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Odesign do sabor

Potes; Cesar Junkes

Cartões de aniversário e caixas para presentes são confeccionados porum grupo de voluntários e com a ajuda dos

professores. Os cartões' são feitos com material reciclado, trabalho que é realizado pelos alunos, num total de 17

wwW.duasrodas.com AMAbuscaapoio comunitário
para intensificaratividadesemJS

onforto com muita Clf!.§.se
»ww.mannes.com.br

A AMA (Associação de Amigos do Autista)
deJaraguá do Sul pretende intensificar o atendimento
na comunidade. Para tanto, luta para tornar realida

de a construção de uma sede própria. A diretoria da

entidade informa que o terrenopara a construção da
sede já existe e que os projetos (arquitetônico, elétrico
c I

e hidráulico) também serão cedidos gratuitamente.
PÁGINA7

BR':s.
..

A.Uto CARl..
RGAS E ENCOMENDAS AÉREAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Os irmãos Mizael e Isac Costa da Silva confessaram ontem pela manhã, na Delegacia de Polícia Civil, terem
matado o auxiliar de tinturaria Gervásio Olbermann, 33 anos, com pedradas na cabeça, na quinta-feira

Irmãos confessaram o crime e respondem inquérito em liberdade

passada, depois de se desentenderem, os dois irmãos
mataram Gervásio e, ontem pela manhã, confes
saram o crime para a polícia. c

o delegado de plantão, Ilson José da Silva, rela
tou que o homicídio aconteceu devido a uma rixa

antiga de farrúlia. Ano passado, Gervásio desferiu cin
co tiros contra Mizael e um contra Isac. Quinta-feira PÁGINA 10

O objetivo final é distribuir 45 mil
-

conjuntos de agasalhos e 45 t de
alimentos para instituições bene
ficentes. A doação de agasalhos
pode ser feita em qualquer loja
Angeloni, até o dia 7 de junho.
Página 6

Dionei fala para
empresários' de JS
em reunião da Acijs
PÁGINA 3

Schützenfest deste ano

terá animação cde
32 pandas nacionais
PÁGINA8

Festivais Estudantis

da Canção acontecem
nesta sexta-feira
�ÁGINA 8

Mais da metade dos
� A • ,

campeoes no terus e

de c Santa Catarina
PÁGINAll

Kreis Junior está na

terceira colocação
no Automobilismo
PÁGINA 12

COmpra \enda

COMERCIAL 3,0303,035
PARALELO 3,0003,100
TURISMO 2,960 3,080
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r
. Se a moeda americana

cai; as empresas
exportadoras entram
"em crise, e centenas ou

milhares de
trabalhadores correm

o risco deperder o
emprego

TERÇA-FEIRA, 6 de maio de 20

Reforma Tributária
GUILHERMEMARQUES FOGAÇA -i-Adoogado,graduado emDireitopela
Furb, pós-graduado em Direito Tributário pelo Cesusc

(gmfogaca@yahoo.com.br)
.

Fala-se muito em "Reforma Tributária". O tema tem sido objeto de

discussão há tempos, e nada (ou muito pouco) foi efetlvamente.feito.
Mas, afinal, o que significa buscar a tão propalada "Reforma Tributária'?

- A atual conjuntura do Sistema Tributário _ Parece uníssona a afir

mação de que a carga tributária brasileira é elevada demais. Também se

ouve que a tributação no Brasil é injusta porque onera sobremaneirá a
.

produção e o consumo. Ainda, sustenta-se com freqüência que não vale a

pena pagar tributos porque a população não vê o resultado do dinheiro

transferido aos cofrespúblicos. Bem, paga-se tributo para custear o Esta

do. Essa relação compulsória Estado x Contribuinte será sempre conflitante,

porque o contribuinte quer pagar a menor quantidade de tributos possí-
. vel, e o Estado deseja arrecadar amaior quantidade de dinheiro que pode.
As normas que disciplinam a relação jurídica tributária criam balizas ao

poder do Estado de impor obrigações aos contribuintes. Assim, o contri
buinte deve recolher ao Erário os tributos a que estiver obrigado por força
de lei, e o Estado não pode extrapolar os limites impostos pelo
ordenamento jurídico para saciar sua necessidade (aparentemente insaciá

vel) arrecadatória. Porém, depara-se com um seriíssimo problema: o Esta
do não se satisfaz com o que arrecada (seja por má gestão da coisa pública,
por contingências econômicas, por desvio de verbas, por equívocos na

repartição das receitas) e os contribuintes não suportam mais a carga fiscal

que lhes é imposta! Urge então uma "ReformaTributária".
Deve-se frisar que a "Reforma Tributária" não resolverá o problema

do descompasso entre a receita tributária e a contraprestação estatal. Esta é

uma questão de Administração Pública, de alocação de recursos, que será
resolvida de outras formas. A "Reforma Tributária" deve preocupar-se,
precipuamente, com a atual incidência de tributos na sociedade brasileira.

- Quais os principais problemas do Sistema Tgibutário? _ O que se

observa hoje é uma tributação exacerbada da produção e da renda. De fato,
constata-se que amaior e mais pesada incidência tributária se dá sobre os

assalariados. Não existe uma real proporcionalidade da incidência do Im

posto de Renda. O princípio da capacidade contributiva não é respeitado.
A tributação sobre o consumo não diferencia a capacidade do contribuinte,
fazendo corri que o menos. abastado despenda, proporcionalmente,mui
to mais dinheiro com impostos. incidentes no consumo de produtos de

primeira necessidade do que os de maior poder aquisitivo. Várias exações
incidem de maneira cumulativa na produção. O resultado que se tem ob
servado é um crescimento cada vez maior da evasão fiscal (não pdgamento
dos tributos devidos), fazendo com que a carga tributária acabe aumentan

do para aqueles que não têm condições de�vitar a tributação.
- As propostas de reforma _ A proposta de emendá constitucional

que vinha tramitando desde 1995 no Congresso Nacional com vistas à

"ReformaTributária" deve ser descartada.Ó governo Lula apresentou um

nova proposta de emenda constitucional, muito mais comedida. O IVA

(imposto sobre valor adicionado) de competência federal, que substituiria
o IPI e o ICMS não mais é cogitadona nova proposta. Buscar-se-á, agora,
a unificação da legislação do ICMS,'com alíquotas progressivas e unifor-

.

mes no País, com cinco faixas. A alíquota menor deverá-incidir sobre

gêneros alimentícios de primeira necessidade. A competência de os Esta

dos federados legislarem sobre o ICMS, imposto de sua competência, será
reduzida, em prol do fim da guerra fiscal. Algumas alterações também são

previstas para o ITCMD (Imposto sobre transmissão de bens "causa

mortis" e doações). Optou-se pela alteração do texto constitucional para
resolver os problemas tributários que afligem o País. Esta não é a única

solução, mas foi a adotada.
- A "ReformaTributária"- Parece, pelo que foi superficialmente ex

posto, que uma "Reforma Tributária" é necessária, e urgente. Contudo,
essa reforma deve ser profunda, séria, eficaz, e bem estruturada. De nada

adiantará toda a discussão que vem sendo promovida pelamídia se apenas
forem feitas alterações pontuais na legislação. Mais do que alterar o texto

,

constitucional, é preciso dar efetividade aos princípios contidos na Consti
tuição Federal, através da atividade legiferante correta e comprometida com
os cidadãos. Mais do que buscar novas fontes de receita tributária, é neces
sário que os dirigentes do País tratem de bem gerir a coisa pública. Devem,
sim, os governantes se preocupar com a improrrogável "Reforma Tributá
ria", mas não podem olvidar da supremacia dos princípios constitucionais
existentes, que se forem observados com maior efetividade já resolverão a

maior parte de nossos problemas!

. Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou

telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e

gramaticais necessárias.
.
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Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do Jorol

.
O mercado financeiro está

apreensivo com os indicado

res de comportamentos de pre

ço, à instabilidade das cotações
do dólar e àmovimentação do
Banco Central no câmbio. É

impressionante como o dólar

tem forte influência sobre a

economia mundial. Sua insis

tente queda do dólar tem ali

mentado apostas. Enquanto
uns saboreiam-se com a valo

rização do real nos últimos

dias, outros consideram o fato

uma grande ameaça. A queda
do dólar possibilita a redução
do preço de diversos produtos,
como o combustível, e dá es

tímulos às agências de turismo,
que esperam aumentar em

50% o fluxo internacional,
ante igual período de 2002,
caso o dólar permaneça no ní

vel atual, sem prejuízc.dos ro
teiros internos. Por outro lado,
segundo o presidente Lula,
prejudica as empresas expor
tadoras, que são obrigadas a

vender por um preçomais bai

xo. Então surge o grande dile

ma: controlar ou não a queda
da moeda norte-americana?

Dar prioridade à baixa dos pre

ços cotidianos ouao lucro das

.J

Tanto é o otimismo que

governos do Brasil e da Ar

tina, por exemplo, começar
a definir, nesta semana, U

banda comum de flutua
para o real e o peso, para ap
veitar a proximidade entre

duas moedas em relação
dólar, primeiro passo para
moeda comum. O vice-roi

tro argentino das Relaçi
Exteriores, Martin Redra'

reúne-se hoje com o minis

da Fazenda, Antonio Palo

em Brasília, para tratar

tema. Segundo as declaraç
de Redrado, que se reuniu c

o ministro da Fazenda, Anl
nio

.

Palocci, em Brasília,
moedas teriam uma banda

flutuação comum em torno

3 pesos ou reais por dói

Redrado, porém, não exp'
como se daria o controle c

bial casado, já que os dois

íses dispõem de condiç
monetárias diferentes. Eles

ma que este é o momento I

discutir seriamente a cria,
de uma banda comum e

que isso resultará em mal

segurança para os países q

negociam e investem nas e

nom1as ..

indústrias que levam o produ
to brasileiro a ou�os países?

Se a moeda americana cai,
as empresas exportadoras en

tram em crise, e centenas ou

milhares de trabalhadores cor

rem o risco de perder o em

prego. Se sobe, quem corre o

risco é o resto da população.
A situação deve sermuito bem

analisada pelo governo e pe
las forças econômicas, caso

contrário, .o País inteiro sofre

rá as temíveis conseqüências.
Ainda assim, com toda a es

peculação, a economia brasi

leira dá sinal de recuperação
diante do mercado internaci

onal. No mercado de dólar, os
investidores estarão atentos a

eventuais pistas que indiquem
o nível de cotação que o BC

pretende para o dólar.
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o deputado federal Adelor Vieira (pMDB) também está no

rol dos políticos que têm demonstrado preocupação com as

péssimas condições de tráfego da BR-280, especialmente no
trecho que vai de São Francisco do Sul a Corupá. Na semana

passada, o deputado participou, juntamente com o governa

dor LuizHenrique da Silveira, e do secretário de Infra-estrutu

ra,Edinho Bez, de audiência com oministro dos Transportes,
a fim deconseguir liberação de recursos para a recuperação do
trecho entre São Francisco do SuljCorupá. Em resposta o

governador e o ministro acertar� um convênio, através do

qual o governo federal liberará recursos para que seja feita uma
operação 'Tapa buracos" do referido trecho, enquanto prosse
guem as negociações para a completa restauração da rodovia.

DÓLAR
O presidenteLuiz Inácio Lula
da Silva mudou um pouco
suaposição diante do dólar e
disse, semana passada, que' o
governo "não vai meter o

dedo no valor do dólar". De
acordo com pronunciamen-
to do presidente, não existe

valor simpático da moeda,
pois o compromisso do go

ar
vemo é com o câmbio flutu

U ante. Na sexta-feira da sema

na passada, LUla havia dito
não querer que o dólar caia
demais em função das expor
tações, mas depois afirmou,

O no entanto, que há um obje
tivo de manter a cotação da
moeda estável para que a eco

nomia brasileira possa traba
lhar com grau maior de

previsibilidade. O presidente
criticou apolítica cambial ado
tada pelo governo Fernando
Henrique Cardoso, em seu

primeiro mandato, quando a

moeda tinha a cotação próxi
maaR$1,OO.,

PÚBLICO
A, inauguração do gabinete
descentralizado do deputado
estadualDioneiWalter da Sil
va (PT), no dia 1 de maio, foi
bastante concorrida. Além da

'

presença de lideranças comu
nitárias e demovimentos pac
pulares de toda a região do

Itapocu, também comparece
ram à festa de confraterniza

ção, realizada a partir das 17

horas, lideranças políticas de
outros partidos, como o PL,
PTB e PP. O deputado fede
ral Carlito Merss (PT) salien
tou o espírito agregador do
deputado Dionei, que, se

gundo Merss,tem tudo para
fazer um excelente mandato

como parlamentar. O presi
dente do PP de Jaraguá do
Sul e secretário municipal de
Produção, Dieter Janssen,
elogiou o espírito de união
existente entre os petistas, e
o presidente do PL, Leônidas
Nora, reiterou o seu apoio às

propostas petistas.

INDEFINiÇÃO
O presidente do PMDB de Guaramirim, Nilson Bylaardt,
candidato à vaga de adjunto na Secretaria deDesenvolvimento
Regional, esteve em Florianópolis, ontem, para saber a quantas
anda o processo de definição do nome que vai ocupar o cargo,
que também está sendo disputado pelo vice-presidente do
PMDB deJaraguádo Sul, Ronaldo Raulino. Jaraguá do Sul é
o único município de Santa Catarina que ainda não tem o

c nome do adjunto, mas a inauguração e instalação oficial da
SecretariadeDesenvolvimento Regional, marcada para a sexta
feira desta semana, já está confirmada,com ou sem o adjunto.
A escolha ficou sob a responsabilidade do governador Luiz.
Henrique da Silveira, em virtude da falta de entendimento
entre os peemedebistas da região,

ENTRE ASPAS
"Para mim, o Cartão Jaraguá não trouxe nenhum
benefício administrativo. Essa história de afastar o

p�efeito é coisa de três ou quatro pessoas individu
alistas, que não querem o bem da maioria." A afir
mação é do prefeito Irineu Pasold (PSDBl, ao referir
se aos problemas relacionados às irregularidades en

Contradas pela C E que investigou o Cartão Jaraguá.

Dr. Pedro Chuji Niahimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Andera J'línior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio WUlff

CRM 8835

ernbros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

Nal
- Cf

IESCLARECIMENTOS: DEPUTADO ESTADUAL DO PT É CONVIDADO A FALAR AOS EMPRESÁRIOS DE JARAGUÁ DO SuL

DioneiWalterdaSilvaafirmaque
não se sente dono domandato

]ARAGuA DÓ SUL -

Com a responsabilidade
de ser o único representan
te do governo federal na

região e único deputado
eleito pela região do

Itapocu, o deputado esta

dual Dionei Walter da Sil

va (PT) falou ontem aos

empresários de Jaraguá do
Sul, durante a reunião se

manal daAcijs (Associação
Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), a partir de
um convite feito pelo pre
sidente da entidade, advo
gado Paulo da Silva

Mattos. Em seu pronunci
amento, Dionei fez um rá

pido relatório sobre a sua

atuação na Assembléia

Legislativa. "Não me sin

to dono do mandato. Es

tou ouvindo todas as lide

ranças e segmentos repre
sentativos da sociedade,
para, a partir daí, traçar a

minha atuação parlamen
tar", afirmou Dionei. Ele

iniciou sua fala entregando
ao presidente daAcijs uma
cópia, do relatório do

DNIT (Departamento

( Fotos:Cesar Junkes

Deputado participou da reunião' semanal da Acijs, ontem

Nacional de Infra-estrutura

e Transportes) sobre as

condições das rodovias,de
Santa Catarina.

O deputado salientou

que, nestes três meses de

mandato, já promoveu
reuniões com as lideranças
dos municípios de Jaraguá
do Sul, Schroeder,
Corupá, Guaramirim e

Massaranduba, faltando

apenas ,São João do

Itaperiú e Barra Velha.

Também salientou os en

contros com os sindicalis

tas da região e com os

'aqüicultores, que reivindi

cam atenção especial na
formação de estruturas

melhores de crescimento

para o setor da pesca. En

tre as atuações e interferên

cias mais marcantes na.As

sernbléia, Dionei destacou
sua participação nas reso

Iuções de manutenção de

recapeamento da BR-280,
trecho entre São Francisco

do Sul e Coruná, além da

problemática gerada pela
pouca movimentação fi

nanceira do oleoduto de

Guaramirim, da Petrobras.

Também anunciou o re

passe de R$ 20 mil para o

Corpo de Bombeiros Vo

luntários deJaraguá do Sul,
através de projeto enviado

,

à Defesa Civil do Estado.

Na área social, o depu
tado destacou a realização
do Seminário Fome Zero,
ocorrido recentemente em

Jaraguá do Sul e que con

seguiu o apoio de inúme-,
ras entidades de toda a re

gião do Itapoêu, inclusive
com a .formação de um

Fórum Permanente sobre

Segurança Alimentar.
O deputado esclareceu

ainda sobre a sua partici
pação em quatro comis

sões: Agricultura, Direitos
Garantias Fundamentais

(como vice-presidente), Se
gurança Pública e Finanças
e Orçamento. Também se

comprometeu a informar,
numa próxima oportunida
de, como é o funcionamento

da Assembléia Legislativa.
Essa "radiografia" da As

sembléia foi um pedido do

empresário VicenteDonini,
presente à reunião.

Carioni afirma que a Câmara de Vereadores é independente
]ARAGuA DO SUL -:- O

presidente da Câmara de

Vereadores de Jaraguá do

Sul, Carioni Pavanello, dis
se ontem que não vai in

terferir na decisão dos ve

readores que desejam a ins

talação de CEI (Comissão
Especial de Inquérito) para
prosseguir na investigação
sobre as irregularidades
encontradas pela CE (Co
missão Especial) e encer

rada semana passada. ''A
Câmara de Vereadores é

independente", assegura
Pavanello. Ele afirma que
certas discussões, como a

que está sendo gerada ago
ra em relação à possibili
dade do afastamento do

prefeito, são naturais quan
do os vereadores têm li

berdade para agir de for

ma independente. "Não

Càrioni diz que pretende defender os vereadores

estamos aqui para agradar
os secretários", resume o

presidente do Legislativo.
Na avaliação do presi

dente da Câmara, a CEI

depende única e exclusiva

mente dos vereadores.

Para a instalação da CEI

são necessários sete votos,
coisa considerada fácil' de

se conseguir, segundo

Pavanello. "Até agora acho

que não haverá problemas
para a oposição conseguir
esses votos dos colegas,
mas a gente nunca sabe",
avalia,Pavanello. Segundo
ele, a atuação independen
te da Câmara de Vereado

res sempre vai gerar polê
mica. "O nosso grande
problema é que a Câmara

de Vereadores de Jaraguá
do Sul sempre foi um

apêndice da Prefeitura,
mas, aos poucos, vamos

incorporar a cultura da

mudança", assinala.
O relatório da CE (

. Comissão Especial) foi lido
na sessão ordinária da Câ

mara na quinta-feira da se

mana passada. Devido às

inúmeras irregularidades
. encontradas, os vereadores
estão sugerindo a instalação
de CEI. Entre as irregulari
dades mais comentadas é a

troca de 'razão social da

empresa do estacionamen

to rotativo, que de Transi

tar passou a denominar-se

Cartão Jaraguá. A troca de

nome e de CGC implica
ria em nova licitação para a

renovação do contrato, o

que não foi feito.
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IEVENTO: A PALESTRA DE ABERTURA SERÁ MINISTRADA POR SÉRGIO SIROTSKI, DO GRUPO RBS

Semana da Comunicação vai

reunir grandes personalidades
JARAGuA DO SUL _

. "Quem não se comunica, se
trombica!" O velho bordão

do apresentador Abelardo
Barbosa, o "Chacrinha", ser
ve de tema para a 3' Sema

na da Comunicação, que
acontece de 19 a 22 demaio,
no Cejas (Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul). De
acordo com o consultor

Alexsandro Becker, a pales
tra de abertura.. às 19h30,
será ministrada por Sérgio
Sirotski, doGrupo RBS, que
falará sobre a "RBS TV no

mercado da mídia cata

rinense".

O painel de debates

"Como fazer marketing,
comunicação e propagan
da com sucesso e pouco
dinheiro" integra o progra
ma do segundo dia, segun
do Becker, entre o presiden-

Fotos: Cesar junkes

Consultor do Núcleo de Comunicação, Alexsandro Becker

te da Abap (Associação
Brasileira das Agências de

Propagarida), Décio Vo

mero; o diretor de ''A No

tícia", Helmut Klec-zewski
e Marcos Barbosa, diretor
do "Diário Cata-rinense".
,

'

Empresários do varejo de

Jaraguá do Sul tomarão

parte da Mesa-redonda no

'dia 21 de maio, cuja
temática é "Sucesso no Va

rejo: cases e idéias".

Encerrando a Semana

da Comunicação, os parti
cipantes vão interagir, atra-

vés de bate-papo com três

dos maiores nomes da pro

paganda catarinense e suas

estratégias vencedoras,
Wilfredo Gomes, da agên
cia WG; Roberto Costa, da

Propague, e Christiane

Hufenüssler, da CMC, são

os convidados do núcleo.

Paraparticipar das quatro
noites, o custo do pacote é

de R$ 30,00 e R$ 20,00 para
associados e estudantes que

comprovem condição. Con
forme o consultor, algumas
�urpresas estão reservadas.

Ele diz que no evento serão

discutidas outras questões de
interesse geral, como o Conar,
diteito autoral e registro de

marcas, que têm muitas im

plicações de ordem legal.
"Estamos confiantes numa

grande participação", finali
zou. (JULIANA ERTHAL)

Alunos do Senai em contatá com omercado dê trabalho

JARAGúA DO SUL _ Os

alunos do curso Técnico

em Vestuário III tiveram

que criar uma empresa e

desenvolver um produto
utilizando as ferramentas

da qualidade, desenvolvi
dos na disciplina de Quali
dade e Produtividade. Es
tes trabalhos estão expos
tos até o dia 16 de maio,
na biblioteca do Senai (Ser
viço Nacional de Aprendi
zagem Industrial). Velas

decorativas foi o projeto
desenvolvido por Rose

Berkenprock,27 anos, jun
tamente com mais dois

colegas. Segundo ela, era

facultado a cada grupo a

escolha do produto, o qual
deveria serminuciosamen

te pesquisado, analisando,
inclusive, sua aceitação no

],

Os trabalhos estarão expostos até o dia 16 de maio, no Senai

mercado. "De cada 20 en

trevistados, 18 comprari
am o produto", enfatiza,
acrescentando que foi gas
to R$ 6,00 para cada vela

produzida, sendo que cus-

taria em torno deR$ 10,00
se comercializada. Para

Rose, basta ter vontade e

fazer o que gosta para atin

gir resultados gratificantes
e, principalmente, ser fle-

xível a mudanças.
O professor Leandro

Martins afirma ql1e estes pro

jetos são iniciativas que apre
sentam, de forma prática e

dinâmica, a contribuição das
ferramentas da qualidade
para um efetivo controle de

processos, análise e solução
de problemas. "Esta discipli
na faz com que os alunos

pensem e ajam de forma

sistêmica e sistemática utili

zando-se, das ferramentas

para das apoio às decisões

gerenciais na busca de solu

ções e melhorias relaciona

das aos problemas de quali
dade." Os outros projetos
expostos são intitulados de

"sachês de sabonete",
"maquete", "fuxico", "de
corações de festas infantis".

(JULIANA ERTHAL)

E

INFORME CP
SENAI
O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Ind

trial) realizará treinamento de segurança na operaI'
de caldeiras. O objetivo é oferecer aos participantes'
noções gerais da atividade, alertando-os para as si

ções de risco., O curso será realizado no dia 19

maio a 3 junho, das 18 às 22 horas, obtendo uma

ga horária de 40 horas.'As inscrições podem ser fei
o

na secretaria do Senai .até o dia 18 de maio. Mais' n

formações os telefones para contato são (47) 372-9
ou no Senai On-Line 0800 481212.

FINANÇAS
A Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jar
do Sul), em parceria com a Apevi (Associação d'

Micro e Pequenas Empresas do Vale do Itapocu),
Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas E

presas), realiza, de 12 a 15 de maio, das 19 às 22 hor U

treinamento sobre a responsabilidade da gestão fin

ceira. O investimento é de R$ 60,00 para associados (

R$ 80,00 para não sócios. Mais informações os tel n

fones para contato são 275-7000 naAcijs/Apevi e311 e

7843 no Sebrae.

ACIJS
Para proporcionar aos empresários de Jaraguá do �

e região o contato, com cerca de 1,2 mil expositor
do setor metalmecânico, o Núcleo de Metalmecâni

da Acijs (Associação Comercial e Industrial de Jara
'

do Sul), em parceria com o Sebrae (Serviço de Apo' e

às Micro e Pequenas Empresas), promove missãot' n

nica para Feimafe 2003 _' 9' Feira Internacional' e

Máquinas e Ferramenta e Sistemas Integrados de

nufaturas. A feira vai acontecer de 12 a 17 de m'

das. lO às 19 horas, no Parque Anhembi, em São P

lo. Mais informações podem ser obtidas pelo tele

ne (47) 275-70-12, ou via e-mail jordana@acijs.com.

Especialização; Hospital de Clínicas 'Estada do Rio de Jane'
e Ctu'SO na Sociedade Brasileira de Oftalmologia doRio de J

Fone: (047) 275·1150
Av. M.al. Deodoro, 776 - Sola 12 - Ed. M.aximunn Ce

MiSsÃO
LOUVOR
DISCIPLINADO
EVANGELISMO
ESPORTE E LAZER
CELEIRO DO AMOR

JESUS CRISTO
NOSSOSENH
'P�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gestão 2003 apresentada
empresários da região
]ARAGuA DO SUL -

mpresários falando para

mpresários. Este é o con

eito central do Congres
oNacional de Atualização
rn Gestão, organizado
elo Núcleo do Jovem
mpresário da Acij (Asso
iação Comercial e Indus
ria! de Joinville). O even

o acontece de 4 a 7 de ju
ho, no teatro Juarez Ma
hado, paralelo à Feira

acionaI de Serviços e

entro de .Corivençôes
dmundo Doubrawa,
mbos anexos ao Centre

entos Cau Hansen.

O presidente da comi�
ão organizadora, Alexan
re Fernandes, apresentou
proposta do evento na

cijs durante a reunião se

anal da entidade. Empre
ários ligados a Acijs terão

esconto de 10% na ins

tição, condição semelhan
e ao investimento para as-

IVANTAGENS: OS PRODUTOS DA ÉPOCA SÃO SEMPRE OS MAIS BARATOS NAS PRATElEIRAS

JAR.AGuA DO SUL -

Nada mais agradável que
matar a fome com 'aquela'
comida especial, agregando
sabor, nutrição e economia.

Na hora de comprar os

produtos na feira ou no su

permercado, uma série de

fatores deve ser observada.

Os produtos da época são

sempre os mais baratos nas

prateleiras, afirma a propri
etária da Verdureira da Ra

quel, Renata HertelAlém de

serem oferecidos em abun

dância, são os que apresen
tam maior qualidade, pois
são tratados conforme a

ação natural do tempo e

sem a utilização acentuada

de agrotóxicos. ''A tese é

explicada pela lei da oferta

e da procura. Quanto mais

produtos no mercado, me
nos dinheiro sairá do bolso

dó consumidor", diz. Se-

Produtos de época são sempre mais baratos
Arquivo

gundo ela, a época do ano

é propícia às folhagens ver
des, como a alface e o re

polho; aos leguminosos,
como. o pimentão, vagem
e o chuchu; e às frutas naci

onais, como a maçã fuji, o
caqui, a bergamota e o

pinhão.
Produtos como banana,

melancia, mamão, tomate,'
cenoura e laranja começam
a ter os preços aumentados

devido ao clima, que pro

porciona uma menorofer

ta, e à exportação, já que
muitos, como a laranja, por
exemplo, são produzidos
tendo como principal foco
o mercado externo. Renata

acrescenta ainda que, quan
to às frutas, agora prevale
cem nas prateleiras as im

portadas, já que a maioria

das tropicais está fora de

'época. Renata, explica que
não há uma regra específi
ca para o que deve e não

deve ser comprado duran

te o ano. Porém, algumas
dicas básicas podem fazer

da alimentação um prazer
mais barato e saudável. Mas

Renata lembra que quem
controla o que deve ou não

ser comprado é o próprio
consumidor. ''As prateleiras
identificam os produtos que
estão em época. Os que se

apresentam em menor

quantidade, e com um as

pecto menos atraente, cer

tamente estão fora do pe
ríodo de produção eleva

da", finaliza. (JULIANA

ERTHAL)

Consumidores economizam ao
saciados da Acij. A Expo

\

Gestão 2003 pretende reu- d
..

d t d épOcanirempresários, executivos a qUlrlr pro U o� e '

e demais profissionais de

diversos setores da econo

mia. Dentre os palestrantes
estão Domenico De Masi

(da Itália), Carla Cico,
Carlos Lessa, Edson Vaz

Musa, Eduardo Fischer,
Horácio Bernardes Neto,
Luiz Henrique da Silveira,
Miguel Krigsner e Nélson

Possamai.

Eles vão abordar temas

como o cenário macroe

conômico, inteligência
competitiva a negociação,
estratégia, gestão demarcas,
gestão de pessoas, criati

vidade e inovação e respon
sabilidade social. "É o pen
samento e a prática da Ges
tão Empresarial", comen
tou Alexandre Fernandes.

As inscrições podem ser

fei tas pelo telefone (47)
438-0900 ou pelo site

www.expogestao.com.br.

Presidente da CDL, Sandro Moretti, foi reeleito
JARAGuA DO SUL - O

presidente da CDL (Câ
mara dos Dirigentes Lo

jistas), Sandro Alberto

Moretti, foi reeleito ao car

go por aclamação, junta
mente com todo o corpo
diretor, gestão 2003/2005.
O anúncio oficial aconte

ceu na última reunião-al

moço da instituição, ocor
rida no último dia 30, na
AABB (Associação Atléti
ca Banco do Brasil). De

acordo com Moretti, um
ano foi um período muito

curto para atingir todos os

objetivos traçados no iní

cio do mandato. A direto

ria pretende pôr em práti
ca todos os assuntos

projetados ao longo deste

período.
Na oportunidade,

Moretti informou aos as

sociados a parceria firma

da entre e CDL e o Rotary
em prol da erradicação da

pólio. ''Atualmente, graças
ao Rotary e seus parceiros,
o mundo está prestes a es

tancar permanentemente a

transmissão do vírus da

pólio, responsável pela ani
quilação de tantas vidas e

esperanças", comenta,

acrescentando que os casos

de pólio caíram 99% des

de 1988, devido à imuni

zação de mais de 2 bilhões

de crianças no mundo

todo, o que, estima-se, evi-

tau a morte ou paralisia de

4 milhões delas.

A maneira como os as

sociados vão participar fi
cará a cargo de cada um.

Pode ser por meio de do

ação, ou promoções nas

compras de seus produtos,
determinada porcentagem
ao programa. "A CDL

pretende promover o

associativismo em prol
dos interesses de toda uma

sociedade", diz.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ISOLlDARIEDADE: PARA CADA CONJUNTO DOADO O ANGELONI CONTRIBUI COM ALIMENTOS

Angeloni inicia campanha
de arrecadação de agasalho

]ARAGuA DO SUL -

Em comemoração aos 45

anos, a ASA (Ação Social

Angeloni), da Rede de Su

permercados Angeloni,
realiza uma verdadeira ho

menagem ao compa
nheirismo, De acordo com

o gerente do Angeloni de
J araguá do Sul, Leo

Fernandes Jacinto, para
cada conjunto arrecadado

o Angeloni contribui com
um quilo de alimento.

Além de roupas e comi

das, a união do Angeloni
com a comunidade tam

bém vai dividir muito

amor, carinho e afeto.

Uma iniciativa que vai ame

nizar o rigor no inverno na

vida de milhares de pesso
as carentes e que vai refor

çar o sentido do com

panheirismo.
AAção SocialAngeloni

foi criada para promover
o bem-estar. de farnilias ne-

Fotos: Cesar Junkes

A adesão dos clientes ao programa é maior a cada ano

cessitadas, afirma o su

pervisor-geral de mar

keting, Geralci Barcelos.
Desde o seu lançamento, já

.,

desenvolveu diversas ações
benemerentes. Todas elas

obtiveram adesão maciça
da clientela, instituições, im-

prensa e colaboradores. E

com esse empenho pode
mos levar mais dignidade a

inúmeras farnilias carentes.

Em Jaraguá do Sul, foi
arrecado 3,8 mil agasalhos
em 2002, que beneficiaram
as seguintes entidades: Pro-

moção' Humana COITmni

dade Católica, Comunida
de Evangélica, Centro de

Educação Infantil Mário

Klincosk, Rede Feminina

de Combate ao Câncer e

Ajadefi (Associação jara
guaense dos Deficientes

Físicos). "Por isso, quere
mos distribuir solidarieda

de e amenizar os efeitos do

inverno mi. vida de milha

res de pessoas", lembra,
acrescentando que é mui

to mais do que uma cam

panha do agasalho isolada

ou uma simples ação de

arrecadação. O objetivo
final é distribuir 45 mil con

juntos de agasalhos e 45

toneladas de alimentos

para instituições beneficen
tes. A mecânica funciona

assim: os clientes fazem a

sua parte doando agasalhos
em qualquer lojaAngeloni,
até o dia 7 de junho.
(JULIANA ERTHAL)

Vacinação do idoso realizada emJaraguá do Sul,atingiu
ameta prevista pelo,Ministério da Saúde, mais uma vez

]ARAGuA DO SUL/
GUARAMIRIM - A vacina

ção do idoso emJaraguá do
Sul e Guararnirim pode ser

considerada um sucesso pe
los responsáveis pelas cam
panhas realizadas nestes dois
municípios: Em Jaraguá do

Sul, segundo a enfermeira

encarregada do setor de

imunização da Secretaria

Municipal de Saúde,Marinei
Osteto, a meta foi atingida
mais uma vez: "A meta do

ministério era'imunizar70%

das pessoas commais de 60

anos de idade, mas conse

guimos atingir o percentual
de 76%, o que equivale a

6.063 idosos", informa.

De acordo com

Marinei, este ano, a imuni

zação contra a gripe entre os
idosos foi mais tranqüila. A
procura, afirma a enfermei

ra, foi espontânea, ao con

trário do que aconteceu em

anos anteriores, quando os

Enfermeira Marinei Osteto disse que a procura foi espontânea

idosos ainda se mostravam

um tanto quanto inseguros
sobre os benefícios da vaci

na. "Este ano, a procura foi

espontânea. Não sentimos a

necessidade de recorrer a di

vulgaçõesmaciças para con
vencer o pessoal dos bene

fícios da imunização", sali
enta a enfermeira.

Em Guararnirim, a Se

cretaria de Saúde conseguiu .

atingir ameta dos 70%, mas
encontrou um pouco de di

ficuldade. De �cordo com

a assessora da Secretaria de

Saúde, enfermeira Ivone

Luz, foi necessário buscar o
idoso onde ele se encontra-

.

va. "Fomos até os grupos
de idosos e somente conse

guimos fechar a meta na

véspera do encerramento da

campanha, que foi no dia 30
de abril", informa Ivone. O

município de Guaramirim

encerrou a vacinação do ido
so com 74,44% de cober

tura, o que equivalea 1.357

pessoas com mais de 60

anos de idade. "A partICi

pação da imprensa na divul

gação da vacina e de suas

propriedades terapêuticas
foi de grande ajuda para

nós", afirma a enfermeira

de Guararnirim.

A prorrogação da cam

panha de vacinação do ido
so contra a gripe será ape
nas nos municípios que não

atingiram a meta de 70%.

Em Santa Catarina, a meta

era de vacinar, até o dia 30

de abril último, 448.815 pes
soas com mais de 60 anos

contra a gripe, tétano e a dif

teria. Como reforço da

campanha, que é nacional, a
Secretaria de Estado de Saú

de investiu em campanhas
na rnidia, com informações
sobre a necessidade e os

benefícios da vacina, que
protege contra a gripe e tem

evitado as internações em

até 30% durante o período
do inverno.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPALDE JARAGUÁ DOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

EDITALDECHAMAMENTO PÚBLICO 002/2003

A Prefeitura Municipal deJaraguá do Sul (SC),at
vés do Fundo Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal
Saúde comunica aos interessados que estará credenciando cr

nicas Especializadas, sediadas em Jaraguá do Sul (SC), par,

prestarem serviços de consulta médica em Cirurgia Geral.

OBJ ETO - Credenciar prestadores especializados em servil
de Consulta Médica em Cirurgia Geral G R U PO (conforme t

bela de procedimentos ambulatoriais do S IA/S U S), para ate

dimentos de pacientes referenciados pela rede assistencial

Secretaria Municipal de Saúde Jaraguá do Sul (SC).

P R ESTADO R ES - Pessoas jurídicas com sede no município
Jaraguá do Su I (S C), aptas a prestarem serviços especializad
constantes do objeto. deste edital e que atendam as condiçõesd
Edital de Credenciamento.

R E M UNE RAÇÃO - A remuneração pela prestação de tais ser,

viços será efetuada ao preço determinado pela Tabela de Pro

dimentos do Sistema S IA/S U S,

EDITAL - O fornecimento do edital completo, será feito pel
Setor de Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde, ems

, sede, nesta cidade, a partir da data de 24/04/2003,

INSCRIÇÕES - De 28/04/2003 a 16/0.5/2003, na sede

Secretaria de Saúde, situada à Ru� Jorge Czerniewicz, nO 80�

município de Jaraguá do Sul (SC), (FONE/FAX: 372,8400

no horário das 7:45 às 11:45 hs e das 13:00 às 17:00 hs.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de abril de 2003,

,--/
IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

AIRTON LUIZ WEBER SILVA

Secretário Municipal de Saúde, Esporte e Lazer

CONTINUAÇÃO
."Entre 1.881 e 1890 vieram 800 poloneses da Prussia e Gsdank para a

de Rio Vermelho ( São Bento do Sul) e outros da região de Lodz ( grànde
. da indústria textil sob dqmínio do império da Rússia na época), que
encaminharam para Brusque , onde se instalaram os primeiros tecelões,

iniciaram o "Berçoda Fiação Catarmense".
Também em 1,890 foi formada a maior colonia de poloneses em Santa Cat

.

na cidade de Itaiópolis num total de 1.488 pessoas.
Em 1,891, vieram para a coloniadeMassaranduba em torno de 1,000 pessoa!
Assim muitos imigrantes poloneses se estabeleceram nos estados de SãO?

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ,sendo que, segundo o histo'
Edmundo Saporski, vieram para o Brasil até 1.912, 115.986 de polo
distribuidos pelos estados de:
.Paraná: 50.722 imigrantes; ·Santa Catarina: 6.950 imigrantes:
.Rio Grande do Sul: 32.600 imigrl:lntes; -sso Paulo: 13.500 Imigrantes;
.E outros estados: 12,214 imigrantes,
Se somarmos todos os Imigrantes poloneses e seus descendentes até 1-

línhamos um lolalaproximado de 842.890pessoas.

.. ,Miedzy 1881 i 1890r, przybylo 800 osób z KfÓlestwa Pruskiego i z Gdanska do KoIoni
Vermelho (São Bento do Sul) oraz z innych miejsc powiatu Lódzkiego (wielkie $�U

przemyslu tekstylnego pod zaborym rosyjskim). którzy przybyli do Brusque. Z biegym
rozwineli przemysltekstylny na recznych, drewnianychwarsztatach tkackich. ,

W 1890r, zostala zalozona w ltai6polis najwieksza poíska kolonia w Santa Catarina I

1488os6b.
.

W 1891 r. przybylodoKolonll Massaranduba okolo 1 000 osób.
W ten sposób duzo polskich emigrantów usadomilí siew Stanach São Paulo, Paraná
Catarina i Rio Grande do Sul.Wedlug obliczyn historladora Edmunda Saporskiego, P ,

do' Brazylii az do 1912r., 115.986 emigrantów polskiego pcchcdrzenla i zostali przyd
do naslepujacych stanówwliczbis nize] podanycn :

-Paraná : 5O.722osób -SantaCatarina: 6.950 osób
-Rio Grande<lo Sul: 32.600 osób -São Paulo: 13,500 osób

·i innych stanów Braz)'lii: 12.214 osób
Liezac przybycie wszys!kich polskich imigrantów oraz nastepujace pokolenia az

1970r.,mamy ogólna sume 842.890 osób .......

Tradutor :BrunoPabfoBadura • mcbadura@terra.co

PATRocINIO---------------,---

VEJA G:t'i7� SUpermercado

AUTOMÓVEIS �iilill\ Kazmierski
370-2044370-2.385 37l-lS7/ 370-47S7/37()-4909

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ALUGA-SE - quartos mobiliados.

Tratar: 37P.3561 c/ proprietária.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, c/240m2, nova. R$
150.000,00. Aceita-se carro. Tratar:

(48) 9117{)805 ou 376-2896 c/
Marco.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, próx. Confecções Adagua,
alvenaria, c/ suíte, 3 quartos, bwe,
sala, 2 eoz., garagem, escritura em
andamento. R$ 17.500,00 à vista.
Tratar: na rua dos Escoteiros, 114,
próx. Posto Mareolla.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, c/120m2, terreno c/305m2 c/
suíte, + 2 dorm., sala, eoz., copa,
bwe, lav., varanda e garagem, próx.
Malwee. Aceito chácara em Jaraguá,
R$ 65.000,00. Tratar: 376-2166.

BARRA VELHA - vende-se, 3 casas.
Tratar: (47) 456-3338 c/ Maria.

55.000,00. Aceita-se casa na praia
até R$ 25.000,00. Tratar: 371-

6069.

GUARAMIRIM - vende-se, de

alvenaria, na rua 28 deAgosto. Ou
troca-se por imóvel de menor valor.
Tratar: 373-1041 ou 373·0018 c/
Marli.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se,

c/130m2, de alvenaria, seminova,
suíte, 2 dorm., wc social, sala, eoz.,
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.

JOÃO PESSOA - vende-se. Tratar:
371-0882 ou 275-2653 c/ Rosane.

SÃO BENTO - troca-se por casa

em Jaraguá do Sul. Tratar: (47) 634-
2831.

SÃO LUIZ - vende-se, c/150m2,
rua asfaltada. R$ 52.000,00.
Tratar: 376-2470 ou 9106-2270 c/
Giovane.

SCHROEDER - vende-se, 2

terrenos c/ 1 casa de 8 eomôdos
em alvenaria. R$18.000,OO. Tratar:

276·1226 ou 9952-2746 c/ Suely
,

ou Joâo.

SCHROEDER - vende-se. R$
5.000,00. Tratar: 370-6719 c/
Sonia.

VENDE-SE - c/150m2• R$
55.000,00. Tratar: 273-0687 c/
Claudio.

VILA LENZI- vende-se, de alvenaria,
c/194m2, terreno de 14x25, c/ 1
suite, 3 quartos, 2 bwe, sala ampla,
copa, cozinha, garagem p/3 carros,

lavanderia, churrasqueira, prox.

Colegio Giardini Lenzi(Vila Lenzi).
R$85.000,OO. Tratar: 372-3922
Creei 9238

AMIZADE - vende-se. Tratar: 371c

0882 ou 275·2653 a noite.

CENTRO - procura-se casa ou apto
p/ dividir no centro. Tratar: 9118-
1845 c/ Beto.

COMPRA-SE - apto em área

comercial, c/ até 3 quartos, c/
elevador. Paga-se até R$ 50.000,00,
Tratar: 9134·0711.

ITAJUBA-vende-se, mobiliado, a300
metros do mar, e/2 quartos, sala,
copa/cozinha, áreade serviço, sacada,
1 vaga de garagem, salão de festas.

R$ 40.000,00. Ou troce-se por casa

ou apartamento de igualou maior valor
em Jaraguá do Sul. Tratar: 370-7820
ou 9975-0082 c/ Celita.

CENTRO - vende-se, mista; c/ 2

quitinetes de alv., + 3 dorm., sala,
copa, eoz., lav., garagem, terreno c/
450m2, rua sem saída. R$

VILA NOVA - vende-se, c/ 3 dorm.

Tratar: 9965-8845.

VILA NOVA-_Vende-se no Ed. Morada

do Sol, c/99m2 de área privativa (1
suíte, 2 quartos, sacada c/
churrasqueira e demais dependéncias),
de excelente' acabamento. R$
85.000,00. Aceita-se R$ 50.000,00
no ato e o saldo em até 24 prestações
corrigidas pelo CUBo Tratar: (47) 275-
6363 ou (47) 9102-0009, c/
Santiago. Creei 3359/SC

ANA PAULA - vende-se, de esquina,
rua Irmão Leandro, c/350m2• Tratar:
9965-9221 c/ Sonia.

BAEPENDI - vende-se, c/420m2•
R$ 40.000,00 ou 50x. Tratar: 372-

0074 ou 9112-4711 c/ Elson.

Rede Renault.183 Concessionárias no Brasil.

Q.icave 8LUMENAU
322 - 8800

ITAJAí
346· 7400

JOINVILLE
435·3700

�ARAGUÁ DO SUL

3.70- 60,06

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TUDO PARA CONSTR�ÇÃO, REFORMAS E PROJETOS
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� Vidra_Jjria�WJlle
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

Apartamento·2 Dormitórios (Suite) - Garagem - 2 Sacadas - Novo

R$ 75,000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Garagem Privativa - Perfinho
da Praia - Sacada com vista para o Mar - ÓtImo Negócio. R$120.000,OO
Apartamento - Lindo Apartarnenío- Frente ao Mar· 3 Dormitórios

(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista
Panorâmica de toda Av. Atlântica. Apenas R$180.000,OO
ZELlO BURATTO - (47) 9983·5920· (47) 3�7:1993/ CRECI.296

BARRA DO SUL - vende-se, perto
Hotel Restaurante Chico, c/ escritura,
luz, água encanada, c/ 15x40mts,
pronto p/ construir. Aceita-se carro

ou moto no nego Tratar: 370-5132

ou 370-4817 ou 9909-8484.

CENTRO - vende-se, próx. Atacadão
Lux, terreno comercial, 800m2,
murado' e plano. H$ 35,000,00 +

10x R$ 2.000,00. Aceita-se carro e

carro na praia. Tratar: 371-6069.

JARAGUÁ ESQUERDO .: vende-se,
lotamento Juventus, c/625m2. R$
25:000,00 ou entro + pare,

RIO' CERRO (( - vende-se,
16x28mts, frente BR 416, esquina.
R$ 14.000,00. Tratar: 376-3386.

SCHROEDER - troca-se por carro

no valor de R$ 8,000,00, Tratar:

9965-7345.

VENDE-SE - c/ 20.000m2, próx.
Ribeirão Energia, mata nativa. R$
18.000,00. Tratar: 274-8013.

VEN[)E-SE - no loteamento Alzira,
perto do Lombardi. R$ 10.000,00 à

vista. Tratar: 376·0183 c/ Rovena
ou Ronaldo.

VILA NOVA - vende-se, c/ 15,00m

x 25,72m2 = 379,95m2, já
urbanizado, Rua 125 (Carlos
Kupas). R$ 24.000,00 à vista.

Aceita-se ccntrapropostas de venda

a prazo. Tratar: 275-6363 ou ;3102-

VILA NOVA - Vende-se de 15,00m
x 25,72m = 379,95m2, já
urbanizado, situado na Rua 125,

.

(Carlos Kupas), por R$ 25.000,00
à vista. Estuda-se contrapropostas
de vendas a prazo. Tratar: (47) 275-
6363 ou (47) 9102-0009, c/
Santiago, Creci 3359/SC

VILA NOVA - Vende-se área de terras
de 31,00m x 32,15m
1.003,95m2, situado nolfinal da Rua

125 (Carlos Kupas). R$ 65.000,00
à vista. Tratar: (47) 275-6363 ou (47)
9102-0009, c/ Santiago, Creci

3359/SC

VILA NOVA'- Vende-se área de

terras de 18.000,OOm2, situado
no 'prolongamento da Rua 125

(Carlos Kupas). R$ 150,000,00
à vista. Aceita-se parcelamento
com 30% de entrada e o saldo em

até 50 prestações corrigidas pelo
CUBo Permita-se por outros imóveis

de menor valor ou por veículos.

Tratar: (47) 275-6363 ou (47)
9102-0009, c/ Santiago. Creci

3359/SC

ERRATA ..,.·.·,

Na edição de sábado, dia 12 de maio, a 5ª
foto da 2ª coluna (Residência Nova) da

página da Imob. Séculus do 'Caderno
Parcimóveis saiu com.o valor errado. O valor
correto é de R$ 58.000,00 e nãô de R$

18.000,00 como foi divulgado.

REALIZE SEU SONHO
Adquira seu crédito para comprar, construir ou

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

Atendemos toda região.
CRÉDITO PARCELA

R$ 10.000,00 R$ 110,00_--1
R$ 18.000,00 R$ 198,00_--1
R$ 35.000,00 R$ 385,00_---1
R$ 50.000,00 ----R$ 550,00----1
R$ 74.000,00 R$ 650,00_--1
R$ 88.000,00 ----�$ 776,00-----1
R$ 95.000,00 R$ 830,00_----l
R$103.923,07 R$ 913,00_---1

Informações: 47) 3041-0086 cf Salete

CENTRO - vende-se, nova, c/
mesanino, c/53m2, rua Barão do

Rio Branco, 411, Tratar: 371-6709.

NOVA BRASILlA - aluga�se, c/ ,

77m2, na rua João Planisheck, 1424.
Tratar: 370-8097 c/ Tina.

VENDE-SE - loja de confecções, c/
estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel. acessível. R$ 10.800,00.
Tratar: 371-5512. I

RIO DA LUZ - vende-se, c/
543.000m2 c/ área p/ plantações,
lagoa, piscina, R$ 0,70 o m2• Tratar:

9992-7155 c/ Jean.

SCHROEDER - vende-se, c/
41.000m2, c/ casa alvenaria, estilo
enxaimel, c/ água de poço e casan,

luz, telefone, árvores frutíferas,
palmeiras reais, lagoas, ribeirão e

ranchos, R$ 68.000,00. Aceito carro
no nego Tratar: 274-8013.

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

de consórcios, ótima remuneração.
Tratar: 371-8153.

DENTISTA - precisa-se p/
trabalhar no centro, sala c/ toda
infraestrutura, como telefone,
secretária. Tratar: 371-0424 c/
Aderbal.

EMPREGADA - procura-se, p/
trabalhar das 7 às 17:30, cuidar
de2 crianças e fazer almoço.
Tratar: 371-251.1 c/ Magali ou

Danieli.

MOTOBOY -' precisa-se urgente,
Tratar: 370-0621 ou na loja da
Colorama.

SUPERVISORES - precisa-se p/
indústria do bem estar. Requer 2'
grau e telefone. Tratar: 9992-6045
ou 371-6418.

DIARISTA - procura-se emprego,
Tratar: 370-6719 c/ Sonia.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
diarista, babá, lava roupa, em casa.

Tratar: 370-7597 c/ Helena.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como revisora, dobradeira, auxiliar,
corte, embalagem. Tratar: 373-3787.

4& 'A&Ê�:�3\m�'R
We� .00$lgo e ,,!�hfDireta

t "i@.-
Desenvolvimento de

Homepage para a Internet

VOCÊ lÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE IARAGUA?

ROY�

. LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- CentroFONE: (4/)275-3070

VENDAS/LOCAÇÕES
Loja.s e Salas Comerciais

(Com diversas metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONSTR.L ti
"Inovando Conceitos de Vida" �

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGASABERTAS-05/05/2003

.TELEFONISTA (5443 A) sexo feminino, segundo grau, experiência na fun
.

'AUXILlAR DE PRODUÇÃO (5442 A) sexo masculino, para trabalhare
Corupá
'REPRESENTANTE (5424 A) ambos os sexos, segundo grau, experlênctaj
vendas, poderá ter outras representadas, para trabalhar a região do Vale

Itapocu, possuir veículo
.ENCARREGADO GERAL DE CORTE (5423 A) ambos os sexos, segun
grau, experiência de dois anos na função, ter habilitação se possí
conhecimento de planejamento de corte

'ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) ambos os sexos, segu
grau, experiência na função, ter habilitação se possível, conhecimento
planejamento de costura
'CONTINUO (5419 A) ambos os sexos, segundo grau completo ou cursam

horário normal, não é necessário ter experiência, se possível possuir mOI!

ou Honda Bizz, ou ter habilitação
'VENDEDOR DE PNEUS (5405 A) ambos os sexos, segundo grau, experíêra
na função, conhecimento em informática, possuir habilitação
'FARMACE.UTICO (5360A) ambos os sexos

'PROJETISTA MECÃNICO (5363 A) ambos os sexos, formação técníco a

mecânica, ou superior incompleto, curso e experiência em auto cad, �

possível conhecimento no idioma inglês
'OPERADOR DE PRODUÇÃO (5412 EL) sexo masculino, primeiro grau, que'
tenha trabalhado em fundição
.CONFERENTE DE MATERIAL (5410 A) ambos os sexos.experlência
função, segundo grau, conhecimento em informática.

.LABORATORISTA (5404 A) ambos os sexos, segundo grau, Curso Técni

em Laboratório, conhecimento em informática.
'MESTRE DE OBRAS (5397 A) sexo masculino, primeiro grau, experiênciani
função,
'MECÃNICO DE VEíCULOS (5328 A) sexo masculino,se possível com segu

grau completo, experiência na função,
-LATOEIRO (5374 A) sexo masculino, se possível com segundo grau comple
experiência na função,
.VENDEDOR DE SEGUROS (5373 A) sexo feminino, segundo grau com pie
informátLca, experiência com vendas, para trabalhar dentro de concessíonêi

da cidade
•

'VENDEDOR DE PEÇAS (5372 A) ambos os sexos, se possível com segu

grau completo, experiência em vendas
.•MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (5357 A) sexo masculino, preferencialme
segundo grau, conhecimento de mecânica geral, noções sobre tipos
máquinas a serem manuseadas, conhecer pneumática básica
'INSPETOR DE VENDAS (5350 A) sexo masculino, possuir curso superior em

Eng' Químico, Alimentos ou Químico; ter disponibilidade para viagens, �

possível com experiência comercial
'OPERADOR DE UTILIDADE (5349 A) sexo masculino, segundo grau, noçõs
básicas de elétrica, mecânica, funcionamento da caldeira, processos �

tratamento de água e efluentes, ter curso de caldeira

.AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) sexo masculino, acima de dezoito anOI

formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
'ENCARREGADO DE MALHARIA (5307 A) sexo masculino, primeiro gral

experiência na função, se possível ter curso Técnico Têxtil
.

'APLlCADOR DE PELíCULAS (5295 A) sexo masculino, experiência na funçao.

(película de automóveis)
'TELEMARKETING (5257 A) sexo feminino, segundo grau completo, experiênOi
em vendas dentro de indústrias, bom conhecimento na língua inglesa
(conversação),
'TELEVENDAS/TELEMARKETING (5164 A) sexo feminino, experiência �

função ou em vendas, ter informática
'VENDEDOR (5076 A) ambos os sexos, se possível experiência em móveil

sob medida para trabalhar em Bal. Carnboríu e Blumenau

.0PERAD0!l DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ra�
metalúrgicõ ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo mascull�
'FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO

�SERRALHEIRO - TORNEIRO MECÂNICO

VAGAS BREITHAUPT
'ATENDENTE DE AÇOUGUE (5436) sexo feminino, segundo grau
'INFORMANTE DE CADASTRO (5415) ambos os sexos, segundo grau, poSSUI
informática .

'MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) sexo masculino, primeiro grau complelo
.VENDEDOR (5431/5430) ambos os sexos, segundo grau, experiência el

vendas para Jaraguá e Guaramírlfn
'ATENDENTE DE VERDURAS (5433) sexo masculino, ginásio.
'AUXILiAR ADMINISTRATIVO (5259/5366) sexo masculino, segundo grau,
bom conhecimento em informática, habilidade em corei draw. clipag�m
digitação mailing, auxiliarmontagem deexposições e eventos, (fi necessa�
experiência)
'AUXILlAR DE CONFEITEIRO (5344) ambos os sexos, primeiro grau comple�
experiência na função ou possuir cursos na área.

'AUXILlAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segundo grau
'AUXILlAR DE VENDAS (5279) sexo feminino, trabalhar somente aos sábadoS,

segundo grau completo ou cursando, acima de 18 anos.

'AUXILlAR DE CAIXA (5442/5447) ambos os sexos, 16 anos.

'TELEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, conhecimento e�

informática .

• CONFERENTE (4862//5210/5249/5416) sexo masculino, segunde gr�
completo ou cursando.
'REPOSITOR (5138/5371) masculino, segundo grau,
'ATENDENTE DE VERDURAS (5270/5371/5368) sexo masculino, acima�
18 anos, cursando o segundo grau, .

.AUXILlAR DEPÓSITO (5213/5261/5303/5413) sexo masculino, prirl1el�
grau ou cursando.

-;>

8
N

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
o: Postal200 - CEP 89255-000

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

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

TÉCNICO EMALIMENTOS

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

PROGRAMAÇAO DE CURSOS

PPCP 1 - Planejamento, Programação e 20h 19 a 23'05 2'afi! 18h30 às 22h30 R$160,00
Cont�e de Produção.
Desenvolvimento Profissional em Gestão 40h 24/05 a 21/06 Sábados eh às 12h e

R$320,00
Rnanceira 13h às 17h

/>ssistente Administrativo 120h 26105 a 01/1 O 2' e4' 19h às22h 1 +5xR$120,00

Vendas 110h 27/05 a 0211 O '3'e5' 19h às 22h 5X R$110,00

Téchico em Transações Imobiliárias 87(1)
.

02106103 a 1212004 2'à5' 19H às 22h 1+19 x R$170,00

Téchico em Enfemnagem 1800h 02106103 a 06/2006 2'a6' 19h às 22h R$189,OO/mensais

Redação Empresarial 30h 02 a 13'06 2'a6' 19h às 22h R$160,00
. Montagenn e Manutenção de 44h 07/06 a 02108 Sábados 8h às 13h R$ 400,00 ou 1+4 R$92,0
Mcrocomputador
Téchico em Alimentos 1960h 16106 a 03'2006 2' a6' 19h às 22h 1+ 32 x �$ 205,00
Téchicas de Négociação 15h

.

23 a 27/06 2' a6' 19hàs22h R$130,00 .

Transporte e Despacho + Oespacbo 110h 01/07 a 04111 3' eS' 19h às 22h
Internacional

.

Prática Cambial + Operação Câmbio 110h 02107 à 03'11 2'e4' 19h às 22h

Televendas 15h 07 a 11/07 2'a6' 19h às 22h R$130,00
Oratória II 16h 21 a 25'07 2' a·fi! 19h às 22h R$130,00

Instrumentador Cirúrgico - (auxiliar) 24Oh' À definir 1+ 6 x R$130,00

Operador d€. Microcomputador 60h À definir 2'a6' 9h às 12h R$ 360,00/5 x R$ 73,00
Banco de Dados Acoess 36h a definir Sábado 13h às 16h R$ 290,00 /1+2 R$ 98,OC

40h A definir fi!, soo. e dom. a definir R�350,00

Qü6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372-2032

anol

CARAVAN' - vende-se, comodoro,
87, álcool, c/ teto: 'a.c.. d.h., R$
3.750,00. Aeeit-ase carro de maior

valor ou carta de crédito. Tratar: 379-
1448 c/ Evanir.grau,

CHEVETTE -vende-se, 83, álcool, 5
marchas, 2' dono. R$ 2.800,00.
Tratar: 275-2092 c/ Jeferson.QêOOI NíVEL SUPERIOR'

Iglesi .

Cursando: Administração de Empresa -

cia� lºfase em diante

lÓve� Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.

Setor do Estágio: Administrativo

:�: Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e principalmente
�. .

ss� Carga Horária Diária: 08 h
.

tlew Cursando: Ciências Computação / Sistemas de
;ia el Informação

Requisitos: Domínió em Windows, Word, Excel e

)grau, Conhecimento em HTML

ag�m Carga Horária Diária: 08 h
ssa�

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

KADETT - vende-se, Gl, 95, 1.8,
álcool, aro de liga, paraehoque na cor,
v.e., t.e., aerofólio e alarme. R$
8.300,00. Tratar: 370-8741 c/
Carina a noite.

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

275-2164.

OPALA - vende-se, 81, modelo 90,
aro 15, ou troca-se. Tratar: 9'111-
5630.

OPALA-vende-se, 81, diplomata, 4
eil. R$ 2.800,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033 c/ Mareio.

NíVEL ENSINO MÉDIOlple�

Cursando: Ensino Médio '

JadO!, ReqUisitos: Conhecimento Informática, comunicativos
Carga Horária Diária: 08 h

VECTRA - vende-se, GlS, 2.2, 98,
eompl. Tratar: 371-6709.

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

eículos PALIO - vende-se, EX, 98. Tratar:
370-6638 comI., 372-2627 res. c/
Pedrotti.

TEMPRA - vende-se, 95, eompl.

CORREIO DO POVO 3

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

8h30rninàs 12horas.

Fazem parte do conteúdo do curso abordagens sobre as

modalidades de uso da língua, estrutura e funcionamento da

comunicação, o tripé da comunicação, coerência a coesão

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

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

texto Criativo.

Inf�rmações 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)

Tratar: 9963-7129.

TIPO - vende-se, 95,1.6, 4p. Tratar:
370-7674 ou 9902-1636 c/ Adair.

TIPO-vende-se, 96,1.6 MPI, eompl.
Tratar: 9133-3476.

UNO - vende-se, 98, 2p; gasolina,
vermelho, a.q., alarme. R$
9.000,00. Tratar: 372-0872 ou 371-

5424 c/ Edylsom ou Sandra.

UNO - vende-se, Mille, 91. Tratar:
370-7643 cf Keidy.

DEL REY - vende-se, Gl, 88. R$
1.500,00 + finan. Tratar: 273-6242

ou 9111-7033 hor. comI.

DEL REY - vende-se, Ghia, 84, a.c.,
.d.t., v.e. R$ 2.100,00. Tratar: 376-
1013 c/ Dionísio.

.

ESCORT - vende-se, XR3, eompl.,·
94, película, engate p/ earretinha. R$
12.000,00. Tratar: 371-9992 ou

372-4237 c/ David.

ESCORT - vende-se, Europeu, 93.
R$-S.500,00. Tratar: 376-1450 c/
Fernando.

SILVERADO - vende-se, 99, diesel,
branca. Aceito outro veículo no

negócio. Tratar: 910)..-4214 c/ Ruy.

VERONA - vende-se, LX, 91. R$
5.600,00 ou entro + finan. Tratar:
370-5271 c/ Celso.

GOL-vende-se, speeial, branco, 00/
01. Aceita-se troca. R$ 12.300,00.
Tratar; 370-4810 c/ Amarildo a tarde.

Especializada em
estofamento

automobilístico

em couro e

tecido

GOL - vende-se, 1.0, 96. R$
8.000,00. Tratar: 9129-0485.

PARATI - vende-se, 83, banco

reelinável, rodas esp. R$ 3.900,00.
Tratar: 273-6242 ou 9111-7033 hor.

comI.GOL - vende-se, 89. R$ 4.900,00
aceito proposta. Tratar: 955-8710.

PARATI - vende-se, Cl, 91/92.
Negocio com moto. Tratar: 376-2512

c/ Francisco.
GOL-vende-se, 87, motor AP, 1.6,
álcool. Tratar: (47) 429-7591.

GOLF-vende-se, Gl, 96, 1.8, bordô
perolizado. Tratar: 9953-1007 c/
Valdemar.

PARATI - vende-se, 1.6, 16v, 98,
branco, eompl. R$ 15.000,00. Tratar:
9993-1188 c/Sandro .

KOMBI - vende-se, 92, furgão. R$
6.000,00. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033. Hor. comI.

VOYAGE - vende-se, 90/91, Gl,
1.8, licenciamento até 11/03 .

R$6.300,00. Tratar: 372-3922 c/
Walter

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

PARATI- vende-se, 83, bancos da
Reear, rodas. R$ 3.900,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033 hor .. eoml.

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

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Vendo -*LocoSão "Consertos '"Montagens

Irmáqulnas Indústria
• Comércio LIda. - ME

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

.
.

! Trabalhamos com vendas e conserlos:
r - Molares Eslacionários - Moloserra
I - Lava Jato - Roçadeira • Assistência 24 hs

I - Aspirador - MOlobombas www.lrmaqvlnas.cib.net
[

.

- Compressor - Enlre oulras... Irmaquinas@uol.com.br

I,��� ��I: �r()c�pj() �()It1�S �� �liv�ir()1 l�Sl �5��tr() � J�rCl!l�á �() ��I
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Kangoo express
Gol GIII Plus
Gol Plus i
Ka
Ka
Gol Special
Gol GL 1.0
Gol! GL compl.
Parati GTI 16v'
Palio 1.0 4p
Santana GLS
Pampa 1.8
Fusca 1300
Tipo SLX, compl.
Monza cl CD
Escort L - Euro
Escort L
Escort Hobby
Moto CS 450DX
S-10
Slazer DLX
F-4000 cl d.h.
F-4000
MS 709
Gol 1.0 compl.
Corsa Sedan v.e., t.e.

01 branco G R$ 16.800,00
01 amarelo G R$ 17.000,00
95 azul G R$ 9.800,00
99 cinza G R$ 10.900,00
99 prata G R$ 11.500,00
00 azul G R$ 12.800,00
95 branco G R$ 7.800,00
99 azul G R$ 15.500,00
99 vermelho G R$ 22.000,00
00 verde G R$ 13.500,00
91 cinza G R$ 8.700,00
90 verde G R$ 6.200,00
80 vermelho G R$ 3.200,00
95 cinza G R$ 9.500,00
93 prata A R$ 8.500,00
94 vermelho A R$ 8.800,00
89 'verde G R$ 4.900,00
96 azul G R$ 8.000,00
88 cinza G R$ 3.500,00
95 preta GNV R$,17.500,00
99 branco D R$ 45.000,00
85 bege' D R$ 23.000,00
79 branco D R$ 17.500,00
93 vermelho D R$ 35 . .000,00
97 branco G R$ 12.000,00
99 prata G R$ 13.900.00
90 vinho G .R,;$�i�r�ij�l'��!!!:I"ê!r.'i'die::i"f"'dli't'a "·'·Fi"

370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do "ui. se

Gol Glll Cinza 01

Gol Glll 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

Escort GL Prata 98

Gal, 1.0, MI Vermelho 98

Goll.0 Vermelho 97

Blaser DLX, GNV Preta 97

Corsa Super, 4p Vermelho 97

Suprema GLS Verde 96

Corsa Super' Prata 96

Uno ELX, 2p Verde 95

Golf GL 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

Escort Hobby 1.6 Vermelho. 94 G

ES,cº['\,Hobby.l.�,6.. , .• , .• ,." .• , , Ç,in��,.,•. , .. ,...... , , .. ,.9,3", ", �. .'

·AV. ��EFEltO.YtlA���!VI.��.Cl.R�BA, ..�.8,�� mBA.I.�RO :"IEIRA � JAMÇUA 0.0 SUL·"

GolSpecial
Saveiro, cornpl., top de linha
Goll
PointerCLI
Gol LO, 2p
Parati CL 1.8.
Voyage Plus

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

Corsa Sedan Milenium
CorsaWind 4p
CorsaWind cl ar, 4p
Astra Sedan GL, compl. Airbag
Vectra GLS comp.
Corsa Sedan GL 1.6 + ar
Kadett SL/E
ChevetteSL

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

02
01
01
99
98
96
90
89

03
02
97
96
96
94
86

01
97
93
91

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

negocias

neste espaço!

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

Verona 1.6, a.q., Desemb.
F-l000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort GL 1.8, a.q., d.t., I.t. ..
Escort L, álcool, desemb., a.q.

Toyota Bandeirante mod Jeep pI 5 pessoas

Clio 1.0, 4 ,com I.

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9�03-2936

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Uno EX, 4p, compl. .

Uno Mille, limp, desemb.,

Gal MI 1.0, 4p
Gal Mi 1.6 2p
Go11.0
Gol S, 1.6, álcool
Fusca 1.300

vw

GM
Astra Sedan GI 2.0 completo
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb.
Corsa Sedan", GL, ;)..6, 4p, v.e., t.e., alarme
Vectra GL 2.L 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, desernb., Pers.

FORD

f<a 1.0, gas,
Vectra GlS 2.0

Gol Mll.6, gas.

98

98

97

Escort Verona 1.8 gas.16v 97

Monza Gl 2.0 94

EscortGl, gas. 91

Kadett SLE 1.8 gas .. 89

Gol ct, i.6, gasolina 89

Monza Sl/E, 1.8 87

Monza Sl/E, 1.8, álc. 86

Escort Gl, 1.6, álc. 86

Opala 4cc, relíquia, gas. 78

Fusca 1300 78

99
97
91

99
98
94
85
'78

00
99
98
94
98
95
95
92
92
91

98
92
91
90
89

84

01

cinza

vermelho

prata mel.

bordô

alui

Seja_parceiro
da BV Financeira
e faça' ótimos

, .

negocias
neste espaço!

.

marrom

branco

bege
azul met.

prata rnet.

branco

branco

Gol LO equipadíssimo Vermelho 00 G
PalioED vermelho 97 G
Resta 1.0 c/ rodas Prata 97 G

Kawasaki ZX7 Amarelo 97/01 G

Voyage 1.6 Cinza 97 A

Quadriciclo Vermelho 97 G
Gol CLl1.6 Bordo 96 G
Gol1.0Plus Branco 96 G

Ternpra HLX, compl. Prata 96 G

Ranger STX cab estendida cornpí. Preta 95 GNV

Voyage CL 1.8, ale. Prata 95 A
MitsObich N·13 cornpl, e pers. Preta 95 G
Ferrosa 1.6. 16v, 4x4, cornpl, Verde 95 G
Audi 2.8e S2 top de linha Preto 95 G
CorsaGL 1.4 Roxo 95 G
Escorl L 1.6 Cinza 94 G
Fiorino Pick-up 1.0 branca 94 G
Escort Hobby 1.0 Dourado 94 G
Omega GLS, cornpl., c/ teto Bordo 93 G
EscorlXr3 equipado c/ teto 2.0 Vermelho 93 ,G
Verona GLX 1.8 Prata 90 G
Belina L1.6 Prata 89 A
Uno CS, 1.5, equipado, banco couro Azul 89 G
Escort L 1.6 Azu! 88 A

D·20, cabo dupla, compl. Branca 86/91 D
UnoCS 1.3 Bege 85 G
UnoCS 1.5 Preto 85 G
Fusca 1500 Azul 72 G

,

Seja
, Fiesta GL Branco 2002 R$ 12.300,00•

UnoSX,1.0 97 champagne 4p, VE, TE, LT, DT, AQ parceiro Gol Plus GIII Compl. Preto 2001 R$ 19.500,00

FIAT. PalioEDX,4p 97 Laranja R$10.950,00 Palio,4p 99 99 R$13.500,00 Megane RN Branco 2000 R$ +8.500,00

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00
UnoSX 97 verde v.e., t.e., limp., desemb.

Palio,2p 00
97 R$12.500,00

da BV Financeira
Marea ELX Cinza 1999 R$ 22.500,00

Kadett 97 cinza c/opc. Tipo, 2p, cornpl, 94
96 R$ 9.500,00 Corsa Sedan GL 1.6 compl. Azul 1998 R$ 15.500,00

Tipo 4p, compl. 95 Azul R$ 8.600,00 95 R$ 9.300,00 Escort GLX 16v SW Vermelho 1998 R$ 16.500,00

Tempra 2.0 8v 4p 95 Bordo R$ 8.800,00 Gol 97 verde 1.0 Gol, 2p, 1.0 96 94 R$ 7.000,00 Vectra GL Branco 1997 R$ 18.500,00

·VW Gol,4p �9 Branco R$13.80Q,00 PampaLl.8 96 branca c/ capota de fibra' Monza SlE, 2p 88 94 R$13.500,00 e faça ótimos Corsa Wind Cinza 1995 R$ 8.800,00

Gol ct, M11.6 97 Branco' R$10.300,00 Gol bola 1.0 Plus 95 azul limp. desemb., a. q.
Monza SlE, 2p 87 93 R$ 7.200,00 Gol Plus 1.000i Azul 1995 R$ 9.500,00

Uno Mille 96 92 R$ 6.000,00 Astra GLS Vermelho 1995 R$ 12.500,00
Kombi cabeçuda. GNV 97 Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00 VectraGLS 94 bordô completo Fusca 76 92 R$ 6.500,00 , • Escort Hobby, 1.0 Branco 1995 R$ 7.500,00

Gol 94 Branco R$ 7.500,00 Uno Mille Elet. 94 verde' 4p, LT, DT, AQ Fusca 80 92 R$ 6.500,00 negocias Vectra GLS Bege 1994 R$ 13.500,00

Santana GU, 4p 94 Cinza R$10.600,00 MonzaGLS 94 bordô compl. Gas. Fusca 76 .91 R$ 28.000,00 Monza GLAp Azul 1994 R$. 8.600,00

ParatiCL .89 Cinza R$ 5.900,00 Kombi, envidraçada 84
91 R$ 6.000,00

neste espaço!
Tempra 8v compl. Branco 1993 R$ 8.800,00

Gol Cl, 1.6, álc. Branco R$ 6.500,00
Logus 94 bordô cornpl. Elba 90

91 R$ 4.200,00 Elba Weekend IE Branca 1993 R$ 6.300,00

Escort Europeu 93 cinza c/ opc., gasolina. Gol, motor AP 83
86 R$ 2.500,00 Versailles Guia, compl. Cinza 1993 R$ 8.500,00

GM VectraCD 94 Azul R$14.000,00 86 R$ 3.300,00

Kadet cl opc, 94 Branco R$ 7.300,00 Logus 93 verde 1.8compl. Gol, motor AP 84 85 R$ 4.000,00
Escort L Verde 1984 R$ 3.700,00

Gol, motor CHT 91 80 R$ 2.000,00
Uno S Vermelho 1989 R$ 4.800,00

Chevette, álc. 88 Preto R$ 3.500,00 Parati 1.8 92 bordo . álcool. Buggy Amarelo 1989 R$
Gol, motor CHT 92 80 R$11.000,00

4.500,00

logus GL, ve, te 94 Verde mel. R$ 8.600,00 Goll.8 91 azul I.t., d.t., a.q. Kadet SlE 89 72 R$ 2.200,00
Fusca Branco 1980 R$ 3.000,00

FORD . EscortGL 94 Azul R$ 8.500,00 Parati,1.8 91 marrom meto c/opc. Buggy 93 70 R$ 9.500,00 Fô'Re7�él!:iirrª70�2
Av. Prefeito Wal�.�ijtªr Grubar3747 - Jaraguádo Sul VeronaGLX 90 champagne v.e., t.e., A.q. Caravan Diplomata 89 .·Waldemar.·Çrubba,317. ,

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

11

:,'1'_:
'
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Vi Votorantim', finanças

Caraguó
-

'. 371-4000
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AUTO ESTAÇÃO VEICULOS
- veado» Troco +jinancio - Novos e Usados-

COMPRO

CONSÓRCIOS

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré, Também
financiamos veículos, Rua João

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

9991-6366_

01 prata R$14,500,00
01 branco R$ 12,500,00
ffi vermelha R$ 13,900,00
97 prata R$11,500,00
97 bordô R$ 11.500,00
97 chumbo' R$ 12.500,00
97 verde R$ 18.500,00
00 branco R$ 9.700;00
94 prata R$ 14,500,00
91 branco R$ 7,000,00
91 preto R$ 6,900,00
91 preto R$ 6,900,00
91 branco R$ 5,900,00
es bege R$ 3,800,00
ss branca R$ 4,500,00
83 cinza R$ 4,500,00
85 bege R$ 3,500,00
85 branco R$ 3.500,00
83 cinza R$ 4,500,00
82 verde R$ 2.800,00
82 bege R$ 2.800,00

verde R$ 29.500,00
00 chumbo R$ 45,000,00

Celta, 2p, 1.1., d.t,
Gol Special, 2p
Van Furgão, 2p
Corsa Super, 2p
·Corsa Super, 2p
Escort, 16v, 4p
Vectra GLS, 4p
Gol, 1.0, 2p
Vectra GLS, 4p
Gol, 1,6, 2p
Apolo,2p
Voyage,2p
Elba,4p

. Chevette, 1.6
Parati
Parati
Escort
Fusca
Parati
Fusca
Chevette
Suzuki Jimy, 4x4
Pajero, cornpl., cf �om

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

PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905
diversos

R$ 3.400,00. Tratar: 9979-0605,
2000, sem lona, R$ 200,00. Tral�
9113-4728.

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

APARELHO - vende-se, de abdominal
AB Shaper, c/manual e fita de vídeo.

R$150,OQ, Tratar: 371-2257.
TITAN ES - vende-se, 02fQ3,
financiado, Tratar: 370-5455 após
15h c/ Elton. FAX - vende-se, usado, não precis'

ter secretária eletrônica. Traia;
9953-1007 cf Valdemar.

CELULAR - vende-se, 2 celulares,

R$ 9955-2442 c/ Vanderlei.BALANÇA - vende-se, de 200kg,
nova. Tratar: 370-3561,XLX 250 - vende-se, 90, branca, c/

45,000km originais. R$ 2.600,00,
Tratar: 376-2166 c/ Agenor.

CELULAR - compra-se, Neo, pago a

vista. R$ 300,00. Tratar: 9121-

8528.

FILMADORA - vende-se. Tratat
9955-8035 c! Vilmar.

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

Rua 28 de·t\ifô§ri5::sln" - Centro - Guurumirim - Fone: 373-30011

I
!

FILMADORA - vende-se, Sonl
Tratar: 9963-7129.

COMPUTADOR - vende-se. Tratar:

9963-7128,BOTA - vende-se, seminova,
Geandinis. R$ 28,00, Tratar: 373-
3787 .

F-600 - vende-se, 75, motor 1113.
R$10.000,00, Tratar: 370-0164 ou

.
99814378 c/ Vailate.

CRÉDITOS - vende-se, pf compra,
reforma e construção, e 15 a 120

mil reais, prestações a partir de R$
160,00, Tratar: 372-5509 ou 9121-

6142 autorizado pelo Banco Central
do Brasil.

ATA-vende-se, coleção, do Robe�
Carlos e cd's do Elvis Presley, Trai!
370-3561,

CAIXA DE SOM - vende-se, Meteoro,

c/ distorção. R$ 200,00. Tratar: 376-
3166 c/ Jaison.

CACHORRO - vende-se, pequinês.
Tratar: 373-3787.F-4000 - vende-se, 82, motorMWM,

carroceria, R$ 17.000,00. Tratar:

370-0164 ou 99814378 c/ Vailate.
CLlO -vende-se, Hateh, 00, 1.6 RT,
prata, airBag duplo, d.h. a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.
5p, trava p/ crianças, rodas de liga
leve, R$ 21:000,00. Tratar: 370-

8928.

FRITADEIRA - vende-se, elélriCl
grande. Tratar: 370-3561.COMPRA-SE - veículo a partir do ano'

99, Tratar: 9973-5843.
CACHORRO - vende-se, poodle

gran�e, Tratar: 373-3787.MB 608 - vende-se, carroceria, 78,

R$ 18.500,00, Tratar: 370-0164 ou

99814378 c/ Vai late,

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

ENFESTA.DEIRA vende-se,
seminova. Tratar: 370-3561.MÓDULO - vende-se, e disqueteira

Kenwood, toca fita Sony. R$ 450,00,
Tratar: 9121-8528 c/ Henrique.

CACHORRO - vende-se, cocker, c/
2 anos, vacinado. R$ 50,00. Tratar:
370-6317 c/ Arleidi.

LANCHONETE - vende-se, no cenuoESTEIRA - vende-se, elétrica, Athletic
MB 1913 - vende-se, 79, carroceria,

.

reformada, R$ 36,000,00. Tratar:
370-0164 ou 99814378 c/ Vailàte. mASSOTERAPEUT�RODAS - vende-se, aro 15,. de liga

c/ pneu. R$ 650,00. Tratar: 370-
5271 cf Celso.

CACHORRO - vende-se, cachorra
Pastor Alemão, c/ 1 filhote. Tratar:
373-3787.

vw 709 - vende-se, 88, c/ baú. R$
22.000,00 ou R$ 16.000,00 +

finan. Tratar: 9973-9292 c/ Miguel.

CHEVROLET - vende-se, 78, motor

perques c/ carroceria graneleira. R$
13.000,00. Tratar: 370-0164 ou

99814378 c/ Vailate.

Rolf Hafemann

.
Massagens em Geral

llf 370-1732

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.

Tratar: 373-3787.
RODAS - vende-se, aro 16 para

Opala, Omega ou Ranger. R$
500,00. Tratar: 273-6242 ou 9111-

7033 c/ Marcia. CELULAR - vende-se, Nokia 5120,

pronto. R$ 150,00. Tratar: 9963-
9596 c/ Germano.

F-350 - vende-se, caminhonete,
carroceria aberta, modo F4000, motor
608. R$ 8.000,00. Aceita carro.

Tratar: 370-3279 c/ Claúdio.

Após às 18:00hs e feriados pelo telefone:

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

SOM - vende-se, 1 sub, 2 auto

falante. Tratar: 9955-2442 c/
Vanderlei. CELULAR - vende-se, Nokia 6120,BIZ-vende-se, honda, 01, vermelha.

: Consórcio

.JRegata
r;�te (J met40lt

·PEÇAS ACESSÓRIOS »Ó: OFICINA
COMPRA· VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSORCIO

B 370-5999

I'
TABELA DE USADOS

WEB 100 Sandow OKm Vermelha

WEB 100 Sandow OKm �ataC 100 BIS ES ; 03/03 ermelha

C 100 BIS 00/00 Azul

CO 125 Titan ES 01/01 Vermelha

CO 125 Titan KS 01/01 Azul'

. CBX 200 Strada 95/95 Vermelha

CBX 200 Strada Dl/OI Preta

NX 250 Sahara 98/98 Roxa

NX4 Falcon 00/00 Azul

CBR450 SR 89/89 Branca

Virago 250 96/96 Bordo

Intruder . 97/97 Vermelha

ei��etaS' N· a'Pe ClOna'Ças eA
IS e ImPortadas

O ceSSÕrios
CrerJi" ficína

anO 1+ 3x sem jUros

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Loja Perine

Guarda-Roupas e Roupeiros

o reconhecimento de clientes e amigos que apontam aonde encontrar os melhores veículos de comunicação,
serviços e profissionais liberais de sua cidade.

A Novo Tempo Pesquisa e Publicidade realizou jantar no dia 25/4/03, no
Clube Weg, com a entrega das premiações à Imprensa, Empresas e

Profissionais Liberais de Jaraguá do sul-se.

o prêmio de Qualidade Empresarial e Profissional é resultado de pesquisa de opinião pública realizada em
janeiro/2003, juntoà população.

Novo Milênio

Artigos R'eligiosos

B
se

Artes e Talentos

Bijuterias

Dumke Comunicação Visual

Propaganda e Publicidade

Cortilex

Loja de Cortinas

Móveis Rabello

Loja de Móveis

Cestas e Presentes Regina
Cestas de Café da Manhã

Chalé Imobiliária
Imob.lllárla

Expresso Joaçaba
Transportadora

Michigan
Fábrica e Comércio de Botões

Angel Art Convites
Fábrica de Convites

Multi Estampas
Estamparia

Casa do Computador
Assistência Técnica Computadores

Attuale Imóveis

Móveis Sob Medida

KJ Recursos Humanos
Recursos Humanos .

Bella Sposa
Aiuguel de Roupas

Garage Best Audio
Som Automotivo

Data Training
Escol'a de Informática

Coração de ,Anjo
Mensagens ao Vivo

Dr. Nilson Soares

Cirurgião-Dentista (Implantodontia)

LO Car
Funilaria e Pintura

Super Ótica São José
Ótica

Dr. Manoel Thomaz Silveira

Hematologista

.. .

Dr. Everton Lenor Kist

Cirurgião-Dentista (Ortodontia)

Usagás - Convertedora de Gás

Veicular GNV e Injeção Eietrônica

AM Jaraguá
Emissora Anil

JS Caminhões
Comércio de Caminhões

Escritório Contábil Guaramirim

Escritório de Contabilidade

Floricultura Anelise

Flo.ricuitura
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TI

3 DOrm5�,
(se/IdO l' Sui�e)

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna c/ambiente de descanso,
Salão de festas c/churmsq. e bar, Home Theater,

Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliadoe.

Tratar: 275-3118 c/Sueli. Industrial, reta, c/ aparelho p/ casear.
Tratar: 376-0642.

LOJA-vende-se, de acessórios', em
pleno funcionamento, clientela

formada no calçadão. Tratar: 9133-
0803 cy lvan.

MÁQUINA,.. vende-se, de cortar

grama Garden, a gasolina, c/
recolhedor, motortecumseh 3,5 hp-
4T 6 horas de uso. R.$ 850,00. Tratar:
371-6370 c/ Vilmar ou 372-0779

c/ Guida Mannes.
LOJA - vende-se, de moto peças,

'estoque, oficina compl. Tratar:

(47)633-0529. C/ Cláudio.
MINI MERCADO - vende-se. R$-
20.000,00. Tratar: 9121-3921.MÁQUINA - vende-se, de costura,

MONITOR - vende-se, 5ansung
5505, 15pol., seminovo, na garantia.
R$ 300,00. Tratar: 376-1465 c/
Cláudia.

MOTOR - troca-se motor

estacionáriode 9hp por computador
antigo. Paga-se à diferença em

dinheiro. Tratar: 372-0391 c/ Kiko
ouAri.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,

o prédio:
Tlllllll/lção água quente - Clrlfrtasqueim na s/lcffdn

()pçlio 2 vllgas de garagelll
Opçiio garagem c/dep. ph:PIl!ivo
COII/pleto sistema de segllrrlllÇll

Localização do Prédio: Rua Leopoldo Mal111kl,
Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
n$ 15.0()(},O(J entrada

saldo direto c/ (1 Constrntora

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070

R. i\ifm'echI11 Deodoro da Fonseca, 972
Rayal Bllrg Cenier - Jamguâ do Sul- se

CONSTRUSI.
"Inovando Conceitos de Vida"

móveis novos de loja (balcão, casulos, VIDEOGAME. - vende-se, Play memory cardo R$ 300,00. Tr

manequins). Tratar: 370-3561. Station c/ 2 controles, 10 cds, 1 376-2206.

MÓVEIS - precisa-se de móveis

usados. Tratar: 370-7597 c/ Helena.

ÓCULOS - vende-se, de grau. Tratar:
370-8732 c/ Andréia ou 9125-4480.

OURO - compra-se, qualquer peça,
mesmo c/ defeito ou quebrada.
Tratar: 9979-0605.

REDES - vende-se, 10 redes de

pesca + 1 tarrafa, de varias tamanhos
e malhas. R$ 400,00 tudo. Tratar:

9973-9292 c/ Miguel.

SALÃO - vende-se, de beleza. R$
4.500,00. Tratar: 370-7774 c/
Elenise.

SALÃO - vende-se, de beleza, no

centro. Tratar: 370-6317 c/ Arleidi.

TALHADEIRA - vende-se, nova, c/
nota fiscal. Tratar: 370-3561.

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, Dreàm
Cast, c/ 2 controles, 20jogos, 1

memory card VMU + 1 rambol Pac .:

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

•PLANET GAME
":Cc/' c<"s<' * VENOAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
*DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOYCOLOR
• GAME BOV AOVANCE
* NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

acompanhante
Você quer viver

,

d
?

momentos e pra.zer.
,

3ernatula, (jJianca e \falia
Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CURSO
AUnerj (Centro Universitário deJaraguá do Sul), atra
vés da Coordenação de Extensão e Relações Comu

nitárias, está promovendo o curso "Organização de

Festas". O curso iniciou no dia 28 de abril último, das

9 às 22h3Q, e prossegue durante cinco meses. Realiza

do em dois módulos (organização de festas e organi
zação de eventos), o curso oferece aulas teóricas, que
estão sendo ministradas na Unerj, e aulas práticas, que
serão realizadas em locais próprios como igrejas, res
taurantes e clubes ..Conforme a programação do cur

so, serão abordados, entre outros temas, organização
de aniversários, debut, noivados, casamento, bodas,
batizados, recepções, coquetéis, homenagens, pales
tras, convenções, formaturas e artesanato em geral.
O objetivo do curso é fornecer informações e co

nhecimentos sobre a organização de festas e eventos

proporcionando aos participantes o ingresso em um

novo mercado de trabalho. Ao final do curso será

emitido certificado ao participante que obtiver o mí

nimo de 75% de freqüência e um' aproveitamento
igualou superior a 7.0. Aqueles que não atingirem a

freqüência e o aproveitamento obrigatórios recebe

rão apenas declaração de participação do curso.

SAÚDE

�
I

O Ministério da Saúde quer, nos próximos quatro
anos, implantar o PSF (programa de Saúde Familiar)
em todos os municípios brasileiros com mais de 100

mil habitantes. A intenção faz parte do plano de ex

pansão do Programa Saúde da Família, que pretende
duplicar o número de equipes do PSF. Serão 34 mil

equipes levando assistência domiciliar a mais de 100

milhões de brasileiros. Atualmente, existem 17 mil

equipes atendendo 57 milhões de pessoas em mais

de 90% dos municípios. O projeto de expansão do

PSF prevê investimentos de US$ 550 milhões até 2009

(50% de empréstimos do Banco Mundial e 50% de

contrapartida do governo federal). Para este ano, es

tão previstos recursos de R$ 68 milhões. Entre as ações
previstas está a capacitação dos profissionais, aquisi
ção de veículos, equipamentos médicos e de suporte,
além de reforma e locação de novas unidades de aten
dimento do PSF. O Programa Saúde Familiar foi cri-

.

ado em 1994 e atende, hoje, 33% da população bra

sileira:Já está presente em 4.222 municípios, princi
Palmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Até o final do ano, a meta é alcançar a marca de 21
mil equipes.

---: Vo,�"""",."ê estará

o�,timismo e

oâerá contar

rte. Novos sonhos

�m7�s ;:;JI Um clima

�:,l�*t�::� t�:�::�"ÓSELei.las, beJios e palavras
de amor. Cor: Vinho.
Câncer - Invista na

onquiste! Cor:

GERAL CORREIODOPOVO 7

ISOLlDARIEDADE: AssOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA SATISFEITA COM O APOIO DA COMUNIDADE LOCAL

AMA tem como prioridade a

construção de sede própria
,

]ARAGuA DO SUL - A

construção da sede própria
é a prioridade da diretoria

da AMA (Associação de

Amigos do Autista), entida
de que pretende intensificar
o atendimento na comuni-

, dade, dedicando-se a crian

ças portadoras da síndrome,
através, principalmente, da
alfabetização e da inclusão

social. Atualmente, a AMA
funciona em prédio cedido

pela Ação Social, num es

paço que já está pequeno
para os seus 17 alunos. De

acordo com a integrante da

AMA, Maria Aparecida
Maes Lima Beleza, a enti

dade já tem.um terreno, lo

calizado nas proximidades
do Posto Marcolla e doado

por um empresário da ci

dade. O projeto arquite-tô
nico, elétrico e hidráulico

também será feito gratuita
mente por profissionais da

área. "Estamos satisfeitos

com a resposta da socieda

de aosnossos apelos", afir
ma Maria Aparecida.

Outra meta é aumentar

a produção de cartões e cai

xas para presentes, que são

Diretora Maria Aparecida quer ampliar atendimento

feitos com papel reciclado.
Os cartões são feitos na ofi
cina de cartões e conta com

a participação de três alunos,
uma professora e um gru

po de voluntárias. "O papel
reciclado é produzido pe
los alunos e depois o cartão

é confeccionado pelas vo

luntárias, já que os

freqüentadores da AMA

ainda não conseguem reali

zar tal tarefa", explicaMaria
Aparecida. Segundo ela, al

gumas empresas de Jaraguá
do Sul, como a Weg, com
pram os cartões de aniver

sário, que são enviados aos

funcionários. ''A Ellen's Cos-

méticos compra as caixas

para presentes", salienta. ''As
duas .empresas compram,

respectivamente, 150 a 800

cartões de aniversários por
mês da AMA", exemplifica
Maria Aparecida.

Toda a renda obtida com

a venda dos cartões é aplica
da na compra de materiais

para a produção de novos

cartões e demateriais para os

alunos e entidade. Para inten

sifica_r a produção de cartões

de aniversário durante todo

o ano, faZendo com que não

fique prejudicada em época
de inverno, Maria Aparecida
informa ainda que uma par-

te do dinheiro conseguido
com as vendas será reverti

d� para a aquisição de uma

estufa, que servirá para seca!
o papel.

Para bancar as despesas
mensais, a AMA conta com

uma verba daPrefeitura, que
é estritamente suficiente para

pagar os funcionários. O res

to do dinheiro que é neces

sário é conquistado através

de doações (pessoas físicas

ou jurídicas) e de promoções,
como o Café de Páscoa, que

'.

aconteceu no dia 8 de abril,
com "absoluto sucesso", con
forme definição de Maria

Aparecida. "Com a constru

ção da sede própria, vamos
proporcionar um melhor

ambiente aos nossos alunos",
enfatiza.

Atualmente, aAMA mi

nistra aulas de educação es

pecial para 17alunos, entre 5
e 21 anos. Eles ficam na

AMA durante 4 horas, perí
odo em que, além das ativi

dades em sala de aula, parti
cipam de cavalgadas, cami
nhadas, aulas de educação
física e natação. (MARIA HELE

NA DE MORAES)

Esportes radicais para administrar dificuldades diárias
]ARAGuA DO SUL - Ad

ministrar o medo de uma

forma geral, estimular e

conscien-tizar quanto à im

portância do trabalho em

equipe e mostrar como se

deve proceder nas tomadas
de decisões são alguns dos

assuntos que os pós-gradua
dos do curso de Gestão Es

tratégica de Custos aprende-

ram, recentemente, através da

prática do rafting, em

Apiúna, na Região do Mé

dio Vale do ltajaí.
A iniciativa partiu do

professorHenrique Tensini,
da Unerj (Centro Universi

tário deJaraguádo Sul), com
o objetivo de mostrar aos

participantes como eles po
dem lidar com situações des-

raças ao Planeta
ê curiirá uma

que há muito

o sentia. Grande
env

-s eyo na po ixô o.
Cor: Bran'co.

Virgem - Conte com a

rabalho e mostre

ho que sente

oro Ele vai adorar
com paixão. Cor:

Ouço' o que diz o

r pois os astros

e s e dispostos a

a us pedidos
pWófissTÔnãTs:1é afetivos. Cor:

Bege.'
Escor ião - Você vai

b
.

� trabalho. O clima
d rT)i�ade com o seu par
s Jijavilhoso. Aproveite
p e(:ltWW o que sénte.

'

Cor: Vinl'í·o.7

conhecidas ou consideradas

difíceis, relacionando-as
com a administração de

ações dentro de uma em

presa.
A idéia de tirar os alu

nos da sala de aula para as

atividades desconhecidas
-,

obteve como resultado a

superação de limites. "Nun
ca havia praticado esse es-

porte e, quando falei para a

minha família que ia partici
par, fui chamado de malu

co", comenta um dos pós
graduandos,

' Ademir
Avelino Fagundes. Ele acre
dita que a atividade favore
ceu o trabalho em equipe,
além de enriquecer o conhe
cimento em novas técnicas

na gestão de pessoas.

Sagitário - Você terá

disposi sobra para
e conquistar.
demonstrar

ntimentos ao seu

n . Cor: Bege.
Capricórnio - Os astros

uma força nus coisas
ào. Aproveite para

lci1nD de

dsedução com o

or: Azul.

Aqu�i�.\,46\O romance

e\�qtJ3q�lÍltj{lho que sempre

���I'��l,eo i�;�:S�:::tue
amor e se divirta com ele.
Cor: Tons escuros.

Peixes - Vai' ser fácil atrair
o carinho que
você estará
how de charme e

conquista. Cor:
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ITRADIÇÃO: COMISSÃO ORGANIZADORA DA FESTA DOS ATIRADORES MOBILIZADA COM OS PREPARATIVOS DO MAIOR EVENTO REGIONAL

'Schützen' terá animação de 32 bandas nacionais
}ARAGUA DO SUL -

Nada menos que 32 bandas

nacionais já foram contra

tadas para animar os bailes
diários da 15a Schützenfest,
que acontece de 9 a 19 de

outubro, no Parque Munici
pal de "Eventos. De acordo

com a secretária da festa,
Daniela Lenzi, o investi

mento nas bandas nacionais

e especialmente regionais faz
parte do projeto de renova-

'

ção da festa, sem no entanto

abrir mão do caráter familiar

do evento, sempre dando

ênfase à cultura da região do

Itapocu. Entre as novidades

para este ano, o maior desta

que fica por conta da nova

. No que se refere aos bo

xes de alimentação, Daniela
informa que ainda não foram

.

definidos os preços a serem

cobrados dos interessados,
mas salienta que, desde o dia
22, estão sendo aceitas as pro
postas. Até agora, confirma

do mesmo somente a venda

de batatas recheadas, que ano

passado foram comerciali

zadas em dois boxes. "Esta

mos dando prioridade para

produtos diferenciados,
como sanduíche natural, des
de que, é claro, não fuja da

realidade dos preços pratica
dos nos outros boxes", afir
ma Daniela.

A Comissão Central

Organizadora, através
Comissão de Alimenta '

coordenada por Edro
Porath, frisa que o inter
em que surjam novas o

.

de lanches, pratos e petis
como forma de inovar o
tor e oferecer ao público
festa, além dos lanches já
dicionais, também novi

Cada proposta, seguno
Porath, deve constar o

'

de alimento a ser comer
,

cializado, preço de venda
rimado e formas de con

com o proponente. O p
para as inscrições e envio
propostas vai até o clia J

de junho. (MARIA HELENA

MORAES)

das do mesmo gênero cria

das aqui na região, como "Os
Montanari" e a "Bavária",
argumenta Daniela.

Ainda de acordo com a

secretária, hoje à noite haverá
reunião com os presidentes
das íQSociedades deTiro do

Vale do Itapocu e que partici
pam da festa. A reunião acon

tece às 19h30, no ParqueMu
nicipal de Eventos, quando as

sociedades e aComissão Cen

tralOrganizadora da festa irão
definir a data do baile para a

escolha da Rainha da Schü

tzenfest, inicialmentemarcado

para o dia 5 de setembro, mas
.

que poderá acontecer no dia

22 de agosto.

Arquivo
Festa continua com seu caráter regionalizado

banda internacional Destavez

quem vem para animar as'

noites da Schützenfest é a

"Dolomiten Sextett Lienz",
quevem daÁustriapara subs
tituira ''AlpenYupen", quehá

quatro anos era a contratada

oficial da festa. "Esta.banda

que vem da Áustria é consi

derada uma das melhores da

Europa e tem servido de fon

te de inspiração para as ban-

Festivais acontecem nesta sexta-feira "Vocês são testemunhas dessas coisas"Lc. 24.48

Tempo da Páscoa
}ARAGuA DO SUL - O

Ginásio de Esportes
Arthur Müller será palco
de dois eventos promo
vidos pela Fundação Cul
tural de Jaraguá do Sul,
nesta sexta-feira (9/5): o
4° Festival Infantil da

Canção, que é destinado

a estudantes do ensino

fundamental e será reali

zado a partir das 14h30,
com a participação 'de 24

candidatos, e o 7° Festi

val Estudantil da Canção,
dirigido a alunos do ensi

no médio e de escolas téc

nicas, além de universitá

rio, que iniciará às 20 ho

ras, envolvendo 21 con

correntes.

De acordo com a di

retora de Desenvolvimen

to Cultural, Mara Lúcia

Bini Prada, no evento da

tarde os participantes se

rão acompanhados por

playback, enquanto que à

noite haverá acompanha
mento da Banda In

Natura. Ela acrescenta

que cada festival contará

com uma comissão

julgadora composta por
cinco integrantes, que ava

liarão os candidatos de

acordo com os I'eguintes
critérios: dicção, afinação,
ritmo e interpretação. No
ano passado, Larissa

Gisele Seechis, da Escola

Municipal de Ensino Fun
damental Maria Nilda

Salai Stâhelin, venceu o

Festival Infantil, e Franciele
Ewald, do Colégio Divi

na Providência, foi a cam

peã do Festival Estudan

til.

lugar, os organizadores
ainda concedem prêmios'
em dinheiro, sendo R$
500,00, R$ 350,00, R$
250,00, R$ 100,00 e R$

50,00, respectivamente ao

vencedor, segundo e ter

ceiro classificados no Fes

tival Estudantil. Em cada

um dos eventos, também

a melhor torcida é pre
miada com troféu e R$
300,00.

Na avaliação da direto

ra de Desenvolvimento

Cultural, estes dois festi

vais são bastante impor
tantes para a comunida

de estudantil que, sonha

em mostrar o seu talento

musical. A cada ano que
passa, segundo Mara, o

número de inscritos tem

aumentado bastante, o

que caracteriza o sucesso

dos eventos. Ainda de

acordo com Mara Bini

Prada, os festivais já po
dem ser considerados

como uma tradição entre

o meio estudantil de

Jaraguá do Sul.

Normalmente a Páscoa é relacionada somente com

um domingo. Uma vez ao ano, quando vamos à Igreja.
.

Quando temos um bom feriado. A Páscoa é lembrada
durante o ano todo. Pois, na Páscoa celebramos a

Ressurreição de Jesus, que vive e vem a nós pelos'
Sacramentos, Palavra e Espírito Santo. Isso não

acontece uma vez ao ano, mas durante todo o ano.

O tempo da Páscoa estende-se para todos os dias do

ano sempre que celebramos o que Jesus nos deixou:
.

ser testemunhas de sua ressurreição. No calendário

da Igreja cristã o tempo da Páscoa vai até o domingo de Pentecostes. Para noS

lembrar disto com mais vivacidade neste tempo da Páscoa. Celebrar e viver este

tempo com os olhos fixos no domingo da Páscoa é o convite que Deus nos faz

neste tempo.
Há poucos dias lembramos o dia do Trabalho. Logo celebraremos o dia das mães,

O tempo de páscoa está aí, presente. Para nos lembrar que o trabalho dá sustento

e qualidade de vida às pessoas e famílias. E que as mães foram quem nos geraram, I

nos trouxeram a vida. A vida é o anuncio da ressurreição, a Páscoa. Portanto, (,

tempo da Páscoa é tempo de celebrar a vida em todas as dimensões em nosso

cotidiano.
!

Será que nos damos conta disso? Será que percebemos que este tempo da Pás'

coa é uma dádiva de Deus? Deus nos lembra que a Páscoa não faz parte do

passado. Ele é presente, é o convite a viver a vida em sua plenitude. �

Neste tempo da Páscoa Deus nos mostra que aposta em nosso mundo. Aposta I

na vida e nos lembra que nada está perdido. Nosso mundo, nós, as pessoas que (

vivem neste mundo tem salvação. Por isso, vem a nós o convite de renovar a
, �

esperança e a fé neste Deus da vida. Sejam testemunhas disso: A páscoa e

tempo presente.
Nosso Deus apostou na vida. Na Páscoa, com ressurreição de Cristo, Ele apostoU
e aposta no mundo, ou seja, em ti e em mim. Ele não abandonou Jesus no mundo
dos mortos. Ele vive.
Ser testemunha da ressurreição é apostar na vida a cada dia que Deus noS

presenteia neste mundo. Sejam téstemunhas do tempo da Páscoa.

Mara Prada lembra

que "os festivais têm

como objetivo promover
o intercâmbio musical en

tre os estabelecimentos de

ensino, possibilitar o

surgimento de talentos

musicais, desenvolver o

gosto pela música e pro

porcionar o lazer artísti

co e cultural aos estudan

tes e à comunidadé".

Como forma de incenti

vo, além de troféus aos

classificados até o quinto

Graça e paz

P. VERNEI HENGEN - Massaranduba
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L com o

[I:' falecimento da nossa leitora Gertrudes Blosfeld Uber,
l� aos 97 anos e 12 dias, deixando 4 filhas, 1 filho, 1
lial

nora, 24 netos, 40 bisnetos e 5 tataranetos, envia
NA sentidas condolências à família enlutada

.rculo
Italiano

.,..

Círculo Italiano de Jaraguá do Sul
OCírculo Italiano de Jaraguá do Sul, nasceu de uma iniciativa de um

f grupo de descendentes da Itália, residentes em Jaraguá do Sul e região.

� A Fundação oficial ocorreu em urna assembléia geral no dia 29 de
novembro de 1991, embora os encontros do grupo viessem acontecendo
desde abril de 1991.

a A Sede Social está localizada na Rua dos Imigrantes Italianos, nO 33,
Bairro Vila Nova e foi inaugurada no dia 25 de março de 2002.

nOS São 668 metros quadrados de área construída em terreno de 1.288

este metros quadrados.
! faz Com arquitetura moderna, o aproveitamento do terreno resultou numa

casa com dois andares em ambientes bem distribuídos.
A entidade reúne os descendentes de italianos da região do vale do

ães llapocú, com a finalidade de resgatar a cultura, promovendo, mantendo
ento eincentivando portados os meios a preservação das tradições, dos costumes,
'am dos usos e festas dos antepassados e o cultivo da língua ital iana e seus

IntO, dialetos.
}SsO Na área cultural, mantém o coral italiano e a dança folclórica, biblioteca

eocurso de língua italiana.

Pás' Na. �rea social, promove encontros mensais, onde é saboreada' uma
, do deliciosa comida típica caseira, destacando-se a polenta, o macarrão, a
J galinha e outras iguarias, sempre acompanhadas por um bom vinho,

Com muita animação. .

osta O Círculo Italiano de Jaraçuá do Sul, é reconhecido como Utilidade
que PÚblica Municipal, Estadual e Federal, conforme publicação no DOU nO
ar a 37de25/02/2002.

.

ia é CSóc�nta com sócios inscritos e está lançando a "Campanha de Novos
ios".

stoU
ando Ser sócio do Círculo Italiano é:

"�
.
erorgulho como alguém que valoriza as ações culturais, resgatando a

noS Istória dos nossos antepassados, bravos italianos, que souberam preser
ar a cultura da Pátria Mãe, e ter amado a segunda Pátria que os

colheu".
.

enha fazer parte desta família. Maiores informações através dos
mbros da Diretoria e Conselho, e pelo telefone 370.8636, a partir das

4hoo.

ilitar Mensal
ende: próximo dia 30 de
io, nosso jantar mensal.

.
uira seu ingresso com a

lretoria e Conselho com

mbros do Coral, �u na

Social do Círculo (370-
36).

Rua Reinoldo Rau, 86 sala 7 -

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

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

registrado' nesta foto. Se não tivéssemos uma identificação, di.ficilmente conseguiríamos saber
qual é o local retratado, tamanhas as mudanças realizadas. Trata-se da antiga igreja católica da

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

"
,

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

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

seu tempo foi bem empregado.

HISTÓRIA

POR EGON JAGNOW

Barão do Itapocu

CONFIRA A HISTÓRIA
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POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL
•

HÁ 15 ANOS
Em 1988, o prefeito deJaraguá do Sul,Durval Vasel, e o secretá
rio deAdministração e Bem-Estar Social, 1vo Konell, baixavam
oDecreto n? 1.621/88, reconhecendo oficialmente a via de circu
lação localizada à deriva daRua 146 - MajorJúlio Ferreira-,
próxima da Rua 184 - Bernardo Dornbusch -, perímetro
urbano, abrangendo 810 metros quadrados do imóvel territorial
de propriedade do sr. Elmo Sasse, contendo a área total de 3.172

metros quadrados, matriculado nesta Circunscrição Imobiliária,
. sob n" 1.767, e 162 metros quadrados do imóvel territorial do

sr. Fridolin Sasse, contendo a área total de 3.258 metros quadra
dos, transcrito nesta Circunscrição Imobiliária, sob n? 35.653,
somando 972 metros quadrados. As áreas acima mencionadas

passavam formalmente a integrar o Patrimônio PúblicoMunici
pal, na categoria de bem de uso comum do povo, textualmente
doadas que foram àmunicipalidade.A via de circulação passava
a receber o n? 667, possuindo de leito carroçável e passeios fixa
dos em 8 metros e 2metros cada, respectivamente, de 81 metros.

Na forma habitual o decreto entrava em vigência na data de sua

publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

HÁ 3 ANOS
No ano 2000, o prefeito Irineu Pasold era eleito presidente da

Amvali (Associação dosMunicípios do Vale do Itapocu), prome
tendo efetivar os consórcios entre os municípios e implantar ou
tros. A escolha acontecia na sede daAmvali, quando os prefeitos
das sete cidades que integram 'a entidade se reuniram. Segundo o
presidente LuizCarlos Tamanini, prefeito de Corupá, peloPMDB,

a escolha saiu de consenso, já que o prefeito de São João do

Itaperiú,Alzerino Bernardes (pMDB), também pleiteava o cargo.
Na eleição anterior, a dificuldade foi encontrar algum prefeito
disposto a asswnir o cargo de presidente da Amvali. O ex-prefei
to de Jaraguá do Sul GeraldoWerninghaus (PFL) era indicado
pelos colegas, mas recusou, alegando que a entidade não tinha

nenhuma serventia. Pasold justificava a decisão de lançar-se candi
dato a presidente, afirmando que "pretende defender a região".
Diferente deWerninghaus, Pasold garantia que aAmvali poderia
se tornar um órgão executor, "desde que os municípios quei
ram". Tamanini dizia que deixava o cargo com o "sentimento do

dever cumprido". Segundo ele, as metas traçadas para sua gestão
estavam concluídas. ''Apesar das turbulências, das opiniões diver
gentes, conseguiu-se as ações propostas, lembrando a conclusão

da sede da entidade, naVila Nova.
A composição da diretoria daAmvali era a seguinte: presidente:
Irineu Pasold; 1 ° vice-presidente: prefeito deMassaranduba,Má
rio Sasse; 2° vice: prefeito de Schroeder,GregórioTietz; delegados
junto à Fecam, prefeito de São João do Itaperiú, Alzc::rino
Bernardes; de BarraVelha,João LuziaDuarte, e de Corupá, Luiz
Carlos Tamaninni. Faziam parte do Conselho Fiscal: prefeito de

Guaramirim, Antonio Carlos Zimmermann, além dos presi
dentes das câmaras dos sete municípios membros. A nova dire

ção tomava posse em assembléia, quando era inaugurada a sede

da entidade e homenageados os ex-presidentes, em especial, ao
primeiro, o ex-prefeito deJaraguá do Sul Victor Bauer. O enge
nheiroWerner Zulauf falava sobre reciclagem de lixo e um proje
to do aterro sanitáriomicrorregional.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IHOMICíDIO: ISAC E MIZAEL ENTREGARAM-SE PARA A POLíCIA E VÃO RESPONDER EM LIBERDADE

Irmãos confessam assassinato'
,

I

ocorrido na semana passada
JARAGuA DOSUL- Os

"

irmãos Mizael e Isac Cos

.ta da Silva compareceram

à Delegacia de Policia Ci

vil do Município, na ma

nhã de ontem, para con-

. fessar a autoria do assassi-

nato de Gervásio Olber

mann, 33 anos, natural de
São Miguel do Iguaçu, no
Paraná. O fato ocorreu na

quinta-feira da semana pas
sada, na localidade de Ri

beirão Cavalo, no Bairro

Nereu Ramos, quando a

vítima foi encontradamor

ta, próximo a uma moto

cicleta, com vários cortes

profundos na cabeça. O

corpo foi encaminhado

para o IML (Instituto Mé

dico-Legal) para passar

por perícia. O delegado de
plantão, Ilson José da su

va, vinha investigando o

possível envolvimento dos

dois irmãos e, ontem, am

bos se entregaram.
- Trata-se de uma rixa

de família antiga. Há uns

dois anos, o irmão de

Irmãos se apresentaram ontem na delegacia de Jaraguá do Sul

Gervásio foi assassinado

por outro irmão de Isac e

Mizael, no Paraná, e, des
de então, as respectivas fa
mílias estão sempre entran
do em atrito. No ano pas

sado, no dia 25 de maio;
depois de se desentende

rem num bar em Nereu

Ramos, Gervásio sacou

uma arma e desferiu cinco

tiros contra Mizael e um

contra Isac, que havia fica
do mais gravemente feri

do. Desta vez, quem se

descobrou foi a família

Costa da Silva. Eles afir

maram que abordaram a

vítima e a mataram com

uma pedra na cabeça -,
explica o delegado.

A delegacia abriu inqu
érito policial para investi"

gar o caso e os dois irmãos

vão aguardar julgamento
em liberdade. "Como não

.houve flagrante e eles con

fessaram o crime, não po
demos os prender, vão res

ponder inquérito em liber

dade", diz.
Os irmãos são acusa

dos de praticar homicídio
doloso, podendo pegar de

12 a 30 anos de cadeia

(FABIANE RIBAS)

Cinco pessoas detidas ao tentar furtar casa lotérica

JARAGuA DOSUL-Cin

co pessoas, dentre eles um

,

menor, -de 16 anos, foram

detid;s este [mal de semana,
ao tentar furtar a Casa

Lotérica Roma, localizada
no centro da cidade de

Schroeder. O fato foi regis
trado pela delegacia da

Comarca de Guaramirim e

está sob investigação do de

legado de plantão, llsonJosé
da Silva. À meia-noite de

sábado, a quadrilha deslo

cou-se até o alvo do assalto,
munidos de equipamentos
para arrombar o estabeleci

mento, mas foram denun

ciados pela vizinhança e au

tuados em flagrante.
O operador de som

Jamilto AntônioJacinto, 19
anos; o auxiliar de escritó

rio, João Paulo Lessa, 19

anos; o ajudante de

ins talador de som, José

Rodrigo Moretão, 18; o es

tudante André Luiz

Medeiros, 18 anos, e o me

nor R.G., 16, todos natu

rais de Joinville, foram au

tuados em flagrante e en

caminhados para o presí-
'

dio de Jaraguá do Sul. R.G.

respondeu procedimento
de menor, foi ouvido e in

timado para comparecer
em audiência com promo
tor da Justiça e, em segui-

da, levado para os pais.
- Quando eles tenta

ram arrombar a casa

lotérica, um dos vizinhos

escutou e comunicou a

policia. Eles vão responder
inquérito policial por for
mação de quadrilha, tenta
tiva de furto e danos em

patrimônio público, pois
tentaram estragar a viatura

da policia -, relata o de

l,egado. '(FABIANE. RIBAS)

Bar é assaltado por três homens em Guaramirim

GUA�IRIM - A Po

lícia Civil do Município
está investigando caso de

assalto ocorrido neste fi

nal de semana. Três ho

mens estão sendo procu
rados por terem pratica
do roubo num bar, na

comunidade de Rio Bran-

co, interior de Gua

ramirim. Armados com

pistolas, o trio invadiu o

Bar PJ Dias, de proprie
dade de José Fernando

Dias, localizado próximo
da rodovia que liga
Guaramirim a Massa

randuba, por volta das

22h30 de sábado. Os mar

, ginais. levaram todo o di�
nheiro que estava no caixa

- o valor não foi divul

gado -, e fugiram levan

do dois veículos perten
centes à vítima, a Parati,

placa LYH-0728, de

Guaramirim, e a moto

Yamanha XT, azul, placa
MBL-8247, de Schroeder

As policias Militar e Civil

dos dois municípios foram
acionadas em seguida, mas
os bandidos sumiram, e

até o fechamento desta
, edição não haviam sido

encontrados.

FI
TERÇA-FEIRA, 6,de maio de 20� �

PIZZONIA CONFIRMADO NA JAGUAR
Uma reunião para lavar roupa suja na noite de sáb

garantiu a permanência de Antonio Pizzonia na J
até o final da temporada, Segundo o piloto, a eqci
pediu desculpas a, ele pela "fritura" pública iniciada
semana passada por seu porta-voz, Nav Sidhu,
assegurou sua permanência. "Estou mais tranqüu
embora nunca a equipe tenha chegado a mim e di Eqj
qualquer coisa em relação a isso", disse o brasile En!

Domingo, mais uma vez, o brasileiro não teve nem co
in�

d 'f
.

b ida S
de

mostrar se po eria : azer uma oa corn a. eu ca
em

estancou na largada e Kimi Raikkonen, que vinha au' é �
não conseguiu desviar e encheu .sua traseira. "Foi co de�
em Imola", comparou Pizzonia, chorando de rail e1
momentos depois de sair do cockpit. O problema c

OI

o Jaguar foi o sistema de largada, que não funciono Ma

Depois da prova, mais calmo, Antonio contou que

time "assumiu o erro" de "fazer tanto barulho" an

do- GP da Espanha, condicionando sua continuidad

um bom desempenho em Barcelona. "Eles disseram

vão. me dar todo o apoio possível até o fim do ano

competitivo".

encerrou o amazonense.

Ontem, a Jaguar marcou seus primeiros pontos

temporada, com o sétimo lugar de Mark Webb

Pizzonia felicitou o resultado do companheiro e afirrn
, .

R4' dl"l
el

que ISSO mostra que o e um mo e o c arame
01

LOTERIAS I

id
Megasena Quina

hs

concurso:459 concurso: 1141
el

08 - 15 - 17 - 39 - 43 - 49 36 - 49 - 62 - 77 . li
o

e

Lotomania Loteria Federal
"

concurso: 312 concurso 03730 �S
11-14�21-29- 1 ° - Prêmio: 44.498 D(

36 - 43 - 45 - 51 - 2° - Prêmio: 05.237 s

53 - 56 - 57 - 62 - 3° - Prêmio: 11.097 8a
64 - 67 - 68 - 70 - 4° - Prêmio: 62.036 si
81-90-91-97 5° - Prêmio: 47.943 o

o
�---------------------------------------

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CZERNIEWICZ ho

m
Edital de Convocação

e

Convocamos todos os moradores do 'Bàirro CZERNIEWICI
a comparecerem no dia 17 de maio de 2003, às 14 hO�
em primeira convocação, com a presença de 2/3 {dois terços. 'i
dos associados, ou meia hora após, com a presença di

qualquer número de associados, com previsão de térrnin: lli

para lIs 15:30, horas, nas dependências da E.M.E.F AI�rtI �S
Bauer para participarem da Assembléia Geral Extraordtnanl
com a seguinte:

ORDEM DO DIA: EG
. Leitura do Edital de Convocação; ,

�'- Eleição da 2ª Diretoria Executiva e Conselho Fisea

da Associação de Moradores, dentre as chapas previamenll
inscritas, para o biênio 2003/2005. i

Para eleição' da Diretoria Executiva e Conselho Fisea, Ili

deverão ser registradas chapas compostas de 16 {dezesseiS
membros dentre os associados em pleno gozo de seus direitoS e

até 7 (sete) dias da Assembléia Geral, no seguinte endere� SI
Rua Treze de Maio, junto a Secretaria da E.M.E.F. AIIlB

�
Bauer, no horário comerciai.

'.'
, iii

n

Todos os moradores do Bairro poderâo exercer o seu dlre1i n,
de voto, desde que tenham idade igualou superior a, �
anos, residam a mais de 2 (dois) meses no bairro e esteJal �
munidos de cédula de identidade ou título de eleitor r

comprovante de residência.

Jaraguá do Sul, 22 de Abril de 2003.

A comissão.
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l di Equipe feminina de futebol da Escola Municipal de

Ileu Ensino Fundamental Anna Nàge� que sagrou-se campeã
I invicta da fase municipal do Campeonato Moleque Bom
co

de Bola 2003. O time apresenta seis vitórias e um
ca

empate, com 15 gols marcados e dois sofridos. O grupo
att' é bicampeão da competição (2001 e 2003). O próximo
co desafio será nos dias 12 a 15 de junho, em Rio
rai egrinho. Trata-se da fase microrregional do Moleque
1 c om de Bola. As meninas são treinadas pelo técnico

Mauricio Berti.
000

,

NSCRIÇÕES AO' ESCOLAR DE FUTSAL MASCULINO
s inscrições para o Festival Escolar de Futsal Masculino
odem ser efetuadas na FME (Fundação Municipal de

. sportes) até o próximo dia 20, de segunda a sexta-'
lrm

men eira, das 7h30 às 11h30 e das 13 às 17 horas. De acordo
om a diretora de Promoção 'de Eventos/FME, Cleide
osca, a competição é destinada a alunos com idade até

1 anos e matriculados em estabelecimentos de ensino
as redes municipal, estadual e particular com sede na

idade de ]araguá do Sul, sendo que cada escola pode
screver até duas equipes. O congresso técnico aconte

_ li
erá a partir das 15 horas do dia 22 de maio, no auditó
o da Escola Wizard Idiomas. O evento será realizado
e 3 a 5 de junho.

,
,

SCOLAR MIRIM REÚNE CERCA DE 1,7 MIL ALUNOS

Campeonato EscolarMirim/2003 será realizado entre
s dias 12 e 16, quando cerca de 1,7 mil alunos, com
ade até 13 anos, estarão representando 30

stabelecimentos de ensino em competições nas

odalidades de atletismo, basquete, futebol de salão,
ndebol? vôlei, xadrez e tênis de mesa. Com exceção
o futsal, que reunirá apenas meninos, as demais

�dalidades.se:rão disputadas por equipes 'masculinas e

mihinas.·Pr.o�pvídb JDel�;FME (f�ndação Municipal
WICI

e Esportes); �o· ��ento teri disputas ocorrendo
�ro�; ultaneament� e:n diversos ginásios .de.esportes do

;aÇ di unlcípio. Haverá premiação com troféu à escola

[:i�: Illpeã de cada m�dali�ade e medalhas para as equipes
nána sSlficadas do primeiroao. terceiro lugares. ,

'

tSPO'RTE DEFINEJiEG-iQNAIS"DA OLÊ�C.,' ::'. "
"�,o

�::: fase' regional d�te!J�i'taOlerst (Olim;iad�' EstUdantil
Santa Catarina)"e�erito pára'atletas-alunos �té.15 anos,iScai ...'

sseil' Illeçará pelas regiões Sule Oeste, de acordo com o

·eitol. e ficou definido pela gerêbcia do desporto escolar da
ds '

.

lbertl porte (Federação Catarinense de Desporto) e os

• 'Itl nicípios envolvidos. No Sul, a sede será em Tubarão,dlre na�! o Oeste, em Pinhalzinho, no período de 12 a 17 de

���;� ho. De 19 a 24 de junho, esta fase será concluída com
I
r' .

egl0nals Leste-norte em Rio Negrinho e, Centro-
Ste em C dor.As etanas mi

..

,·u aça ar. s etapas rmcrorregionais começaram
abril e terminam no final deste mês.
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. . Divulgação
Tenistas mostraram habilidade nas quadras de tênis

o, gaúcho'Marcelo De

moliner venceu o par
anaense Alexandre Vor

ning, por 7/5,6/2. No
feminino, a disputa foi

entre duas catarinenses.

Gabriela Vieira ganhou de
Ana Luiza Ferreira, por 7/
6, 6/3.

Gigantinho, em Porto Ale

gre, e venceu por 6' a 5,
partida válida pela nona

rodada do returno da fase

classificatória da competi
ção.

O próximo compro
misso da equipe Malwee

pela Liga Nacional de
Futsal está agendado para
este final de semana, sába

do, no Ginásio de Espor
tes Wolfgang Weege, no
Parque Malwee. Desta vez
os jaraguaenses vão rece-

do, atraindo público de 2,5
mil pessoas.

Desta vez, a atuação do

gu�_amirense não foi' tão
boa quanto esperava. Quan
do o piloto imaginava que
iria alcançar a liderança da

competição, foi surpreendi
do pelos adversários e, ago
ra, está mais difícil conseguir
a primeira colocação. "Fiz
um treino excelente, regis
trando a melhor marca da

pista, na categoria Força li
vre Nacional. Larguei bem
na quarta colocação e logo

Na categoria 16 anos

masculino, o cararinense
Marcelo Paungartner ven
ceu de virada o paulista
Nicolas Santos, por 2 a 1,

,

parciais 6/7, 6/2, 6/1. No
feminino, a paranaense
Loriane Favoretto venceu

a catarinense Raquel Link,

ber o Minas Tênis Clube,
a partir das 16 horas. Pelo

Campeonato Catarinense
da modalidade, a Malwee

volta a atuar nesta quinta
feita, a partir das 20h30, '

também no Parque Mal

wee, contra o Tozzo/
AABB/PM Chapecó, Os
jaraguaenses ocupam ali

derança da disputa, so

mando 13 pontos, à fren

te do Colégio Catarinense,
com 9, e do grupo cha

pecoense, com 8.

na primeira volta ocupava a

terceira posição. Na terceira

volta tentei ultrapassar o se

gundo colocado para assu

mir a liderança e fui tirado
da pista. Ao voltar, tive pro
blemas com o freio trasei
ro, tentei andar pormais cin
co minutos, mas tive de pa
rar no pit stop para fazer os
reparos na moto. Depois
que retornei à prova, após
duas voltas, recebi bandeira
preta e fui desclassificado",
relata o piloto, explicando
que a argumentação dos

I TÊNIS: METADE DOS FINALISTAS DA COMPETiÇÃO DO FINAL DE SEMANA É NATURAL DE SANTA CATARINA

Definidos os campeões da 2a

etapa do Circuito de Tênis
por 6/2, 6/1. Nos 18 anos

masculino, o paranaense
Renato Pereira derrotou o

gaúcho Roger Santos, por
6/4,6/1. No feminino, a

disputa foi entre catari

nenses, Carolina Olmo ga
nhou de Liege Vieira, por
6/0, 7/6.

O Circuito Unimed de

Tênis, maior torneio

infanto-juvenil do País, re
,alizado em parceria com a

Federação Catarinense de

Tênis, é formado por um

conjunto de sete etapas
classificatórias e o mas ter.

A disputa' compõe o ca

lendário oficial de eventos

da Confederação Brasilei-
ra de Tênis. A próxima
etapa do torneio acontece

em Chapecó ,
Oeste de

Santa Catarina, de 12 a 18

de maio.

]ARAGUÁ DO Sul - As
finais da segunda etapa do

quarto Circuito Unimed
de Tênis aconteceram nes

te domingo, no Beira Rio

Clube de Campo, a partir
das dez horas da manhã.
A metadedos 16 finalistas
era formada .por catari
nenses, Também concorre

ram quatro paranaenses,
três gaúchos e um paulista.
Na 1 a rodada, em apenas
40 minutos, foi definida a

categoria 12 anos masculi
no. O catarinense Felipe
Poffo derrotou o parana
ense Miguel Oliari, por 2 a
o (6/0, 6/1). No femini

no, outra catarinense foi

campeã, Mariel Maffe
zzolli, ao vencer a gaú
cha Fernanda Rocha, por
7/6, 6/1.

No 14 anos masculino,

EquipeMalwee foi derrotadapelo grupo do CarlosBarbosa
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee não conse

guiu passar pelas defesas
de Lavoisier e acabou per-

.

dendo para Carlos Barbo

sa, por 3 a 1. Desfalcada
de Franklin e Fabiano, o

time jaraguaense esbarrou
na excelenté performance
do goleiro titular da sele

ção brasileira. A Malwee
voltou à guadra contra

time gaúcho, ontem à noi

te, para enfrentar o Inter

nacional, no ginásio do

RESULTADOS - Os
demais resultados da roda
da de sábado, pela Liga de

Futsal, são: Poker/Ma
ringá/Amafusa 3 x 2

AABB/Umbro, Internaci
onal 4- x 2 SEI-Dom Bos

co, Londrina/AABB 2 x 2

Rio Verde/Fesurv,]oinville
EC/FME 2 x 3 Ulbra,
Minas Tênis Clube 1 x 7

Barueri/Penalty /Pueri, e

Palmeiras/Goiás 7 x 5

UCS/Multisul. (FABIANE
RIBAS)

Piloto Beto Alchini está na vice-liderança do Velocross
organizadores foi de o

guaramirense não ter para
do exatamente dentro do pit
stop.

Apesar da desclassifica

ção, Alchini ocupa ainda a

vice-liderança do campeo
nato, distante 29 pontos do

primeiro colocado, que é de

Brusque.Apróxima ativida
de do piloto será neste final
de semana, nas disputas da

segunda etapa do Campe
onato Norte de Velocross,
na cidade de ]oinville.
(FABIANE RIBAS)

GUARAMIRIM - O pilo
to Beta Alchini, patrocina
do pelo Posto 28, Águia
Motos, Guenther Despa
chantes, AzevedoAutomó
veis, Academia Corpo e

Mente, Transtarjon Trans

portes e Prefeitura de

Guaramirim, participou de

campeonato em Itapema,
neste final de semana. Foi a

quarta etapa do Catarinense
deVelo-cross, disputa gue
reuniu aproximadamente
,140 pilotos vindos dediver
sas cidades de todo o Esta-
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IAUTOMOBILlSMO: PRÓXIMA ETAPA DO ESTADUAL ESTÁ MARCADA PARA O INíCIO DO MÊS DE JUNHO

Kreis Junior ficou em 6° na

prova e em 30 no Catarinense

isso consegui somente o

sexto lugar.no grid", diz o
pilotoRaulino KreisJunior.
No domingo, após a lar-

gada, ocorreu a quebra da

segunda marcha do veícu
lo do jaraguaense. "Fui"

muito prejudicado porque
o trajeto do autódromo

de Lontras é bastante tra-

na prova e chegar na séti

ma colocação, sempre pen
sando no campeonato e

buscando pontuar em to

das as etapas", menciona.
Na classificação geral da

MarcasA, a liderançadacaté

goriaestá comMichelGiusti,
deJoaçaba, somando 34pon-

tos, seguido de Leomar

Fendrich, de São Bento do

Sul, com 29 pontos, e em ter

ceiro vem Raulino Kreis
.

Junior, com 28 pontos.
A próxima etapa está

marcadapara os dias 7 e 8 de

junho, na cidade deJóinville.
(FABIANE RIBAS)

Lenzi está na vice-liderança do campeonato norte-americano

]ARAGUÁ DO SUL -

Pilotos de diversas cidades

do Estado de Santa

Catarina deslocaram-se até

o município de Lontras,

próximo aRio do Sul, para
disputar a quarta etapa do
Campeonato Catarinense

de Automobilismo, reali
zada neste final de sema

na. O piloto jaraguaense
Raulino KreisJunior ficou
em sexto lugar na prova e

ocupa a terceira colocação
do Estadual.

No sábado, os treinos
livres tiveram início so-

mente às 10h30, devido às Piloto Kreis Junior está com 28 pontos na categoria Marcas A do Automobilismo

cor:dições da pista. "Tive
mos problemas para achar
um bom acerto para o car

ro porque a pista estava

com o piso muito mole e

com vários buracos. Por

vado, exigindomuito a se

gundamarcha. Mesmo as

sim, consegui me manter

]ARAGUÁ DO SUL - O onato americano. Lenzi fez meu desempenho aqui nos A competição foi dis-

piloto Alessander Lenzi uma apresentação conside- Estados Unidos, eu sei que putada em Oceanside

(Wamilton's, Morrnaii, radaperfeita p�lo público e .
tinha condições de ser o Harbor, nos Estados

Ciser, Technos, Yainaha, juízes, neste domingo. O campeão desta etapa, mas Unidos. Com o resultado,

Hydro-Turf, Skat-Trak, equilíbrio entre os três pri- deixa para a próxima. O o atual campeão mundial

ADARacing,FullSpectrum, meiros colocados foi tão meu jet ski destaveznão deu categoria free-style, o ame-

Worx, Hot Products, AC grande que o resultado só problemas e tive a chance de ricano EricMalone, está na

Racing, Vilder, Torco, foi definido nos mínimos fazer várias manobras radi- liderança do campeonato,

Wise�o, U.M.! Rácing, detalhes. AlessanderLenzi cais e perfeitas, como o Alessander Lenzi, atual

Boysen,HotRoads,Pro-Jet, acabou ficando em segun- 'TunoDuplo', onde o pilo- campeão Norte�america-

Militec,XFI) quase venceu do lugar. ''Apesar do resul- to e o jet skigiram no ar duas no, segue na segunda co-
.

mais uma etapa do campe- tado, estou satisfeito com o vezes sem tocar a água", diz. locação.

Equipe Master sagrou-se campeã em circuito

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipeMaster devôlei este
ve no Clube de Campo 3 .

Marias, em Curitiba, nos
dias 26 e 27 de abril, para
participar da primeira e se

gunda etapas do Circuito

Santa Catarina e Paraná de

Voleibol Master feminino.

As disputas envolveram dez

equipes, distribuídas em três

chaves. No primeiro dia de

jogo, o time jaraguaense
venceu o ParanáClube, por
2 a O; a AABB, de Rio do

Sul, por 2 a 0, e perdeu para
o grupo da Caixa Econô

mica, por 2 a O. Na segun
da fase, Jaraguá 'do Sul

garantiu a vitória contra a

Elase, de Florianópolis, por
2 a 0, e contra o 3 Marias,

pelo mesmo resultado. Na

final, as jaraguaenses supera
ram aMegaMaster, por 2 a

0, e sagraram-se campeãs
das etapas. O próximo de

safio será nos dias 24 e 25

de maio.

O técnico do time,Arno

Deretti, agradece o apoio
das empresas que os auxili

am nas despesas das com

petições e pedemais incen
tivo da iniciativaprivada.As
atletas que atuam pela equi-

, pe Master são: Solange,
Gisa�Helena,Marli,Márcia,
Lu, Cris, Samira, Nina,
Marci, Dircéia, Kátia eRose.

SANTOS BATE CRICIÚMA E FICA EM 3°

BOTAFOGO EMPATA COM AvAí
O Botafogo empatou por 1 a 1 com o Avaí, na tarde

domingo, no Estádio Caio Martins, em Niterói (RJ).
resultadofoi meD:0r para o time catar�nense, que vencô

o Ceará na estréia, e passou a somar quatro pontos

competição. Dili, de pênalti, fez o seu primeiro gol co
a camisa do Botafogo. Alexandre Silva marcou para
time catarinense.

Apesar do empate fora de casa contra o Botafogo,
técnico do Avaí, Lula Pereira, não ficou satisfeito com

resultado. Na opinião do treinador, o empate foi injusl
para o time catarinense. Para o treinador não houve pên�
no lance que originou à empate do Botafogo.

o Santos derrotou o Criciúma por 3 a 1, no doming(
no Estádio Heriberto Hülse, na sétima rodadà �

Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Peixe cheg
aos 14 pontos e fica na terceira colocação. Já o rim

catarinense permanece nos oito pontos. Nenê (2)
Robinho marcaram para o time paulista. Paulo Bai

descontou. No sábado, o Peixe fará uma importan
partida contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro. Para este jog
o Santos não poderá contar com o zagueiro André L i

e o volante Paulo Almeida, que receberam o terceir

cartão amarelo. Alexandre, substituto de Paulo, també

terá de 'cumprir suspensão automática.

Por outro lado, Emerson Leão poderá escalarDiegc
Ricardo Oliveira, que cumpriram suspensão. No mesm

dia, o Criciúma enfrentará o Corinthians, no estádio �

Pacaembu.

. SÃO PAULO VENCE O FIGUEIRENSE
O São Paulo entrou no Morumbi, este domingo, p'
sétima rodada do Campeonato Brasileiro, da for

como parte da torcida e diretoria queriam: sem Oswal'

de Oliveira, demitido no dia anterior. Depois de fi

dua� vezes atrás no placar, o time da casa chegou à vitó

por 3 a 2, com um gol aos 45 minutos da etapa final

ex-atacante do São Paulo Sandro Hiroshi balançou

redes, com um golaço. O destaque do duelo foi L

Fabiano, que marcou dois e se isolou na vice-artilha

Gustavo Nery fez o gol salvador.
Com o resultado, o São Paulo chegou aos 11 ponl
embolando a quinta colocação. Já.o Figueirense caiu p�

a lanterna, com apenas quatro. As duas equipes
enfrentaram também na .quin�a-feira.

-AO MEIO DIA NA
ACADEMIA IMPULSO

275·1862
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