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Constituído emestilo moderno, o prédio, de 9,7 mil metros quadrados, está situado em área privilegiada
da cidade e se destaca pela multiplicidade de espáços dedicados às mais diferentes manifestações até amanhã à tarde

Escolar .Mirim acontece

Concerto multimídia marca a

inauguração doCentroCultural
Drt wwwlunelli.corn.br

Nesta sexta-feira, todas as atenções' estão voltadas
à inauguração do Centro Cultural da Scar, quando
aconteceum grande concerto intitulado ''UmNome,
Uma Idéia e Um Piano", produzido e dirigido por
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o presidente da Associação de Moradores da Barra do Rio

Molha, Celso Fontanive, quer asfalto nas ruas. Página 5

Gilmar Moretti, com a participação de 300 artistas,
das mais diferentes áreas. Paralelamente, acontece
abertura da coletiva de artes plásticas.

PÁGINAS 6 E 7

\�&'�8!tA\'lO 'liif 371.-8973
Carlos Eggert, 433 - Vila Lalau

Marisol Franchising reuniu a imprensa, ontem, para di

vulgação do Programa Visibilidade Marisol. Pági�a 4

Max Pires

Delegado regional, Adejair Bal-
saneli, diz que todos os corretores
devem votar na eleição da nova

diretoria do Creei. Página 9

o Campeonato Escolar Mirim

começou segunda-feira, envolven
do aproximadamente 1,7 mil atle

tas com idade entre 7 e 13 anos, de

30 instituições de ensino. As provas
prosseguem até sexta-feira e alguns
campeões já foram definidos.

PÁGINA 12

DioneiWalter da Silva

vai presidir a CPI
sobre dívidas da Casan
PÁGlNA3

Campanha de Inverno
pretende mobilizar

./

toda a comunidade
PÁGINA/9

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 2.8894 2.8902

Paralelo 2.8400 2.9200

Turismo 2.9700 3.0700

Marisol S.A.
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Em busca da sabedoria
GISLEINE PILATMAcHADo-Acadêmica deAdministração,
RHdaFameg

o termo "filosofia" provém de duas palavras gregas (filo
igual amizade, amor, e sofia igual sabedoria) que podem
ser traduzidas através da expressão "amor pela sabedoria" .

. Engana-se quem pensa que a sabedoria �stá apenas nas

salas de aula. Ela está presente no cotidiano, nas experiên
cias que vivenciamos e, acima de tudo, em nossa reflexão

sobre as situações e nas conclusões a que chegamos. Qual
quer pessoa pode (e deve) filosofar. Por meio do pensa
mento crítico pode-se sondar o lado obscuro das coisas, ler

I
o que "está nas entrelinhas". Filosofando, toma-se consci-

ência da injustiça, do preconceito, do descaso, dos interes

ses camuflados. Isso explica porque a filosofia amedronta

o sistema: pessoas que pensam não são facilmente engana
das, questionam muito, revoltam-se mais facilmente e co

locam em risco a -ordem 'social construída à custa de anti

gas relações de dominação. Partindo desse princípio, pode
mos entender porque a filosofia foi considerada subversi

va e reprimida duramente ao longo dos séculos. Até hoje, a
maiorih dás pessoas desconhece o verdadeiro significado
da filosofia, sem saber que elas próprias podem tornar-se

filósofos. E isso inverte o objetivo <principal da filosofia,
que é o alcance da felicidade.

Quem filosofa sozinho torna-se infeliz. Descobre que o

mal que existe no mundo é bem mais profundo do que se

imaginava, e percebe-se impotente para mudar tais fatos.

Sofre com o preconceitd, sendo obrigado a guardar seus

pontos de vista para si mesmo. Do contrário, é rotulado

como "rebelde sem causa", "transgressor da ordem soci

al", "revoltado". E sabe por que ele é revoltado? Porque
ele exerce seu direito de PENSAR e de expor suas idéias.

Isso nâoé crime. Crime é negar ao ser humano o conheci

mento de suas próprias capacidades intelectuais, coagin
do-o a concordar e perpetuar uma organização social, mo
ral, educacional e política que há muito deveria ter sido

enterrada.

Mas isso mudaria se as pessoas estivessem dispostas a

refletir. E não espere que a capacidade de filosofar seja
dada a você por alguém. Ela está dentro de você, e só pre
cisa de estímulo para aflorar. Reflita sobre seu dia, seus

atos, seu trabalho, seu estudo, analise as questões por di
versos ângulos, enfim, busque seu próprio pensamento,
desenvolva sua consciência crítica. Procure conhecer o que
os filósofos aclam�dos mundialmente defendiam, sejam,
,eles contemporâneos ou da antiguidade: o pensamento fi

losófico é atemporal. Veja quais as idéias que realmente

servem para você, não aceite simplesmente as idéias pron
tas que são impostas a você.

Um mundo sem dor é utópico, ou seja, é uma coisa im

possível de ser atingida. Mas, se não é possível curar as

feridas, vamos torná-las mais' amenas. Para isso, precisa
mos da sua ajuda. PENSE!

Males do inverno-
Temperaturas baixas, ven

to, gelado, dias acinzentados.
A 37 dias da chegada oficial

do inverno, basta a tempera
tura baixar e a umidade do ar

aumentar e já aparecem os

primeiros sintomas dos males

de inverno. São esses males

que todo ano deixam muitas

pessoas de cama, provocam
faltas no trabalho e redução
era produtividade.' O período
entre o fim do outono e o co

meço do inverno é a época
ideal para a chegada da gripe.
Febre, calafrios, dores de ca-

o beça, nos olhos e por todo o

corpo, além de uma grande di
ficuldade de realizar as tare

fas diárias, são alguns dos sin

tomas de que ela já se alojou.
Os hospitais e mat�rnidades
São José e Jaraguá atendem
diariamente grande número de
pessoas com problema respi
ratório, principalmente as cri

anças e os idosos, principais
vítimas da queda de tempe
ratura. A asma e a bronquite
são os vilões nesta época do

ano. A maioria das doenças é

transmitida e provocada por
vírus espalhados no ar. Qual
quer um deles pode ser o 'cau-

para influenciar as pessoas
se vacinarem, principalmen
os idosos. Em Jaraguá do S' J
o secretário de Saúde, Airto \

Luiz Weber Silva, afirma q e

80% de idosos foram vacim r

dos neste ano, e as vacinas qu (

sobraram estão à disposiíà (

daqueles que não vacinaram J
)se na campanha, mas com (

exigência da apresentação o i
receita médica. Um númer

r

bastante positivo, resultadcl t

umamaior conscientizaçãos
bre os benefícios da vacinaçà

Nenhum medicamento

d 1,· 'o I
capaz e e irrunar o virus

o (

corpo. Aliás, todos os anti

gripais que circulam pelas pr
(

teleiras das drogarias ataca
r

apenas os sintomas da doco (

ça, e não o vírus. Como si I

uma mistura de aríalgésico I

antitérmico esses remédio I

têm apenas �ma missão: rcO'

zir a febre e aliviar a do I
Hoje, o único recurso de prç

I

venção à gripe é a vacina, ti

medicamento eficaz. A iOJe i

ção reúne todos os vírus o i
, (

ano anterior para imunIzar

pessoa no prazo de 12mes I
- de I

A atitude da prevençao ,

pende de cada um de nÓS .. '

r
o período entre o

fim do outono e o

começo do
inverno é a época
idealpara a

chegada
da gripe

. .1
sador do resfriado que se

apresenta com tosse, ,coriza
clara oe, em alguns casos, fe

bre. Faz-se necessária, con
tudo, a importância em man

ter todos os ambientes ven

tilados, tanto no trabalho

quanto na escola, enfim,
todo local que aparente ris

co. Nesse período é melhor

ficar resguardado para evitar

possíveis complicações
como uma infecção. Mas,
contrariando o que muitos

imaginam, não é uma gripe
mal curada que desencadeia

_

a pneumonia, por exemplo.
O vírus infecta o organismo
vigorosamente, deixando-o:
fraco e vulnerável ao ataque
das bactérias; verdadeiras res

ponsáveis pelas doenças mais
graves. Eis a razão da inces

sante campanha do governo
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o ex-deputado federal e médico Vicente Caropreso
�SDB) viajou esta semana a Brasília para saber do

andamento de seus projetos e emendas que ficaram

orçados para este ano. De acordo com assessoria do

�eputado, sabe-se que verbas no valor de R$ 2milhões
roderão ser liberadas até o final de 2003 para obras da
ocgiãa. Nas audiênciasmarcadas, Caropreso vai contatar
(Om o secretário-executivo doMinistério da Saúde, na

lentativa de viabilizar recU1;SOS para as obras do

Centrovida, orçadas em R$ 700 mil, bem como para
outros projetos de apoio aos hospitais deJaraguá do Sul.

Também estará reunido com oministro das Cidades, a
fun de tratar da liberação de R$ 340 mil destinados à

�virnentação asfáltica demunicípios da região. Também
verifica a situação do contrato da obra da EstradaNova.

ATUAÇÃO SAÚDE

as
A bancada do PT na

'enl Câmara de Vereadores de

S Jaraguá do Sul, através do
rto vereadorMarcos Scarpato,
q está buscando intor
:in, mações sobre os pro
qu cessas licitatórios realiza

içá dos pela Prefeitura de
ia Jaraguá do Sul e também da beneficia 60milpacien-
m estíinvestigando possíveis tes portadores de proble-
r d irregularidades ocorridas mas renais e terá impacto
ler no processo de contra- de R$ 43,7milhões ao ano

10 !ação de servidores pú- (R$ 3,6milhões aomês) no
D

bl'I· lCOS que fizeram o orçamento de 96% dos

l� concurso público. Scar- portadores de doenças re-

l o pato afirma que foi pro- nais. Estão sendo reajusta-
ln� curado por pessoas que se dos os procedimentos de

�t dizem lesadas pela ad- diálise peritonial e

ta ministração pública, por- hemodiálise. O novovalor

�e� que foram aprovadas em pago pela tabela do SUS

Isi boa colocação e não fo- (SistemaÚnico de Saúde),
iO ram chamadas para assu- por sessão para hemodiálise

!Iia mirem a função. I, é de R$ 98,26.
,de
I

t;t ENTRE ASPAS . . __ . __ ._. __ ._

lu Ii�amos esperar até segunda-feira." A

rle afirmação é do vereador Marcos Scarpato (PT),
d ao referir-se ao prazo dado pelo presidente da

r Câmara de Vereadores, Carioni Pavanello (PFU,
I �araque Q prefeito Irineu Pasold (PSDB) fizesse

Ia Sua defesa no caso das i rregu lari dades apontadas
. �ela CE (Comissão Especial) do Cartão Jaraguá.
r

O ministro da Saúde,
HumbertoCosta,autorizou
o aumento de 5% do pa

gamento dos procedimen
tos de hemodiálise. Os va-

lares dos procedimentos
não eram ajustados desde
outubro de 2001. Amedi-

.�
O'�

Dr. Pedro Chuji mishimori
CRM 2678

Dr. :Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

\ô Dr. Daniel Antonio Wulff

� CRM 8835
Mell1b .

, n
ros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.' 'Ua D

\

POLÍTICA

Dionei vai presidir a CPI sobre a Casan

vidas trabalhistas contraí

das desde 1987, pela
Casan.

A CPI vai investigar
916 ações trabalhistas mo
vidas por funcionários

contra a Companhia. A
Comissão Parlamentar de

Inquérito terá 120 dias,
prorrogáveis por mais 60

dias, para apresentar o re

latório final. A bancada

petista não assinou a pro-

posta de abertura da Co

missão Parlamentar de In

quérito para investigar a

Casan por entender que o

governo tem todos os ele

mentos técnicos, adminis
trativos e jurídicos para
abrir uma sindicância inter

na e apurar, ele mesmo, as

irregularidades. Mas já que
a Comissão Parlamentar

.de Inquérito foi aprovada
da mesma forma, o PT in-

CORREIO DOPOVO 3

I INVESTIGAÇÃO: DEPUTADO DO PT NOMEADO PRESIDENTE DA CPI QUE VAI APURAR PROBLEMAS NA CASAN

Comissão Especialvai apurar as
/

dívidas da Companhia de Aguas

Títulos não regularizados serão cancelados pelo juiz eleitoral

}ARAGuA DO SUL � o

deputado estadual Dionei

Walter da Silva (PT) foi
nomeado presidente da
CPI (Comissão Parlamen

tar de Inquérito) que inves
tigará a origem das dív'ídas
trabalhistas da Casan

(Companhia Catarinense

de Águas e Saneamento).
A decisão aconteceu esta

semana, durante a instala

ção da CPI, no plenarinho
da Assembléia Legislativa.
O deputado Mauro Ma

riani (PMDB) foi indicado
relator 'da CPI.

A decisão de nomear

Dionei como presidente
da Comissão Parlamentar

de Inquérito foi acolhida

por unanimidade pelos sete

deputados que formam a

Comissão. O deputado
petista reafirmou a res

ponsabilidade que o PT

tem de fazer com que a

CPI cumpra o seu papel e
disse que fará de tudo para
apurar os fatos com serie

dade, dentro da lei. Dionei

espera obter um resultado

concreto e objetivo na apu
ração de possíveis irregu
laridades em relação às dí-

}ARAGuA DO SUL - O
chefe do Cartório Eleito
ral de J araguá do Sul,
Pedro Kramer, avisa que
os eleitores que não regu
larizaram o título no pra
zo dado pela Justiça Elei
toral terão os documentos
cancelados. De acordo
com Kramer, todas as pes
soas que estavam em situ

ação irregular perante a _

Justiça Eleitoral, por não

terem votado' nem justifi
cado nas quatro últimas

eleições, estão com os tí

tulos cancelados.

O chefe do cartório

afirma que, somente em

Jaraguá do Sul, 600 títulos
foram cancelados devido

Kramer avisa que mais de 600 títulos estão irregulares

salienta que a procura para
a regularização da situação
foi bastante pequena, mas
ele espera que estas pesso
as tenham providenciado

a regularização através do

Cartório Eleitoral de outras

cidades. "Estes títulos nor
malmente são de eleitores

que mudaram de cidade e

ao não comparecimento às

urnas e a não justificativa
correspondente. Kramer

dicou os deputados Dionei
Walter da Silva e Pedro

Baldissera para integrar o
grupo.

A preocupação de
Dionei é evitar que a CPI
da Casan torne-se um ins

trumento para justificar a
municipalização ou a

privatização dos serviços.
"Nós, do PT, não con

cordamos com a muni

cipalização do saneamen

to. Vamos trabalhar para
que os responsáveis sejam
punidos e a Companhia
volte a oferecer um ser

viço de qualidade à po
pulação. Afinal, esse é o

dever do Estado", argu
menta.

A Comissão Parlamen

tar de Inquérito possui
poder investigatório, pró
prio das autoridades judi
ciais. Pode determinar di

ligências, ouvir indiciados,
inquirir testemunhas, re

quisitar informações e do
cumentos de órgãos e en

tidades da administração
pública, requerer audiên-

, cias com secretários e de

putados, entre outras

ações.

que, provavelmente, regu
larizaram a situação na ci-.

dade onde atualmente re

sidem", acredita o chefe
do Cartório Eleitoral.

Pedro Kramer �sclare
ce que os interessados no

restabelecimento do docu
mento eleitoral devem

procurar o cartório, junto
ao Fórum da cidade, e pa
gar a taxa de R$ 3,00 por
eleição deixada para trás.

Enquanto o título estiver

cancelado, o eleitor fica

sem direito ao voto, im

possibilitado de renovar ou

tirar a carteira de motoris

ta, não terá o CPF

recadastrado, não poderá
participar concurso públi
co e tampouco viajar para
fora do País, entre outros

contratempos e limitações.
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I CORNERS: A MANEIRA COMO SÃO DISPOSTOS OS PRODUTOS NA LOJA INCENTIVA ÀS COMPRAS

ProgramaVisibilidade Marisol
privilegia exposição da marca

.

]ARAGuA DO SUL -

Em entrevista coletiva con

cedida ontem, às 17 horas,
o diretor da Marisol

Frarichising, Jair Pasquali,
apresentou o Programa
Visibilidade Marisol, que
visa aumentar o fluxo de

consumidores nas lojas e

gerar mais vendas de pro
dutos de suas marcas.

"Esse programa compre
ende uma série de ações "

planejadas e o sucesso das

franquias Lilica & Tigor
comprova o acerto, um

ambiente de vendas criado

para reproduzir o univer- !

so infantil e deixar as cri

anças bem a vontade para
brincar, escolher, experi
mentar e viver intensamen-

te a experiência de compra
estimulada pela c�munica
ção visual", afirma. Os

corners (que privilegia a

exposição dos produtos) é,

Fotos: Cesar Junkes

Jair Pasquali apresenta o programa à imprensa

a mais atual tendência do

varejo, explica Pasquali.
"Com eles, fica mais fácil

para o consumidor esco

lher modelos, tamanhos e

cores", acredita, acrescen
tando que existem 2-18

,.'

corners já implantados no

Brasil e o projeto é con

centrar 1,2 mil corners em

três anos.

Pasquali enfatiza que o

Programa Vi s ib ilidade
Marisol oferece tratamen

to diferenciado para cada

uma das marcas da empre
sa, envolvendo a seguinte
estratégia: dinamizar a for
ma de apresentação e co

mercialização dos produ-

tos conferindo-os maior

destaque. O mercado da

Região Sul foi escolhido

para lançar a rede de fran

quia Lilica & Tigor. ''A re

ação dos consumidores

tem sido excelentes e os

resultados das operações,
muito promissores", ava

lia.

BENEFÍCIOS - O pro

grama vai beneficiar as lo

jas multimarcas de todas as

regiões do País, e o resul

tado mais visível é a for

mação de um público fiel

às marcas e às lojas fran

queadas. ''Atualmente, exis
tem 32 franquias em 26

importantes cidades. Nos

sa expectativa para cinco

anos é que somem-se 240

lojas franqueadas em todo

o País", afirma o diretor

presidente da Marisol,
Vicente Donini. (JULIANA
ERTHAL)

Senai e Sesi promovem Semana da Indústria em JS
]ARAGuA DO SUL - O

Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial) e o
Sesi (Serviço Social da Indús
tria) promovem, de 19 a 21

de maio, no auditório do

Senai, a Semana da Indústria.
O presidente do Sistema

Piesc (Federação'das Indús
trias do Estado ele Santa

Catarina), joséPernando
Chavier Faraco, estará em

Jaraguá do Sul na próxima
segunda-feira, às 14h30, para
participar da abertura do

evento e, durante o encon

tro com empresários assisti

rá a apresentação de 'cases'

-de empresas parceiras do

Senai, entre elas, puas Rodas
Industrial, Weg, Marisol e

Newton Gilberto Saloman, diretor do Senai

tema ''A importância daEdu
cação Profissional", sendo

repetido no dia 21 de maio,
às 8horas.

O objetivo do evento, se
gundo ele, é mostrar o traba
lho do Senai para as empre
sas da região, abrir espaços
para essas empresas também

apresentarem seus pr?jetos,
envolvendo cada vez mais a

participação da comunidade.

O público-alvo são os dire-

tores de escolas, orienta-do
nal. No dia 19, às 19 horas, / res, alunos das redes EstadualBosch-Rexroth (pomerode).

De acordo com o dire

tordo Senai,NewtonGilber
to Saloman, a programação
da semana será compostapor
palestras cujos temas são per
tinentes à realidade profissio-

acontece a palestra sobre

"Etica", com Lílian Class,
direcionada aos alunos e aber

ta à comunidade em geral.
No dia 20, às 19 horas, So

lange Buchmann, aborda o

eMunicipal, e demais interes
sados no tema. Durante os

três dias, na cantina do Senai,
haverá uma exposição dos

alunos das diferentes áreas de

educação profissional. (JE)

AUTOMATEC
O Núcleo de Autornecânicos da Acijs (Associaçã� A

Comercial e Industrial de Jaraguá do S�l), com apoi� o

do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequena,
Empresas do Vale do Itapocu), organiza missão tec.
nica aAutomec - 6" Peira Internacional de Autopeçal,

a

Equipamentos e Serviços, que acontece no Parqul
Anhembi, em São Paulo, de 25 a 29 de maio. O grupo
partirá de Jaraguá do Sul no dia 24 de maio, às 2J a

horas, em frente ao Centro Empresarial, com retorno (

no dia 26, após' a visitação. Os interessados devem,
contatar pelo telefone 275-7015 ou pelo e-maillrejane@acijs.com.br.

I (

COMUNICAÇÃO
Quatro noites vão reunir estudantes, profissionais e'

empresas na 3" Semana da Comunicação, que aconte.: (

I '

ce na próxima semana, em Jaraguá do Sul. A pattirdl
segunda-feira (19), até o dia 22, o tema será amps
mente debatido por especialistas, tendo como focoa

máxima de Abelardo Barbosa, o Chacrinha: "Queml
não se comunica, se trumbica". A iniciativa é do Nú' ,

cleo de Comunicação Social da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), onde OI

interessados podem confirmar presença. Outras in·

formações e inscrições no telefone (47) 275-7000.

PÓS-GRADUAÇÃO
A Unerj (Centro U�iversitário de Jaraguá do Sul) de·

cidiu ampliar, até o dia 6 de junho, o período de imo

crição para o curso de Pós-graduação e 'Gestão di

Negócios Internacionais', que começa no dia 13 de

junho. Com duração de 16 meses, as aulas serão mi·

nistradas nas sextas-feiras e sábados. O programa i,
direcionado a executivos e consultores de negóóm!
internacionais com experiência. O investimento é de,
18 parcelas de R$ 400,00. A especialização inclui!
módulo internacional no Chile, e como opção os ES'I

tados Unidos. Mais informações podem ser obtidasl
pelo telefone (47) 275-8200 ou pelo e-mail[
posgra@unerj.com.br.

/

CABELEIREIROS \

O administrador de empresas Marco Aurélio de ali·

veira profere, no dia 26 de maio, às 19h30, no Ceias

(Centro Empresarial de Jaraguá do Sul), palestra 50'

bre 'À_- realidade do cabeleireiro empresário'. Ele apre·
sentará uma pesquisa realizada durante 16 meses 50'

bre,''A empresa salão de beleza" e falará de sua expe·

riência no ramo abordando sobre a necessidade do

profissional tratar seu salão como uma empresa. Tam'

bém discutirá a causa das perdas de clientes, a qualida'
de no atendimento, corno propor capital de giro, o

perfil do consumidor e o marketing de serviço sem

custo. Mais informações o telefone é 275-7015.
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ANIVERSÁRIO
A Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança

lção
comemora, neste sábado, 54 anos de fundação. Para

'oio
festejar a data, a diretoria promove, a partir das 13

:na!
horas, uma série de atividades, como apresentações

téc·
arcisticas e culturais, desfile de integração, café colonial

ça; e soireé aberta ao público com animação do grupo
qUf musical "Só Virtude". Os diretores Alcido e Maria

'

I

lPO Nitzke informam que o próximo grande evento

2J acontece por ocasião da Festa do Colono,
tno comemorada em julho.
-em,

INSCRiÇÕES
O Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde

do Ministério da Saúde está selecionando médicos

para trabalhar em municípios do interior do Brasil.
,

�ão 208 vagas. As inscrições, que terminam no dia 18
se fde maio, devem ser eitas pela Internet, no site

te·: \Vww.saude.gov.br. Nesse processo seletivo, exclusivo
de

para médicos, serão beneficiados 137 municípios do
lia· Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, além do
la Estado de Minas Gerais. A seleção dos profissionais
�m será feita por análise curricular e entrevista. A duração
lu' do contrato é de um ano e os participantes recebem

io uma bolsa mensal que varia de R$ 4 mil a R$ 4,5,mil.
OI O valor da bolsa é determinado pela distância e

ln condições de acesso entre a capital do Estado e o

município no qual o médico vai trabalhar. Além da I

bolsa, os profissionais também têm seguro de vida e

acidentes pessoais. Os municípios beneficiados

garantem a alimentação, a residência e o transporte.
:e·

IS, PASSEIO
Je A Equipe BioRadical e a Prefeitura de Guaramirim
Je promovem, no dia 31 deste mês, um passeio
II ecológico e canoa com saída da Represa, às 13 horas,
i com chegada no Salto Araquari. O valor da inscrição
)11 éde R$ 5,00, com direito ao jantar no final do evento.

As inscrições podem ser feitas na Prefeitura de
Guaramirim (Secretaria de Esportes), na Mano's
Lanches ou no local do evento. Mais informações
pelo telefone 373-0247.

UI
I

S']IS

iii TEATRO
o Sesc (Serviço Social do Comércio) de ]araguá do
Sul promove, neste domingo, espetáculo teatral "Lusco
Fusco ou Tudo Muito Romântico", de Belo Horizonte

i·1 (MG). Dois dos mais importantes e respeitados

si grupos teatrais de Minas Gerais - Cia Acômica e

l- Cia.Absúrda - apresentam um espetáculo inspirado
�a história bíblica de Caim e Abel, passando por
músicas de Roberto Carlos, filmes eróticos e até
simbolismos bíblicos. Trata-se de uma peça com

humor, emoção e realismo. A peça será encenada às
20h30, no pequeno teatro da Scar (Sociedade Cultura
Artística). Ingressos a R$ 5,00 (inteira) e R$ 2,50 (com
carteira do Sesc). Idade mínima, 14 anos.

.

O

·ib.'.i.!:" aumentará a

l;lelxando-aipaquerar. Mas
s ousada nas

Cor: Cinza-

proveite para

presa agradável
e ,",,9VJll ..

, ::.fl(sta ou

badalação. Cor: Cinza.
Câncer - O Sol irá·
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I MOBILIZAÇÃO: SESC E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES SE ORGANIZAM EM BUSCA DE QUALIDADE DE VIDA

Dia do Desafio deve mobilizar
mais da metade da população

]ARAGUÁDO SUL-No
próximo dia 28, o Municí

pio estará participando,
pela quarta vez consecuti

va, do Dia do Desafio, ten
do como oponente a cida

de cubana de Habana Del

Este. Ano passado,]araguá
do Sul venceu o desafio

contra a cidade mexicana de

Salina Cruz, quando conse

guiu mobilizar 52,28% da

população. "Começamos
em 2000 com um auto-de

safio. Em 2001 competi
mos com a cidade paulista
de ]acaraí, com a partici
pação de 37,18% da po

pulação, e, o ano passa
do, vencemos a disputa",
relata a gerente do Sesc

(Serviço Social do Corr!ér
cio) em]araguá do Sul,
Mery Laise Warmling, que
este ano pretende superar'
os números do ano passa
do.

De acordo com Mery
Laise, o Sesc e a Fundação

Ano passado, Homagp participou ativamente

Municipal de Esportes es

tão trabalhando na orga
nização do evento, que
conta com a parceria de

academias de ginástica e

escolas públicas e privadas.
Ainda segundoMery Laise,
este ano, as entidades par-

-

ticipantes deverão repassar

.as informações diretamen
te às suas fontes de ori

gem. Por exemplo, as es

colas municipais devem

passar os dados da ativi

dade desenvolvida para a

Secretaria Municipal de
Educação; as escolas esta

duais para a Gerência Es-

tadual de Educação; as in
dústrias, para o Sesi; o co

mércio, para o Sesc, e a

comunidade em geral para
a Fundação Municipal de
Esportes.

A solenidade de aber

tura do Dia do Desafio

acontece às 7h3Q, em fren

te à Rádio Studio FM,
com a presença de autori

dades e convidados. Logo
após a abertura, será reali
zada uma caminhada pe
las ruas centrais da cidade,
como forma de estímulo

à participação do evento.

Os grupos de terceira ida

de também aderem com

uma caminhada, a partir
das 9 horas, no Parque da

Malwee. A Academia Im

pulso vai dar aulas abertas

ao público em horários

ainda não definidos. Diver

sas empresas também or

ganizam atividades físicas

nesse dia. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Barra do Rio Molha quer asfalto, nas ruas e sede própria

:�iÔ�\���b\r�oe:v;;��;Çeãn�os
darb�+:J.!it�i\:\� todo o seu

cIllQl11)$l}nqkaJlnha que deseja
, fisgar e irá conquistá-lo. Cor:
Tons escuros.

_

Peixes _:_ O clima de
vai estar em alta

Aproveite essa

a fazer
apaixonadas ao

: Rosa.

]ARAGUÁ DO SUL - Os para conquistas considera- famílias, que, pormorarem breve possível", assegura o
moradores do Bairro Bar- das como as mais impor-

-

perto do centro da cidade presidente.
. ra do Rio Molha querem tantes. ''Algumas ruas estão e vizinhos à bem estru- Entre as atividades de-

asfalto em algumas vias pú- praticamente sem condi- turada Vila Nova, quase senvolvidas pela associação,
blicas, manutenção das ruas ções tráfego e até hoje �ão não é beneficiada com Fontanive destaca a realiza-

e transporte coletivo mais temos ônibus que entre no infra-estrutura própria. ção de Festa ]unina e das

acessível. A informação é bairro", exemplifica Fon- "Nosso bairro não é mui- Crianças, além de ajuda com
do presidente da associação tanive. to problemático", assegu- cestas básicas às famílias ca-

de moradores, Celso Fon- Ainda de acordo com ra Fontanive, que pretende rentes. Segundo ele, ano pas-,

tanive, eleito no sábado pas- o presidente da associação seguir as reivindicações Ie- sado, cerca de cinco famíli-

sado, em eleição de chapa de moradores, o Bairro vantadas pela diretoria an- as receberam ajuda da asso-

única. Nos próximos dois Barra do Rio Molha co- terior. Entre as quais a ciação de moradores. No
anos de mandato, o novo meça na altura da ponte da construção de uma sede que se refere às festas, ele
presidente, que já integrava Argi e se estende até a Rua própria, um projeto de salienta que são atividades de
a antiga diretoria, pretende Frederico Curt Vasel. Nes- longo prazo, "mas que va- lazer unicamente para pro-
mobilizar a comunidade e se trecho, residem aproxi- mos fazer o possível para mover a integração entre os,
a administração municipal madamente de 2 a 3 mil tornar realidade, o mais moradores. (MHM)

trai de grande
intimidade:
clima para
suas fantasias mais
o se esqueça dos
erde.

Virgem - O setor afetivo

rel'i:l' rações positivas,

de��.'
a

co.

ao' e
clima

mais

para se adaptar
seu par. Ótimo

is. Cor: Marrom.

m a força do Sol e
eite a ocasião,
recido com

sg'Fo���Ú\?st3u'!róm�nce. Cor:
Creme. '

Escor
f

Capricórnio - Você estará
do romantismo na

e conquistará o

b'êNele gotinha
.��'s 00 seu

ó;-: Vermelha.

o que estará
a sua vida afetiva.
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A partir desta sexta-feira, a produção cultural da
região do Itapocu sai definitivamente do anonimato
com a inauguração oficial do Centro Cultural da
Scar (Sociedade Cultura Artística) de Jaraouá do
Sul, entidade que começou há ser construída há
mais de 10 anos e somente foi concluída graças ao

apoio financeiro da sociedade jaraguaense, e hoje
representa Um marco na história da cidade.
A inauguração começa às 20 horas, com a pré-estréia
do concerto "Um Nome, Uma Idéia e Um Piano",
espetáculo produzido e dirigido pelo vice-presidente
de Artes Cênicas da Scar, Gilmar Moretti.
Paralelamente, também acontece a abertura da
exposição coletiva" Perspectiva 2003", integrada por
obras de 23 artistas, selecionados por curadores.

Um prédio que vai entrar na
História deJaragu_á do Sul
o Centro Cultural de Jaraquá do Sul possui uma das
mais completas estruturas técnicas e físicas do Brasil.
'Construído em uma área de 4.987 metros quadrados e

área construída de 9,7 mil metros quadrados, com

quatro pavimentos, tem vários ambientes: O Grande
Teatro, com capacidade para rnil luqares.úalco de 370 metros quadrados, boca de cena
de 12 x 6, e três camarins completos, fosso de orquestra com elevador, oficina Luthier,
oficina de montagem cênica, estrutura completa de luz e som e sala de figurino
climatizada.
já Q Pequeno Teatro tem capacidade para 250 lugares, palco de 126 metros
quadrados, boca de cena de 8 x 4 e dois camarins completos, cabine de luz e som,
estrutura completa de luz e som e sala de figurino cl imatizada de 9 metros quadrados.
Também oferece sala de exposições, no segundo e quarto pisos, com área
total de 140 metros quadrados e dotadas de sistema de iluminação especial
e dentro dos padrões técnicos. Oferece ainda espaço panorâmico multiuso,
com 'local para jantares, festas e exposições com capacidade para 450
pessoas sentadas, e também Piano' Bar, um espaço de apoio a eventos e ponto
de encontro e de apresentações mais informais" com capacidade para 150
pessoas.
A estrutura da Scar também oferece salas de aula e contempla as principais
manifestações artísticas, como dança, teatro, música e artes plásticas,
oferecendo completa estrutura em termos 'de espaço físico e de
equipamentos; sala de ensaio de música individuais e coletivas, com oito\

unidades de diversos tamanhos, sala de dança, sala para aula de teatro e

oficina de artes plásticas e uma biblioteca de 75 metros quadrados.

Tel. 371-7535
João Picolli, 270 - Centro - Joroguó do Sul- SC

Concerto de inauguração reú
talentos locaiseconvidados
Considerada a principal atração da solenidao1

1, inauguração, o concerto "Um Nome, Umaldei
um Piano" conta com a participação de)
pessoas, entre músicos, coralistas, bailarin
ato res e técn i coso O espetácu I o conta, atravel
recursos multimídia, a história da Scarapa
da semente lançada pela pianista Adélia Fisc�
que, na década de 50, já falava da importância
Jaraquá do Sul contar com um teatro, I

espetáculo, Adélia será representada �
pianista Neusa Stange, que foi aluna de M
dos 7 aos 15 anos de idade. Atual�ente Neul
funcionária da Scar.
Sob a direção de Gilmar Antônio Moretti/vi
presidente de Artes Cênicas da Scar, o espetá
reúne talentos locais e convidados., Cerca de81
dos pàrticipantes, no entanto, de alguma for
vivenciaram a história da Scar. O concertos
reapresentado outras seis vezes, nos sábado
domingos seguintes à inauguração, com entra

gratuita para o público mediante a retirada de ingresso na secretaria
entidade.
A filha de Adélia Fischer, a também pianista Vara Fischer Springmann, relata,
ainda lembra das reuniões que a mãe fazia em casa com as crianças e jovem
época, já apaixonados pela música. Vara lembra que o nome Scar foi uma sugel
do marido, o médico Fernando Springmann, que visionava o crescimento
entidade para outras áreas, além da música. Durante o espetáculo de inaugura
o velho piano usado por Adélia, para ensinar e exercitar a sua música, seráu�
como parte da encenação, fato que vai emocionar muita gente, em especial
descendentes de Adél ia Fischer.
Na avaliação do presidente do Coral da Scar, Luiz Lanznaster, é gratificantesa
que praticamente todos os que fazem parte do espetáculo ajudaram a tornai

projeto de construção da Scar uma realidade. Para ele, a inauguração é umma

histórico, "pois não tínhamos sede e dependíamos da boa vontade de pessoasq�i
dispunham a ceder o espaço para ensaios e apresentações". A obra grandiosae"
opinião de Lanznaster, uma resposta a quem duvidara do projeto, citandoqW.
interrupção causada pela falta de recursos só não abalou a comunidade gra(al,
esforço de empresários e muitas pessoas que decidiram apoiar o projeto. Alémoe
integrado a diretoria da Scar e de presidir o coral a partir de 1980, cargo�
somente deixou de exercer entre 1993 e 1995, Lanznaster não esconde a emoí3,
o orgulho de ver os dois fi lhos motivados para a arte.
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veículos

CARAVAN - vende-se. R$,
3.650,00. Tratar: 379-1448.

CHEVETTE - vende-se, SL, 89,
1,6, álcool, pneys novos, som.

R$ 3.600,00, Tratar: 373-
5030.

CHEVY - vende-se, 500, modo

DL 92, álcool, capota marítima,
vermelha. Tratar: 370-2318 cf
Josias após 17 hs.

CORSA - vende-se, pick-up, 96,
R$ 10.500,00. Tratar: 273-
1001 cf Nei.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,

Clio Authentique 1.0 8V

'" Faróis com Duplo Refletor Ótico
'" Vidros Verdes
'" Fabricado no Brasil

C/lO 2 portas ENTRADA 'I"1�]X{ FIXAS

Rede Rcnault. 183 Concessionárias no Brasil.

ºl��ve BLUMENAU
322·8800

I T A J Aí
346·7400

01, 23.000km completa + a.c.

R$ 18.300,00. Tratar:
9953.5541 (meio dia ou após
17:30min)

CORSA - vende-se, Wind, 97,
prata, 2p, 40.000km originais.
R$ 11.200,00. TrtaaR: 9117-

3428 cf Rodolfo.

CORSA - vende-se, pick-up, ,

96, preta, modo 01, compl. R$
11.800,00. Tratar: 376-3566

cf Willy ou 372-2918 cf
Reginaldo após LShs.

0-10 - vende-se, 70, diesel. R$
6,500,00. Tratar: 273-1001

cf Odlr.

0-20 - vende-se, 93, compl. R$
24,000,00. Tratar: 370-0164

QU 9981-4378 cf Vailate.

0-20 - vende-se, 86. R$
17.000,00, Tratar: 370-0164
ou 9981-4378 cf Vailate.

MONZA - vende-se, SLE, 93,
compl. - ar, verde met. R$
7.300,00. Tratar: 370-3574

OiJ 9123-7355 cf Waldir.

MONZA - vende-se, 89, v.e.,

2.0, álcool. Tratar: 370-1823

cf IIson.

OPALA,- vende-se, diplomata,
SE, 90, 6 cil., gaso\lina, compl.,
preto, R$ 5.900,00. Tratar:

275-0423.

OPALA - vende-se, diplomata,
90, gasolina, cornpl., preto. R$
5,900,00. Tratar: 275-0423 cf
Agnaldo após 14hs.

5-10 - vende-se, 00, gasolina,
compl. cf GNV, lona marítima,
película, R$ 13,000,00 + 22x

R$ 756,85. Aceita proposta,
Tratar: 371-3016 cf Luis.

VECTRA - vende-se, CD, 94,
azul, compl. + ABS. R$
13.500,00. Tratar: 370-3574

OL! 9123-7355 cf Waldir,

VECTRA - vende-se, GL, 97,
branco. R$ 15.500,00. TrataR:

9955-2442 cf Vanderlei.

seleção
,i Perfil Telecom, seleciona pessoas com ou sem

I experiência para trabalhar na área de telefone
i-fixo com encaminhamento para o mercado de
i trabalho, ÓTIMOS GANHOS.
i Tratar: Rua Reinaldo Rau, nO 60 - Centro -

j Ed. Market Place - cl Sergio ou Adair

C/io Authentique 1.0 8V
'" 5 Portas
• Faróis com Duplo Refletor ótico
'" Parachoques na, cor da carroceria
'" Vidros Verdes

Expression

C/io Expression 1.0 8V

'" Ar-condicionado
.. Air Bag Duplo
'" Travas Elétricas com Controle Remoto por
Radiofrequência

'" Travamento Automittico das Portas a partir
de 6 krn.th

'" Calotas Integrais" Jogger"

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

Vale do Itajai e Litol'al NOITe - SC

I & j�M�(ij W I iM
RENAULT

:pr::�;�I:;;:�:['\��:���:::l�)l�� (,(�/:)(':)); (��ó�m:;'i:!jt.>tW�' 1�1I 't, :;;I�� j��jS;J�!)'>�Z::\o1�:��:nl�;�(����h6Ià,.!,(,nt::oc!]�(l� C'J�"j��lt��;:·�I.�� �'::t 1��';l��:�;:�I�'::;� :���n:!.�::��!I� �II� I��:<!i::;t��'������rll�; d:�' It J)Õ'�t'� .:� �j�.ní/:r� 70 I���cl�t�g��g �:;��\I�f(�tt j���{�\M) (���:I�!��!'�.:í������·il��';I�1��:��:;�'�I�il���trn�::: ...�"(I�,)�:;,�;;Ig� (I,:!a��í�f�! �'(7�' �,I:I�!\ \Jtl�!I�;!-t�:)I�II�ltTA�I: � I�""ó
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orsrçêo do votculc p(:,la Jnlulnul com frota tncrusc INIIO lodo o HI !IS!!. li pliltUfUJlwtllllco sOlA ccresckm ec PIOÇO da votemo. (�I I'I00CGlIOHl plH}Omonto o vtstn do Novo f�.Hl0ull Çho AlJlh"I"IU<:t�11) t.O av llJ03r,.,l003 'Som Ai! B�g [}tJplo, cor solido. I'IOÇQ vúüdo �urnl)nht pau.) tlq\lf�lçno co vultuio pl!lo IIIIOIJ1ul. com IIQI!} incluso petn todo o
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Rnnnu!l ',�>lti,) Hrtl ,�<)"Iormhliulll com II PHOCONVI; Pr')UnllIl<:1 II", Cml'If)I� II.,Polulç(l(lllu Ar pOI I,'lIlc"I<).'). ,Ullmlll)to'<i>:'!:. Clnlollo �H\jU!Hf1Ç;l 'UII conlunlu I:(lltl AI, B(19.� "\<1l!vllm,vI,Ia<;.
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STREffIéllR 370-3113
� o u r o m o v e t s

Av.Waldemar Grubba -Jaraguá do Sul- se
CG Ti,an KS. Okm Verde 03
'Gol GIII Cinza 01
Gol GIII Branco 00
Corsa Wegon GLS. compl. Oinza 00
Máiea Week ELX 2,0. 20V Cinza 99
Corsa secan ,Super Verde 99

Gal. 1.6. MI. cornpl., 4p' Branco 99
EscortGl, 'Prata 98
Go( 1.b; r&\i ')

"

Vermelho 98,
.Blaser DLX, GNV, Preta 97

Su'prema ,GlS , Verde 96
Corsa Super Prata ' ,96

" corsa Wind Prata 96
GolfGL Azul 95
tAstra GLS, Cinza 95
Uno ELX.4p '"

'0' Vermelho 94
Escort GL + ar Azul 93
Uno Eletr. Branco' 93
Uno CSLi4P. cornpl.. 1'.6 Prata' 93'
Opala 4.1. 4;;,; Cinza 90
Monza SLE Azul 89

Branco 87
Azul 87

AUTOMECÂNICA
DA BARRA LTDA.

Atendemos linha geral:

� c:;J gamO

,

...."'uu·"AA, I
1/eJta�� (.W�.

(047),376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barrado Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
\

FORD FIAT

F-1000 completa Prata D 1994 Palio Weekend Cinza G 1999

Pampa 1.8 Cinza G 1994 Tipo 1.6 Cinza G 1995

Escort.Gl 1.8 Prata G 1993 Uno Mille EP Azul G 1995
\

F-100 motor MWM Amarela D 1979 CHEVROLET

VOLKSWAGEM . Corsa Sedan,1.0 Branco G 2000

Gol GIII 1.0 8v Vermelho G 2001 S-10 2.2 cf aceso Bordô G 1996

Saveiro, 1.8 Vermelho G 1998 Pick-up Corsa Vermelho G 1996

Gal MI Branco G. 1997 Pick-up Corsa Gl Prata G 1996

Gol GLI, 1.8 Prata G
.

1996 Corsa Gl 1,4 Azul G 1995

t.ogus Cl, 1.8 Azul G 1993 Monza Gl 2.0, 4p Branco D 1994
l'''

Apolo Gl 1.6 Cinza \G 1991 D-20 Branca D 1990

Voyage Cl, 1.6 Branco A 1983

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Ja.rag,uá do Sul- SC

I \

Pampa 1.81 capota
Escart GL
Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc
Pampa 1.6, capota
Versailles 2p
Verona GLX, GNV
EscortXR 3
Escart 1.6 L:

99
00

95
95
94
93
92
91

9J
88
88
84'

99
99
00
95
ss
87
ss
75

FuSca
FIAT

Bernardo Dornbusch,. próx. Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

QUINTA-FEIRA, 15 de maio de 2003

Ka 1.0
Escort wagon
Resta 1.0, 4p 98

Fone: (47)
370-8622

Astra GLS, 4p
Corsa Super 4p
Veetra GLS 2.097
Monza GL 4p
&102.2
Monza'GlS, 4p
Monza SL/E, 2p.
Monza Sl/E 4p
Kadett SL/E. 91
Chevy 500 DL 91
Monza SL/E. 2p
Opala Dtptorn.. 4p
Monza SL/E, 4p
Chevette SL

GOll.0, 16v. 4p
Parati 1.0, 16v, 4p
Gol MI, 1.0
GOl 1.0. 2p
Gol CL.l.6
Gol CL 1.6
Goll.6. BX
Fusca 1300

97
ss
ss
ss
93
92
92
89
[fi

Palio 1.0, 4p
Palio 1.0, 2p
Uno 1.0.4p
Uno 1.0. 2p
Tempra 4p
Elba 1.5. 2p

BestaGS
Peugeot 106
Jeep JPX Diesel
Mazda Cabo Duplo
BMWIA2p
CB40011
Puma GTB 4.1 78
Maverick
Ford "A"

75
29

(47) 376-1772/ 273-.1001
Aue. Cone.r LTDA

CAM.NHON......
I

GM
Celta personelizedo, opc. 01
Celta personalizado 01
Corsa'Wind 4p, c/ opc. 99
Corsa Sedan c/opc. 99

Corsa Wind c/ e.q. 98.

vectre.GL'2.2 .....
98

Ome,ga.CD4.1 êouroGNV
96'"
vectre GLScompl.
Omega CO 3.0 autom.

Omega GLS
. .

Chevette 1;6 gas.
VW
Gol .GI/I 4p 16v c/ ope. 00

GoIMI16v4pela.q. 99

GalMI 16v2p' 99

Gal MI Spéclél .�. 98'

Go/CLI 1.6. 96

Gol:Rolling Stones 1.6.) 95
KornbiFurgão '

.

91
, . 87Voyéige GL4p

Fusca 86

Go11.6 ehalera ,81
78

94
93
93
85

02
99
96
95

Uno Fire 4p c/ ope.
Palió EX 2p c/ trio
Uno Mille EP 2p e/ope.
Tipo IE 1:6.eompl.
FORD
Fiesta Novo.
Eseort (81 GL.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�
CORREIO DO POVO 3

COMPRO
CONSÓRCIOS

DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS

DE 15 PARCELAS PAGAS.

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

Tratar: 47 9951-3905

I_F_i8_t _

FIORINO - vende-se, furgão, 96,
seminava, 1.5. R$ 8.500,00.
Tratar: 370-6437 c/ Joel.

FIORINO - vende-se, pick-up,
96, campo Tratar: 376-3566 c/
Willy.

PALIO - vende-se, EDX 1.0, 98,
4p, gas., vermelho, a.q., a.f.,
Y.e., t.e., trava interna de porta
malas, I.t., d.t., trava para

I crianças. R$ 10.900,00.
Tratar: 370-8928.

PÁLIO - vende-se, ED, 97, I.t.,
d.!. R$ 10.100,00 ou R$
2.000,00 + 36x. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 c/ Waldir.

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

TIPO - vende-se, 96. R$
5.000,00 + 12x R$ 267,00.

, Tratar: 387-5612.

UNO - vende-se, CS, 1.3, 89.

R$ 4.500,00 ou troco por moto
Titan. Tratar: 376-1772 c/
Marcos.

UNO - vende-se, EP, 95/96,
v.e., t.e., d.t., a.q. R$ 8.000,00.
Tratar: 376-0015 ou 9909-
2976 c/ Daniel.

F-250 - vende-se, 00, c/
60.000 km originais. Tratar:
373-0263 ou 9979-0283 c/
Paulo.

GAlAXIE - vende-se, landau,
79, c/ motor 6 eil., álcool. R$
3.700.00. Tratar: 371-6702
ou 9973-9253.

RANGER - vende-se, 97,4 eil.,
eompl. R$ 16.500,00. Tratar:
9602-3218.

.

VERSAlllES - vende-se, 95,
1.8, Gl, 4p, d.h. R$ 8.900,00.
Tratar: 9132-7622 c/ Hilário.

BRASlllA - vende-se, 74. R$
1.500,00. Tratar: 371-6702
ou 9973-9253.'

FUSCA - vende-se, 65, relíquia.
Tratar: 9953-9966.

GOL - vende-se, speeial,
branco, 01. Aceita-se troca.

R$ 12,300,00. Tratar:
370-4810 c'; Amarildo a

tarde.

GOl-vende-se, 97, MI, branco.
R$ 10.500,00. Aceito troca.

Tratar: 376-1772.

GOL - vende-se, Plus, 1.0, 95.
R$ 8.000,00. Tratar: 275-

2364 c/ Valter.

GOL - vende-se, 94, 1.0, rodas
esp., alarme, farol de milha,
película. R$ 7.500,00. Tratar:

370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

GOL - vende-se, MI, 99, 4p,
lanterna neblina, aerofólio. R$
8.900,00 + 21x R$ 316,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 c/ Waldir.

GOL - vende-se, 90, motor CHT,
álcool, cinza met. R$ 5.500,00.
Tratar: 372-0391 c/ Ari.

GOlF - vende-se, Gl, 96, 1.8,
bordó perolizado, eompl.,
consórcio. Tratar: 9953-1007

c/ Valdemar.

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

lOGUS - vende-se, 1.8, c/
rodas de liga leve e alarme. R$
8.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-1001 c/ Nei.

lOGUS - vende-se ou troca-se,
93, CL. R$ 4.000,00 + 26x R$
268,00 ou carro de menor

vaiar. Tratar: 9113-4728.

PASSAT - vende-se, Alemão,
95, eompl. + airbag, câmbio
automático. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355 c/ Waldir.

SANTANA - vende-se, GlS, 88,
1.8, álcool. R$ 6.000,00.
Tratar: 9132-7622 c/ Hilário.

SANTANA � vende-se, 86, CD,
4p, d.h., v.e. R$ 4.200,00.
Tratar: 273-6242.

SANTANA - vende-se, GLI, 94,

FERRAMENTAS
& MÁQUINAS
276·310

UNO - vende-se, 98, vermelho,
2p, vidros verdes, v.e., t.e., a.c.,
alarme. R$ 9.000,00. TrataR:
9101-1913 ou 371-5424 c/
Sandra ou Edylsom.

II Ford '� :1
ESCORT - vende-se, XR3, 93,
eompl., película, modo europeu.
R$ 9.500,00. Aceito troca.

Tratar: 371-6238.

ESCORT - vende-se, 94, bordô.
R$ 4.500,00 + 18 pare. Aceito
troca. Tratar: 273-6242.

ESCORT - vende-se, 98, 16v,
t.e., alarme, prata. R$
13.000,00. Tratar: 275-1471.

ESCORT - vende-se, XR3, 90,
prata, teto, eompl. R$
3.300,00 + 24x R$ 175,00 ou

R$ 6.500,00 à vista. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

ESCORT - vende-se, 87, 1.6,
gasolina, licenciada até 2004.
Tratar: 371-7542 ou 9965-
5774.

F-250 - vende-se, 01. Tratar:
375-2068 c/ Jean.

Rua Walter Marquardt, 590 (próximo Posto Mime)

Flap disco 4_1/2" Grão 40 Bosch R$ 7,70
Flap disco 4.1/2" Grão 60 Bosch R$ 7,70
Flap disco 4.1/2" Grão 80 Bosch R$ 7,70
Flap disco 4.1/2" Grão 120 Bosch R$ 7,70

Flap disco 7" Grão 40 Bosch R$16,85
Flap disco 7" Grão 60 Bosch R$16,85
Flap disco 7" Grão 80 Bosch R$16,85
Flap disco 7" Grão 120 Bosch R$16,85

4p, d.h., injeção eletrônica. Ou
troca-se. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 c/ Waldir.

eompl., banco couro, 95, preto.
Aceita-se troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033.

SANTANA - vende-se, 94, 2p,
eompl. R$ 8.600,00. Tratar:
370-0164 ou 9981-4378 c/
Vai Iate.

BESTA - vende-se, 95. Tratar:
9963-8502 c/ Alex.

BMW - vende-se, 323,
00, branca, eompl. c/ kit
DM3. Tratar: 9113-
3145.

0-20 - vende-se, 86. R$
17.000,00. Tratar: 370-0164
ou 9981-4378 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.

SAVEIRO - vende-se, 98,
eompl. Tratar: 9905-3900.

ALFA ROMEU - vende-se, 1.6, PAJERO - vende-se, GlSB, 99,

OKm Vermelha
OKm Prata
00/00 Azul
03/03 Vermelha
01/01 Vermelha
03/03 Prata
00/00 Vermelha
95/95 Vermelha
01/01 Preta <,

98/98 Roxa
89/89 Azul
89/89 Branca
96/96 Bordo
97/97 Vermelha

Bicicletas: Nacionais e Importadas
Crediário 1 + 3x sem juros

COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO

� 370-5999

TABELA DE USADOS

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

PEÇAS ACESSÓRIOS • OFICINA

Motos Novas e Usadas
Entrada e saldo
em até 36x fixas

Consórcio'com planos
até 60 meses.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veículo Ano Cor Comb.

Courier 1.6L 2001/2001 branco G

Fiesta GL 2001/2001 cinza G

Escort GL 1.6 2000/2001 prata G

Fiesta 1997/1998 verde G

Escort GL 16V H 1997/1997 dourado GMOREIII
SeU' seminovo com ieito de novo

verde, diesel. Tratar: 9113-
3145.

PAJERO - vende-se, GLS, 93,
azul, compl. Trátar: 9102-
0009.

CHEVROLET - vende-se, 78,
carroceria. Aceito troca por casa
ou terreno. Tratar: 370-0164
ou 9981-4378 c/ Vailate.

F-4000 - vende-se, 82, motor

MWM, carroceria. R$
. 17.000,00. Tratar: 370-0164
ou 9981-4378 c/ Vai Iate.

F-4000 - vende-se, 5 marchas,
d.h., 82: caixa longa, chassi

alongado. Aceita-se carro até

R$ 5.000,00. R$ 15.000,00.
TrataR: 372-3797 ou 275-
0459.

R$ 23.000,00. Tratar: 370-
0164 ou 9981-4378 c/ Vai Iate.

BIZ - vende-se, qualquer ano.

Tratar: 9903-9595 c/ Cani.

CB 500 L vende-se, 98, prata,
c/ 20.000km revisada. R$
7.000,00 + finan. Tratar: 371-
3095 após 15hs.

CG TITAN - vende-s,e 02, azul.
Ou troca-s epor moto de menor

valor. R$ 1:900,00 + finan.

Tratar: 370-4452 ou 9905-

0373. <'

COMPRA-SE - CG, acima de
95. Tratar: 275-2781 c/ Joice.

COMPRA-SE - Biz. Tratar: 372-
3616.

XL 2000 - vende-se, 01:
branca, 5.000km. TrataR: 275-
0127 ou 9991-9337.

F-6000 - vende-se, 75, motor

II
.

1113. R$ 10.000,00. Tratar:
I :

'

.Otltf
370-0164 ou 9981-4378 c/
Vai Iate.

MB 1513 - vende-se, 97,
truque, carroceria. R$
36.000,00. Tratar: 370-0164
ou 9981-4378 c/ Vailate.

VW 709 - vende-se, 86, chassi.

RODAS - vende-se, 17 ou troca

se por televisão 29'. Tratar:
371-9616.

SOM - vende-se, módulo, alto

falante, 2 sub. Tratar: 373-

2500 ou 9955-2442

diversos
ANTENA - vende-se, parabólica 200,00. Tratar: 275-0030 c/
Tec Sat, c/ controle. R$ Rosane.

(A�aUITEToeURBANISTAI� Carlos Alberto da Silva
CREA/SC - 61723-2

ProJe,tos residênciais, comerciais. Industriais,
desmemhramento, lotemaneto emedições de terras

l1li ,- iI>
•.

R:Horácio Pradi, 399 -Iaraguá Esquerdo: laraguá do Sul- se· 376-2092 • 9104-8542

vende-se, AB Shaper, c/ manual
e fita de vídeo. R$ 150,00.
Tratar: 370-2257.

APARELHO SOM - vende-se,
gradimte, 3 em 1, 1.200w. R$
400,00. Tratar: 9125-4749.

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

BARRACA - vende-se, p/
camping, seminova, 5 pessoas.
R$ 120,00. Tratar: 372-3822.

BARCO - vende-se, 4.5, madeira,
c/ carretinha, motor 4.hp. R$
1.700,00. Tratar: 9997-5557.

BEBÊ - vende-se, protetor de

berço, cortina, e cesto de

medicamentos p/ quarto de

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

<,

BERÇO - vende-se, de madeira,
c/ colchão. R$ 100,00. Tratar:

371-1470 c/ Ivani.

CACHORRO - vende-se, filhote
de chow chow. R$ 450,00.
Tratar: 370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote
de cocker. R$ 180,00. Tratar:

370-6068.

CELULAR - vende-se, Ericsson

Ti8, de cartão. R$ 150,00.
Tratar: 370-9724.

CELULAR - vende-se, Sansung,
digital, COMA. Tratar: 246-2199.

COBERTA - vende-se, de pena
e outra p/ bebê. Tratar: 370-

7312 c/ Rosi.

COMPUTADOR - vende-se,
San,sung c/ assistência,
garantia de 6 meses. R$
1.200,00 à vista ou R$ 700,00
entro + cheque de R$ 500,00
p/ junho. Tratar: 372-3822 c/
Adriana.

COMPUTADOR - vende-se, K6 "

500, completo, HD 20GB, 64MB

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, s/6.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

CRÉDITOS - vende-se, p/
compra, reforma e construção,
e 15 a 120 mil reais, prestações
;3 partir de R$ 160,00. Tratar:

326-5509 autorizado pelo
Banco Central do Brasil.

DOCUMENTOS - Everton Santos

Guerra perdeu' todos os

documentos, inclusive carteira de

trabalho. Tratar: 9112-1460.

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

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

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
atletic 2000, sem lona. R$
150,00. Tratr: 9113-4728.

ESTRUTURA - vende-se, de

galpão pré-moldado, c/420m2,
c/ mesanino 6m2, pé direito

7mts. Tratar: 370-2728.

FÁBRICA - vende-se, de velas,
35 anos nomercado, clientela

formada. Tratar: 371-5877.

FITA - vende-se, coleção, do

Roberto Carlos e cd's do Elvis

Presley. Tratar: 370-3561.

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

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

IMPRESSORA - vende-se, Laser

HP laserjet 6L, pouco uso. R$
700,00. Tratar: 9952-2047.

IMPRESSORA MULTIFUN-

CIONAL - vende-se, marca

canon, C555, fax, scanner e

impressora colorida no mesmo

aparelho, compatível c/ Mac e

Windows, alimentado c/ folha A4.

Tratar: 370-7919 c/ Leandro.

INTERLOCK GN6-5 - vende-se,
Interlock 'GN6-5. R$ 550,00.

Ã,��!!k!4�,,,� '"$�""

Venha conhecer a

mais nova opção
em moda

infanto juvenil

Rua Reinoldo Rau, 500 - si O

(antiga loja Pituka)

371-5662
Tratar: 9952-2047

\

MÁQUINA - vende-se, reta

industrial. R$ 470,00. Tratar:

'372-3822.

MÁQUINA - aluga-se, de

costura, overloque, reta

industrial, cobertura. Tratar:

370-2417.

MAQUITA - vende-se, Bosch.

Tratar: 246-2199.

MESAS - vende-se, 15 mesas

e 60 cadeiras. Tratar: 372-

1566 a partir das 9hs.

MÓVEIS - vende-se, de salão

de beleza. Tratar: 370-9209 ou

274-8606 c/ Arleide.

MÓVEIS - vende-se ou troca-se,
móveis novos de loja (balcão,
casulos, manequins). Tratar:
370-ª561.

TALHADEIRA - vende-se, nova,

c/ nota fiscal. Tratar: 370-3561.

TELAS - vende-se, 300 telas,
p/ estamparia, c/ Nylon
importado. R$ 200,00. Tratar:

275-3708 ou 9909-0502.

TíTULO ACARAí - vende-se. RI

150,00. Tratar: 371-6284 cf
Ana Raquel ou 371-0143.

TíTULO ACARAf - vende·se.
Tratar: 371-1495 c/ Darci.

TíTULO BAEPENDI - vende·se.

R$ 180,00. Tratar: 371·
1244.

VENDE-SE - instalações pj um

mercado. R$ 20.000,00.
Tratar: 9121-3921.

VIDEO LOCADORA - vende·se,

c/ clientela formada, bairro

Água Verde. Tratar: 371·2525
.
ou 275-0945.

VíDEO LÓCADORA - vende·se,
Barão. Tratar: 9993-5946 OU

9975-4919.

VIDEOGAME - vende-se, Dream

Cast, c/ 2 controles, 20jOgos;
1 memory card VMU + 1 rambo
Pac. R$ 450,00. Tratar: 37&

2206.

VIDEOGAME _ vende-se, PlaY

Station c/ 2 controles, 10 cdS,

1 rnernory cardo R$ 300,00.
Tratar: 376-2206.

•�N��ç�·t2�!
• PLAYSTATION 2

\\1\
VENDEMOS E ALUGAMOS

• XBOX ,
' TODA A LINHA DE

• PLAYSTATION ONE ,
- •

ES CDS
• DREAMCAST ,

. VIDEO GAM ,

L-
• NINTENDO 64 ".,' E ACESSÓRIOS EM GERA

:�:�����;����CE Fone: 376-2206
• NINTENDO GAME CUBE hórariodealendimenlo: segundai segundadas IO:ooas2J)U

Rua: Berlha Weegue ,1087- Barra· Jaraguá do Sul· E-mailp�
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2206.

CORREIO DO POVO 5

Barão. Tratar: 9993-5946 ou

9975-4919.
VIDEOGAME - vende-se,
Play Station com 2

controles, 10 c d s , 1

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

VIDEOGAME - vende-se, Dream

Cast, cf 2 controles, 20jogos,
1 memory card VMU + 1 rambol

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

�
--�--�--�����

acompanhantes
MATE SUA CURIOSIDADE SEXUAL

. As Travestis
com local sigilo e segurança

Ligue: 9903-0291

GAROTO DE PROGRAMA
18 anos, ativo, discreto e lindo

Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

ALUGA-SE - quarto cf cozinha,
toda mobiliada. Tratar: 370-
7698.

ANA PAULA - vende-se, de

material, na COHAJA, cf 4

dorm., 2bw,c, sala, coz.,

garagem. R$ 22.000,00.
Tratar: rua das Flores, 239 -

Ana Paula.

próx. Po sto Pérola. Tratar:

370-5623.

ITAJUBA - vende-se, cf
120m2• Tratar: (47) 456-3841
cf Zezo.

Você quer viver

mom�ntos de prazer?
.

:Jernanda, <]Jianca e 7alia

Venha
desfrutar

BARRA DO RIO CER'RO -

vende-se, de alvenaria, cf
suíte, 3 dorm., bwc, lav.,
sala, copa, 2 coz., garagem.
R$ 17.000,00. Tratar: 372-

3822.

BARRA DO RIO MOLHA -

vende-se, 2 pisos, 15 peças,

pontada, terreno cf 600m2.

R$ 35.000,00. Tratar: 370-
7594.

BARRA VELHA - vende-se.
Tratar: 371-6238.

CENTRO - vende-se, sobrado,
cf 300m2, cf terreno 560m2,
mobiliada.' Tratar: 9953-
9966.

JOÃO PESSOA - vende-se,
de alvenaria, cf 53m2, 2

dorm., sala, coz., terreno cf
360m2, Cond. Dona Benta.

R$ 12.500,00 assumir

prestações. Tratar: 376-
1701 cf Airton.

PENHA - vende-se, a 300mts
do mar, ou troca-s epor casa em

Jaraguá. Tratar: 371-3132 cf
Lurdes.

uma

Loira
e duas
Morenas Fernanda, a

Superninfeta do Anal

Mudamos de local

COMPRA-SE - imóvel na

praia, próx. ao mar. Tratar:
372-0665.

GUARAMIRIM - vende-se, de
alvenaria, bairro Amizade,
próx. Juriti, terreno cf
397m2, construção cf
127m2. Negocia-se cf casa

em Piçarras. R$ 40.000,00.
Tratar: 373-3888.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes que queiram dividir

aluguel, não' fumante. Tratar:
372-8882 ou 9994-8622 cf
Daniel.

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

VENDE-SE - 2 casas de alv.
no mesmo terreno, cf
escritura. Uma casa cf 2

dorm., e a outra cf 3 dorm. e

demais dep. R$ 52.000,00.
Tratar: 371-8116 ou 9124-
2786 cf Marlene.

VENDE-SE - quitinete, ou

troca-se por terreno ou

casa pequena no centro.

Tratar: (11) 6976-9448 cf
Cecília.

VENDE-SE - quitinete ou

troca-se por terreno ou casa

pequenano centro. Tratar:

Concessionária

aH(jJll
Automóveis S.A.

Jaraguá do Sul cl Local Discreto, Massagens e Acessórios

ILHA DA FIGUEIRA - vende

se, alvenaria, cf 106m2, 4

dorm., 2bwc e demais dep.,

.
"

.

uncvess
ALUGA-SE quartos
mobiliados. Tratar: 370-3561

cf proprietária.

Promoçõo corro zero

Jovel. Na compra
de qualquer modelo
anunciado o frete
é grátis e você
escolhe entre

emplacamento ou

uma Iv colorida 14"

tambémgrátis, aproveite!!!
STRADA FIRE 2P

$
'.

a!...19.800
PRONTA ENTREGA

MOo.UU

ELX 1.0 16V 4P MO":"oa

AP.!!25.300
PRONTA ENTREGA

Rua Francisco Fischer, 100
Centro • Jaraguá do Sul
FONE: (47) 371.211 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corsa Sedan, d.h., A.c. 02
Corsa, a.c., d.h. 02
Fiesta Street 02
Gol Plus 01
Corsa 4p, 1.6 01
Gol GIII Plus 01
Uno EX, 4p 99
Gol Plus i 95
Ka 99
Kà 99
Gol Special 00

������f?Tg�' §§
Pampa 1.8 90
Tipo SlX, compl. 95
"Monza cl CO 93
Escorl l-Euro 94
Escorl l 89
Voyage Gl, 1.8 89

�SoCt�rlc�O��box .��
MB truque e baú 1313 83
Blazer OlX 99
F-4000 79
MB 709 93
Gol 1.0 compl. 97
Gol MI 97
Gol 97
Opala Comodoro SlE 90
Fusca 75

branco G
branco G
prata G
prata G
branco G
amarelo G
prata G
azul G
cinza G
prata G
azul G
azul G
vermelho G
verde G
cinza' G
prata A
vermelho A
verde G
verde A
azul G
cinza G
amarelo
branco O
branco O
vermelho O
branco G
vermelho G
verde G
vinho G
azul G

R$ 17.800,00
R$ 16.800,00
R$ 16.500,00
R$ 17.000,00
R$ 16.800,00
R$ 17.000,00
R$ 10.900,00
R$ 9.800,00
R$ 10.900,00
R$ 11.500,00
R$ 12.800,00
R$ 15.500,00
R$ 22.000,00
R$ 6.200,00
R$ 9.800,00
R$ 8.500,00
R$ 8.900,00
R$ 4.900,00
R$ 6.300,00
R$ 8.000,00
R$ 3.500,00
R$ 48.060,00
R$ 45.000,00
R$ 17 .500,00
R$ 35.000,00
R$ 12·,000,00
R$ 10.900,00
R$ 10.500,00
R$ 6.300,00
R$ 2.800,00

'Firfal1cia

370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá defSul • se

CG Titan KS, Okm
Gol GIII
Gol GIII
Corsa Wegon GLS, cornpl.
Marea Week ELX 2,0, 20V
Corsa Sedan Super
Gol, 1,6, MI, cornpl., 4p
Escort GL
Gol, 1,0, MI
Blaser DLX, GNV
Suprema GLS
Corsa Super
Corsa Wind
Golf GL
Astra GLS
Uno ELX, 4p
Escort GL + ar

Uno Eletr.
Uno CSL, 4p, cornpl., 1.6
Opala 4,1, 4p
Monza SLE
Monza classic 4p
Chevette SE

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

Laranja R$11.300,00
Branco R$ 9.700,00
Azul R$ 8.600,00
Bordo R$ 8.800,00
Branco R$13.800,00
Branco R$10.300,00
Branca R$ 9.000,00t.13x R$ 390,00
Branco R$ 7.500,00
Cinza R$10.600,00
Cinza R$ 5.900,00
Branco R$ 6.500,00
Azul R$14.000,00
Branco R$ 7.300,00
Verde me!. R$ 8.600,00
Azul R$ 8.500,00
Prata R$ 6.900,00

4'. Prefeito Waldemar Gruba,. 3747 -"J.r"guá dO,;$ul

FIAT Palio EDX, 4p 97

Palio ED, 2p 97

Tipo 4p, compl.
.

95

Tempra 2.0 8v 4p 95

Gol,4p 99

Gol Cl, M11.6 97

VW

Kombi cabeçuda. GNV 97

Gol 94

Santana GLI, 4p 94

ParatiCl 89

Gol c, 1.6, álc. 92

94GM VectraCD

FORD

Kadet cl opc. 94

logusGl, ve, te 94

EscortGl 94

EscortXr3 90

03
01
00
00
99
99
99
98
98
97
96
96
96
95
95
94
93
93
93
90
89
87
87

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

Escort Hobby 1.0 Azul 94 G

AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBA, 3809 - �AIRRO VIEIRA - JARAIlUA lio suL

GM
Cinza
Branco
Prata
Prata
Vermelho
Verde
Preto
Preto
VW
Branco
Vermelha
Branco
Branco

Bege
FIAT
Verde
Cinza
Branco
Branco
FORD

02
01
01
99
98
98
96
90

G
G
G
G
G
G
G'
G

Corsa Sedan Milenium
Corsa Wind 4p
CorsaWind cl ar, 4p
Astra Sedan GL, compl. Airbag
Vectra GLS cornp,
Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

Kadett SL/E

03
02
96
96
86

G
G
G
G
A

Gol Special
Saveiro, compl., top de linha
PointerCLI
Gol LO, 2p
Voyage Plus

01
97
93
91

G
G.
G
G

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

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

prata
charnpagne
verde

cinza

branca

azul

grafite
bordô

verde

bordô

cinza

bordo

bordô

azul

marrom met.

champagne
prata

4p, 1.0, compl. - d.h.

4p,VE,TE,LT,DT,AQ
v.e., t.e., limp., desemb.

cl �pc.
cf capota de fibra

limp. desemb., a. Q.
compl.
completo
4p, LT, DT, AQ
cornpl., gas.·
cf opc., gasolina.
álcool.

álcool,1.6

l.t., d.t., a.q.
cf opc.

v.e., t.e., a.q.

rodão.

Palio 98

Uno SX, 1.0 97

UnoSX 97

Kadett 97

Pampa L 1.8 96

Gol bola 1.0 Plus 95

Toyota Corolla 95

Vectra GLS 94

Uno Mille Elet. 94

MonzaGLS 94

Escort Europeu 93

Parati 1.8 92

Saveiro 92

Goll.8 91

Parati,1.8 91

Verona GLX 90

Jipe passeio 58

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

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e.
Uno Mille, limp. desemb.,

Santana GLS, 2p, compl.
Gal MI 1.0, 4p
Gal MI, 1.0, a.q., L.t., D.t.
Goll.0

.

Gol S, 1.6, álcool

vw

99
91

00
99
97
94
85

00
99
97
95
95
95
94
92
92
91

98
93
92
91
90
89

branco
prata
verde mel
branco
branco
branco
prata
bordô
branco
verde mel.

chumbo
bordô
azul mel.
vermelho
dourado
cinza

azul

prata
prata

FORD

Clio 1.0, 4p, compl.
Toyota Bandeirante mod Jeep pI 5 pessoas

01
84

Gol MI1.6, gas.

MonzaGl2.0

EscortGl, gas,

Kadett SlE 1.8 gas.

Gol Cl, 1.6, gasolina

Monza Sl/E,)..8
Monza SlfE, 1.8, álc.

Opala 4cc, relíquia, gas,

Fusca 1300

372-0676
RUA JOSÉ THEOOORO RIBEIRO, 651 - ILHA OA FIGUEIRA

98

97

94

91

89

rsa Sedan 1.6, d.h., Okm, emplac. Branco
minhonete Mussa, 4x4, mecânica. Prata

lOcabinada 2.8, compl:

cinza

vermelho

bordô

azul
aminhonete Mussa; 4x4, a
eetra GLS, comot.
·250 XLT,' comp!., couro

marrom

89.

87

86

78

78

branco

bege

azul met.
Prete
Branco

Azul

branco aser 2.5, cotnpl., turbo diesel:.
MW325i

.

branco

Palio,4p
Palio,2p
Tipo, 2p, compl.
Gol, 2p, 1.0
Monza SlE, 2p
Monza SlE, 2p
Uno Mille·
Fusca
Fusca
Fusca

Kombi, envidraçada
Elba

Gol, motor AP
Gol, motor AP
Gol, motor CHT
Gol, motor CHT
Kadet SlE

Buggy
Caravan Diplomata

99
00
94
96
88
87
96
76
80
76
84
90
83
84
91
92
89
93
89

99

97

96

95

94

93

92

92

91

91

80

80

76

R$13.500,00
R$12.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.300,00
R$13.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$26.000,OO
R$ 4.200,00

R$ 2.000,00
R$11.000,00
R$ 2.200,00

Corsa Wind, 2p
Tipo 1.6, 4p
Kadett GL, 2p
Fiesta,2p
Uno Mille Eletronic, Ap
Parati ÇL, 1.8, 2p
Chevette DL, 1.6"
Opala Comodor04.1,4.
Prêmio,2p

...

Gol ci, 1.6

97
96
95
95
95
94-
92.
91

",,',,90
89
88

"Demais modelos novos e
semlnovosconsulte-nos

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

Ka cinza

vermelho

amarelo

98 G
97 G

97/01 G
95 A

97 G
96 G
96 G
95 GNV
95 A

95 G
95 G
95 G
94 G
94 G
94 G
94 G

93 G

93 G
93 G

90 G
89 A
89 G
88 A

86/91 O
85 G
85 G

72 G

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb.
Corsa Sedan, GL, 1.6; 4p, v.e., t.e., alarme
Vectra GLS, 2.0, compl.
Vectra GLS, 2.0, compl.
Corsa Wind, t.e., desemb.
D-20, compl.

.

Corsa Wind
Apolo 1.8 a. q., desemb.
Monza SLE, 4p, compl.
Kadett SL, desemb., Pers.

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

Escort Hobby 1.6
Verona 1.6, a.q., Desemb.
F-1000, diesel, motor MWM, v.e.
Escort GL 1.8, a.q., d.t., I.t.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

Palio ED
Kawasaki ZX7

Voyage 1.6
Quadriciclo
Gol1.0Plus
Tempra HLX, compl.
Ranger STX cab estendida compl.
VoyageCl 1.8. alc.
Mitsubich N-13 compl. e pers.
Audi 2.8e S2 top de linha
Corsa ct 1.4
Escorll1.6
Fiorino Pick-up 1.0
Escorl Hobby 1.0
Corsa 1.0
Go11.0

Omega GlS, cornpl .. cl teto
Escort Xr3 equipada cl teto 2.0
Verona GlX 1.8

cinza
vermelho

branco

prata
preta
prata
preta
preto
roxo

cinza
branco

dourado

roxo

verde
bordo
vermelho

prata
prata
azul

azul
branca

bege

FINMCIlIA
"" Votorantim 1 finanças

Belina l 1.6
Uno CS, 1:5, equipado, banco couro
Escorll1.6
0-20. cabo dupla. compl.
Uno CS 1.3
Uno CS 1.5
Fusca 1500

preto
azul

Clio RT Cinza

Preto
R$ 24.000,00
R$ 19.500,00
R$ 18.500,00
R$ 22.500,00
R$ 10.300,00
R$ 11.500,00
R$ 12.300,00
R$ 9.800,00
R$ 9.600,00
R$ 8.800,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.800,00
R$ 13.500,00
R$ 8.600,00
R$ 6.300,00
R$ 8.500,00
R$ 3.700,00
R$ 4.500,00

, .

negocl.os
neste espaço!

: •JIIar;'''o .

"U�ÔMÓVEI$
.

2002
2001
2000
1999

1997
1997
1997

1996

1996
1995
1995

1995
1995
1995
1994
1994
1993
1993
1984
1989

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

Gol Plus GIII Compl.
Megane RN

Marea ELX

Branco

Cinza'
PrataKa

Gol CU 1.6 Vermelho

Tempra SX compl.
Goll.0i

Cinza
Vermelho

Escort IGL 1.8 Branco
Cinza
Azul

Corsa Wind
Gol Plus 1.000i
Astra GLS Vermelho

Escort Hobby, 1.0
Tipo SLX 2.0

Branco

Vermelho

Bege
Azul

Vectra GLS
Monza GL 4p
Elba Weekend IE, Branca

Versailles Guia, compl.
Escort L

Buggy

Cinza
Verde
Amarelo

Santana (>L 1.8
Verona GLX 1:8

�::>::Log!Js,:::1;8.
"', '\

'

'. ""'LoguS,'1.8
,Escort 1.6..

..

;'>"
", Monza SLI:: cornp!, '4p

.

.Fusca
..

86
Fusca 75'

.

Fusca ',. 72

Kadett; 93
Kadett 93
Uno CS 88
Uno CS 89 Branco
CG Titan

.

96 Azul

CG Titan . 01 Pratá .

�� � B.
Strada 200 00 Roxa

Rua Ângelo Rubini;i77'�� Barra, do Rio Cerro (defronte Posto Km,7)

Seja parceiro
\

da BV Financeira
e faça ótimos

, .

negocias
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

:
'

I

QUINTA-FEIRA, 15 de majo de 200) Q

\

oferece servir '.'.
. �OSna '

. .. .:S areas
v' Fotografias
Y para catálogos;
Y

.

industriais;
Y cobertura de eventos;

I
de� Ox

Ce

VI
mi

1,

I
AI

�e
2:
Va

AI

pe
1:

l''-

Y casamentos.

v' Vídeos .

Y vídeos institucionais;
Y educativos;
Y treinamento e segurança;
Y divulgação ,e apresentação de projetos;
Y

.
vts comerciais; \

4 coberturas de eventos.

..

Rua Leopoldo Manhke, 55 - Centro
Lat. Barão do Rio Branco - [araguá do Sul

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



100J QUINTA-FEIRA, 15 de maio de 2003

r--._

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOCALlZAÇÃ,O

DE JARAGUA?

ROY�

Oxx11 6976-9448- cl
Cecília.

VENDE-SE - casa antiga de

madeira nativa. Tratar: 379-
1207.

IApartaQlent

ALUGA-SE - quitinete cl 4

peças, cl água e luz. R$
230,00. Tratar: 371-0462 cl
Valdirene.

ALUGA-SE - quitlnete cl 2

peças, cl água e luz. R$
130,00. Tratar: 371-0462 cl

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversos metragens)

Consulte nossos

prazos de
pagamento.

CONsrR�L ti
"Inovando Conceitos de Vida" �
Valdirene.

BARRA VELHA - vende-se. R$
60�000,00. Tratar: (47) 446-
0242 cl Nelson.

BARRA VELHA - vende-se,
centro, frente pI o mar, área

212,67m2, cl suíte, 2 dorm., 2
bwc, cOZ., 2 salas, 2 sacadas,
churrasqueira. Tratar: 370-
2000 hor. comI.

CENTRO vende-se,
coberutra el piscina, área

403,86m2, 1 suíte, bwe el
hidra, eloset, 2 dorm., sala,
coz., 3-saeadas, 3 bwe,
churrasqueira. Tratar: 370-
2000 hor. comI.

CZERNIEWICZ - vende-se, el

,

E O consórcio de Imóveis

com pagamento só de 50%

até ser contemplado

Visitem-nos

@)Caraguá
371-4000

CORREIO DO POVO 9

Mais Qualidade
-

. .

..� Para o lar e para a Indústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas,
Aquecedor Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis,

Moldes para velas, Chapas em geral,
Churrasqueiras, Baldes, Mictórios, Proteçêo para
parabólicas, Corte e dobra de chapas, Funilaria

Industrial em lnéx, Galvanizados e Alumínio. Além
de diversos outros produtos, Consulte-nos.

'ECNe
CALHAS
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A rECNO CALHAS

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

95m2, 2 dorm., 1 suíte, sala,
eoz., bwe, lavanderia e sacada,
rua Ema Ziemann, 3º andar,
304. R$ 59.000,00. Tratar:
371-8116 ou 9124-2786 el
Marlene.

ITAJUBA - vende-se,
mobiliado, a 300mts do

mar, el 2 dorm., sala,
copa, cozinha, trea de

serviDo, sacada, 1 vaga
de garagem, s a l .o de

festas. R$ 40.000,00. Ou
troca-se por casa ou

apartamento em Jaraguá
do Sul. Tratar: 9113-9163

el Luci ane ;'

GUARAMIRIM - vende-se,
bem localizado, próx. Fameg,
el 83m2, 2 dorrn.isata. eoz.,
bwe, lav. garagem. Ou troca

se por casa em Jar agu á.
Tratar: 9909-0502 ou 275-

3708.
LOT_ CAMPO SAMPIERO -

-vende-se, nova, el piscina,
82m2, 2 dorm., bwe, varanda,
piso cerâmico, sala de jantar
e TV, eoz. mobiliada, toda

murada e jardinamento,
terreno el 560m2• Tratar:
9973-5510.

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

UNERJ.
- Construção num terreno em declive com frente I pavimento e parte
de trás com 2 pavimentos, permitindo fácil ampliação.
- Excelente acabamento.
- Venda pormotivo de mudança.
- Valor: R$67.000,OO

.

- Contatos: 9111-0081/ 372-0080cl Rafael ou Daisy

ITAJUBA - aluga-se, Cond.

fechado, de frente pI o mar,

pI até 6 pessoas, cl sala de

jogos, churrasqueira, piscina,
cancha de bocha. R$ 50,00
por dia. Tratar: 9962-8186 el
Luciane. PRECISA-SE - alugar apto ou

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

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

DMINISTRADORA RESPONSÁVEL

Consórcio Battisfella
fmp1$$O do ConglOll"\41f(Kjo 8atMt(lna

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO QUINTA-FEIRA, 15 de maio de 2003 U

VENDE-SE • PRAIA CAMBORIU
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo
R$ 75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Garagem Privativa - Pertinho
da Praía - Sacada com vista para o Mar - Ótimo Negócio. R$120.000,00
Apartamento - Lindo Apartamento - Frente ao Mar - 3 Dormitórios

(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobiliado -Linda vista
Panorâmica de toda Av. Atlântica. Apenas R$180.000,00
ZELlO BURATTO - (47) 9983-5920 - (47) 367-1993/ CRECI296

CENTRO - vende-se, cl
4.500m2, área construida de

900m2. Tratar: 9953-9966.

quitinete, cl 1 quarto e demais

dep. cl garagem, no centro ou

próximo. Tratar: 9125-9424.

LOT. VERSAILLES - vende-se,
com 15x30mts. R$
35.000,00. Tratar: 370-

6313 cl 'Beatriz.PROCURA-SE - quitinete pI
alugar ou apto pI dividir.

Tratar: 371-0947 cl
Fabrício.

VILA NOVA - Vende-se área
de terras de 31,00m x

32,15m = 1.003,95m2,
situado no final da Rua 125

(Carlos Kupas). R$
65.000,00 à vista. Tratar:

(47) 275-6363 ou (47) 9102-
0009, cl Santiago. Creci

VENDE-SE - de alvenaria, cl
9 cômodos, terreno cercado,

- 3359/SC
---------------------

de 18.000m2• R$ 35.000,00.
Tratar: 375-0340 c/·
Vanderlei.

UBATUBA - vende-se ou troca

se. Tratar: 275-2130 ou 9112-

0509 cl Carlos.

VILA NOVA - Vende-se área

de terras de 18.000,00m2,
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 �elo CUBo

BARRA DO SUL - vende-se.

Tratar: 275-2169.

Permita-se por outros

imóveis de menor valor ou

por veículos. Tratar: (47)
275-6363 ou (47) 9102-

0009, cl Santiago. Creci

3359/SC

empregos
APOSENTADO - precisa-se pI
distribuição de panfletos.
Tratar: 275-0075.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se,
de vendedores com experiência'
na área de consórcios, ótima
remuneração. Tratar: 371-

8153.

PROCURA-SE - pessoa cl
boa atirude pI trabalho em

tempo integral ou parcial.
Tratar: 275-3122 ou 9955-

9782.

SUPERVISOR - oportunidade de

negócio pI supervisor e

distribuidor. Tratar: 9905-

1806.

VENDEDORES - empresa
Educart precisa de

vendedores. Tratar: 371-

0338 ou 9905-2663 cl
Vanessa.

VENDEDOR MARKETING -

precisa-se. Tratar: 273-1585 cl
Leonides ou Fernando.

III' Procura
OFEREÇO-ME para
trabalhar como revisora,
dobradeira, auxiliar, corte,

embalagem. Tratar: 373-3787.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como auxiliar de cozinha ou

mensalista cl experiência.
Tratar: 276-3199 cl Jô.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista. Tratar: 370-

6719 cl Carlos ou Sonia.

OFEREÇO-ME - pI limpeza de

caixas d'água. Tratar: 370-

6719 cl Carlos.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como diarista ou empregada
doméstica. Tratar: 9104.
5510.

VENDE-SE _. loja de

confecções, cl estoque e

móveis, ótimo ponto, aluguel
acessível. R$ 10.800,00.
Tratar: 371-5512.

BARRA DO RIO MOLHA -

vende-se, cl 38.000m2, cl
sobrado, 3 dorm., sala, coz.,
+ dep. R$ 65.000,00 à

vista. Tratar: 370-9135 cl
Valmir.

RIO DA LUZ - vende-se,
com 543.000m2, com área

para plantações, lagoa,
piscina. R$ 0,70 o m>.

Tratar: 9992-7155 com

Jean.

PRECISA-SE de

c h á c a r a para u m c a s a I e

um f i I h O. T r a t a r: 273-

5 O 5 8 c om N e i d e o u

Gi I mar.

OFEREÇO-ME - pi trabalharei
facção, serviço e máquinas.
Tratar: 370-0604.

OFEREÇO-ME - para trabalhar
como corretor de imóveis,
possuo referências e CRECI,
nº 9238. Tratar: 372-3922
ou 9122-4198.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como diarista, na segund&
feira a tarde e quinta- feira
de manhã. Tratar: 9963-
8497 cl Alexsandra após as

17hs.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como zeladora ou diarista.
Tratar: 370-5786.

OFEREÇO-ME - pi lavar roupa
em casa. Tratar: 370-7594 cl
Helena.

o prédio:
Tnbnlnçdo agua uuent« - Churrasqueirn /111 SIIC/1lltr

Opçiio 2 vagas de gamgelJl
. Opçíio garagelJl cjdep. Privativo
Completo sisiein« de segurança

Localização do Prédio: Rua Leopoldo
Perto do Clube Beira IÚ(l

70 meses para pagar
R$ 15.()()O,OO entrada

saldo direto cf" Construtora

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070
R Marechal Deodoro da Fonscül, 972 ,

I�()yIlI B(lrg O! li ler - Jaragllâ do Sul- se

CONSTRU5eL
"Inovando Conceílos de Vida'

3 Dorms.
(selLlfol�1 Suíte)

Sala de jogos, Sala de ginástica, Sauna clambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Home Theaier,

Piscina adulto e infantil, Playground,
A1mbientes decorados e mobiliados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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lal

da
14· TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM ALIMENTOS
senac

CI
IS.

lal

IS,

�i Rua Adéliu. Fischer, 303
_ Fone/Fax: 370-0251
ai jaraguadosul@sc.senac.br
1&

;� PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
as

I 15h -, 19 a 23/05 2'aS' 19h às22h R$130,00

,ai
PPCP 1 - Planejamento, Programação e

20h 19 a 23/05 2'aS' 1 8h30 às 22h30 R$160,00
Controle de Produção.

a, Desenvolvimento Profissional em Gestão
4Oh' 24/05 a 21/06 Sábados

8hàs12he
R$320,00

Financeira 13h às 17h

Assistente Administrativo 120h 26/05 a 01/10 2'e4' 19h às 22h 1 +5xR$120,00
Vendas 110� 27105 a 02110 31!e5ª 19h à� 22h 5X R$110,00

pa Técnico em Transações Imobiliárias 870h 02106103 a 1212004 2'à5' 19h às 22h 1+19 x R$170,00

cl Técnico em Enfermagem 1800h 02106103 a 0612006 2'aS' 19h às 22h
)

R$189,00I mensais

Redação Empresarial 30h 02a 13/06 2'aS' 19h às 22h R$160,00
r.kJntagem e Manutenção de 44h 07/06 a 02108 Sábados 8h às 13h R$ 400,00 ou 1 +4 R$92,0

I
Microcomputador
Técnico em Alimentos 1960h 16/06 a 0312006 2'a6' 19h às 22h 1 + 32 x R$ 205,00
Técnicas de Negociação 15h 23a27/06 2'a6' 19h às 22h R$130,00
Transporte e Despacho + Despacho 110h 01/07 a 04111 3' e 5' 19h às 22h 1+4 R$110,00

-
Intemacional

I Prática Cambial + Operação Càmbio 110h 02107 à 03111 2' e 4' 19hàs22h 1+4 R$110,00
Televendas 15h 07 a 11/07 2'a6' 19h às 22h R$130,00
Oratória II 16h 21 a 25/07 2'a6' 19h às 22h R$130,00
Instrumentador Cirúrgico - (auxiliar) 240h À definir 1+ 5 x R$130,00
Operador de Microcomputador 60h À definir 2'a6' 9h às 12h R$ 360,001 5 x R$ 73,00
Banco de Dados Access 36h a definir Sábado

,
13h às 1SH R$ 290,00 1 1 +2 R$ 98,oe

40h A definir 5', sáb. e dom. a definir R$350,oo

CORREIO DO POVO 11

Curso da Unerj que
estimula aprimoramento
de textos inicia no Sábado

O curso é direcionado a acadêmicos, professores,
secretárias e demais interessados, e terá duração de 8

sábados. As aulas iniciam no próximo sábado, dia 17,
na Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul), no
horário das 8h30 às 12 horas.
O objetivo do curso é de incentivar a produção de texto

abordando modalidades de uso da língua, estrutura e

funcionamento da comunicação, o tripé da
, -

comunicação, coerência a coesão textual, texto e a

construção dos sentidos, acertos e desacertos na escrita, ,

texto formal e o texto criativo.

Últimas vagas

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@unerj.com.br

VENDEDORES (as).
,

,

Maiores informações l

RBQUISITOS
-,

Experiência em venõas (externas)
Fluência verbal
Veiculo próprio

IDaDe minima 2.2. anos

VontaDe De vencer/venDer

.......

'-

\

VANTAGBNS

Salário fixo
Otima comissão

Premiação.
Cursos/treinamentos

Acompan�amento gerêncial
.e muito mais)

Silver Serviços Ltda 1'v1::E

R..epreser1tar1-t:e p/ Jarag-u..á do SL1-1 e Região
Prod-u..to: COr1sórcio LJ::r1i,ão (carros/motos etc)
R..:-u..a: João Jar1u..ário A..yroso, 80 - sala 03

�71-815� (Bairro: Jarag-u..á Esq-u..erdo- � _ �
�

�
__

�
__

S �(_1?__r_o_'_�__i_m_,_o a_o A._
__t_a_c__a_cl��__o__L__."U..__��) ��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Informática
Serviço de tira-dúvidas on-line via telefone ou e-mail das 8h
às 21 h de segunda a sexta-feira e aos sábados das 08h às

17h 30 mino

imettreinamento@ieg.com.br: resposta em até 24h

Fone: 275-000 I : pronto atendimento

Serviço Gratuito

Profissional em
Artes Gráficas

Profissional em

Profissional em
Comércio Digital

SolidWorks

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

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

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.

Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft

e Macromedia.

Cursos eTreiname ..... tos

Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e
.

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

colaboradores até a escola. O IMET vai até você.

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

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

Você pode adquirir quantas horas você quiser.

Profissional em Redes e

M icorcomputadores

Profissional em

Administração

Profissional em
Secretariado

CursosVIP

Inglês

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



rlfa incorpora linguagens cênicas
lOconcerto de inauguração
crobacias, balé clássico, dança contemporânea
aança de caráter são estilos que vão compor a

rresentação de coreografias do Grupo de

xperimentação Cênica no concerto de

auguração da S caro

grupo é formado por 19 bailarinos, entre 15 e

lanos de idade. A diretora do departamento de

ança da Scar, Lisa Jaworski, explica que o

nbalho dos bai larinos não se I imita aos

reparativos pa ra o co nce rto i naug u ra I. "A

roposta é estruturar no Município uma

ompanhia de dança, utilizando diversas

� 'nguagens cênicas e de multimídia, criando um

rabalho c
ê

n ic o diferenciado em Santa

atarina", enfatiza.
I bailarinos são de grupos independentes e de
�Iégios de Jaraguá do Sul, que já tiveram a

rortunidade de participar de festivais estaduais.
idéia do grupo de dança foi desenvolvida há dois

nos, enfatiza.

"Usei apossibilidade da lei de incentivo à culturapara ajudarna construção da Scar. Considero esta
obra de vital importância para a difusão da cultura de Jaraguâ do Sul e do intercâmbio cultural com
outras cidades de Santa Catarina e do Brasil. Fiz parte da Comissão de Construção da Scar, como
contador, até o ano passado, e acredito no potencial do Centro Cultural deJaraguâ do Sul como

. difusor eprodutorda cultura."

H i lário B ruch, empresário

"O que me sensibilizou no sentido de também querer colaborarfinanceiramente com a construção da
nova sede da Scarfoi o espírito comunitário e a valorização da cultura regional, que,finalmente, tem
um meio de expressão. Acredito que a Scar sempre vai representar o sentido coletivo e comunitário

entre aspessoas que se interessampelamelhoria da qualidade de vida em Jaraguá do Sul, uma cidade
quemerecia uma obra dessamagnitude."

Ademar Menegotti, empresário

"Oprimeiro passo, quefoi a construção da Scar,já está dado, mas o verdadeiro desafio começa agora.
Um deles é o incentivo àparticipação da comunidade nos eventospromovidos daquipara afrentepela
Scar. Não basta para o desenvolvimento de Jaraguá do Sul que apenas alguns segmentos estejam no

ápice. É necessário haver um equilíbrio entre os setores, para que aconteça a disseminação da
cultura."

Vicente Donini, empresário

ura
Um dos lnqredientes mais importantes

para a formação de cidadãos.

Investir em cultura é uma delícia, A Duas Rodas sabe

disso e desde o começo apóia a in iciativa de ampliai' as

opções cu Itu rais, com a construção do Centro Cultural

e todas as atividades desenvolvidas pela SCAR. Somos

parceims quando a idéia é contribuir com ações que

desenv�lvem a cidadania, formam opiniões,

Incentivam talentos e promovem educação, Tudo isso

tem um sabor maravilhoso, Experimente,
.J

Duas Rodas Industrial.
Ap . -

oradora e parceira do
Centro Cultural de Jaraguá do Sul. ,-Duas Rodas

Industrial

Centro Cu[tura[De Taraquá (j)O SUe
Marco De Uma Geração

Grande Concerto Inaugural
dias 17,18, 24, 25, 31 de maio
e dia 1° de junho, às 20:30h.

Exposição Perspectiva 2003

Entrada Franca. Reserve
seu ingresso numerado

das 14 às 2qh. Fone (47) 275-0610

Jorge .Czerniewicz, 160
fone: (47) 275-2477
scar@scar.art.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Gertrudes Sasse, ao lado da neta Gabrieli, aniversariou
ontem. "Uma pessoa tão especial merece uma homenagem,
Você é tudo para nós, pois sabemos que podemos contar

sempre com seu carinho e dedicação". Parabéns de seus

familiares e. amigos

As ganhadoras do concurso Garota Nova Era 2003, realizado
no último sábado, na Boate Notre. Segundo lugar, Suélen
Baranowsk (E), primeiro 'Iugar, Camila de Lima, e, terceiro

lugar, Kátia Luiza Schopping

Altamir R. de Souza

o aluno Cristian Peracchi dá Silva, da
EMEF Anna Tôwe Nagel, classificou-se
em 5° IU.9ar no 6° Festival da Canção,
realizado no dia 9. A escola também ficou
em primeiro lugar como a melhor torcida

Aniversaria,
hoje, Gisele
Stein Paulus.
Parabéns é o

que desejam
seus pais,

José e

Adelaide, seu
irmão, Gilmar,
e seu marido,

Dirceu

Mauricio Laube, da Cosmos Turismo,
esteve conhecendo Paris e volta com

muitas dicas da "Cidade Luz"

Alana Klein e Robson Manske comemoram,
hoje, 4 anos de namoro. Ela manda esta
homenagem com muito carinho -

Solange
Gadotte

completou
15 anos,
ontem.
Seus pais,
Amarildo
e Noeli,
lhe
desejam
felicidades

A equipe da üamyller, Grasi
(E), Eloísa, Luciano e Sandra,

desejam os parabéns para
sua colega de trabalho,

Eloísa (2aE)

AGENDA DA REGIÃO
JARAGUÁ DO SUL

Festa anual da Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz, neste final de semana. Com
muitas atrações, entre serviço de bar e cozinha, churrasco, frango assado, cachorro-quente,
strudel, pastel, santa missa, bingo, shows, bailes, jogos e muita diversão para toda família.

A Apae promove, neste sábado, Galetada, a partir das 12 horas, na Igreja Matriz São
Sebastião. Sua presença é muito importante.

O Sesc traz para Jaraguá do Sul o espetáculo de Minas Gerais: "Lusco-Fusco ou Tudo
Muito Romântico". Será neste domingo, às 20h30, no pequeno teatro da Scar.

, •

A comunidade Pastor Albert Schneider, do Bairro São Luís, promove, neste sábado, caldo
de cascudo. Será servido em dois horários às 12 e às 18 horas. Aproveite!

Soirée na Sociedade AI iança; após às 17 horas, com animação da Banda Só Virtude, em
comemoração aos 54 anos da sociedade.

Acontece, neste final de semana, festa anual na Comunidade Nossa Senhora do Rosário,
em Nereu Ramos. Com serviço completo de bar e cozinha, delicioso churrasco e música ao vivo.
CORUPÁ

Neste domingo, acontece festa anual na comunidade Evangélica Luterana de Rio Paulo,
com tradicional almoço e, à tarde, bingão.
- Baile'de aniversário e escolha da Rainha na Sociedade Esportiva Bolin Carioca, a partir
das 22 ho raso
MASSARANDUBA
17 - Baile público na Comunidade Católica São José, em Braço Direito.
17 � Festa e Baile de Rei na Sociedade Esportiva e Recreativa Onze, no União Patrimônio.
_18 - Festa anual Nossa Senhora de Fátima na Comunidade Católica, no Treze de Maio Baixo.
18 - Festa anual na Comunidade Evangélica Massaranduba 58, na Igreja dos Apóstolos.
SCHROEDER

Festa anual neste domingo, na comunidade Evangélica Luterana Redentor, do Bracinho.
Com muitas atrações, almoço, jogos e muita diversão.

Baile de Rei e Rainha no Clube de Caça e Tiro do Bracinho, neste sábado, a partir das 22
horas e será animado pela Banda Vibrantes do Paraná.

BODAS DE PRATA
------------.,.,.--�

Antônio e Maria Mocua comemoram
,

I

neste sábado, Bodas de Prata. A ce-
rimônia religiosa será na Igreja Nos
sa Senhora do Rosário. Após, os con
vidados serão recepcionados na Soci
edade Estrela. Felicidades!

PARABÉNS!
Adenor Hanemann aniversariou on

tem. Parabéns e felicidades de seus

fami I lares.

� .. _NlVEBSÁR.I
9/5
Silvio Valcanaia

11/5

Irls B. Pasold

Cynthya Bridaroll
Theobaldo Lange
Simone Vicenzi
Fernanda Bittencourt
Eliane Marli Engicht,
Mateus ,Saplinski

12/5
Ewaldo Zenke
Ivanir Colle
Rumilda Fiedler
Alzira Wolf Raduenz

13/5
Everton Sales
Carlos Alberto Sarti '

Orlando Ribeiro

14/5

Adriane de Carvalho
Eduardo Ehnke
Patricia Schinke

Bryan Gustavo Natali
Hedlinn Hornann

J anete S ch i ochet
Allan Carlos Fontanive

Solange Gadotti
Marcia Demathe Gabardo

15/5
Maria de Lurdes Mohr
Jean Paulo Cunha
Fabiana Wendorff G rutzrnacher
Milton Maiochi Junior
Carlos Fernado Minei
Idaclécio José Machado

16/5
Giovani Zanghelini
Humberto G rutzmacher
Mário Colle
Julian Alexander Knaesel
Ringard Hanemann

Lenira Cisz Pomianowski
Bernadete Bertoli
Vanderlei Alves Ferrei ra

Ana Efigênia da Veiga Rech
Zilma Manoela Caetano

17/5
Marina Luz

Heraldo Silva Bittencourt
Carina Keske
Harry Strelow

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Campanha de Inverno

inicia na' segunda-feira
]ARAGuA DO SUL - o

lançamento oficial da Cam

panha de Inverno 2003, que
inicia no dia 19 de maio e

termina no 6 de junho -

�emana da Unidade dos

Cristãos -, realizou-se na

ú1rima terça-feira, às 15 ho

ras, no auditório da Igreja
Matriz São Sebastião. De

acordo com a responsável.
pela Promoção Humana da

Comunidade Luterana do

Centro, Ema Ville, mais de

!DO familias estão cadastra

das para receber os dona

tivos referentes à campanha,
uma promoção da Igreja
Catolóca, Igreja Luterana e

Prefeitura deJaraguá do Sul,
�ue de maneira unificada

pretendem atender uma

parcela da população caren

te do Município.
O objetivo da campa

nha, de acordo com Ema,
é arrecadar colchões, casa
cos de moletom e de lã,
apatos, meias, roupas de
cama e cobertores, enfim,
todo tipo de agasalho que
,irva para dirimir o frio e

�ue estejam em perfeitas
condições de uso. Ema

acrescenta ainda que as do

ações podem ser entregues
nas igrejas católicas e

luteranas do Centro e bair-

ros, na Secretaria deDesen
volvimento Social e Habi

tação, na 'Prefeitura, no
Senai (Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial) e
nos Supermercados Brei

thaupt.
A secretária de Desen

volvimento Social e Habi

tação, Brunhilde Pasold,"afir
ma que o resultado da Cam

panha de Inverno do ano foi
a separação de 9 mil peças
de inverno, sendo que 4,5
mil foi destinada à Igreja
Católica, e a outra metade à

Igreja Luterana. "O que
constatamos nas campanhas
de outros anos é a entrega
de muitas roupas de verão,
que não são necessárias para
esta época do ano, haja vis
ta que os próprios carentes

vêm à procura de algo que
os proteja no inverno. Ou

tro fato desabonador é que
muitas roupas nos chegam
sujas e rasgadas, impróprias
para o uso", r�ssalta.

As comunidades consi-
. deradas mais carentes em

Jaraguá do Sul são: Três

Rios do Norte, Jaraguá 99,
Vila Machado, em Nereu

Ramos, Morro da Boa Vis

ta e Vila Paraná, próximo à

Estrada Nova. (JULIANA

ERTHAL)

GERAL CORREIO DO POVO 9

IiMÓVEIS: DELEGADO DIZ QUE HÁ NECESSIDADE DE INVESTIMENTO VOLTADO ÀS CLASSES}AÉDIA E POBRE

Corretores de imóveis discutem
, \

a eleição da diretoria do Creci
]ARAGuA DO SUL - Os

representantes do setor

imobiliário participaram
de uma reunião na sede da

AABB, na noite de terça

feira, para discutir a ques
tão da eleição da nova di

retoria do Creci/SC (Con
selho Regional dos Corre

tores de Imóveis de Santa

Catarina), prevista para o

, dia 25 de junho. O atual

presidente da entidade e

candidato à reeleição,
Gilmar dos Santos, diz que
já tem planos e metas para

�o próximo triênio (2004-
2006) paramelhorar a qua
lidade de serviço da clas

se. "N-a atual gestão pre

paramos diversos' cursos
para oportunizar à ingres
so dos profissionais neste

ramo, desta vez vamos ela

borar projetos, estimulá
los a efetuar cursos de apri
moramento de forma que

possam crescer ainda mais

no mercado de trabalho",
enfatiza.

Um dos mecanismos
de reciclagem menciona

dos pelo presidente é o

curso a distância, ofereci
do pela Escola Técnica

Max Pires

Santos apresenta as metas para a próxima gestão
l

Federal. Trata-se de um

ensino modular que permi
te mais aprofundamento
da técnica na área de com

pra, venda, locação de,
imóveis, entre outros as

suntos. ''A partir de agosto
ou setembro deste, ano,
ainda vamos oportunizar
cursos de comunicação,

expressão e oral, relações
humanas, disponibilizados
através do site do Creci",
informa. Além dos cursos,
Santos destaca a criação de

uma ouvidoria destinada a

corretores e comunidade

em geral, onde as pessoas

poderão efetuar suas críti

cas e reclamações. Será um

0300, com valor de R$
0,27 o minuto.

A eleição está agendada
para o dia 25 do próximo
mês, das 9 às 17 horas, nas

dependências da Acijs (As
sociação Comercial e In

dustrial deJaraguá do Sul).
O delegado regional do
Creci, Adejair Balsaneli,
enfatiza que todos os 110

corretores da Região do

Vale do Itapocu devem

votar.

Questionado com re

lação à demanda no se

tor imobiliário em

Jaraguá do Sul, Balsaneli
afirma que não se- pode
afirmar que há pouca
oferta e muita procura no

Município, porque existe

um investimento consi

derável no setor de cons

trução civil. "Nossa cida

de tem uma renda per
capta muito alta, o que
reflete na supervalori
zação dos imóveis. O que
deveria haver é mais in

vestimento destinado às

classes média para baixo,
para comportar a de

manda", diz. (FABIANE
RIBAS)

I
\

I!
�

Serão abordados as

suntos como a fundamen

tação teórica com base na

neurociência, princípios de

avaliação e terapia do

,processamento auditivo e

princípios do diagnóstico
di\'erencial do processa
mento auditivo. Inscrições
podem ser feitas com

Jordana, na Acijs, pelo tele

fone (47) 275-7012, ou pelo
e-mail jorda.na@acijs.br.
(JULIANA ERTHAL)

\

Processamento auditivo é tema de palestra na Acijs
]ARAGuA DO SUL -

"Processamento Auditivo"
é o tema da palestra que o

Núcleo de Fonoaudiologia
da Acijs (Associação Co

mercial e Industrial de Jara
guá do Sul) eApevi (Associ
ação das Micro e Pequenas
Empresas do Vale do Ita

pocu) promovem amanhã,
às 14 horas, no Cejas (Cen
tro Empresarial de Jaraguá-
do Sul). O evento é direcio-,
nado a profissionais da área

e terá como ministrante a

fonoaudióloga e doutora em

neurociências e comporta
mento Sheila Balen.

Sheila explica que o

processamento auditivo é

o conjunto de habilidades

auditivas que o ser huma

no tem para conhecer os

sons, discriminá-los, retê
los ou resgatá-los. A ma

neira de avaliação da de

sordem no processamento
é uma prática recente em

Santa Catarina, e apenas
três cidades disponibilizam
o serviço e posterior diag
nóstico do problema. As
atividades habituais são

prejudicadas com a mani

festação desta desordem,
,

como, por exemplo, uma
criança na sala de aula não

terá o mesmo desempe
nho se não consegue con

centrar-se, é inquieto e agi
tado em razão da dificul

dade 'de audição.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I POLÊMICA: POLíCIA LEVOU O RESPONSÁVEL' PELO DANO À DELEGACIA PARA REGISTRAR A OCORRÊNCIA

Incidente envolvendo autista
comoveu a comunidade de JS

]ARAGUÁ DO SUL-Um

incidente ocorrido no sába

do à tarde, envolvendo um

autista, comoveu a comuni

dade jaraguaense. Aficiona
do por bolinhas, o adoles
cente quebrou a vitrine da

Loja Safari, localizada no

centro da cidade, para pe
gar o objeto. O pai do me

nino, o aposentado Eires

dos Santos Coelho, 49 anos,
tentou o conter, mas não ti

nha força suficiente para se

gurar o filho. Desesperado
e com auxílio de algumas
pessoas que assistiram à

cena, chamou a Polícia Mili

tar para ajudá-lo. Dentro do
estabelecimento, o aposen
tado explicou para os poli
ciais que se tratava de um

autista e precisava apenas de

Fotos: Cesar Junkes/CP

Aposentado alega que pediu ajuda, e não para ser preso

auxilio para acalmá-lo.
- Pedi ajuda e eles aca

baram me levando algema
do para a delegacia, fui hu
milhado perante as pessoas
que estavam no local, na
hora do ocorrido. Meu fi

lho sentiu-se perdido na hora
"

que não me viu mais e foi

encaminhado sozinho para
o pronto-socorro -, diz o

pai do menino, indignado..

A versão que a Polícia

Militar difere em partes do

relato de Santos, principal
mente no que se refere ao

tratamento dos policiais
com o aposentado. "Não
houve humilhação. O pai do

. ..

meruno pnmelro se apre-
sentou como responsável
pelo adolescente e, na hora

de registrar a ocorrência, ele
disse que na verdade não era

pai biológico e que não iria

com eles à delegacia. Os
policiais têm de convidar a

pessoa a acompanhá-los,
mas se a pessoa se nega, vai

de qualquer forma, mesmo
que algemado. Independen
te de ter envolvido um

autista, aconteceu uma de

predação ao patrimônio
público e alguém tem de

responder pelo dano. Nes

te caso, o pai do adolescen

te", explica a tenente Arlene

Villela. (FABIANE RIBAS)

AMA diz que comunidade deveria lermais sobre o autismo
]ARAGUÁ DO SUL - Se nal Tatiane Regina Gomes, a vestir sozinho, tomar banho tamento do paciente - des-

os policiais foram arbitrári- falta de conhecimento é a e manter comportamento .
vio nas relações interpessoais,

os, se a comunidade ficou co- principal vilã contra os normal perante a sociedade. na linguagem, na comunica-

movida com o fato ou se o autistas. ''Ninguém lê nada a Trata-se de um caso isolado ção e nos comportamentos
pai .do adolescente envolvi- respeito desta deficiência, e a porque os demais, além do -, e o tratamento é realiza-

do no incidente de sábado maioria acha que o autista é autismo, apresentam defici- do com uma programação
não soube lidar com o autista, uma pessoa que possui ha- ência visual, surdez, retardo adequada e individualizada.

não é a questão levantada bilidades de um superdo- mental, problemas que difi- NaJVvU\, os alunos contam

pela JVvU\ (Associação dos tado em determinados as- cultam ainda mais o trata- com atendimento de uma

Amigos do Autista). Este suntos, mas} isso é raro de mento", explica. equipe interdisciplinar que de-
acontecimento serviu para acontecer", destaca. Além de a medicina não �envolve atividades pedagó-
mostrar o quanto a socieda- Entre os 17 alunos que saber o que causa o autismo, gicas de socialização e trata-

de não entende o que acon- estudam na JVvU\, um peles aindanão conseguiu desenvol- mento nas áreas de neurop-
tece com uma pessoa autista desenvolveu habilidade de ver um tratamento efetivo siquiatria, psicologia, psicomo-
e não se interessa em ter co- ler, escrever e falar em inglês, para combater o distúrbio. O tricidade, pedagogia, fonoau-
nhecimento sobre. Na opi-, fluentemente. "Mas, em diagnóstico é feito com base diologia, terapia ocupacional
nião da terapeuta ocupacio- compensação, não sabe se na observação do compor- e fisioterapia. (FR)

Polícia prende acusados
de praticar assalto em JS

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe de investigação das

polícias Civil eMilitar pren
deu em flagrante, na noite
de segunda-feira, por vol
ta das 19h30, duas pesso
as que foram acusadas de

praticar roubo e estavam

fugindo do local. O assal

to aconteceu no Mercado

WalterMarquardt, localiza
do na Rua Bertha Weege,
no Bairro Gàribaldi. No

local, os dois marginais,
encapuzados e armados

com revólver calibre 38,
renderam o proprietário
do estabelecimento co

mercial e levaram um

montante de US$ 67,00,

R$ 50,00, além de R!
50,00 em cheque.

Depois que se evadi.
ram do mercado, os do.
nos do estabelecimento
comunicaram a polícia e a

dupla foi autuada em fla.

grante próximo à Delega.
cia de Polícia Civil de

Jaragui do Sul. Luciano
Schneider, 23 anos, e Mar·
ceio Felício, 22, ambos de

Joinville, foram ouvidos e

encaminhados ao presídio
do Município, onde aguar·
dam- julgamento.

Segundo inforrnaçôs
da polícia, Schneider cum
pria albergue na cidade de

i

Joinville. (FR)
,

Dupla acusada de assalto foi detida e levada ao presídiO

GuARAMIRIM
ADMJNISTIAÇÃO �'1 � 20D4-

Trabalho e Thmsparência

LOTERIAS
Quina

concurso: 1145
24 - 27 - 44 - 61 - 70

Loteria· Federal
concurso 03733

1° - Prêmio: 27.995
2° - Prêmio: 10.224
3° - Prêmio: 1 9.705
4° - Prêmio: 51.371
5° - Prêmio: 68.237

o
Em apenas dois anos com a inauguração dos Centros de Educação
Infantil "Maria Domênica Peixer", e "Paula Reinert Feldmann" e a

ampliação no Centro "Maurita Maria Rosa", aAdministração de

Guaramirim duplicou o número de vagas na Educação Infantil,

passando de 210 para 420 crianças atendidas.

Megasena
concurso: 462

17 - 19 - 22 - 26 - 27 - 48

Lotomania
concurso: 315
02 - 08 � 11 - 1 7 -

18 - 22 - 32 - 35 -

39 - 40 - 45 - 46 -

53 - 55 - 62 - 65 -

68 - 76 - 91 - 99
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Equipe Malwee de .

• • I' ,...._,

blClcross e ,campea
}ARAGUÁ DO SUL - Os

pilotos do grupo Malwee

de Bicicross sagraram-se
I,

camp'eões por equipe da
).

primeira etapa do Campe
Donato Sul-brasileiro de
a

Bicicross, disputada no fim
(.

de semana passado, na ci
(.

dade de Sapiranga, no Rio
e

Grande do Sul. Os jara-
guaenses apresentaram ex

[-
celente nível técnico, se

gundo informações do di
e

retor da modalidade, Val-
10

dirMoretti, superando to-

dos os adversários. Além

da liderança da competi-
;,

Ião, por equipe, á Malwee
n·

ficou vice-campeã por clu-le
be, registrando no final 12

campeões, 12 vice-campe
ões, oito terceiro coloca

dos, um quinto lugar, en-

tre outras posições.
Ao todo, os atletas

trouxeram para J araguá
do Sul mais 41 troféus.

Entre os destaques, Mo
retti salienta o desempe
nho de Salete Moretti,
campeã na Cruizer 40/44
e vice-campeã na catego
ria Junior Cruizer.

A próxima etapa está

ag�ndada para o mês de

setembro, na cidade de

Toledo, no Paraná. A tercei

ra e última etapa acontece

em outubro, no Parque
Malwee. O grupo Malwee

tem outro compromisso
ainda este mês, dia 24, na

segunda etapa do camp�o
nato estadual da modalida

de, marcada para acontecer
em Jaraguá do Sul. (FR)

SELEÇÃO CATARINENSE DE ATLETISMO

Os atletas da FME/Malwee, Diego Ricardo Peiter e Sally
Mayara Siewerdt, estão convocados para integrar a

seleção catarinense que vai disputar o Campeonato
BrasileiroJuvenil de Atletismo, a ser realizado no próximo
final de semana (17 e 18 de maio), na cidade de Londrina,
no Paraná. Os dois participam das provas de 100 metros
rasos e de revezamento 4 x 100 metros e 4 x 400 metros.
ITÁLIA- As atletas Stephany Zapella e Luana Rodrigues
Francisconi embarcaram no sábado passado para Roma,
na Itália, onde participam da fase internacional dos Jogos

lio da Juventude Italiana, que acontece de 24 a 30 deste
mês. Stephany compete na prova de 80 metros com

barreira e Luana disputa salto em altura.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe"O

I.)O.VO q."tte.' co.
nhece

1.1ao seu Deus se

tornard forte
e fUTá proezas"

1) '.1 11 �7
Rua: Max Wilhelm, 289 - 8aependi ,

_______:,',"ltO ._ ="�.:,_Cen!L�u6 doS� 370-61821

�

I
.. "' __ . �_"'_"� � '_�__."".".. _" __ .. _,._�._"_�_..__

;
__ ,__C9���lº_ºº�_O_VO_l! !
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Malwee parte para defesa da II

liderança dos jogos estaduais

ESPORTE

• CATARINENSE: ONTEM, O TIME JARAGUAENSE VENCEU A HERING, DE BLUMENAU, POR 3 A 1

JARAGUÁ DO SUL -

Numa partida em que sou

be impor melhor qualidade
técnica, aMalwee conseguiu
derrotar, em casa, ao São

Paulo, por 3 a O, e terminou
a fase classificatória do gru

po A da Liga Nacional de

Futsal em segundo lugar,
somando 42 pontos. O pri
meiro lhgar ficou com a

Ulbra, de Canoas, do Rio

Grande do Sul, com 45

pontos. A tabela para a pró
xima fase da competição,
quando os adversários serão

Ulbra, Atlântico, de Erechim'
(RS), UC:S, de Caxias do Sul

(RS) e Barueri (SP), deverá
ser anunciada no final de se

mana pela CBF (Confede
ração Brasileira de Futsal).

A comissão técnica da

Malwee trabalha com o

reinicio da competição para
o dia 19 de maio, já que nes
te fim de semana a seleção
brasileira irá participar de um
torneio em São Paulo: O téc

nico Fernando Ferreti con

firmou que o goleiro
Franklin e os alas Fabiano e

Falcão, todos da Malwee,
estarão entre os convocados.

Na partida contra o São

Paulo, o técnico Fernando
Ferreti procurou manter a

mesma estratégia que carac

terizou o time nos dois pri
meiros meses de competi
ção: revezamento de todos

os atletas em períodos cur

tos de tempo. A vitória co

meçou a ser construída aos

Resultados da 12a rodada da Liga de Futsal

Horst Baümle �

Malwee impôs qualidade em quadra, com o time de SP

2'14", através deMarcelinho,
que concluiu um passe de

Xoxo após jogada individu
al pela ala direi ta. '

Depois de muito tentar, a

Malwee somente chegaria ao

segundo gol aos 12'28", atra
vés deJúníor, que desviou um
chute de Franklin com a ca

beça, e o goleiro Tom acabou

falhando ao tentar defender a

bola.

O segundo tempo mos
trou que a característica da

partida seria mantida pelas
duas equipes ao longo dos

10 primeiros minutos, Com
as duas defesas desarman

do bem quaisquer jogadas
ofensivas, a partida parecia
definida quando, aos 15'38",
Marcel girou na frente da

defesa paulista e bateu no

ângulo direito de Tom, fa
zendo 3 a O. Ao final do

jogo, Ferrcti definiu a

Malwee como bastante ho-

mogênea nesta primeira fase

da Liga Nacional de Futsal.

"Conseguimos manter a

gualidade e o equilíbrio. É
um time gue está bastante

, homogêneo e que tem boas

perspectivas para a segunda
fase. Na realidade, a Liga
começa agora", finalizou.

ESTADUAL - Ontem à

noite, pelo Campeonato Es
tadual de Futsal, Divisão Es

pecial, a equipe Malwee en

frentou o time da Hering, de
Blumenau, e venceu por 3 a

L No sábado, no ginásio de

esportes do Parque Malwee,
os jaraguaenses vão receber

o São Miguel do Oeste. O

time será dirigidQ pelo auxili

ar técnico Flávio Cavalcante.

Jogando pela 12a rodada do returno

da Liga Futsal, a UCG/Palmeiras/Goiás
empatou por 2 a 2 com o Atlântico/
Erechim, na noite de segunda-feira. O
confronto foi realizado no ginásio do

Atlântico, em Erechim (RS). Com iss�, a
equipe goiana, sexta colocada do Grupo
B tom 17 pontos, encosta na quinto co

locado, o Internacional, que possui 18 pon
tos, na briga pela última vaga disponivel
\para a segunda fase. Porém, a UCG/Pal-
meiras/Goiás só depende de si mesma

para avançar, pois ainda tem um confron
tomarcado, enquanto o Internacional não
joga mais nesta etapa. As outras vagas do

Grupo B foram conquistadas pela Poker/

Maringá/Amafusa, Carlos Barbosa, São
Paulo/São Caetano e ECB/São
Bernardo. No ginásio Poli SEI-Dom

Bosco, em Campo Grande (MS), SEI/
Dom Bosco 4 x 3 Poker/Maringá/
Amafusa; no ginásio da AABB 1, em São
Paulo (SP), AABB/Umbro 9 x 3 Minas

Tênis Clube; no ginásio da Ulbra, em Ca
noas (RS), Ulbra 5 x 4 ECB/São Bernardo;
no ginásio do Parque dos Camargos, em
Barueri-(SP), Barueri/Penalty/Pueri 4 x 3

Rio Verde/Fesurv; no ginásio Moringão,
em Londrina (PR), Londrina/AABB 1 x

O Carlos Barbosa; e no ginásio da Poli -

UCS, em Caxias do Sul (RS), UCS/
Multisul 7 x O Joinville EC/FME.

Vaipara Santa Luzia?
Vápej slalt

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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]ARAGUÁ DO SUL -

Esta semana teve início o

Campeonato EscolarMi
rim, promovido pela FME
(Fundação Municipal de
Esportes). A competição
envolve aproximadamen
te 1,7 mil atletas com ida

de entre 7 e 13 anos, re

presentantes de 30 escolas

das redes municipal, esta
dual � particular de ensino.
Na segunda e terça-feira,
aconteceram as disputas de
atletismo no masculino e

feminino. As instituições de
ensino campeãs foram

Colégio Divina Providên
cia e Escola Municipal de
Ensino FundamentalMa
chado deAssis, respectiva
mente.

No tênis de mesa, a

campeã geral das prova� foi

a EscolaMunicipalAlberto
Bauer, nomasculino, e Es
cola Municipal de Ensino
FundamentalRibeirãoMo

lha, no feminino. Na classi
ficação por equipe, quem
ficou em primeiro lugar no
masculino e feminino fo

ram os times do Ribeirão
Molha. No individual mas-

ESPORTE

Modalidade de basquete dobrou o número de equipes inscritas na competição deste ano

culino, primeiro lugar para mover atividades de lazer atletas aumentam conside-

Edson Bennert, do Alberto para os estudantes, estimu- ravelmente. O número de

_Bauer, e, no feminino, pri- lar a prática desportiva, equipes de basquete, por
meira colocação para Bár- fomentar a confraterniza- exemplo, dobrou este ano,
bara Bertoldi, do Colégio ção entre alunos, pais, pro- comparando com 2002,
São Luís. fessores e comunidade, somando 13 no masculi-

Os jogos do campeo- além de revelar novos ta- no, e 14, no feminino.
nato prosseguem até ama- lentos", destaca a diretora "Esse acréscimo é prove-
nhã, com as modalidades de Promoção e Eventos, niente do trabalho desen-
de basquete, vôlei, futsal, CleideMosca. Ela enfatiza volvido nos pólos espor-
handebol e xadrez. "O que a cada ano a participa- tivos" ,

afirma. (FABIANE

objetivo destes jogos é pro- ção e envolvimento dos RIBAS)

Malwee fica em sexto no Estadual de Atletismo

.INTEGRAÇÃO: JOGOS OPORTUNIZAM CONFRÀTERNIZAÇÃO ENTRE ALUNOS, rROFESSORES E COMUNIDADE N OTAS
Definidos alguns campeões do TÉCNICO COBRA JOGA-DO-R�ES-DO-C-R-ICI-ÚM-A-

Uma reunião de mais de uma hora, � portas fechadas, entre

Campeonato Escolar Mirim ���:�:ã���:��a��h:l::;������;::��:ao�
jogadores vêm demonstrando nos treinamentos. Ele nào

quis revelar detalhes da bronca que deu na equipe, mas re

conheceu que faltou pegada na última partida, quando a

equipe catarinense perdeu para o Corinthians, por 3 a O, a
terceira derrota sucessiva do Criciúma no Brasileirão..
Édson vem tentando corrigir os erros de passe que Sua

equipe comete. Ele tem dado treinos para aperfeiçoar esse

fundamento, mas os efeitos ainda não surgiram.
Publicamente, Édson Gaúcho assumiu a responsabilidade 1-pelos maus resultados, mas exigiu uma boa atuação na par
tida contra o Vitória, no domingo, no Estádio Heriberto
Hülse, em Florianópolis. Nos três últimos jogos, o time
catarinense sofreu 11 gols.
O Criciúma é o 20° colocado, portanto, bem próximo da

lanterna, que pertence ao Fortaleza, isolado na 24" posição.
Após a longa conversa, o lateral Paulo Baier, que vem ten

do atuações bem abaixo das que teve na campanha do ano

passado, na Série B, se disse envergonhado e triste.

J�GUÁ DO SUL - As

equipes masculina e femi

nina da FME/Malwee ob
tiveram a sexta colocação
no 26° Campeonato Esta
dual de Atletismo Adulto,
realizado no último final de

semana, em. Itajaí, com a

participação de 13 delega
ções. Sob a coordenação

dos técnicos Ivanildo Sou

za Pinto, Aparecido Gon
çalves eAdrianoMoras, os

jaraguaenses comparece
ram com 14 competidores,
entre os quais se destacaram:
FernandoMatille eMiriely
Cristina dos Santos, ambos
com a segunda colocação
no salto com vara; Sérgio

"

Burgardt, com terceiro e

quarto lugates nas provas de
salto em distância e salto

triplo, respectivamente;
Lauro Sanson Radtke, ter
ceira posição no salto tri

plo; Priscila Fritzke, quarta
classificada nos 100m com

barreira, no salto triplo e no

revezamento 4 x 100m, in-

tegrando a equipe forma

da ainda por Miriely,
Karnila Glowatski e Sally
Mayara Siewert. O próxi
mo compromisso da equi
pe FME/Malwee é o

Campeonato Estadual de

Menores, marcado para os
dias 29 e 30 deste mês, em

ltajaí.

Jaraguaenses na próxima fase do Estadual Juvenil
JARAGUÁ DO SUL - A mana -, ficando com 12 Sul (7 a 6), mas perdeu para contou com os jogadores

equipe juvenil daMalwee/ pontos. Este resultado o grupo daAdeblu (4 a 3), Dudu, Turan, Leco, Ariel,
FME conquistou mais seis garantiu para a equipe o que garantiu a primeira Wilian, Rogtrio, Fernando,
pontos no returno da pri- segundo lugar da chave e colocação do grupo. Célio, Evilásio, Gustavo,
meira fase do Campeona- uma das vagas para a eta- Com a terceira posição Vitor e Felipe.
to Estadual de Futsal da pa seguinte da competição. nesta fase, a Tuper foi a O próximo confronto
categoria - realizado na o. time jaraguaense venceu outra equipe classificada. dos atletas jaraguaenses está
cidade de São Bento do os atletas de Curitibanos (9 Para estes compromissos, agendado para a segunda
Sul, no último final de se- a 1) e Tuper/São Bento do o técnico Renato Vieira quinzena do mês de junho.

JEOVÂNIO DESFALCA O FIGUEIRENSE
O volante Jeovânio é o único desfalque do Figueirense
para o jogo do próximo final de semana, contra o

Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Campeonato Brasi

leiro da Série A. Depois da vitória da equipe catarinense

sobre o São Caetano, por 3 a 0, na última rodada, o

treinador Vágner Benazzi deverá repetir a equipe, com a

substituição forçada de Jeovânio, que terá de cumprir
suspensão por ter recebido o cartão vermelho.

O técnico deve anunciar a escolha entre Simplício e

Juninho para substituir o titular após o treinamento des

ta quinta ou da sexta-feira.

ZAGUEIRO DO TETRA PODE ESTREAR NO JOINVILLE
O zagueiro Márcio Santos, campeão mundial com a Sele

ção Brasileira em 1994, pode estrear na equipe do Joinville
no jogo deste sábado, à tarde, contra o América-RN, no
interior catarinense, pelo Campeonato Brasileiro da Série
B. O técnico Carbone ainda não confirmou a entrada do

jogador, mas manifestou a intenção de lançá-lo.
Além de Márcio Santos, Carbone deverá fazer outras al

terações na equipe. O atacante Luciano Roger, que cum

priu suspensão na derrota de 2 a O para o Brasiliense, volt!

ao time:
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