato do partido às eleições de

outubro. A decisão era tomada durante a reunião realizada na

semana anterior, no Edifício Market Place, que contava com a

presença do deputado federal Vicente Caropreso. Por unanimi

dade, a legenda decidia com o PFL e trabalhar para a formação
da coligação Mais Santa Catarina (pPB, PTB e PL). Na terça

feira, o Conselho Político da administração municipal se reunia

para definir o futuro da coligação. No encontro da semana pas

sada, os tucanos discutiam também a norninata de vereadores

que, segundo o presidente do diretório municipal, Célio Bayer,
era elaborada obedecendo os critérios: por região e ligados a enti

dades representativas, além de garantir vaga aos cinco vereado

res. Bayer informava que o partido pretendia realizar curso de

formação política aos candidatos da microrregião. "Vamos

priorizar os candidatos, mas o curso estava aberto a todos os

filiados", lembrava. Sobre o futuro da coligação, Bayer dizia que,
caso os partidos decidissem disputar as eleições de outubro, se

parados, a coligação Acerta Jaraguá era mantida. ''A aliança do

PSDB com o PFL para administrar o Município não seria rompi
da caso os partidos disputassem a eleição, separadamente.
Com o auxilio de verba liberada pelo Ministério da Cultura, no

valor de R$ 50 mil, a Biblioteca Municipal Rui Barbosa devia

chegar à casa de 24 mil títulos disponíveis no acervo. O recurso

era utilizado ainda para aquisição de equipamentos e computa
dores. Freqüentada principalmente por alunos da rede pública
de ensino, a biblioteca estava nos planos mais remotos da Se

cretaria de Cultura, que planejava viabilizar a construção da nova

sede. Do total da verba recebida, R$ 16 mil eram empregados
na aquisição de cerca de dois mil novos livros, tanto didáticos

quantos literários, informava o secretário de Cultura, 'Esporte e

Lazer, Sílvio Celeste Bard. Fatia da verba, no valor de R$ 10 mil,
a secretaria empregava em computadores e em equipamentos.
O material chegaria em uma semana. A única biblioteca tem

dois tipos de público. Durante as férias, a procura é de leitores,
e, no período de aula, pelos alunos.

POR EGON JAGNOW

U ma das primeiras
indústrias de transformação que se

estabeleceu no Município, normalmente

ligada a uma casa comerciai, foi a

queijaria. Os comerciantes adqui riam o

leite dos colonos para transformá-lo em

queijo e manteiga. Estes produtos
tinham bom mercado nos grandes

centros consumidores da época, como

Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Alguns comerciantes até chegavam a

exportá-los. Na foto vemos dois

queijei ros exibindo seu produto.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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··.CONTRATEMPOS: OBRAS NO ÇALÇADÃO ESTÃO EM ATRASO DEVIDO A PROBLEMAS COM FORNECEDORES

Comerciantesapostam no futuro
mas dizem que trabalho está lento

]ARAGuA DO SUL -

"Estamos fazendo o possí
vel e o impossível para inau

gurar a obra dentro do pra
zo estabelecido." A pro
messa é do secretário mu

nicipal de Desenvolvimen

to Urbano, Humberto

Travi, que espera finalizar =
.

reformas do Calçadão da

Marechal até o dia 25 de ju
lho, dia do aniversário de

Jaraguá do Sul e a data anun

ciada peIo prefeito Irineu

Pasold quando do início das

obras, em fevereiro deste

ano, como o prazo limite

para a conclusão dos traba

lhos, que incluem ainda a

reforma completa da Pra

ça Ângelo Piazera.

O secretário Hum-berto

Travi explica que, apesar do

esforço, a obra está atrasada

em relação ao cronograma.
Ainda de acordo com o se

cretário municipal, a reforma

César Junkes

Falta de material tem sido um dos motivos do atraso

completa do Calçadão está

orçada em R$ 1,3 milhão,
sendo que R$ 800,00 mil é

empréstimo do Badesc.

Na avaliação dos co

merciantes, o atraso pode
comprometer ainda mais o

prejuízo gerado pela faltade

clientes. De acordo com a

comerciante Teresinha dos

Santos, o movimento caiu

num percentual de 50% de

pois que iniciaram as refor-

mas. Proprietária de uma

lanchonete localizada bem

no início do Calçadão,
Teresinha comenta que os

comerciantes de gêneros ali

mentícios foram os que
mais sofreram perdas. ''Nin

guém quer comer poeira
junto com o lanche",
exemplifica a moça. Mesmo

assim, elaacredita que, quan
do tudo estiver pronto, o

movimento vai melhorar, e

muito.
A proprietária de uma

loja de revelação de fotogra
fias, Maria Teresinha

Giacomazzi, também con

fia no poder do Calçadão
para gerar mais movimento

nas lojas do Centro. Consci

ente da dificuldade que os

colegas do comércio tam

bém estão passando, ela afir

ma que espera recuperar, de

alguma forma, o dinheiro

perdido nestes meses de

obras. ''Em relação ao ano

passado, o movimento caiu

30%", argumenta Maria

Teresinha. Esta semana, a loja
que administra estava com a

entrada completamente in

terditada, impedindo a pas

sagem dos clientés, ''Estamos

tendo todá a paciência neces

sária porque confiamos em

uma melhora para o futuro",
afirma. (MARIA HELENA DE

MORAES)

. lista telefônica de bolso já é uma realidade emJaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL � O uma equipe de vendas de Jaraguá do Sul, as doações sa feminina, pasta de ven-

processo de venda da lista fora da cidade, a Lista Te- irão para a Ajadefi (Assoei- dedo r, bolsa escolar, ao

telefônica de bolso está en- lefônica de Bolso preocu- ação Jaraguaense de Defi- lado do telefone na mesa

trando em sua reta final. A pou-se em contratar um cientes Físicos). do escritório ou em casa.

previsão de publicação é representante da região para De acordo com Tecilla, A evolução não parou por

para junho e as empresas coordenar o processo de a idéia é tirar "a nossa lista aí. "Nós adicionamos vá-

interessadas em participar vendas. "Ninguém melhor telefônica do lugar em que rios atrativos para que as

da lista devem procurar os do que uma pessoa da ci- as tradicionais listas costu- pessoas queiram levar a

organizadores do material dade para melhor atender mam ficar, ou seja, no fun-
.

nossa lista", ressalta.

pelo telefone 426-5023, em as empresas desta cidade", do de uma gaveta. "Só Tecilla cita, entre as Van-

Joinville, ou em Jaraguá do argumenta o representante saem da gaveta na edição tagens da lista de bolso, o

Sul, pelo número 376- emJaraguá do Sul, Diuvani seguinte", reafirma Tecilla. fato de que consta os ho-

2043. Na avaliação dos re- Tecilla. Outro detalhe sali- Para atingir este objetivo a rários de ônibus, mapa da

presentantes da Lista Mais entado por Tecilla é o fato lista evoluiu no tamanho cidade, roteiro da cidada-

Jaraguá, este é inclusive um de que todo anúncio da (10x12), que permite que nia, atrações turísticas, elas-

detalhe interessante a ser Lista reverte em uma doa- a lista caiba em qualquer sificados, calendário, infor-

ressaltado, já que, enquan- ção para uma entidade be- lugar como, por exemplo, mações pessoais, e páginas
to a maioria das listas traz neficente da cidade. Em porta-luvas do carro, bol- para anotações.

e diz a sua
.

tudo indica
,

certa e que va i

ma conquista
ar: Vermelho.

e sta ou

badalação. ar: Cinza.
Câncer - O Sol irá

renovar as suas energias
d perforte. Você

ir todas as

seu namoro.

trai de grande
intimidade:

clima para
uas fantasias mais

o se esqueça das
rde.·

Virgem - O setor afetivo

mais

para se adaptar
seu par. Ótimo

is. Cor: Marrom.

ar com isso

s�6;·ÕI§éúwro·fn'ance. Cor:
Creme.

Esco.
. -

o - Você será

fd�9r pelo astral de

rol'� o que estará

rom!:! a sua vida afetiva.
vJl�v <�na investir num

compromisso. Cor: Rosa.

A Sociedade Recreativa Alvorada promove, nos dias �
10 e 11 de maio, a 15" Winterfest, considerada pelo
próprios organizadores como a mais autêntica das fes (

tas germânicas. O evento é recheado de boas atraçõ \

como apresentações de danças folclóricas, desfile?
sociedades convidadas e muita comida típica alemã. I

abertura está marcada para as 20 horas do dia 9 d
.

maio, e, às 22 horas, começa o baile, animado pelo Gru
Musical Karisma (RS), com ingressos a R$ 1,00. N
sábado e domingo a festa inicia durante o dia. A estima
tiva � de que milhares de pessoas prestigiem o event

A Sociedade Recreativa Alvorada está localizada no Ri
Cerro 2, Rodovia SC-416, Km 16, número 265.

HOMENAGEM
A Prefeitura de Guaramirim volta a homenagear o

servidores municipais pela passagem do dia 1 de maio
Dia Internacional do Trabalhador, no Parque de Expo
sições. Ontem, foi oferecido um jantar de confraterni

zação, a partir das 19 horas. De acordo com o prefein
Mário Sérgio Peixer, participaram cerca de 600 pesso
as, entre funcionários e familiares. A mudança em rela

ção aos anos anteriores ocorreu apenas na data e horá

rio, mas o cardápio continua o mesmo, ou seja, um

feijoada completa e três porcos assados no rolete. De

pois de tanta comilança aconteceu o baile do trabalha

dor, animado pela bandas Motivasom e Animação, aber

to à comunidade.

VESTIBULAR
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) man

tém abertas até o dia 13 de maio as inscrições para o

vestibular de inverno 2003. As inscrições podem sei

feitas nas agências do Besc ou através do site

www.inerj.br. onde os candidatos podem obter mais in

formações sobre as graduações oferecidas: Adminis

tração com habilitação em Marketing, Ciência.

Contábeis, Direito, Arquitetura e Urbanismo, Letras li

cenciatura em Língua Portuguesa e Inglesa, Moda, Pe

dagogia, Sistemas de Informação, Tecnologia e

Eletroeletrônica (convênio com o Senai) e Tecnologi
em Mecânica. As provas acontecem no dia 29 de ju
nho, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas, com resultado

divulgados até o dia 11 de junho. Mais informações n

275-8200.

CURSO
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresa,
do Vale do Itapocu) promove, de maio a julho, curso d

Ensino Correto de Trabalho. A proposta é oferece

melhor aproveitamento e utilização de mão-de-obra.

curso será realizado em três etapas: de 5 a 8 de maio

de a 13 junho, de 7 a 11 de julho, no Centro Empresa
rial de J araguá do Sul, e será ministrado pelo instrutor

especialista em implantação dos sistemas de recursal

humanos, Antônio Gonçalves. Além de habilitar o par·

ticipante para uma melhor convivência consigo mesrne

e com os outros, o curso vai desenvolver a capacidade
do participante para ensinar um aprendiz, visando o

aumento da produtividade. O investimento para asso

ciados é de R$ 150,00, enquanto não associados pagat11
R$ 180,élO.

A,!����".# Os envolvime�tolatijj�Q���b�rão a proteçao

��W�ii���oq�:edueseio
fisgar e irá conquistá-lo. Cor:

Tons escuros.
.

. Peixes - O clima de
vai estar em alto

Aproveite essa

a fazer

apaixonadas 00

: Rosa.

eite a ocasião,
recido com

aminho e

Capricórnio - Você estará

do romantismo no

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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hlestnl ensina a melhorar a vida

]ARAGuA DO SU_L -,

prender a viver em esta

o de excelência e bem

star é a proposta da filó-

ofa, pedagoga e terapeuta
adalenaNoêmia Hansen,

d
I a palestra que fará sobre

up -

N lilN rogramaçao euro- n-

ma ,üística para empresários.
promoção é da Acijs

Associação Comercial e

dustrial deJaraguá do Sul

e Apevi (Associação das

o equenas Empresas do

ale do Itapocu), com o

, bjetivo de expor a
rru

:itc ecnologia para a transfor-

ação pessoal, familiar e

rofissional. Através da

alestra, o participante
prenderá a conhecer e uti-

a izar a verdadeira lingua-

gem do cérebro, melhorar

a comunicação, estabelecer

com clareza seus objetivos
pessoais e profissionais,
compreender o compor
tamento de'outras pesso
as e interagir melhor, mu

dar os hábitos compor
tamentais indesejados, es

tabelecer sintonia e confi

ança nas relações pessoais
e profissionais, como tam

bém acessar o inconscien

te e desenvolver a intuição.
A palestra acontece no

dia 15 de maio, às 19h30,
no auditório do Centro

Empresarial deJaraguá do

Sul, sendo gratuita para as

sociados e ao preço de R$
10,00 para demais interes

sados.

.SOLlDARIEDADE: COMERCIÁRIOS DE TODO O ESTADO VISITAM JARAGUÁ DO SUL EM APOIO AO SINDICATO

Ana Roeder quer que vereadores

apóiem a decisão da categoria
]ARAGuA DO SUL -

Desde 1997, quando foi li

berado o trabalho aos do

mingos, houve uma redu

ção de até 30% no quadro
de funcionários das gran
des empresas do comércio,
em especial entre os super
mercados. A informação é

do presidente da Fecesc

(Federação dos Trabalha

dores no Comércio no

Estado de Santa Catarina),
Francisco Alano. Ele este

ve ontem em Jaraguá do

Sul, juntamente com sua

diretoria executiva, num

PARABÉNS, TRABALHADOR!
an

"A mais distante meta é atingida por quem tem

uma sábia esperança.

Para encontrar o caminho, não importa tanto

onde se esteve, mas sim,
aonde se quer chegar."

Sindicato dos Trabalhadores nas

, Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, e do Material

Elétrico de Jaraguá do Sul e Região Filiado à CUT

Diretoria da Facesc esteve ontem em Jaraguá do Sul

ato de solidariedade e

apoio à luta pelo fim da

obrigatoriedade do traba

lho aos domingos, en

campada pela presidente
do Sindicato dos Trabalha

dores no Comércio de

Jaraguá do Sul e Região,
Ana Roeder. Junto com

Alano, vieram Ivo Casta

nheira, Nadir Cardoso dos

Santos e também sindica

listas do comércio dos

municípios de Floria

nópolis, Rio do Sul, São

José, Itajaí, Tubarão e

Blumenau. Ontem pela
manhã, o grupo percorreu
as principais ruas do Cen

tro para conversar com os

comerciários e entregar o

boletim informativo da

categoria.
-- Estamos aqui para

dizer que a luta pelo fim

do trabalho aos domingos
não é uma atitude isolada

do sindicato deJaraguá do

Sul, mas de todo o mun

do. Trata-se de uma luta

contra o neoliberalismo.

De uma reação dos traba

lhadores contra a consequ-

ência do projeto neoliberal,

que gera desemprego e

,

prioriza as grandes empre

sas", afirma Alano, Segun
do ele, pesquisas revelam

que 70% dos empregos do

setor do comércio são ofe

recidos pelas pequenas

empresas. Ele afirma tam

bém que o trabalho aos

domingos não gera em

prego e que os argumen
tos dos patrões não pas
sam de armadilhas para

enganar o comerciário.

A ação de solidarieda

de dos colegas sindicalistas

de Ana Roeder também

caracteriza uma resposta

ao) presidente da Câmara

de Vereadores de Jaraguá
do Sul, Carioni Pavanello,

que, recentemente, classifi

cou a sindicalista de

"despreparada para o car

go". Ana Roeder esclarece

que, há três anos, os

comerciários sequer esta

vam regidos por uma Con

venção Coletiva de Traba

lho e que, agora, a catego
ria já pode enumerar alguns
avanços sociais. Em rela-

Cesar Junkes

ção ao trabalho aos do

mingos, ela informa que o

vereador Marcos Scarpato,
do PT, vai apresentar novo

projeto de lei para alterar

o que está m vigor, que

prevê o trabalho aos do

mingos.
"Desta vez, não vamos

perder, como aconteceu

na última eleição, quando
perdemos por um voto",
afirma Ana. Segundo ela os

vereadores, que foram elei

tos pela maioria do povo,
deveriam compreender os

anseios da população e

atuarem em sintonia com

as reivindicações dos elei

tores,

Ainda de acordo com

Alano, a luta contra o ho

rário livre no comércio é

de toda a sociedade brasi

leira. "A Fecesc e seus sin

dicatos filiados vêm desen

volvendo uma série de

campanhas, procurando
envolver as comunidades

que não crucifiquem os

comerciários", resume o

sindicalista. (MARIA HELENA

DE MORAES)
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I ACUSADO: DELEGADO CERTIFICA-SE DE QUE MARCOS CEZAR ANTÔNIO ASSASSINOU MESTRE JOÃOZINHO

Reconstituição de homicídio
confirma a autoria do crime

}ARAGUA DO SUL - A

reconstituição do assassi
nato do capoeirista João
Carlos da Silva, 36 anos,
morto com dois tiros à

queima-roupa na tarde do
dia 5 de março foi realiza

da no fim de semana pas
sado, no pátio da Escola
Vítor Meirelles, no Três
Rios dos Norte. A repro
dução simulada do homi
cídio foi efetuada com a

participação de todas as

testemunhas para garantir
de que o acusado, o, mar

ceneiro Marcos Cezar An

tônio, 26 anos, seja real
mente o responsável pelo
crime, já que houve uma

negativa de autoria por
parte do indiciado.

Assustadas com a pos
sível presença do acusado,
as testemunhas exigiram
que Cezar Antônio não

estivesse no momento da

reconstituição. "Na opor
tunidade, cada pessoa de
talhou o que aconteceu na-

Cesar Junkes/Cf'
Delegado diz que testemunhas detalharam o que aconteceu

quele dia, não restando
"

dúvidas sobre o fato de o

marceneiro ser mesmo o

autor dos disparos contra

o mestre Joãozinho", des
taca o delegado de plan-

tão, 11son José da Silva.
Ao ser preso, dois dias

após o crime, o assassino
foi reconhecido por alunos
de mestre Joãozinho. O
acusado ainda reagiu à pri-

são e feriu um policial.
Antes de morrer, o pro
fessor jogou capoeira com

o marceneiro, que tentava

o agredir em alguns gol
pes. Repreendido pelo
.mestre, Cezar Antônio dei
xou o local e voltou em

seguida, armado, e desfe
riu dois tiros à queima-rou
pa. Fugiu de bicicleta, per
maneceu escondido por
dois dias e foi preso quan
do ia para o trabalho. Na

delegacia, disse que não

conhecia a vítima.
O acusado responde in

quérito por porte ilegal de
arma e foi condenado a qua
tro anos e oito meses de pri
são por roubo em Rio Cla

ro (SP), em novembro de
2001. Hoje, está no presídio
de J araguá do Sul, onde

aguarda julgamento. O cri
minoso vai responder inqu
érito policial por homicídio
doloso (motivo fútil), po
dendo peg!II de 20 a 30 anos

de cadeia. (FABIANE RIBAS)

Fernando Beira-Mar apareceu algemado e mais magro
Fernando Beira-Mar foi

retirado do presídio de Pre
sidente Bernardes na manhã
de quinta-feira e foi trans

portado em um avião

Caravan, que pousou em

Brasília por volta das 11h15

para abastecimento. Acom

panhado por policiais, Bei
ra-Mar desceu algemado

do avião. O traficante dei
xou o presídio paulista às

7h35, de helicóptero, escol
tado por' agentes das Polí

da Federal e policiais milita

res, informou a assessoria de

imprensa da secretaria de

Segurança de São Paulo.
Ele foi levado até um

aeroporto, onde embarcou,

no avião. Beira-Mar estava

previsto para chegar em

Maceió no fim da tarde e

deveria ser conduzido por
cerca de 60 homens do co

mando de operações táticas
da Polícia Federal à sede do

órgão, um edifício novo lo

calizado no bairro de

Jaraguá.

Beira-Mar foi transferido
do presídio de Bangu I, no

Rio de Janeiro, para o presí
dio de segurança máxima de

Presidente Bernardes, no in

terior paulista, na madruga
da de 27 de fevereiro, de

pois de uma onda de vio
lência no Rio de Janeiro às

vésperas do Carnaval.

,.",

DEscONTANeste ano o IPTU vem com um •

Delegado Regional pede
apoio à Polícia Comuni

'

}AMGuA DO SUL - A

colaboração da classe em

presarial para a efetivação da
filosofia da Polícia Comuni
tária foi o principal pedido
feito pelo delegado regional,
Djalma Alcântara da Silva, na

reunião Acijs (Associação
Comercial e Industrial de.
Jaraguá do Sul), na segunda
feira. Na oportunidade, o

delegado apresentou a reali
dade estrutural, estatística cri

minal/operacio,nal e metas

em desenvolvimento na 15a

Delegacia Regional de Polí
cia Civil de Jaraguá do Sul. A
ênfase foi a integração que
existe entre as polícias Civil e

Militar, que atuam em sintonia
em prol da segurança públi
ca de Santa Catarina. O dele

gado explicou que a Polícia
Civil conta com 34 profissi
onais na região, mas na práti
ca a média em operação é

30, devido às férias, licenças
e cursos. Dezoito viaturas

operacionais fazem parte da
frota. Neste ano, a estrutura

de pessoal foi ampliada com

a vinda de um terceiro dele

gado e um escrivão de polí
cia. Cinco investigadores, um

técnico criminalista e um mé

dico-legista, aprovados em

concurso realizada em 2902,
aguardam a contratação.

Em 2002, na re
'"

licial, foram emitidos 7, ]
boletins de ocorrênd, .

minais, com média de 1
ao dia, 1,36 mil proc( .

instaurados e 900 enc

para este ano. As prisô
flagrantes somaram 113,
ve 522 acidentes com ví

atendidos pela Polícia

290, sem vítimas. Dos,

criminais, 18,5% refer
a furtos, 12,2% ameaç
dentes de trânsito com

ce de 11,3%, e lesão c

ral, lO%. De janeiro a

ço de 2003, foram r

tradas 1 �707 ocorrênci

que significa 18,03% a

do que no mesmo pe'
do ano passado.

Silva salientou a im

tância da Polícia Com
ria e da colaboração da

pulação e das entidades
vés de denW;cias e info

ções, para o comba
criminalidade.Jaraguá do

já possui oito Conseg (
selho Comunitário de S

rança), mas nenhum rec

ainda, a carta constitu
''Tudo o que for para a

gurança da comunidade
taremos presentes, semp
disse o presidente da enU

de empresarial, Paulo Ma

LOTERIAS
Megasena
concurso: 458

13-24-32-34-43-53
Lotomania

concurso: 311
05 - 1 3 - 1 9 - 25 -

31 - 32 - 36 - 41 - I

48 - 52 - 55 - 70 -

72 - 73 - 76 - 79 -

83 - 88 - 89 - 96

l.lR1!Jj
/Jinhein) d8 GuBtamírim,
investido em Guaramirim.

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

Quina'
concurso: 1139

18 - 31 - 45 - 61 - 71
Loteria Federal

concurso 03729
la-Prêmio: 31.620
20_ Prêmio: 39.008
30 - Prêmio: 44.350
40 - Prêmio: 29.940
50 - Prêmio: 63.277

ADMINISTRAÇÃO 2001 - 2004

Trabalho e 'fumsparêncla
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atação traz resultados

ositivos do Paraná
ã

, JARAGuA DO SUL - A - Sem dúvida a nova'

1 'pe de natação da Ajinc/ geração da Ajinc/Urbano/
1 ano/PME participou do EME obteve excelentes resul-

Cf peonato Sul-brasileiro de tados neste importante cam-

•

ração, categorias Mirim e peonato organizadopelaCon-
.

(9 a 12 anos), disputado federação Brasileira. Estes na-

5 fim de semana, em Foz dadores foram revelados na

B: iguaçu. O grupo conquis- edição de 2001 do Inter-es-

trêsmedalhas,sendouma colar deNatação "Troféu

ouro e duas de prata. A ErnaniVolpi Coitinho" e des-

petição, realizada no de o ano passado ingressaram
mplexo Costa Cavalcanti, naequipe-, enfatiza o técni-

tau com 19 equipes do co.

,
doBrasil e teve como cam- , SELETIVA - Os nada-

a

.

a equipe do Grêmio Ná- dores Eduardo Junkes, Bár-

o União, de Porto Alegre. bara 'Her_mann e Mayara
r

CI
Aequipejarnguaenseatuou Martins 'foram em busca de

cinco nadadores da ca- uma classificação para os J0-

riaPetiz2(12anos)-Ra- gos Mundiais da Juventude
Mayer, Flávia De Masi, Italiana, A seletiva foi realiza-

Lessmann, Otávio de da em Florianópolis. Supe-
rando todas as expectativas e

confirmando a boa fase em

que passam estes nadadores,
os três carimbaram o passa

porte. Eles embarcarão para
Roma, em maio, para dispu
tar os Jogos Mundiais daJu
ventude Italiana, evento or

ganizado pelo Comitê Olím

pico Italiano, destinado aos

descendentes daquele povo
, do mundo todo. Tanto a vi

agem quanto a estadia serão

custeados pelo comitê.

m

1 evedo e Henrique Fruc-

na zo Na opinião do técnico

iS naklo Fructuozo, O grande
Dr taque foi o nadador

)a nriqueFructuozo,'queven-
80 a prova dos 400 metros

( e, Ele também obteve o

S lugar na prova dos 100

tros livre e décimo 1).OS

metros borboleta. Os na-

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

'P�ISSÃO
lOUVOR

� ISCIPLlNADO
I VANGELlSMO

SPORTE E LAZER
ELEfRO DO AMOR

II
REllNIÓES:
3"feinl: 19:3011- ONIÇiio
4"feira: 19:JOIl M ensina

Domingos: 19:0011 - familia
Rua: Max Wilhelm, 289 - Hae/Jelu/i
Centro Jar« 'uó dI/ SuL FOlie: 370-6180

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Assoeiaçêo'Recreatíva dos Servidores Públlcos '

MunicipaiS"de,jaraguá do 'Sul; 'pessoa jurídica de'

direito privado, cnpj n 52 83.784.65Q/0001-91:
ituado na rua Arthür Guenter, 350, bairro Amizade,

'

idade de Jaraguá do' Sul, vern'através desta convocar
odos os associados para apresentação de chapas
ara eleição da.nova diretoria e conselho-fiscal que
á se realizar no 'dia 30/05/2003 , sendo que as

esmas deverão ser inscritas até O dia. 15/05/2003
s 18:00 horas na sede da Associação Recreativa ,

os Servidores públicos Municipais de Jaraguá do

SUl, para devida aprecíação, sob pena de exclusão,
evendo seguirem os requisitos para apresentação
achapa:

1. Nome dos titulares e seus respectivos
argos e funções a serem exercidas

2. Fotocópia dos crachás e identidades.

Jaraguá do Sul, 30 de abril de 2003

ESPORTE

I FUTSAL: PRÓXIMO CONFRONTO DO GRUPO DE JARAGUÁ DO SUL SERÁ SÁBADO, A PARTIR DAS 11 HORAS

Ma1wee enfrenta o time gaúcho
na cidade de Carlos Barbosa

}ARAGUADOSUL-Duas
das melhores equipes da li

ga Nacional de Futsal se

encontraram ontem à noite

pela sétima rodada do returno

da competição. O ECB/São
Bernardo veio à casa do

adversário para enfrentar a

Malwee, noginásio do Parque
Malwee, e' foi derrotado por
5 a 1. A equipe jaraguaense
vem de uma goleada - a

maior do campeonato -

diante do Rio Verde/Fesurv;
por 10 a 3. O próximo

'confronto do grupo de

Jaraguá do Sul será neste

sábado, contra a equipe do

Carlos Barbosa, na cidade do

adversário, a partir das 11

horas.
- No jogo contra o

Banespa, o mando de quadra

Arquivo

Técnico Fernando Férreti destaca o desempenho dos atletas

pouco influenciaria porque os

dois plantéis estão acos

tumados a qualquer adver

sidade.', Importante foi a

'presença da torcida -,

comentou o técnico Fernando

Ferreti, que contou com o ala

Henrique ,...:- o atleta estava

cumprindo suspensão pelo
terceiro cartão amarelo -;-,
além dos alas Fabiano eJames,
que estavam sendo

poupados, e do goleiro
Franklin, que está em fase final

do tratamento de uma

tendinite nobraço direito.

SEXTA RODADA - A

sexta rodada do returno da

liga Futsal foi disputada na

noite de segunda-feira, com

quatros jogos e muitos gols.
Além de a Malwee ter

goleado o Rio Verde/
Fesurv por 10 a 3 (6 a 1), o

Atlântico/Erechim goleou
o Minas Tênis Clube por 7

a 3, no ginásio do Atlântico,
em Erechim (RS). J á a

equipe do Londrina/AABB

venceu de virada o VCG/
Palmeiras, com o placar de

5 a 4, no Ginásio Moringão,
em Londrina (PR). A VIbra

ganhou do São Paulo/São
Caetano, por 5 a 2, no

ginásio da VIbra, em

Canoas (RS). (FR)

Quatro equipes garantidas na próxima fase do Varzeano

}ARAGUA DO SUL - As

equipes do Caxias, São Ro

que, Belmec e Garibaldi es

tão garantidos para a próxi
ma fase. Duas chaves do 21°

Campeonato Varzeano Raul

Valdir Rodrigues/Troféu
Posto Mime- Fundação de

Esportes 10 Anos - defini

ram, na rodada do último

final de semana, os quatro pri
meiros times classificados

para a próxima fase da com

petição. O Caxias, que ven

ceu o Eletropol por 6 a 2, e

o São Roque, que superou a

Metalúrgica TS por 2 a O,
garantiram as vagas do gru

po "D". Já pela chave "C",
o Belmec assegurou a classi

ficação ao golear o time da

Amo Vila Lalau pelo placar
de 5 a O, enquanto que o

Garibaldi ficou com a outra

vaga depois de vencer o

Acaraí/Soletex Malhas, por
3 a 2. Os demais jogos da

rodada apresentaram os se

guintes resultados: Kiferro 9

x 4 Estrella;João Pessoa 2 x

sub-30, o vencedor foi

Gean Finardi (Aventura/
Metalciclo/FMD Rio do

Sul). Na júnior, o ganhador
foi Pablo Patrício Reitz O'oel

Bike/FME Joinville), gran

de-destaque do campeona
to n�ste começo de tempo

rada, com quatro vitórias

em quatro etapas.
Na categoria juvenil,

joelson Schdeck O'oinville)
conquistou a 1 a colocação.
Guilherme Wind (Coyotes/
São Bento do Sul) chegouna

frente na pré-juvenil. Na

mas ter A, Rudi Habitreuter

(Rio Branco do Sul-PR) fói
o vencedor. A master B teve

, 2 Amizade/Bola 8; Atlético

4 x 1 Real Sagrada Família;
Bazar do Rau/Alisson 1 x L.

Independente.
Promovido pela Funda

ção Municipal de Esportes,
o evento reúne 26 equipes
divididas em seis chaves,
sendo duas com cinco inte

grantes - de onde saem

três classificados para a se

gunda etapa - e as demais

com quatro clubes que dis

putam duas vagas em cada

uma delas. O campeonato,

João Carlos Luiz em 1°. Pa

trícia Rosa Garcia (Brusque)
foi a ganhadora no femini

no. Na disputa dos estrean

tes, Otair Corrêa (Schroeder)
e Norton Luiz dos Santos

(Itajaí) ganharam na 1 e na 2,
respectivamente.

A movimentação do

mountain bike continuou em

outro terreno, a trilha para
as descidas alucinantes do

down hill. Na categoria eli

te, a vitória ficou com

Markolf Berchtold, de

Schroeder, um dos princi
pais atletas do País na mo

dalidade. Na sub-30,
Anderson �ange Schroeder

que terá 44 partidas na pri
meira fase, oferece a seguin
te premiação: 1 ° lugar - boi

de 15 arrobas, 25 medalhas

e troféu; 2° lugar - boi de

10 arrobas, 25 medalhas e

troféu; 3° lugar - suíno de

80 quilos, 25 medalhas e um

troféu; 4° lugar -:- suíno de

60 quilos e um troféu. Tam

bém recebem troféus a equi
pe disciplina (que ainda ga
nhará uma bola), o artilheiro,
o atleta-destaque e a defesa

menos vazada.

Schroeder sediou etapas do Catarinense de Mountain Bike
ficou em 1°. .Na júnior, o

vencedor da etapa foi Felipe 1

Wermuth (Rio Negrinho).
Na juvenil, mais um rio

negrinhense em 1°, Marlon

Wieri.

Antônio Gonzuita Júnior
(Itajru) foi ogaimadorda master

A, enquanto Siegfried We;iss

(Schroeder) foi o vencedor na

B. A categoria estreantes teve

Jorge Luiz Bocar (Indaial) na

1a colocação. A situação dos

rankings de cross country e

down hill após as etapas de

Schroeder está disponibilizada
no site da FCC (Federação
Catarinense de Ciclismo),
www.ciclismosc.com.br.

"

, SCHRO�Í)ER: _:' O Mu-

nicípio 'sediou, no domingo
passado, no Morro da.Agu
do, provas válidas pelo Cam

peonato Catarinense de

Mountain Bike. Ciclistas de

diversas cidades disputaram
a 4a etapa do Estadual de

Cross Country e a 2a da es

pecialidade Down Hill (des
cida de montanha através de

uma trilha sinuosa).
Pelo campeonato de

cross country, o são

bentense Gilberto Veiga de

Góis garantiu a primeira
colocação. Na sub-23, a vi

tória coube a Gustavo

Zorzo (Itajaí/Barilla). Na

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Futsal infanto defende

liderança do Estadual

ESPORTE

18 horas: no sábado, en

frentaram dois adversári

os difíceis, Bonja/J 0-

inville e Barão/Blu
menau, para quem perde
ram no tie breack, e vol

taram à quadra no início

da manhã de domingo,
quando, cansados, foram

vencidos por 3 a O pelo
Verde Vale/Rio do Sul,

partida que, em condi

ções normais, a ADV/
FME/Marisol poderia
ser vencedora.

-

°

J á encaminhamos

um ofício à Federação
Catarinense de Voleibol

Abertas as inscrições para osJogos das APPs

da no último final de se

mana, na cidade de

Blumenau, ficando em

quarto lugar na competi
ção.

A equipe de J araguá
do Sul superou a Unisul/

Florianópolis (3 a O), mas

perdeu para o Verde

Vale/Rio do Sul (3 a O),
Barão Blumenau e

BonjalJoinville (ambos
por 3 a 2). De acordo

com' o técnico Benhur

Sperotto, os jogadores só
,

não renderam mais pÇlr

que tiveram de jogar três

partidas num intervalo de

. .

sem se orgaruzar com mal-

or tranqüilidade. Destinado

a diretores, professores e

pais de alunos de institui

ções de ensino das redes
o municipal, estadual e parti
cular, com sede emJaraguá
do Sul, a competição en

volverá as modalidades de

vôlei feminino, futebol sui

ço masculino, canastra,
dominó e bocha, com du

plas livres.

O congresso técnico

acontecerá em 20 de maio,
a partir das 19h30, no

auditório da Escola Wizard

Idiomas, enquanto que a rea

lização está agendada para
o dia 25 do mesmo mês,
na Arsepum (Associação
Recreativa dos Servidores

Públicos Municipais de

Jaraguá do Sul). Incluídos no

calendário da FME em

2002 - quando envolve

ram cerca de 400 inscritos

representando 24 unidades

escolares -, os Jogos das

APPs têm como objetivo
proporcionar a integração
entre os participantes, desen

volvendo o lazer e o inter-
.

câmbio socioesportivo.

QUINTA-FEIRA, 1 de maio de 20

'Ceser Junkes

Atletas de diversas cidades do Estado tiveram em Jaraguá do Sul devido ao catarinense

JARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infanto da Wizard/
Colégio Evangélico J a

raguá/FME defende a li

derança da chave no Cam

peonato Estadual de

Futsal, neste final de sema

na, em São Bento do Sul,
onde acontece o returno da

primeira fase d� competi
ção. Com nove pontos so- .

mados no turno disputa
do recentemente em

Joinville,- os jaraguaens
enfrentam novamente

times da Arsiper Tupe
São Bento do Sul,
Schroeder e do ]EC, J
inville. O técnico Au
tinho Ferrari deverá con

com os jogadores Dua
Léo, Cafezinho, Ricara

Diego, Luís, Cleber, B

mark, Valdemar, Leozi

J ardeI, Vitor, Batata

Douglas.

• MASCULINO: EQUIPE INFANTO FOI PREJUDICADA NA DISTRIBUiÇÃO DOS JOGOS

Equipe de vôlei Infantil foi
vice-líder no Catarinense

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Infantil feminina da

ADV/FME/Marisol as

sumiu a vice-liderança do

campeonato estadual des

ta categoria ao conquistar
a segunda colocação' da

primeira etapa da compe

tição, disputada neste final

de semana, no ginásio da

Recreativa Marisol. As

jaraguaenses perderam
apenas no confronto com

a Ajov/Joaçaba (3 a 1) -

campeã da etapa - e ven

ceu as outras quatro
adversárias: Adeblu/
Blumenau e Tubarões/
FME Balneário Camboriú

(3 a 1); Pomerode/ADP/
Chocoleite/Treze e

Bonja/BCN/FME
Joinville (3 a O). Coman-

/

dado pelo técnico Gilmar

Jungton, o time de J araguá
do Sul atuou com as atle

tas Ana Carolina, Annabel,
Bruna, Damaris, Drielly,
Lara, Lucimere, Natali,
Pâmela, Thaiana, Tamires

e Tatiane.

INFANTO - O time

infanto masculino da

ADV/FME/Marisol con

seguiu apenas uma vitória

na primeira etapa do cam

peonato estadual da mo

dalidade, também disputa-

]ARAGUÁ DO SUL - As

pessoas interessadas em

efetuar inscrições para os

Jogos das APPs (Associa
ção de Pais e Professores)
podem comparecer na

FME (Fundação Municipal
de Esportes), até às 17 ho

ras do dia 19 de maio. De

acordo com a diretora de

Promoções de Eventos/
FME, Cleide Mosca, as in

formações sobre toda a

documentação necessária já
foram encaminhadas às

escolas no início deste ano,

para que as mesmas pudes-

01 S. __

JOINVILLE VENCE SANTA CRUZ

alertando para o ocorrido

em Blumenau, e solicitan

do que isso não aconteça
novamente na competição

informa Benhur

Sperotto. O técnico, que
teve à sua disposição os'

atletas Luiz, Jader, Leomar,

Tiago, Ricardo, Júnior,
Thiago (Cavalo), Bruno,

João Felipe, Ivandro,
Anderson e Rae, elogiou a

atuação dos jogadores, sa

lientando que a equipe
jaraguaense tem nível téc

nico para disputar as pri
rrierras posições do

Catarinense.

O Joinville se recuperou da derrota para o Náutico

estréia e se vingou vencendo outro time pernambucan
o Santa Cruz, por 3 a O, na noite de terça-feira, pela Sé

B do Campeonato Brasileiro. Os gols, marcados p
Da Silva, Luciano Roger e Marlon, colocam a equi
catarinense com três pontos, agora ao lado do San

que havia vencido na estréia. Roger, autor do segun

gol, acabou expulso de campo na segunda etapa, ap
ser advertido com o segundo cartão amarelo.

O próximo jogo do Joinville acontece no dia 10, con

o Brasiliense, na Boca do Jacaré. Já o Santa, no rnesn

dia, volta a jogar em casa', desta vez contra o Mogi Miro

FIGUEIRENSE DISPENSA TRÊS DE UMA VEZ

Os reflexos da má campanha do Figueirense no Ca

peonato Brasileiro começaram a surgir na segunda-k
durante a reapresentação do grupo. A diretoria dispe
sou os atacantes Zinho e Bebeto, além do lateral-direi

Gilmar. "Precisamos repensar muitas coisas. Logo, lo

estamá fase vai passar", afirmou o técnico Benazzi.

Os problemas do Figueirense não param de aparee
Para a partida contra o São Paulo, hoje, pela Copa a

Brasil, três titulares vão desfalcar a equipe: o volan

Luciano Sorriso, que teve uma luxação no braço no jo
com a Ponte Preta, e os meias Bilú e Danilo. O atacan

Léo Macaé não poderá estrear. O jogador defendeu

Americano na competição,

Parabéns, trabalhador!
�ossa homenegem para

aqueles, que, ao longo
dos anos,' têm construído

o futuro do país.

Dionei Walter da Silva*.Deputado Estadual
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