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A tendência para os próximos dois meses é a ocorrência de mais uma crise na suinocultura em razão do
aumento dos preços dos insumos e o acúmulo de carne estocada para a venda, afirma Luiz Carlos Souza

Suinocultores estão animados
,

com liberação das exportações
o secretário da Agricultura e Politica Rural

.

de Santa Catarina, Moacir Sopelsa, recebeu
garantias do governo russo de que o país vai
voltar a importar carne suína do Estado,

dentro de duas semanas. A Rússia absorveu

79% das e.xportaçôes brasileiras e 85% das ex

portações catarinenses de suínos.

Atletas jaraguaenses foram con

vocadas a inteqrar a seleção bra
sileira que vai defender o País
no Mundial de Bolão. Página 11

Rede Sinodal promove
encontro nacional

Entre hojee amanhã, Jaraguá
do Sul sedia, pela primeira vez, o

encontro nacional de escolas da

Rede Sinodal de Educação. Trata
se do 540 Seminário de Diretores,
que deve reunir 56 diretores e seus

.

representantes.
PÁGINA 6
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Profissionais liberais
PÁGINA 4

=:=;;;;;;;:""""""�-,--" comemoram seu dia
��----��-----r------�

com encontro no CPL
PÁGINA7

.

Isolde Drews ao lado dos dois filhos adotivos, Dou"-- Acusado de estelionato e falsidade ideológica foi

glas e Paulo, todos em plena harmonia. Página 6 autuado em flagrante, em Guaramirim. Página 10

Núcleo deComunicação
encerra evento hoje, em
clima de muito sucesso

PÁGINA7

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 3.0101 3.0109

Paralelo 3.0300 3.0400

Turismo 2.9600 3.0400

Ai, ai.. O jornal CORREIO DO POVO é mesmo um romântico derretido. E como tal, não poderia deixar de publicar, em junho,
o especial "Dia dos Namorados". E, atendendo a pedidos, terá uma página dedicada às inesquecíveis histórias de amor,
enviadas por vocês, leitores. O primeiro olhar, o primeiro beijo, o início do namoro, namoro à distância, namoro proibido,
namoro na terceira (ups! melhor) idade, namoro entre pessoas com grande diferença de idade, namoro virtual,entre outras.
Quer participar? Envie sua histÓria:
• por e-mail: comercial@jornalcorreiodopovo.com.br; • via fax: 276 3258;
• pessoalmente: Rua CeI. Procópio Gomes, 246, em frente ao Tio Patinhas
As três melhores histórias ganharão brindes e serão publicadàs no caderno. CORREIO DO POVO'cê! Ninguém mais além de uocê!
Aproveite para anunciar neste caderno. Mais informações: 3711919 'R0"ttU{.'1t'iWd�191.9
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Política ou politicagem
DERLY MA,SSAUD DE ANUNCIAÇÃO ,- Secretário de Estado
da Informação

Decididamente, parece que memória de opositor falha
mais do que o padrão normal. Nos últimos 30 dias, a

bancada de oposição ao governo do Estado tem, de forma

veemente, contestado a implantação e instalação das

Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional. Ora,
há menos de 120 dias a oposição que hoje centra fogo no

projeto de gestão descentralizada aprovou por unanimidade

(lembram, senhores?), juntamente com todos os demais

deputados, a reforma administrativa enviada pelo Poder

Executivo à Assembléia Legislativa.
No projeto enviado e aperfeiçoa�o pelos deputados

consta, de forma clara e objetiva, os propósitos dessa

reforma e também todas as informações necessárias para

viabilizá-la - cargos previstos, salários por função, reserva
I

técnica, etc. Pois, eis que a bancada de oposição decide

questionar o que .está sendo implantado, tanto nos

pronunciamentos feitos no plenário daquela Casa quanto
nas entrevistas dadas à mídia e114l geral, sob a alegação
principàl de inchaço da máquina administrativa.

Difícil o eleitor e a sociedade em geral entenderem esta

p�stura. Os deputados de oposição desconhecem o que

aprovaram? Com certeza, não. Sabem perfeitamente que a

descentralização foi cuidadosamente planejada, e que houve
um remanejamento de cargos comissionados disponíveis
na Capital para atender as necessidades das novas

secretarias.

Mas, se houve o inchaço, por que a aprovaram? E se

aprovaram, por que contestam agora?
Vamos direto ao ponto. O que incomoda é a

possibilidade real e concreta de a reforma trazer'benefícios

significativos a Santa Catarina, proporcionando um grande
salto em nosso desenvolvimento com a participação da

sociedade e de todos os seus representantes - independente
de cores partidárias e de ideologias. E isso terá reflexos

diretos nos próximos pleitos eleitorais.

Sou admirador de uma frase que diz: ''A política é a arte

de transformar interesses privados em virtudes públicas."
Estou convencido de que o povo brasileiro já fez a sua

escolha, e valorizará cad� vez mais quem faz a verdadeira

política. Quanto aos que ainda assim teimarem em, de crise

em crise, manter-se na vida pública através da politicagem,
lembro que nunca a sociedade esteve de olhos tão abertos.

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

\

Educação e fiscalização
A BR-280 continua sendo

a campeã em acidentes e mor

tes no trânsito na região. Como
evitar ou aomenos atenuar esta

situação, haja vista que o cla

mor popular para a duplicação
está longe de 'acontecer? Há

três itens nos pilares de preven
ção de acidentes: educação,'
engenharia e "enforcement"

(fiscalização é punição). Antes
de tudo devemos assumir o

ponto de partida da educação
de todos para um trânsito civi

lizado. Também é fundamental
,

a sinalização, iluminação, boa
pavimentação e geometria viá
ria. Se o dinheiro destinado às

vias públicas e estradas brasi
leiras não fosse em grande,par
te desviado pela corrupção, se
guramente teríamos menos

mortes no trânsito. Por último,
fiscalização e punição que não

precisa ser necessariamente

penal. Nisso está a receita de
uma boa política de circulação

\.

viária.
Cinco anos depois da vigên-'

cia do novo Código Brasileiro

de Trânsito, o cenário está se

modificando, ou melhor, retro
cedendo. Confiar no agrava
mento das sanções penais e

r
Na medida em

que se uat

relaxando a

fiscalização, os
números

estarrecedores de
mortes vão

subindo
! . I. ,

supor que ISSO, por SI so, possa
diminuir o número de aciden

tes equivale à irresponsabili
dade do pai que não conversa

sobre drogas com seus filhos,
porque está convicto que o

Estado e o Direito Penal fa

rão isso no lugar dele. Tão ir

responsável quanto este pai
(que entrega a educação do seu

filho ao Estado) é o cidadão

que acredita que possamps ci

vilizar o trânsito mediante uso

exclusivo das punições.
Quem assim procede é

omisso. Não sabe que a puni
ção por infração só cumpre pa

pel secundário. No ano de 1998

(quando o CTB entrou em vi

gor), as mortes de trânsito de

cresceram, .é verdade. Mas essa

redução está vinculada à maci

ça, fiscalização que foi feita na-
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quele ano. Na medida em guese
vai relaxando a fiscalização, OI

números estarrecedores de mor·

tes vão subindo.

A obrigatoriedade do usado

cinto de segurança, por exen

pIo, apesar das controvérsias, ja
evitou muito mais mortes que
o agrav,amento das penas dm

delitos de trânsito, que incidem

muito tarde, e, pior, quando elas

efetivamente incidem. Enfim,
se o, correto é jogar
prioritariamente nossas ener�'
as e nossos recursos na preven
ção dos acidentes, impõe-seque
comecemos pela educação no

trânsito.

Para essa tarefa, nós, da im

prensa, podemos cumprir um

papel fundamental, orientando
a população sobre a imporcin'
cia de se dirigir com prudêncil
emostrando os números de utJIl

realidade nua e crua da mort�'
dade que assola todo o País. Não

podemos nos esquecer, porén\
que a base desta educação sei!1l

cia em casa, com o diálogo aber'

to e eficiente entre pais e fi]hOI

Delegar funções para o Estado
demonstra falta de caráter e se·

gurança, pois o pior prejudica'
do somos todos nós.

.

Os textos e colunas assinados são 'de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn�
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o duelo politico ultrapassou os limites do bom senso.

Enquanto se investiga a ilegalidade ou as irregularida
des do Cartão Jaraguá� percebe-se que o objetivo cla

ro é atingir o prefeito Irineu Pasold (PSDB). Senão,
vejamos: quantas empresas tem concessão pública?
Quantas, até hoje; foram questionadas? E as outras,

que também deveriam pagar os impostos em dia tam

bém não são questionadas? Então, por que somente o

Cartão Jaraguá? O momento é oportuno para se dar

continuidade ao processo de fiscalização e passar seus

pentes-finos em tudo que está irregular, ou ilegal no
Município ou o valor moral da CE (Comissão Espe
cial) pode ser considerado zero. Porque tudo o que é

público tem relacionamento direto com o bolso de

todos, indistintamente de cargo, posição social, credo
- ou cor, e não deve, jamais, ter a cor partidária.

No CASO ACM
O Senado provou, mais
uma vez, o que todomun
do já sabia, mas imagina
va que havia mudado. A

classe política brasileira
não age bem pelo legal
nem pelo moral, mas sim,
tudo pela conveniência,
seja política- ou pessoal,
mas muito pouco pelo
social.

LIBERDADE CONDICIONADA
A dita democracia do PT

só funcionou enquanto o

governo era oposição. An
tes, jamais reclamou de seus
radicais, suas posições, vo
tos, etc. Agora é diferente.
Podem até opinar, mas
sem criticar. Somente vo

tar nos interesses do PT,
que, necessariamente, não
são os mesmos do País.

n BANDIDOS OU MOCINHO�
Na ditadura do Iraque, no comunismo de Cuba e na

democracia dos Estados Unidos da América a úcica
coisa que muda é o título, pois, na prática, o que
prevalece é a imposição de seus lideres.

VISITA
A Comissão de Segurança Pública da Assembléia

Legislativa do Estado visita o presídio regional deJaraguá
do Sul, hoje, a partir das 14 horas. A visita antecede a

audiência externa sobre segurança pública que acontece

às 19 horas, na Câmara de Vereadores de Joinville, para
discussão dos problemas de segurança em toda a região
Norte.A proposta de incluir a visita ao presídio deJaraguá
do Sul foi do deputado estadual Dionei Walter da Silva,
do PT, que justifica que, ao contrário de outros presídios
em que os apenados ficam ociosos, o presídio deJaraguá
do Sul vem desenvolvendo projetos de recuperação pelo
trabalho, através do Conselho Carcerário.

ENTRE ASPAS .. ._. . __

"Os problemas sociais das grandes metrópo
�es são diferentes dos encontrados nas regi'
oes agrícolas." A afirmação é do deputado es

tadual do PT Oionei Walter da Silva, ao falar
Sobre as audiências públicas externas que serão
real izadas em Santa Catari na.

Dr. Pedra Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

�ernbros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia
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Prefeito Pasold disse que tudo é jogada política dos adversários

Clarlce Coral e Marcus

Alessi (responsáveis pela
quarta medição), Flávio
Hornburg, Ivani Froeder
e Norberto Knaesel

(membros da Comissão

Permanente de Licitação)
e ainda membros da Co

missão de Licitação, con
sórcio ARG/CBPO/
Sulcatarinense e Consór
cio Enefer/Prosul.

O prefeito de Jaraguá
do Sul, Irineu Pasold

(PSDB), classificou como

manobra politica dos seus

adversários, mais especifi
camente do PT, o fato da

divulgação para a impren
sa do relatório gerado pela
auditoria do Tribunal de
Contas da União. O pre
feito esclarece, porém, que
recebeu a visita de dois au

ditores há algum tempo e

que, na oportunidade, ta-
l dos os esclarecimentos e

documentos foram entre

gues aos auditores. "Eles

levantaram todos os dados.
Se chegaram à conclusão

de que existe alguma coisa

errada, os técnicos que fi

zeram o projeto terão que
dar as explicações necessá
rias", afirma o prefeito, que

governo, somos contra remos contra novamente",
atos do governo", frisou avisou o senador.

o senador em seu discur- O presidente do PFL

soo estadual e anfitrião dos

O senador considerou prefeitos e vice-prefeitos,
que os fundamentos da RaimundoColombo, lem
economia brasileira são frá- brou que o partido pagou
geis e que, neste rnomen- um preço muito alto por
to, mesmo os países de- ter idéias definidas, defen
senvolvidos, passam por der projetos e teses e que
dificuldades. Disse que, o PT foi hábil em exercer

diante disso, as possibilida- o discurso contundente,
des de crescimento são. pautado em bravatas po-
muito pequenas. "Inexis

tentes, se permitirmos que
o setor produtivo seja as

fixiado por impostos, ta
xas e contribuições. O go
verno mostra claramente a

sua sanha arrecadadora e

a sociedade organizada
parece não estar perceben
do isso. Votamos contra as

reformas do jeito que elas

foram formuladas e vota-

líticas. "No entanto, ao as

sumir, o PT deu 1% de
aumento ao funcionalis
mo que sempre o apolOu,
votou o salário mínimo

possível, igual ao que vo

távamos antes, e passou a

defender projetos que

sempre combateu, os nos
sos projetos, só que sem a

experiência que tínhamos
em formular idéias clara-

IEXPLlCAÇÕES: AUDITORIA DO TC 'SUSPENDEU REPASSE DE VERBAS PARA CONTINUIDADE DA OBRA

Teu aponta irregularidades
na obra do contorno ferroviário

PFL traça estratégias de atuação e se coloca como oposição

]ARAGuA DO SUL -

Relatório da auditoria do
TCU (Tribunal de Contas
da União) fez com que
fosse suspensa a remessa

de verbas federais para a

obra de construção do

contorno ferroviário de

Jaraguá do Sul e Guara
mirim devido a irregulari
dades detectadas. A audi
toria aponta irregularida
des graves, como restrição
à competitividade da lici

tação, licitação dirigida,
sobrepreço do contrato, e
superfaturamento das me

dições. No relatório, cons
ta como responsáveis pe
las irregularidades aponta
das Alderico Lima (ex
ministro dos Transportes),
Evandro Ferreira Vascon
celos (subsecretário de As
suntos Administrativos do
Ministério dos Transpor
tes), Irineu Pasold (prefei
to de Jaraguá do Sul),
Lucélia Maria Araldi (pre
sidente da Comissão Per

manente de Licitação) e

ainda outros funcionários

públicos municipais,
como Humberto Travi,

]ARAGuA DO SUL -

Durante o encontro esta

dual de prefeitos e vice

prefeitos do PFL, ocorri
do na semana passada, em
Lages, o presidente na\cio
nal do partido, senador

Jorge Bornhausen, anun
ciou que o partido contra

tou alguns dos melhores
economistas para oferecer
ao Congresso e ao gover
no propostas que sirvam,
efetivamente, para fa�J o

País crescer. "Temos que
exercer a oposição apre
sentando alternativas, me
didas coerentes para que o

Brasil retome o caminho

do desenvolvimento. Não

vamos/fazer uma oposição
irresponsável, corri o intui
to apenas de atrapalhar.
Não somos contra o Bra

sil, não somos contra o

se diz tranquilo em relação
ao assunto. "Nós, que so

mos os principais interes

sados, não recebemos esse

relatório que a imprensa
recebeu. Estou tranqüilo
porque a obra recém co

meçou e nós ainda não re

cebemos o dinheiro, por
tanto, não sei onde pode
existir superfaturamento.
O aumento' no valor dos

preços da obra é decorren

te da necessidade de cons

trução do túnel. A diferen

ça entre o projeto inicial,
sem o túnel, é de aproxi
madamente R$ 30 mi

lhões", argumenta o pre
feito Pasold.

No parecer que cons

ta no relatório, os audito
res chegaram à conclusão

que a alteração promovi
da não é suficiente para
justificar o aumento no

valor, justificado somente

pelo aumento inexplicável
das quantidades de ter

raplanagem. Também

apontaram direciona
mento da licitação como

uma das irregularidades
graves detectadas.

mente", arrematou.
Apontou que o PFL

tem que estar atento e ser

ousado para mostrar a

realidade e oferecer, onde
possível, propostas de

correção' de rota, a fim de

evitar que projetos inade
quados comprometam
ainda mais o desenvolvi
mento e o futuro do País

e do Estado. Assim como

o senador Bornhausen,
Colombo, também criti

cou o governo estadual

que, enquanto se queixa
da falta de recursos, "cria

cabides de empregos
para acomodar correligi
onários e aliados, ex e

futuros candidatos".

Compareceram ao en

contro mais de cem pes
soas, entre parlamentares
e líderes partidários.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I LIBERAÇÃO: EXPORTAÇÃO DE CARNE SUíNA VEM AMENIZAR O GRANDE ACÚMULO DE ESTOCAGEM

Suinocultores ·esperam
•

crise nos
� .

próximos meses
]ARAGuA DO SUL -

o secretário da Agricultu
ra.e Política Rural de San

ta Catarina, Moacir

Sopelsa, recebeu garanti
as do governo russo de

que o país vai voltar a im

portar carne suína do Es

tado dentro de duas se

manas. Esta informação
vem em boa hora, afirma
o gerente administrativo
daAgro Pastoril Vale Ver
de, Luiz Carlos de Souza.

Sua afirmação está basca

da no fato de que a ten

dência para os próximos
dois meses é a ocorrência

de mais uma crise na

suinocultura em razão do

aumento dos preços dos

insumos e o acúmulo de

carne estocada para a ven

da. "Nossa expectativa é

um incremento na de

manda devido à exporta
ção", diz.

Souza explica que, no

ápice da crise, iniciada por
volta de outubro do ano

passado, a saca de milho

era avaliada a R$ 33,00, e

nova

A -reqião comprova estar livre do Mal de Aujezsky

o preço da saca reduziu e, Diz.

atualmente, é vendida a R$ Q médico-veterinário

20,00, no entanto, a carne da Cidasc (Companhia
continuou com o mesmo Integrada de Desenvolvi-

preço, proporcionando menta Agrícola de Santa

umamaiormargem de lu- Catarina), de Jaraguá do

cro dos produtores.A ten- Sul, Fúlvio Goetten, afir-
dência agora é o preço au- ma que a Rússia está acei-

mentar novamente. ''Acre- tando a proposta apre-

ditoqueasituaçãosomen- sentada por Santa

te vai se estabilizar com a Catarina para que seja es-

"município livre do Mal

de Aujezsky", e não de

um Estado livre da do

ença. "Em 2002, as ex

portações brasileiras de

carne suína atingiram 476

mil toneladas, das quais
54% saíram de Santa

Catarina. A R,ússia absor
veu 79% das exportações
brasileiras e 85% das ex-

carne suína era vendida ao proximidade do fim de pecificado no contrato portações catarinenses de

preço de R$ 1,55 o quilo.
Com o passar dos meses

ano, isso se a carne for li

berada para exportação".
comercial que toda a car-' suínos", finaliza. (JULIANA
ne que sai daqui é de ERTHAL)

o mercado de trabalho e a exigência do idioma
]ARAGuA DO SUL - A com o máximo de apro- los atualizados por meio wsky, afirma ainda que,

medida que os países vêm
quebrando barreiras, o en

sino de idiomas se expan
de e a exigência do pro
fissional agora é sua inser

ção neste contexto. ''Ao

invés de turmas fechadas

e programas prontos, al

guns professores têm

adaptado os cursos às ne

cessidades destes profissi
anais. Por isso muitas.pes
soas optam por aprender
um idioma às pressas,

veitamento", afirma Elcio de revistas e jornais que

Pereira, que trabalha tratem de assuntos perti
como coordenador de . nentes ao conhecimento",

exportação e há 16 anos' diz, acrescentando que
ministra aulas de inglês

,

normalmente as pessoas

que procuram este servi

ço já estão adiantadas

com o idioma, ou seja,
também participara� de

outros sistemas de apren

dizagem.
O proprietário da

Brainstorrn Idiomas,
Ricardo Henrique Reko-

para pessoas que se encai

xam neste perfil.
Ele afirma que a prin

cipal necessidade destes

profissionais é exercitar a

'conversação, a fim de

auxiliá-los no aperfeiçoa
mento para a prática pro
fissional. "Procuro mantê-

com a globalização, as em
presas exigem pessoas que
saibam falar em inglês para
realizar negócios, com a

mesma segurança e di

namicidade com que o

profissional emprega a lín

gua portuguesa nas relações
diárias. ''Apresentamos so
luções diferenciadas em

conformidade com a ne

cessidade do cliente diante

de sua realidade profissio
nal", lembra. (JE)

A .Treinet Cursos e Treinamentos Ltda., em convênio
com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial), promove o curso de Assistência Técnica,
Montagem e Manutenção de Microcomputadores, que
inicia no dia 9 de junho, e acontece de segundas a quartas.
feiras, das 19 às 22 horas, ou quem optar para participar
aos sábados poderá escolher entre o período matutino
ou vespertino. O investimento é de �$ 400,00 à vista ou

parcelado com o preço a ser combinado. O curso tem

duração de oito semanas e suporte técnico de um ano

após sua finalização. Mais informações o telefone para
contato é 370-0251.

SEBRAE
O Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) realiza, de 26 a 29 de maio, das 19 às 22

horas, no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul),
o c�rso "Como fazer sua empresa crescer a partir do
seu desenvolvimento pessoal". Este curso visa desen

volver o papel de empreendedor, buscando realizar

melhorias contínuas em si mesmo e em sua empresa. O
evento é dirigido a empresários de todos os segmentos.
Mas recomendável para empresas em fase de conscli

dação ou que tenham até dois anos de existência. O

investimento é de R$ 80,00. Mais informações o telefo

ne para contato é 371-7843.

ACIAG
Com a meta de preparar o aluno para o mercado de

trabalho em busca de estágio, aAgisc e aMK3 Assessoria

Empresarial, com (; apoio da Acijs (Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul) e Aciag
(Associação Comercial, Industrial e Agrícola de

Guaramirim), e patrocínio da Brainstorm Treinamento

e Idiomas e Instituto Milenium de Ensino e Tecnolo�a,
promovem palestras gratuitas sobre Reengenharia
Humana em Guaramirim. Em Guaramirim as palestras
serão realizadas no dia 29 de maio, às 8h30 e às 19h30,
no auditório da Aciag. Mais informações podem ser

obtidas pelo telefone 275-7022.

PUBLICAÇÃO LEGAL

COMUNICADO

I
. J

I

-I

I
I

Duas Rodas Industrial Ltda., torna

público que requereu junto à FATMA, a

renovação da LICENÇA AMBIENTAL DE

OPERAÇÃO, para atividade de Indústria

Alimentícia, a ser desenvolvida à rua

Rodolfo Hufenüssler, 755, centro, Cidade:

Jaraguá do Sul, informando que o praZo
para impugnação ou manifestação de

qualquer interessado é 20 dias corridos

após publicação.

Doas Rodas
Industrial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
eCurso na Sociedade Brasíleíra de Oftalmologia do Río de Janeiro

Fone: (047)' 275� 1150

Av. Mal. Deodoro, 776· Sala 12 - Ed._Maximunn Center

EXTRATO DE CONTRATO nº 008/2003
CONTRATANTE: Codejas - Cia. Desenv. Jaraguá do Sul- S/A
CONTRATADA: ADELlNA CORREA FERREIRA

OBJETO: Serviços de pinturas a serem executados na obra de

execução de Mini Usina de Leite.

Prazo: 2 a 21 de maio de 2003

ValorTotal: R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinqüenta reais)
Foro: Jaraguá do Sul, SC
Data de Assinatura: 30/04/2003
Signatários: Ademir Isidoro, ADELlNA CORREA FERREIRA

ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL

PREGÃO N2 65/2003
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL
<

OBJETO: Aquisiçào de 70 (setenta) tubos de

concreto O, 2,00x1,00m eA-2 conforme Norma

ABNT - NBR 9795/abril 1987'.
REGIMENTO: lei federal 10.520/2002, de 17

de julho de 2002 e decreto municipal nº

4.698/2002 de 03 de outubro de 2002.

ENTREGA DOS ENVELOPES, do CRE

DENCIMENTO e a SESSÃO DE ABERTURA:

às 10:00hs do dia 4/06/2003, no endereço
abaixo, na divisão licitações.
INFORMAÇÕES: a integra do EDITAL e

esclarecimentos poderão ser obtidos no

seguinte endereço: Rua Walter Marquardt,
1111, bairro Barra do Rio Molha, município
de Jaraguá do Sul - se, ou via 'internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br.

Jaraguá do Sul (Se), 20 de maio de 2003.

SOLON CARLOS SCHRAUTH

Secretário de Gestão

Os classificados do Jornal
CORREIO DO POVO são

os mais lidos e fortes da

Região do Vale do

Itapocu. Ligue para o

371-1919, e confira!

ICONSUMO: REPARAÇÃO DOS DANOS DE FABRICAÇÃO DEVEM SER RESOLVIDOS A QUALQUER MOMENTO

Consumidor tem o prazode
anos de garantiaaté

•

cinco

]ARAGuA DO SUL -

Quando se adquire um

bem durável, como

eletrodoméstico, o consu

midor não espera que o

produto adquirido funcio
ne apenas durante um ano

- período dado como

garantia contratual pelas
empresas em geral-, mas
que permaneça em boas

condições de uso por um

prazo mais elástico. O que
o consumidor deve saber

\

é que o prazo de garantia
contratual não exime o for
necedor (neste caso, o 10-

, jista) de reparar os danos

causados ao produto, des
de que o adquirente não

tenha concorrido para este
defeito.

O coordenador execu
.

tivo do Procon, Roberto
Rapozo, explica que pres
creve em cinco anos o di

reito de reclamar pelos

Cesar Junkes

Coordenador executivo do Procon, Roberto Rapozo

defeitos ocultos decorren

tes de fabricação, constru-
, ção, projeto, montagem,
fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondici

onamento do produto que
foi 'adquirido. Mas, se o

vício foi descoberto, por
exemplo, no segundo ano,

significa que o consumidor
terá 90 dias - prazo de

garantia legal � para re

clamar o produto junto ao

Procon. "Não temos mui

tos registros de pessoas que
reclamaram seus direitos

fora do prazo de garantia
contratual", afirma,

No entanto, a realida

de indica que os consumi

dores, além de desconhe

cerem seus direitos, não

gostam de se incomodar e

preferem encaminhar o

produto à assistência téc

nica e pagar pelo conserto,

}ARAGuA DO SUL - As

construtoras, incorpora
doras, imobiliárias e admi

nistradoras de imóveis têm

até o dia 30 para entregar
a Dimob (Declaração de

Informação sobre Ativi
dades Imobiliárias) à Re

ceita Federal. Exigida pela
primeira vez neste ano, a

declaração é mais um ins

trumento do fisco para
detectar sonegação de tri

butos. Pela Dimob é pos
sível identificar todas as

operações de venda e lo

cação de imóveis ocorridas
no ano passado, e cruzar

com a� informações rece

bidas pelo contribuintes.

Por isso, a orientação
para quem está compran
do ou alugando imóvel, e

acha que pode haver algu
ma divergência entre o que
estas empresas informarão
na Dimob e o que consta

no cartório, ou no, que foi

informado na Declaração

Alunos confeccionam roupas Declaração de Imóveis

termina neste dia 30

Trabalhos expostos 'até amanhã; no Senai

]ARAGuADO SUL-Cer
ca de 18 alunos do segundo
módulo do curso de Estilis�
mo do Senai (Serviço Na

cional de Aprendizagem
Industtial) confeccionaram

peças de roupas com ma

terial reciclado, expostos na

cantina da instituiçãcç.até
amanhã. Os trabalhos fo
ram desenvolvidos na dis

ciplina "Estudos da lingua
gem visual",ministrada pela
professora lascara de Jesus.

O aluno Rodrigo
Wronski, 17 anos, afirma

que as peças, além de serem

confeccionadas de maneira

artesanal, agregam valor e

podem ser co-mercializadas'

como qualquer outra rou

pa. "O mais gratificante é

que aprendemos de várias

formas a criar nossas cole

ções, incentivando a cria

tividade de produção e de

senvolvimento", avalia.
PERFIL - O Senai atua

nos níveis básico, desde 1975,
médio e superior. O princi
pal objetivo da instituição,
segundo o diretor Newton
Gilberto Saloman, é capaci
tar os alunos para o merca

do de trabalho, oferecendo
o que existe de mais atual no
ramo. Soma-se, atualmente,
a freqüência de aproximada
mente 1,2mil alunos nos cur
sos oferecidos..

afirma o coordenador. O
maior entrave alegado pe
las pessoas é o tempo de

espera para que o proble
ma seja resolvido, haja vis
ta que o produto deve ser

encaminhado à. fábrica

para que, no prazo de 30

dias, indique as causas do

problema. "Se o defeito

aconteceu no televisor, por
exemplo, o consumidor
fica impaciente em resol

ver o problema o mais rá

pido possível", diz.
Rapozo aconselha que,

ao se verificar um proble
ma, o consumidor deve

procurar primeiramente a

empresa e, se o pedido
não for resolvido, deve
rão ser procurados o

Procon e os Juizados Es

peciais Cíveis - questões
que envolvam quantias de

até R$ 9,6 mil. (JULIANA
ERTHAL)

de Imposto de Pessoa Físi

ca 2003, é rever estes valo
res para corrigir qualquer
distorção. A diferença en

tre os valores pode fazer o

contribuinte ficar na malha

fina e ter de prestar esclare
cimentos à Receita, além de
ficar sujeito à multa ou in

vestigação por sonegação.v
MULTA - Para-fazer a

declaração é só entrar na

página da Receita

(www.receita.fazenda.gov.br)
e baixar o programa. De

pois de preenchida, o en

vio deve ser feito pelaweb,
pelo programa Receitanet,
também disponível no site

da Receita. A não entrega
ou entrega fora do prazo
sujeita a empresa à multa

mínima de R$ 5 mil, além
da multa de 5% (não infe
rior a R$ 100,00) sobre o

valor das transações co

merciais, no caso de infor

mação omitida, inexata ou
incompleta.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I DISPONIBILIDADE: DIA NACIONAL DA ADOÇÃO CQMPLETA UM ANO DE EXISTÊNCIA NESTE FINAL DE SEMANA

Grupo de Estudo eApoio quer
incentivar adoções legalizadas.

.

]ARAGUA DO SUL --'- A

dona-de-casa IsoldeDrews,
40 anos, tem dois filhos do

coração, ou seja, foram
. adotados, e dois biológicos.
Todos convivem de forma

harmoniosa e Isolde afirma

que os problemas comuns

de adaptação não ocorre

ram com sua família. Ela

pode ser considerada como

um exemplo de adoção
bem-sucedida, pois, na épo
ca que levou para casa o seu

primeiro filho adotivo, há 10
anos, pouco se falava no

assunto, e a atitude de Isolde,
que trouxe Douglas, hoje
com 12 anos de' idade, do
abrigo Abdon Batista, em
Joinville, foi questionada.
Afinal de contas, ela já tinha
duas filhas. Teoricamente,
não havia motivos-para au

mentar a família. ''Mas eu e

meu marido, Marcos, sem
pre sonhamos com uma

família grande. Como tive

problemas de saúde e 'não

Psicóloga Neurytânia e a assistente social Denise
Cesar Junkes/CP

poderia mais engravidar,
optamos por adotar. Quan
do ,conheci o Douglas, ela
tinha apenas dois anos. Foi
amor à primeira vista, tanto
da minha parte como da

parte dele", recorda, emo
cionada, Isolde.

Já o pequeno Paulo, hoje
com seis anos, foi pata a nova
família com í1D dias de vida.

Simpáticos e bem resolvi

dos, os meninos sabem so

bre a sua história de vida.
''Nunca escondemos nada

deles. Acho importante que
eles saibam que não são nos

sos filhos biológicos porque
tenho certeza que eles sentem

o grande amor que a gente
também sentepor eles", afir
ma Isolde. Ela diz ainda que
sempre vai respeitar a von

tade dos meninos no que se

refere ao possível desejo de

algum deles, um dia, querer
conhecer a mãe biológica.
"Eu, na verdade, só tenho a

agradecer a elas. Se não fos

se elas, eles não existiriam e

não estariam comigo hoje",
resume Isolde, que sempre
contou com o apoio do

marido, Marcos, e das filhas,
Daniela, 19 anos, e Andréia,
17 anos.

Neste domingo, quando
se comemora o Dia Nacio
nal da Adoção, Isolde vai

participar das comemora

ções dando entrevistas!nas
rádios e comentando sobre

sua experiência de vida. Ná

avaliação da psicóloga
Neurytânia N,ilgel, do setor

Psicossocial do Fórum, o
-

caso de Isolde é Um exem

plo de adoção bem-sucedi
da. Segundo ela, que traba

lha junto com a assistente

social Denise Santos, a for

mação do Grupo de Apoio
aPais Adotivos tem sido fun- -

damental para o sucesso das

adoções;Atualmente, segun
doDenise, não existe nenhu
ma criança disponível para
adoção em Jaraguá do Sul.
(MARIA HELENA DE MORAES).

Rede Sinodal promove encontro nacional emJaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL - Pela si!, distribuídas emmunicípios constante de encontros espe- peramo� obter 100% de ade-

primeira vez em sua história, de SantaCatarina, Paraná,Rio cíficos que envolvem em de- são, como aconteceu no pri-
Jaraguá do Sul sedia, hoje e Grande do Sul, São Paulo, Rio terminados momentos os di- meiro encontro deste ano,

amanhã, encontro nacional de de Janeiro e Mato Grosso. retores, e, em outros, profes- em Santa Cruz do Sul (RS)",
escolas da Rede Sinodal de Congrega aproximadamente sares ou alunos. destaca. A abertura do semi-

Educação.Trata-se do 540 Se- 35 mil alunos e 3,5mil profes- O Seminário de Direto- nário será às 8h30, com a

minário de Diretores, que sares. O diretor-executivo, SíI.- res é realizado quatro vezes discussão do tema "Para a

deve reunir 56 diretores ou vi�Jung, já confirmoupresen- por ano em cada uma das cura do mundo", que irá

seus representantes em ativi- ça. Já o diretor do Colégio cidades-sede das escolas. para a Assembléia da Fede-
dades a serem desenvolvidas EvangélicoJaraguá, Leopoldo Fenner desta o orgulho de ração LuteranaMundial, pre-
no Centro Empresarial de Fenner, destaca que oobjetivo poder, um ano depois de vista para julho, na cidade de
Jaraguá do Sul e no Colégio do encontro é congregar'as assumir a direção da escola Winnipeg, no Canadá, e tam-
Evangélico, anfitrião do en- escolas e fazer com que de- local, poder receber os dire- bém terá um momento de
contra. senvolvam um trabalho eco- tores noMunicípio.A expec- meditação, conduzido pelo

A Rede Sinodal de Edu- junto da melhor qualidade tativa é de que participem pastor sinodal Mafredo

cação tem 56 escolas no Bra- possível, por isso a promoção todos os convidados. "Es- Siegle, deJoinville. (MHM)

- Confie mais no

o e não deixe que
u mal-entendid�s

nto amoroso.

Cor: Creme. ,

Câncer - Você terá

ajydar uma

o, mos o seu por
is o suo atenção.
e se desdobrar.

Faço o suo porte
ficar esperando
sorte nos questões
ois e

senti ois. Cor: Tons
azulados.

- Não faço nodo
uilo que está 00 seu

s seus sentimentos

nte com o suo

t.F� o seu amor.

ente contra ar o suo

impulsividade! Cor: Verde.
'áo - Inyista no seu

fissional, mos sem sê

r de dor atenção que
amado merece.
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�

MOSTRA
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) e o

.
Sesc (Serviço 'Social do Comércio) promovem, até o

dia 1 de junho, a "Mostra Literária de Fernando Pes

soa" e a exposição ."Mulher ao Pé da Letra", do

chargista Frank Maia, no hall da biblioteca da Unerj
Esta exposição esteve durante algum tempo no se

gundo piso do Shopping Center Breithaupt e desper
tou o interesse do público devido às situações inusita

das ocorridas na vida dos casais. São painéis com ilus

trações bem humoradas de cenas do cotidiano do

universo feminino. Horário de visitação é das 7h30 às

22 horas.

EXPOSiçÃO
O Museu do Parque Malwee Wolfgang Weege, sedia,
desde a semana passada, a exposição "Uma a Uma",
da artista plástica Marilene Giese. Trata-se de quebra
cabeças dos mais diversos tamanhos e temas. São 16

quebra-cabeças, que vão de 43 a 3 mil peças, que re

velam paisagens, pinturas de artistas brasileiros, pintu
ras em afresco, animais, mosaicos egípcios, entre ou

tros. A artista mostra nesta exposição o seu primeiro
quebra-cabeça, um patinho feio, presente do pai quan
do tinha apenas três anos de idade. Marilene,
assumidamente uma apaixonada por quebra-cabeças,
está encaminhando para a Fundação Catarinense de
Cultura um projeto na área de artes plásticas, a fim de
realizar uma grande exposição com 50 obras, incluin
do as de nove mil peças. A exposição permanece no

Parque da Malwee até o dia 1 de junho. No dia 16,
apresenta a exposição "Mulheres em preto e branco
e rosa", do Arquivo Histórico- de Jaraguá do Sul. O

horário de atendimento do museu agora é diário: das

10 horas ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Para

agendar visitas, ligar para 376-0114, com Évilin.

VESTIBULAR i'

Estão abertas as inscrições para o vestibular de inver

no da Faculdade Estácio de Sá, em Florianópolis, para
os cursos-de Administração Geral, Comércio Exteri

or, Sistemas de Informação, Marketing, Jornalismo,
Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, ha

bilitação emJornalismo e Publicidade e Propaganda,
Direito, Fonoaudiologia e Turismo. As inscrições se

rão realizadas em duas etapas: de 19/5 a 2/6 e de 3 a

7/6, sendo.que para a primeira etapa o valor da ins

crição é de R$ 15,00, e, na segunda etapa? o valor é

. R$ 30,00. As províls serão realizadas no dia 14/6 e as

inscrições podem ser feitas no Beira-mar Shopping,
Shopping Point ARS, Shopping Itaguaçu, Faculdade
Estácio de Sá e pela Internet, no site www.sc.estacio.br.
Mais informações pelo telefone (048)381-8000.

A falto de
ar você, mos o

positivo pa ra

ro rna no relação
confiança deverá

r mútuo. Cor: Preto.
Co ricórnio - A paciên'cia

palavra-chove no

vite desperdícios

erá hora de
o s do seu

�n�INa'�ro ��: s��si;íD
jamais de lutar pelo seu

paquero. Cor: Amarelo.
P

.

uas expectativas
o oderão não

r à rea I idade.
os com possíveiS

ri ncorrentes. Cor:

V
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compl. GNV. R$ 21.000,00. Tratar:
275-2063 cj Joyce.

MONZA-vende-se, 96, 2.0, gasolina,
4p, compl. - ar. R$ 10.500,00 ou

troca-se porterreno. Tratar: 276-3108.
VECTRA - vende-se, GL, 98,
compl., menos ar, revisado,
78.000 kms originais cj
manual. �$ 11.300,00 + 16x

R$ 437.19 ou R$ 16.900,00
à vista. Aceito troca. Tratar:

MONZA-vende-se, 93, Classic, 4p,
compl. - ar, pneus novos. R$ 7.400,00.
Tratar: 371-2117 cj Charles.

VECTRA-vende-se, 98, a.c., d.h.,

01, 23.000km completa + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953.5541
(melo dia ou após 17:30min)

ASTRA - vende-se, 95, GLS, MPFI
2.0, cornpl., 4p, a.c., computador,
d.h., v.e., t.e., CD, alarme, cj
controle nas travas, aros esp. R$
9.000,00 negociáveis. Tratar: 9962-
8154.

CORSA - vende-se, pick-up, , 96,
preta, mód. 01, compl. R$
11.800,00. Tratar: 37�3566 cjWilly
ou 372-2918cj Reginaldo após 18hs.

CORSA-vende-seou troca-se,Wind,
95, vermelho. R$ 3.000,00 + 20x

R$ 408,00. Tratar: 9962-2302.
____ R$ 185,00_----<
____R$ 244,OO------i
____ R$ 309,OO_-----i
____ R$ 368,OO------i
__-- R$ 494,00_---1
____ R$ 613,00-----<
____ R$ 731,OO-----l

R$ 21.000,00
R$ 28.000,00
R$ 35.000,00
R$ 42.000,00
R$ 56.000,00
R$ 69.000,00
R$ 83.000,00

CARAVAN - vende-se, diplomata,
89, cornpl., 6 cil., gasolina. R$
5.500,00. Tratar: 9997-5557.

KADETT - vende-se, GL, 97, 2.0,
cinza. R$ 9.800,00. Tratar: 371-
6707 ou 9973-4745.

CARAVAN - vende-se, 87, 4.1,
compl. R$ 3.550,00. Aceito carro de
maior valor. Tratar: 379-1448 cj Ivanir.

MONZA - vende-se, 89, v.e., 2.0,
álcool. Tratar: 370-1823 cj Iison.veículos CHEVETTE - vende-se, 85, prata,

alcool. R$ 3.500,00. Tratar: 273-
6242 cj Mareio hor. comI. MONZA - vende-se, 86. R$

1.000,00 entro + 17x R$ 242,00.
Tratar: 374-5339.

INFORMAÇÕES:(47) 222-1152
(47) 9981-3627 cf PauloCORSA • vende-se, wagon, 16v,

Lançamento Clio Authentique
2portos 1.0 BV__

Rs17.990;1
Rede Renaull. 18.3 Concessionárias no Brasil.

�'cave
Vale do Itajaí e Litoral Norte - SC

liWÚM&ljM
BENAUI:r

ITAJAf
348 -8460

JARAGUÁ DO SUL
370-6006

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435-3700
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2 CORREIO DO POVO

STREtféM 370-3113
� automóveis

Av.Waldemar Grubba - Jaraguá do Sul- se
CG Titan KS, Okm
Gol GIII, 4p
Gol GIII
Corsa Sedan
Corsa Wegon GLS, 1.6, 16v
Marea Week ELX 2.0, 20V
Corsa Sedan Super
Gal, 1.6, MI, compl., 4p
Escort GL
Gal, 1.0, MI
Mondeo CLX
Blaser DLX, GNV
Pampa L 1.8
Uno EP 4p ,

Corsa Super
Golf GL
Astra GLS
Fiorino Furgão
Escort GL + ar
Uno Eletr.
Omega GLS
Opala 4.1, 4p
Monza SLE
Monza classic 4p

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

03
01
00
00
00
99
99
99
98
98
97
97

, 96
96
96
95
95
95
93
93
93
90
88
87

INJEÇÃO ELETRÔNICA
��------��'�.�---------

..A"'I/""'Â.I
1J-�� (U'l�'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-17721273-1001
Au • C........ �DA

.

CAMINHONII'I'U
Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

VOLKSWAGEM FORD

Gal MI Branco .G 1997 Escort GL 1.8 Prata G 1993

Gol GLI 1.8, d.h. Prata G 1996 Verona GLX 1.6 Dourado G 1990

Gol GIII 1.0, 8v Vermelho G 2001 Fiesta GL 1.3 Azul G 1995

Gol GL 1.6 Marrom A 1987 Mondeo HLX SW Verde G- 1999

Voyage CL 1.6 Branco A 1983 PICK·UP

Apolo GL '1.6 Cinza G 1991 S-10, 2.2, cf aceso Bordô G 1996
Parati CL 1.6 Branco A 1990 S-10, 2.2, cornpl. Branco D 2000

FIAT D·20 Branco D 1990

Tipo 1.6,' compl. Branco G 1995 F-lODO Vermelho D 1994
Uno Mille EP Azul G 1995 F·lüO motor MWM Amarela D 1979
Palio Weekend 16vCinza G. 1999 Fiorino Furgão 1.5 Branco GNV 1998

GM Pick-up Corsa Vermelho G 1996
Corsa GL 1,4 Azul G 1995 Pick-up Corsa Prata G. 1996
Corsa Sedan 1.0 Branco G 2000 Pagero GLS, couro Verde D 1999 F/OR/NO FURGÃO E/

Monza GL 2.0, 4p Vermelho G
"

1994 Jeep JPX Branco D 1994.

:'
.'

Temos todaa Iinh�de veículosOKm, .' .

'.

' comosmenoresprefos
.

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4.170 - próx. trevo de Schroeder

Go/ M/, 97, 2p .

QUINTA-FEIRA, 22 de maio de 2003

R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Fone: (47)
370-8622

Pampa l.8i capota
Escort GL

•

Fiesta 1.0 2p
Ranger XLT 4cc
Pampa 1.6, capota
Versailles 2p
Verona GLX, GNV
Escort XR 3
Escort 1.6 L

Astra GlS. 4p
Corsa Super 4p
Veetra GlS 2.0 97
Monza GL 4p
5-102.2
Monza GLS, 4p
Monza Sl/E. Zp,
Monza SL/E 4p
Kadett Sl/E. 91
Chevy 500 Dl 91
Monza Sl/E. 2p
Opala Diplom .• 4p
Monza Sl/E, 4p
Chevette SL

97
96
96
96
96
92
92
83
87

95
95
94
93
92
91

Palio a.ó, 4p
Palio 1.0, 2p
Uno 1.0,4p
Uno 1.0. 2p
Tempra 4p
Elba 1.5, 2p

9J
88
es
84

96
96
96
96
96
92

01
99
96
94
9.1
82

75
Z>

Goll.0, 16v. 4p
Parati 1.0, 16v, 4p
Gol MI, 1.0
Gol 1.0. 2p
Gol cr.r.e
Gol Cl1.6
Goll.6, BX
Fusca 1300

99
99
98
95
89
87
se
75

Besta GS
Peugeotl06
Jeep JPX Diesel
Mazda Cabo Dupl.
BMWIA2p
CB400 II
Puma GTB 4.1 �
Maverick
Ford 'A-

Ka 1.0
Escort Wagon
Fiesta 1.0, 4p 93

98
98

GM
Celta personalizado, opc. 01
Celta personalizado 01

Corsa Wind 4p, cl opc. 99

Corsa Sedan cl opc. 99
Corsa Wind c/ a.q. 98

Vectra GL 2.2 98

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

Omega CO 3.0 autom. 93

Omega GLS '93

Chevette 1.6 qes.: 85
VW
Gol GIII 4p 16v clopc. 00

Gal MI 1.6v 4p cl a.q. 99

GolMI16v 2p 99

Gal MI Special 98

Gol CL/1.6 96
Gol Rol/ing Stones 1.6 95

Kombi Furgão 91

Voyage GL 4p 87

Fusca 86

,Gol 1.6 chalera 81

Fusca 78

FIAT
'Uno Fire 4p clopc. 02

Palio EX 2p cl trio 99

Uno Mille EP 2p clopc. 96

Tipo IE 1.6 compl. 95

FORD
0:3
96

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 22 de maio de 2003 CORREIO DO POVO 3

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

preto. R$ 25.300,00. Tratar:
371-7842 ou 372-0749 cl
José ou lucimar.

COMPRO
CONSÓRCIOS

UNO - vende-se, ElX, 95, 4p,
compl., a.c. R$ 3.000,00 +

presto Tratar: 276-0397. FERRAMENTAS
& MÁQUINAS

. 276-310

BRASlllA - vende-se, 77. R$
1.700,00. Tratar: 273-6242.

FIORINO - vende-se, plck-up,
96, comp. Tratar: 376-3566 cl
Willy.

UNO - vende-se ou troca-se, 94,
1.0. 'R$ 5.500,00 + 15x R$
1:36,00. Tratar: 370-2070.

DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS

DE 15 PARCELAS PAGAS.

E MOTOS ACIMA DE 20

PARCELAS PAGAS.

PAGO À VISTA.

Tratar: 47) 9951-3905

FUSCA - vende-se, 69, antigo.
R$ 2.000,00. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033 hor. comI.

FIORINO - vende-se, pick-up,
92, 1.6, cl capota marítima,
cl v.e. R$ 5.500,00. Tratar:
9104-3691.

Rua Walter Marquardt, 590 (próximo Posto Mime)

FUSCA - vende-se, 75. R$
2.500,00. Tratar: 273-6242

ou 9111-7033 hor. comI.

Flap disco 4.1/2" Grão 40 Bosch IR$ 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

BELlNA - vende-se, 84, motor
novo, gasolina. R$ 2.300,00.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

PALIO - vende-se, EDX 1.0, 98,
4p, gas., vermelho, a.q., a.f.,
v.e., t.e., trava interna de porta
malas, I.t., d.t., trava para
crianças. R$ 10;900,00.
Tratar: 370-8928.

FUSCA - vende-se, 76, motor

1600. Tratar: 9125-3336.
CORCEL II - vende-se, 80. R$
2.000,00. Tratar: 376-2544.9994-9796

GOL - vende-se, Cl, 1.8,
alcool, 89, azul copa
(prateado). Tratar: �961-3590
ou 275-3271.

DEL REY - vende-se, 84. R$
2.100,00'. Tratar: 376-1013.

VECTRA - vende-se, GI, 98/98,
branco, esp. Tratar: 273-0479. TIPO - vende-se, 96. R$

5.000,00 + 18x R$ 267,00.
Tratar: 387-5612.

DEL RAY - vende-se, 83,
álcool, zo, doc. em dia. Troca
se por moto. Tratar: 372-1037

cl Moacir.

VECTRA - vende-se, 97,
branco, compl. - ar. R$
15.700,00. Tratar: 376-2026
ou 9955-2442.

GOL - vende-se, 1.0, 96, I.t,
d.t., a.q, R$ 8.000,00. Tratar:

.

371-2877 ou 9103-0312 cl
Luciano.

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 cl
Sandra ou Edylsom.

4p. R$ 4.000',00. Tratar: 273-

6242.
GOL - vende-se, MI, 98, branco,
4p, doc. em dia para exercicio

de 2003. R$ 12.300,00.
Tratar: 372-7699 ou 371-

7888 cl Flávio hor. comI.

ESCORT - vende-se, 87, Gl,
branco, álcool. R$ 3650,00.
Tratar: 370-7175.

VECTRA - vende-se, GlS, 94,
vermelho, rodas e som. R$
13.800,00. Tratar: 275-0423

cf Aguinaldo.

SANTANA - vende-se, 85. R$
3.500,00. Tratar: 370-1161.GOL - vende-se, Special, 001

01. R$9.500,00 entro + financ.
Valor negociável. Tratar: 372-
0665 ou 9117-8754.

UNO - vende-se, 94, 1.5. R$
7.200,00. Tratar: 9952-
2420.

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

SAVEIRO - vende-se, 99, MI,
1.6, branca, capota maritima,

1>neus seminovos, prot.
caçamba, licenciada 2003, t.e.,
alarme, isulfitm. R$ 14.300,00
aceito troca. Tratar: 9118

2725 - 371 2850 com Willian.

ESCORT - vende-se, Hobby, 94,
1.0, gasolina. R$6.300,00.
Tratar: 372-3922

VECTRA - vende-se, GlS, 97,
compl. Ou troca-se. Tratar: 373-
3001

GOL - vende-se, MI, 98. R$
9.500,00. Tratar: 37.3-0131 cl
Elcio.

UNO - vende-se, 93, v.e., t.e.,
alarme, 4p. Tratar: 371-
6835.

FIESTA - vende-se, 98, 4p,
prata. R$ 8.500,00 + finan.

Tratar: 9121-3287.

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

valor. Tratar: 9113-4728.

VECTRA - vende-se, 97,
branco, compl., cl aerofollio e

aro. R$ 20.000,00. Tratar:
9125-2722.

GOL - vende-se, Cl, 88, 1.6,
álcool. Tratar: 373-0714.UNO - vende-se, ElX, 95/96,

v.e., t.e., I.t., d.t., rodas liga
leve. Tratar: 379-0520.

VOYAGE - vende-se ou troca

se, 88, por carro 1.0 de maior

valor. Tratar: 370-1161.

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

PARATI - vende-se, CI, 1.6, 98,
verde met., 45.000km

originais. R$ 15.000,00.
Tratar: 372-1252.

GOL - vende-se, 89, 1.8, álcool.
Tratar: 9123-5243

UNO - vende-se, Mille

Eletronic, 94, vermelho escuro
metálico. R$ 7.000,00. Tratar:
371-4191

VOYAGE • vende-se, 90/91,
1.8, gasolína.. todo original. R$
6.200,00. Tratar: 372-3922

GOL - vende-se, Cl, 1.6, 89;
álcool, azul copa (prata). Tratar:
275-3271 ou 9961-3590.

BRAVA - vende-se, 00101, SX,
16v, compl., a.c. "cllmatronic", SANTANA - vende-se, CD, 86,

11 370-5999
UIII' 0ItII··/.
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TABELA, DE 'USADIOS
OKm Vermeaba

OKrn Pruro

m/OI Verme3Jha
OMH .Pretá

01t'O·j. \'érmeHlh.a,

oum \r,etme4Jha.

0.0100 \krme�!ha
9:5195 VermeBha

OUo.] Prem

o%e Pru._:a

01lo.3 Pmm

:S9í�89 A2M�
89/89 B1d1'1'(:�

96/96 Bontü
911'91 Vermelha

C lOOBISKS
C 100 IUSKS
CO 125 TíidM KS
CO 125 TíiEml ES

CBX zen Strada
CBX 200 $trada
_YBR ti25 E

_YBR 125 KS

CBR450SR
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4 CORREIO DO POVO

Novo Fordfiesta
Sua próxima grande escolha.

Juros de 0% ao mês
Aproveite!

Unidades limitadas

.Rua Henrique Piazera, 199· centro- (47) 371-1777 - Fax: 371-3235 - Jaraguá do sul- E-mail: moretti@more •

VOYAGE - vende-se, Cl, �1,
azul. R$ 5.100,00 + 10x R$
160,0 ou R$ 6.600,00 à vista.
Tratar: 275-2165 após 18:30.

BESTA - vende-se, 97. Tratar:
370-7774 el Mazinho.

BUGGY - vende-se, 91 el rodas
de avião, vermelho. R$
3.800,00. Tratar: (47) 467-
1270 ou 371-4191.

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
pj crianças. rodas de liga leve.
R$ 21.000,00. Tratar: 370-1
8928.

JEEP ., vende-se, 74, azul, ej
acessórios. R$ 6.500,00.
Aceito propostas. Tratar: 373-
1043.

BIZ - vende-se, Honda, 02,
vermelha. Tratar: 9132-2852
finais de semana.

CG TlTAN - vende-se, 99, verde.
R$ 1.500,00 entro + 14x R$
175,00. Tratar: 371-2339

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

COMPRA-SE - ano 88, pago
pare. Tratar: 370-1809 após
13hs.

DT 180 - vende-se, pi trilha,
89. R$ 1.500,00. Tratar: 273-
6242.

SUNDOWN vende-se,
Fifty, vermelha, 98, el
freio a disco. R$ 1.600,00.
Tratar: 372-2024 ou

9905-3644 ej Gilson ou

Vivian.

TITAN KS - vende-se, 01, azul,
ej 4.300km qriginais. R$
3.550,00 à vista ou R$
2.900,00 + 4x R$ 192,00.
Tratar: 275-0423 ej
Aguinaldo. I

<'

XL 250 R - vende-se, pj trilha,
83, vermelha. R$ 1.500,00.
Tratar: 9975-3735 ou 275-
1142 c/ Dony.

CONSÓRCIO vende-se,
Breitkopf. Valor da carta de
crédito R$ 5.000,00. R$
600,00 ej 6 parcelas pagas.
Tratar: 9132-3955 ej Flávio.

COMPRA-SE - carro acima 95.
Dou na troca Uno 86 + saldo à
vista. Tratar: 9963-4433

COMPRA-SE carro el
financiamento. Dou na troca

\. Chevette 80 + saldo à vista.
Tratar: 9963-4433. .

SOM - vende-se, módulo, alto
falante, sub, 1 par de 69.
Tratar: 376�2026 ou 9955-
2442.

diversos
ASSADEIRA - vende-se, de

carne, capacidade, 100kg ou 48

frangos, seminova. Tratar: 370-
2550.

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

BAR - vende-se, ej jogos,
incluindo cancha de bocha,
bairro Vila Nova. Tratar: 370-
0548 el Amauri

BARCO - vende-se, Marajó, 19,
motor 90, el toldo, earretinha,

eompl. Tratar: 373-0785 hor.
comI. ou 373-2101.

BICICLETA ' vende-se,
mountain bike, masculina.
Tratar: 371-0882.

BICICLETA vende-se,
Mountain Bike, seminova.
Tratar: 370-0548 ej Amauri ou
371-0882 ej Rose.

BOMBACHA vende-se,
seminova, braneae preta, nº

42j44. R$ 30,00. Tratar:
9125-2722.

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

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

370-6068.

CACHORRO - vende-se, filhote
pincher. Tratar: 373-3787 cj
Noeli.

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, capa preta, cj filhote.
Tratar: 373-3787 cl Noeli.

CACHORRO - vende-se, poodle
macho. Tratar: 373-3787 cl
Noeli.

CACHORRO - doa-se cadelinha.
Tratar: 370-9724.

CACHORRO - vende-se, chow
chow, 2 anos. R$ 300,00.
Tratar: 9125-2722.

CAMA - vende-se, de casal,
tubolar, branca. R$ 100,00.
Tratar: 371-7761.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se.
Tratar: 370-8882 cj Salete.

CELULAR - vende-se, Sansung,
digital, CD�A. Tratar: 246-
2199.

CELULAR - vende-se, T18D,
Ericsson. R$ 150,00. Tratar:
276-2000.

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

folha s/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariadosempréstmos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

CELULAR - vende-se, Nokia. R$
150,00. Tratar: 9963-9596 cj
Germano.

CELULAR - vende-se, Ericsson

DH668, particular. R$ 120,00.
Tratar: 370-9172 ou 9957-
2527.

CELULAR - vende-se, Ericsson

A1228, particular. R$ 130,00.
Tratar: '370-9172 ou 9957-
2527.

CELULAR - vende-se, Motorolla
talkabaut, particular, R$
220,00. Trátar: 370-9172 ou

995.7-2527.

CELULAR - vende-se, Pronto,
Nokia 1220, cl nota, na

garantia. TrataR: 370-8882 c.j
Salete.

CELULAR - vende-se, Pronto,
T3320. R4 290,00. Trat�r:
371-0043.

CELULAR - vende-se, Nokia.
Tratar: 376-2026 ou 9955-
2442.

CELULAR vende-se,
Motorolla. Tratar: 376-2026 ou

9955-2442.

CELULAR - vende-se, Nokia,
1220, seminovo. 7 meses de

garantia, pré-pago cj nº + R$
10,00 em crédito. R$ 280,00.
Tratar: 9905-2992 cj Célio

após 19hs.

COBERTA - vende-se, de pena
e outra pI bebê. Troca-se por
tapete de sala. Tratar: 370-
7312 cj Rosi.'

COMPUTADOR usado,
processador, Intel peleron 466

mhz, 64mb, memória Ram, HD

8.4 gb, monitor 14, cd roam.

_R$ 870,00. Tratar: 276-0602

cj Evelyn.

COMPUTADOR - vende-se,
palmitop. Tratar: 376-2026 ou

9955-2442.

BLUM
INFORMÁTICA
PRECISA DE PROFISSIONAL

c/ experiência comprovada em

telemarketing, contato c/
cliente, pesquisa de '

informações para clientes, e
tarefas básicas de
administra ão

-

CPU - compra-se. Tratar: 370-
8036 ou 9122-8995.

QUINTA-FEIRA, 22 de maio de 2003

FITA - vende-se, coleção. do

Roberto Carlos e cd's do Elvis

Presley. Tratar: 370-3561.
DISKMAN - vende-se, cl
carregador. R$ 60,00. Tratar:
376-0826.

FOGÃO - vende-se, cj 6 bocas,

R$ 50,00. Tratar: 376-0826,

DVD - vende-se, na caixa,
lacrado, modo moderno, Semp
Toshiba. Aceita-se troca por
moto ano 88. Tratar: :?70-1809
após 13hs.

FORNO - vende-se, auto

lirnpante, branco, semtnov«
Tratar: 371-0882.

FORNO - vende-se, elétrico,
auto limpante, brancO,

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

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

ESTEIRA vende-se,
elétricà, Athletic 2000, sem

lona. R$ 200,00. Tratar:
9113-4728.

FRITADEIRA - vende-se, elétrica,

grande. Tratar: 370-3561,

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

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

GRÁFICA - vende-se, rápida,
eompl., cj clientela formada,
Tratar: 9975-0261 ou 370-9234,

LAVA LOUÇA - vende-se. R$

100,00. Tratar: 276-2000,

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
seminova. Troca-se por CPU. R$
38Ó,ob. Tratar: 370-8036 ou

9122-8995.
MÁQUINA - aluga-se, de

costura, overloque, reta

industrial, cobertura. Tratar:
370-2417.

FILTRO - vende-se, Europa. R$
100,00. Tratar: 9903-3525 ou

372-3061.

CARQUITEToe'URBANISTA
_I_F-_�D" Carlosc!!��_���2a Silva

,

cials;comurclals. in'dustriais,
.

anuto emedições de terras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MÁQUINA vende-se,
overloque, siruba, seminova, cj
ponto conjugado ou normal.

Tratar: 373-6238 até 12hs.

MÁQUINA PI PERFURAÇÃO -

vende-se, de poço artersanal,

própria pj perf. rocha e cj
guincho elétr. cj todos os

emplementos. R$ 3.500,00.
Tratar: 429-4855 cj Fidelis.

MAQUITA - vende-se, Bosch.

Tratar: 246-2199.

MESA vende-se, de

musculação, somente a mesa.

R$ 100,00. Tratar: 9125-2722.

MÓVEIS - vende-se, de salão

de beleza. Tratar: 370-9209 ou

274-8606 cj Arleide.

MÓVEIS - vende-se, usados, pj
loja, expositores de vidro cj
espelho, 3 balcões e 1 caixa,
gavetas e armário. Tratar: 275-

0593.

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

370-3561.

PADARIA - vende-se, e

Confeitaria, cj clientela,
formada, cj maquinário novo,

compl. Tratar: 371-4300.

PANIFICADORA - vende-se, e

Confeitaria. Tratar: 9993-5833.

REICIVER - vende-se, Pionner,
Audio e Vídeo VSX 402, cj 6
saídas, 280watts RMS. R$
500,00. Tratar: 9957-6991 cj
Denilson.

TALHADEIRA - vende-se, nova,

cj nota fiscal. Tratar: 370-
3561.

TELEFONE - vende-se, prefixo
371. R$ 250,00. Tratar: 9125-
2722.

TíTULO BAEPENDI - vende-se.

R$ 180,00. Tratar: 371-1244.

TíTULO CANDEIAS - vende-se,
-

abrange todo litoral. R$
600,00. Tratar: 275-2165 após
18:30

TRilHA - vende-se, equipo pj
moto, colete, bota, calça, luva,
joelheira, capacete, ,etc. R$

• PLANET GAME
< ," * VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

500,00. Tratar: 373-0335.

VENDE-SE - instalações pj um
mercado. R$' 20.000,00.
Tratar: 9121-3921.

VENDE-SE - 200 transcrições
pj guitarra de bandas de Rock
e Heavy. Tratar: 371-8684 cj
Sandro.

VESTIDOS - aluga-se ,de 1ª
comunhão. Tratar: 373-3787.

VESTIDOS - vende-se, de

prenda cj armação. Tratar:
371-0196 cj Luciana.

VESTIDOS - vende-se, de

prenda, seminovos, nQ 38j40.
R$ 100,00.

VIDEOCASSETE - vende-se, JVC, V I D E O G A M E - ve n d e-

5 cabeças. R4 250,00. Tratar: '5 e, N i n t e n d o 64. R $
371-8684 cj Sandro. 2 O O , O O. T r a t a r : 2 76-

2000.

VíDEO lOCADORA - vende-se,
bairro Água Verde; R$
22000,00. Tratar: 371-2525
ou 275-0945.

VIDEOGAME - vende-se, Dream
Cast, cj 2 controles, 20jogos,

�a����ry4�a��0���r:t!/a���� MATE SUA CURIOSIDADE SEXUAL
2206.

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

VIDEOGAME - vende-se,
Playstation 2, cj 10

cds, 2 controles,
totalmente destravado.

R$ 850,00. Tratar: 376-
2206.

L!
acompanhantes

As Travestis
com local sigilo e segurança

Ligue: 9903-0291

GAROTO DE PROGRAMA

Promoção carro zero

Jovel. Na compro
de qualquer modelo
anunciado o frete
é grótis e você
escolhe entre

emplacamento ou

uma tv colorido 14"
também grótis, aproveite!!!

• PLAVSTATION 2
'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE hórario de atendimento: segunda á segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E-mail planetagame@ibest.com.br

Você quer viver
momentos de prazer?

-

3ernami;, f'Biauca e 'lalia
Meigas, Carinhosas, Iniciantes,
Safadas, Divertidas e Sedutoras

Venha
desfrutar
uma

Loira
e duas
Morenas Fernanda, a

Superriinfeta do Anal.
Mudam'o.s de loca'It;�

Rua Francisco Fischer, 100
Centro • Jaraguá do Sul
FOH': (47) 371.2111

Concessionária

aODB
Automóveis S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa, a.c., d.h.
Fiesta Street
Gol Plus

ggrsJllf�íu�·6
Uno EX, 4p
Megane Scenic XRN
Gol Plus i
Ka
Ka
Gol Special
Gol! GL compl.
Parati GTI 16v
Pampa 1.8
Tipo SLX, compl.
Monza c/ CD
Escort L • Euro
Escorl L
Voyage GL, 1.8

�so��rIC�o�gbDX
��z��%�� e baú 1313

F-4000
MB 709

- Gol 1.0 compl.
Gal MI
Gol
Corsa Sedan, GL, 1.6
Opala Comodoro SLE
Fusca

" Com'

02 branco G R 16.800,00
02 prata G R 16,500,00

gi g;���o � � i�:�gg:gg
01 amarelo G R 17.000,00
99 prata G R 10.900,00
99 verde, G R 27.000,00
95 azul G R 9.800,00
99 cinza G R 10.900,00
99 prata G R 11.500,00
00 'azul G' R 12.800,00
96 azul G R 15.500,00
99 vermelho G R 22.000,00
90 verde G R 6.200,00
95 cinza G R 9.800,00
93 prata, A R 8.500,00
94 vermelho A R 8.900,00
89 verde G R 4.900,00
89 verde A R 6.300,00
96 azul G R 8.000,00
88 cinza G R 3.500,00
83 amarelo D R 48.000,00
99 branco D R 45.000,00
79 branco D R 17.500,00
93 vermelho D R 35.000,00
97 branco G R 12.000,00
97 vermelho G R 10.900,00
97 verde G R$ 10.500,00
97 branco G

Rj13.500,0090 vinho G R .. 6.300,00
75 azul G R 2.800,00

�'âi vê n'êféi:lllrrrJô ti:ã;:�':mE'I,i:n a n'ê'i"ã

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

CG Titan KS, Okm
Gol GIII, 4p
Gol GIII
Corsa Sedan
Corsa Wegon GLS, 1.6, 16v
Marea Week ELX 2.0, 20V
corseseoan Super
Gal, .1.6, MI, compl., 4p
Escort GL
Gor, 1.0, MI
Mondeo CLX
Blaser DLX, GNV
Pampa L 1.8
Uno EP 4p
Corsa Super
Golf GL
Astra GLS
Fiorino Furgão
Escort G L + ar

Uno Eletr.

Omega GLS
Opala 4.1, 4p
Monza SLE
Monza classic 4p

Verde ,,'

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

FIAT Palio EDX, 4p 97

Palio ED, 2p 97

Tempra 2.0 8v 4p 95

Gol,4p 99

Gol Cl, M11.6 97

Kombi cabeçuda, GNV 97

Gol 94

Santana GLl, 4p 94

Parati Cl 89

Gol Cl, 1.6, álc. 92

VectraCD 94

logusGl, ve, te 94

Monza 93

EscortGl 94

EscortXr3 90

laránja R$10.900,00
Branco R$ 9.700,00
Bordo R$ 8.800,00
Branco R$13.800,00
Branco R$10.300,00
Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00
Branco R$ 7.500;00
Cinza R$10.600,00
Cinza R$ 5,900,00
Branco R$ 6.500,00
Azul R$14.000,00
Verde met, R$ 8.600,00
Verde R$ 7.300,00
Azul R$ 8.500,00
Prata R$ 6.900,00

vw

GM

FORD

OFERTA TEMPRA, GOMPL., 95 R$ 8.500,00

!:4v� 'pr�fQi,t� Wª.I��m"ri�Çf�,bª, 37A�.b Jª,ªguái��

03
01
00
00
00
99
99
99
98
98
97
97
96
96
96
95
95
95
93
93
93
90
88
87

01

97

GM
Branco
Branco
Prata
Prata
Vermelho
Verde

Preto
Preto
Verde
VW

Celta, 14.000km
Corsa Wind 4p
Corsa Wind c/ ar, 4p
Astra Sedan GL, cornpl. Airbag
Vectra GLS cornp.
Vectra GLS compl.
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

KadettSL/E
Monza SL/E 1.8

02
01
01
99
98
98
96
90
86

Saveiro, compl., top de linha Vermelho
Pointer CU Branco

Goll.0,2p Branco 96

Voyage Plus Bege
FIAT

02
96
G
86

Palio Fire Mod. Novo
Uno Mille SX, 4p

Verde
Cinza
FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

�mi4Vt���f�!tº:iw�II�",iR�ij@A;�ª���li�:@�i..ijijº)iíEiM".JÂ�Ç��ilJ'iI:§ij�:ilii

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

cornpl., 1.8, 16v
4p, ve, te, It, dt, aq
v,e. t.e., limp., desernb.

c/opc,
cornpl.
c/ cápata de fibra

limp. desernb. a, q,

cornpl.
compl,
completo
4p, I.t., d.t, a.q.

cornpl., gasolina
4p, c/opc,
álcool.

álcool.tl.ê
l.t. tí.t, a.q.

c/opc,
v,e" t.e. a.q.

rodão

EscortSW 98

Uno SX, 1.0 97

UnoSX 97

Kadett 97

Ranger 97

Pampa ll.8 96

Gol bola 1,0 Plus 95

Toyota Corolla 95

Vectra GlS 94

Vectra GlS 94

Uno Mille Elet. 94

MonzaGlS 94

EscortVerona 94

Parati 1.8 92

Saveiro 92

Goll.8 91

Parati,1.8 91

Verona GLX 90

Jipe passeio 58

bordô

charnpagne
verde

cinza

prata
branca

azul

grafite
verde

bordô

verde

bordô

prata
bordo

bordô

azul

marrom rnet,

champagne
prata.

G
G

Á

G
G

GM
Corsa Sedan, 1.0, 4p, a.q., desemb.
Corsa Sedan, GL, 1.6, 4p, v.e., t.e., alarme
Vectra GLS, 2.0, cornpl.
Corsa Wind, t.e., desemb.
D-20, compl.
Corsa Wind
Apolo 1.8 a. q., desemb.
Monza SLE, 4p, cornpl.
Kadett SL, desemb., Pers,

Clio 1.0, 4p, compl,

VW

99
91

99
97
94
94
90
85

00
99
97
95
95
94
92
92
91

98
93
92
91
90
89

prata

azul mel.
azul
prata
prata

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

chumbo
bordô
azul mel.
vermelho
dourado
cinza

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.,

Gol MI 1.0, 4p
Gol MI, 1.0, a.q., I.t., d.t.
Goll.0
Logus
Santana GLS, 2p, compl., 2.0
GolS, 1.6, álcool

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

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

azul

FORD

01 prata

r-.."._�a8j"�"�1i,�",,!t!,a'term!.!t!l�� 2166

97 vermelho

KadettGl, 1.8, gas.

Monza Gl,2.0

Kadett Sl, 1.8, álc,

EscortGl, gas,

Kadett SlE 1.8gas.

Gol ct, 1.6, gasolina

Gol ct, gasolina, 1.6

Monza Sl/E, 1.8

Monza Sl/E, 1.8, álc,

Opala 4cc, relíquia, gas,

Fusca 1300

96

94

92

91

89

89

89

87

86

78
'

bordô

bordô

prata

azul

marrom

branco

cinza met.

78

bege

azul met.

branco

branco

Palio ED, 1.0, 4p
Gol Plus, 1,0, 2p
Uno Básico, 1.0, 2p
Gol ct, Cht, 1.6, 2p
Gol ct, eHT, 1.6, 2p
Elba csi, 1.6
Kadett, 1.8, álcool, 2p
Caravan Diplomata, 6cc
Monza, 1.8, álcool, 2p
Monza 1,8, álcool, 2p
Escort l, 1.6, álcool, 2p
Escort l, 1.6, 2p
Prêmio CS, 2p
Kombi envidraçada
Escort l, 1.6
Gol, 1.6, álcool, 4p
Opala Diplomata,' 4cc
Fusca 1300l
Fusca 1500
Fusca 1300

99
96
96
92
91
90
89
89
88
87
88
87
85
84
86
84
83
80
76
76

Preto
BrancO
Branco
BrancO
s-anco
Vermelha
Verde
Grafite
Preto
Vermelha
Azul
Azul
Azul
BrancO
BrancO
Branca
AZu!
Bege
'BrancO
BrancO

�r!lSmart R$ 9.500,00
�16V4p 99 R$13.500,00
�ffiaSedan 16 97 R$12.500,00
�Plus, bordô' 97 R$ 9.500,00
�Plus, prata 96 R$ 9.500,00
�GLl 95 R$ 9.300,00
�anger 94 R$13.500,00

� 93· R$ 7.200,00
92 R$ 6.000,00

�ampa
I r.IOOO

92 �$ 6.500,00
91 ! R$ 26.000,00

tnevetteDL 91 R$ 4.200,00torcei li 2p 80 R$ 2.000,000,10, diesel 80 R$11.000,00r�sca
Corcel I

76 R$ 2.200,00

�IO d
72 R$ 2.200,00

, lesei, relíquia R$ 9.500,00

_........__.

'*' Votorantint I finanças

Clio RT
Gol Plus GIII Compl.
Clio Sedan

Megane RN
Scenic RXE
Marea ELX

Ka

Gol CU1.6

Tempra SX cornpl.
Goll.0i
Escort IGL 1.8
Gol Plus 1,000i
Astra GLS
Escort Hobby, 1.0
Tipo SLX 2.0
Vectra GLS

Monza GL 4p
Versailles Ghia, compl.
Buggy

Cinza

Preto

Prata

Branco
Azul
Cinza
Prata

Vermelho
Cinza
Vermelho
Branco
Azul
Vermelho
Branco
Vermelho

Bege
Azul

Cinza
Amarelo

2002
2001
2001
2000
2000
1999
1997
1997
1997
1996
1996
1995
1995
1995
1995

1994
1994
1993
1989

R$ 24.000,00
R$ 19.500,00
R$ 21.500,00
R$ 18,500,00
R$ 29.500,00
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$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.800,00
R$ 13,500,00
R$ 8.600,00
R$ 8.500,00
R$ 4.500,00

98
97

97/01
97
96
95
95
95
95
95
94
94
94
94
93
93
93
93
90
89
89
88

86/91
85
85

72

G
G
G

(G
G

GNV
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
A
D
G
G

G

Ka cinza
vermelho
amarelo

vermelho
branco

preta
prata
preta
preto
roxo

cinta
branco

dourado
roxo

verde
bordo

Palio ED
Kawasaki ZX7

Quadriciclo
Gol1.0Plus

Ranger STX cab estendida compl.
Voyage CL 1.8, alc.
Mitsubich N·13 compl. e pers.
Audi 2.8e S2 top de linha
Corsa GL1.4
EscorlLl.6
Fiorino Pick-up 1.0
Escort Hobby 1.0
Corsa 1.0
Gol LO

Omega GLS, compl., c/ teto
EscorlXr3 equipado c/ teto 2.0
Gol LO

'

Verona GLX 1.8
Belina L1.6
Uno es, 1.5, equipado, banco couro
Escort L 1.6

Q.20, cabo dupla, compl.
UnoCS1.3
UnoCS 1.5
Fusca 1500

vermelho
verde

prata
prata
azul
azul

branca

bege
preto

.

azul

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

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, . .

neqncres
neste espaço!

, .

neqncres
neste espaço!
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• •

oferece servir
. ,3"OS nas '

d ·
,

r
'

,

,

� areas e·
V Fotografias

x., para catálogos;
� industriais;

I � cobertura de eventos; ,

�<' casamentos.

V Vídeos
�, vídeos institucionais;
� educativos; ,

x., treinamento e segurança;
,

.

� ,�ivtllgação e apresentação de projetos;'
� vts comerciais;
� coberturas de eventos.

..

Rua Leopoldo Manhke, SS - Centro

,

Lat. Barão do Rio Branco - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'

. -- .

ImovelS

ÁGUA VERDE - procura-se' casa

pi alugar. Tratar: 370-6110,

ALUGA-SE - quartos mobiliados.
lratar: 370-3561 cl
proprietária.

ALUGAR - casa c/ alugar, 3

qto,s, sala, coz., garagem,
murada. Pago fiança de três

alugueis. Tratar: 9!1.25-2722.

BARRA DO RIO MOLHA - vende

se,2 pisos, 15 peças, pontada,
terreno cl 600m2. R$'
35.000,00. Tratar: 370-7594.

BARRA VELHA - vende-se,
sobrado, cl 3 suítes, 1 qto, 2

salas, ibwc, coz., área de festa
cl churrasqueira, garagem pi
3 carros, rua oi calçamento,
próximo' à lagoa. R$
200.000,00. Interessados
solicitar fotos pelo e-mail
sttm@bol.com.br

CENTRO - vende-se, de alv., 3
dorm, 1 suíte, cozo mobiliadada,
dep. empregada, despensa,
área de festas cl churrasqueira,

garagem c/ 3 carros, próx. Duas
Rodas. Tratar: 275-3070.

CENTRO - vende-se, de alv., 2

pavimentos cl 300m2, 4 dorm.,
1 suíte, 3 bwc, dep. empregada,
garagem para 2 carros,

aquecimento a gás. Tratar:
275-3070.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
alvenaria, cl 106m2, 4 dorm.,
2bwc e demais dep., próx. Posto
Pérola. Tratar: 370-5623.

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

RIO MOLHA - aluga-se, Chalé

alpino, 87,2, cl suíte, 1 qto,
sala, cOZ., bwc, aquecedor a

\ lenha, todo mobiliado, telefone,
escritório, churrasq., todo

cercado, área tipo, condomínio,
a 5km do centro. R$ 850,00 cl
todas as txas. Tratar: 370-
9172 ou 9957-2527.

VENDE-SE - quitinete ou troca

se por terreno ou casa

pequenano centro. Tratar:
Oxxl1 6976-9448 cl Cecília.

VENDE-SE - casa antiga de
madeira nativa. Tratar: 379-

NJJ
MAIS!

_t1rlt
Visitem-nos

,

E O consórcio,de Imóveis

com pagamento só de 50%
-,

até ser contemplado

®Caraguá
371-4QOO

, CORREIO DO POVO 9

Mais Qualidade,
Para o lar e'palra 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.

I
.

IECN.
CALHAS
QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS DE CALHAS E FUNILARIAINDL. É COM A TECNO'CALHAS

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

1207.

VENDE-SE - casa em alvenária

cl 8 comôdos, cl 2, terrenos
super barato. R$ 17.000,00.
Tratar: 275-1226 ou 9975-
2746 cl Suely ou João.

ALUGA-SE - 1 quarto em apto
no centro, pI moças. Tratar:
9134-0711.

VENDE-SE - 2 casas, de alv.,
uma cl 60m2 é outra cl 8011)2,

. muradas. Aceito Gol 97/98 no

nego Trtar: 373-2651 cl Luiz

Rodrigues apos 18hs.

ALUGA-SE - 1 apto cl 2 dorm.,
sem garagem. R$ 250,00.
Tratar: 372-3558.

AMIZADE - vende-se, .rua Artur

Guenter, cl 2 dorm. R$
35.000,00. Tratar: 9975-
5380.

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

UNERJ.
'

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

VILA LENZI - vende-se,
alvenaria, cl 194 m-', 1 suíte,
3 quartos, 2 bwc, sala grande,
copa, cozinha, mesa nino cl
varanda, garagem pi 3

carros, terreno medindo
14X25. R$ 85.000,00.
Tratar: 372-3922 Walter
CRECI 9238

BARRA VELHA - vende-se. R$
60.000,00. Tratar: (47) 446-
0242 cl Nelson.

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

o melhor
Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

Reformas de imóveis

Fuja do aluguel! Ligue-nos.
R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguádo Sul se e-mail:vendas-ca.r@càragua-veiculos.com.br

DryllNISTRADORA RESPONSÁVEL

Consórcio Baffistella·
Emp_ oo ConglOm<>rodc 8o"I>"'U"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo
R$ 75.000,00
Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Garagem Privativa - Pertinho
da Praia - Sacada com vista para o Mar - Óiímo Negócío. R$120.000,00
Apartamento - Lindo Apartamento - Frente ao Mar - 3 Dormitórios
(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - linda vista
Panorâmicade toda Av. Atlântica. Apenas R$180.000,OO
·ZELlO BURATTO .. (47) 9983.5'920;;:(47) 361-1993/ CRECI296

212,67m2, cl suíte, 2 dorm., 2

bwc, cOZ., 2 salas, 2 sacadas,'
churrasqueira. Tratar: 370-
2000 hor. comI.

BARRA VELHA - vende-se,
sobrado. Ou troca-se por casa.

i Tratar: 370-7312

CENTRO vende-se,
coberutra c/ piscina, área
403,86m2, 1 suíte, bwc cl
hidra, closet, 2 dorm., sala,
cOZ., 3 sacadas, 3 bwc,
churrasqueira. Tratar: 370-
2000 hor. comI.

CENTRO - vende-se, Ed. Royal
Barg, 3 dorm., 1 suíte, sacada
c/ churrasqueira, COZo

mobiliada. Entrada mais

parcelamento em até 50 meses

direto com proprietário. Tratar:
275-3070.

CENTRO - vende-se, 144m2, ao

lado Foto Loss, si garagem. R$
50.000,00. Aceita-se terreno.
Tratar: 370-9787 c/ Vanderlei
a noite.

CENTRO - vende-se, no Ed.

Jaraguá. R$ 125.000,00.
Tratar: 370-0103 c Cecília

(particular).

CZERNIEWICZ - vende-se, cl
95m2, 2 dorm., 1 suíte, sala,
COZ., bwc, lavanderia e sacada,
rua Ema Ziemann, 3Q andar,
304. R$ 59.000,00. Tratar:
371-8116 ou 9124-2786 cl
Marlene.

CURITIBA - aluga-se, mobiliado,
centro. Tratar: 275-0402.

PROCURA-SE - apto, pi alugar
próx. do centro, ou alguém que
queira dividir c/l moça c/ filho
de 12 anos. Tratar: 371-2511
ou 9131-2591.

UBATUBA - vende-se, cl 84m2,
a 350mts do mar. ACeita-se
carro ou imóvel em Jaraguá do
Sul. Tratar: 372-3235.

VENDE-SE - de alvenaria, cl
130m2, de laje, Lot. Souza.
Tratar: 276-2070.

CENTRO - vende-se, comercial/
condomínio, cl 3.900 rn>,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070.

CORUPÃ - vende-se, cl
62.500m2, lateral da rua do

Seminário, área plana, beira-rio,
pastagem. Ótimo pI industria,
recreativa ou chácara. R$
150.000,00. Tratar: 372-3063
cl Egon das 19 às 22hs)

ESTRADA NOVA - vende-se,
390m2, cl casa de madeira c/
39m2, sala, coz., lav., bwc. R$
17.000,00. Aceita parte em,
dinheiro o restante em carro ou

mat. de contrução. Tratar: 372-
3822.

RIO CERRO II - vende-se, de

esquina, lkm após Choco leite,
16x28mts. R$ 14.000,00.
Tratar: 376-3386.

LOJA ROYAL BARG -' vende-se,
ponto já formado, com

mercadorias e mobiliário.

Tratar: 999�·0833 / �75·1503 hor. comi.

3· Dom«..

(sendO 1: S·u.fteJ
Sala dejogos/ Sala de ginástica/ Sauna clambiente de descanso/

Salão de festas c/churrasq. e bar/ Home Theaier,
Piscina adulto e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiiiadoe.

Plantão de Vendas:
Fone: (47) 275-3070
R tvuaecna! Deodoro da Fonseca, 972

Royal Barg Cenier - Jaragwí do Sul- se

CONSTRUseL
_��NM��__ N_ �__N�� �� N�� _NN_��_N_��

_N�_,__ '�����
__'_�'__�'�_N_N_N__ 'N""_'_"�"'"�_""�__ N._N_Y_',�._�"'h��"��"_�_"��"_,�_"," •. �_� �, "_�_� ,._�_,_�.".",""__ ���::'�:��.:�_��::::�,��_de ��:��_ ... _"",
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voeÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
NA MELHOR LOeALlZAçÃO

_
DE JARAGUÁ?

ROY�
VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Salas Comerciais

(Co� diversas metragens)

Consulte nossos

prezes de
pagamento.

CONSTRuSI �
"Inovando Conceitos de Vida' �

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro'

FONE: (4.1)275-3070
Defrone para Marechal. Tratar:
275-3070

10.800,00. Tratar: 371-5512.
I

SALA COMERCIAL - no Ed.

Menegotti, troca-se por apto
pequeno. Tratar: 370-0103 cl
Cecília.

VENDE-SE - área de 20.000m',
próx. enegia elétrica e ribeirão,
ideal p/ chácara. R$
16.000,00. Tratar: :;>74-8013.

VENDE-SE - loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. R$

CLASSI

�i
� I
�i
;;'
:tI
� :

j i

1,,11Tubulnçiio IÍglI.al{lI.ente - Cuurroeoudm na sllcada
Opçi[o 2 vagas de gn/'ilgem
Opçíio gamgelll cjdep. Prioatioo
Courpíeto sistruui dc segural/ça

o prédto:

Localização do Prédio: Rua Leopoldo IV".7I1ru\�,

Perto do Clube Beira Rio.

70 meses para pagar
es 15.000,00 entrada

saldo direto cj " Construtora

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

TÉCNICO EM ALIMENTOS
senac

INSCRIÇÕES
ABERTAS

Rua Adélia Fischer, 303

Fone/Fax: 370-0251
-c.,

jaraguadosul@sc.senac.br
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

15h 50,00
Desenvolvimento Profissional em Gestão

40h 24/05 a 21/06 Sábados
8hàs12he R$ 320,00 ou 1+1

Financeira 13hàs17h R$165,00
Assistente Administrativo 1 "Oh 2�/05 a 29/10 2' e 4' 19h às 22h 1 + 5 x R$ 120,00
Exce l Fórm ulas e Funções 20h 26/05 a 16/06/2003, 2' e 4' 19h às 22h A$ 1,60,00 ou1 +1 R$ B!

Vendas 110h 27/05 � 02/10 .� 3' e S' 19h- às 22h R$ 530,00 ou 5 x

R$110,00
Técnico em Transações Imobiliárias 870h 02/06/03 a 12/2004 2D à 5" 19h às 22h 1+19 x R$ 170,00
Técnico em Enfermagem 1 BOOh 02/06/03 a 06/2006 2' a61 l'9h às 22h 1 +35 R$ 189,00
Redação Empresarial 30h 02 a 13/06 21 a 6' 19hàs22h R$ 160,00 ou 1 +-1 A$a!

Operador de-M icrocomputador 60h 09/06 a 08/07 2' a 61 9hAs12h R$ .360,00/ 5 x R$ 73

Montagem e Manutenção de
44h 07106 a 02/08 Sábados 8h às 13h R$ 400,00 ou 1+4 R$9:

Microcomputador ,

Telefonista Recepcionista 140h 10/06 a 18/11/2003 3' e 5' 19hàs22h A$ 715,00 ou 1+5 R
120,00

Técnico em Alimentos 1960h 16/06 a 03/2006 2' a 61 19hàs22h 1 + 32 x A$ 205,00

Técnicas de Negociação 15h 23 a 27/06 2' a 61 19h às.22h A� 130,00 ou 1+1 A

68,00
Transporte e Despacho + Despacho 110h 01/07 a 04/11 3' e 51 19h às 22h 1 +4 R$ 110,00Internacional
Prática Cambial + Operação Câmbio - ·110h 02/07 a 03/11 21 e 4' 19h às 22h 1+4 R$ 110,00
Televéndas 15h 07 a 11/07 2§ a 61 19h às 22h R$ 130,00
Oratória II 16h 21 a 25/07 21 a 61 19h às 22h R$ 130,00 ou 1+1 R$6f

Logistica Básica 12h 28031/07 2a a 51 19h às 22h R$ 163,00
Aperfeiçoamento em Instrumentação 240h A definir 21,41 e 6', t âhàs 22h 1+ 6 x 8$ 130,00
Cirúrgica para Auxiliares de Enfermagem
PPCP 1 - Planejamento, Programação e

20h A definir 2G a 61
18h30 às

R$ 160,00Controle de Produção. 22h30

A Importância de Compras nos Lucros da
18:30 às

Empresa
'

J 08h A definir '61 e sáb 22:30 8h às
121í

Eslratégias e Técnicas de Negociação 20h A delinir
Banco de Dados Access 36h A definir Sábado 13h às l'6h R$ 290,00 i 1 +2 R$ 98
Autocad 40h A definir 6', sáb. e dom. A definir R$ 350,00

CONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:
� EAD - Ensino a Distância; � Cursos ln Company.

CORREIO DO POVO 11'

Unerj oferece curso de

Organízação de Festas
O curso de Organização de Festas tem o objetivo de trazer

informação e conhecimento sobre organização de festas e eventos

sociais ou profissionais, propiciando, para o ingresso de um novo

mercado de trabalho.
A ementa abrange o planejamento de festas e eventos, orça

mentos, tipos de cerimoniais, organização de festas familiares, como
aniversários, aniversário de 15 anos, debut, noivado, casamento,
bodas e batizados. Organização de eventos, como recepções, co
quetéis, homenagens, palestras, convenções, formaturas, entre

outros. Para cada festa ou evento a organização do horário, con
vidados (seleção e recepção), convites (formas de confirmação),
local (decoração), trajes (noivos, padrinhos, convidados), bebidas
(cartas de vinho), música, atividades de entretenimento, lembranças
a serem oferecidas aos convidados ou homenageados.

As aulas teóricas serão ministradas na Unerj, e as aulas práticas
nos locais próprios (igrejas, clubes, restaurantes, etc.). O curso

acontecerá as segundas-feiras, das 19 às 22h30, e terá duração de 5

meses, iniciando no dia 26/5.

.�
UNERJ

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
extensão@unerj.com.br

CONSÓRCIO UNIAO
Rvta João JanVl-á_rlo .A..i'!Jroso/ Bc:> sala, C:>3
CJBS_ ( Pró<X?l-VVZo ao at:acaôão LVI-<X? - JaragVl-á_ EsqVl-erõo

Liguejá!
371-8153

GR,lJ�O E.rPltC,IÀL,
,,1Ií10TOI, •

Consórcio

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

.'
Consórcio

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

•
Consórcio

UNIAO

•
Consórcio

)
UNIAO

CRYPTON : <RS <84.;68;'
G ,OOBIZ' .,R$"&8',2P···
YBR"l 25 K RS . 91,6;4>
CG125'I<S: RS'.92,13
,C� OOBIZ R$ ;'9ª;04'

.

YBR 125
.
RS .l00,15j

CG 1:;25.K$E; RS 100,92
YBRQ 25 ED, RS 105.7.9'
Ce:; 125 ES RS ,105,,86
XTZ?125·.K , RS 115.61
NXR 125,K$'.. RS l':lp.41
XTZ 125.E HS1.24,31
;:NXR 125'ES RS T.2.5.03
I\JXR 15QES RS .144 ..04'
XI 2;25. 3, RS 158:,21:;
TW.ISTER RS 1 {:>2.q9<'
'TORNADO; RS 177.67,

'RS 9;�07iOO;: ,RS 142(39
RS 10,866,00 RS ,161 :63
RS 120452,00 ,RS 1,85.22
RS J3.957,OO"R$ 20.7,61
RS 14.954:00 I5S 2'22;44
RS J 5:594;00 RS /231.9,6
R$ ...1.!3 ..T10,00 (RS ,269.38
RS.20']54,QO' RS /308.7'l
R$ 23.680,00 RS' 3.52.2A
RS25,990,00 RS" 386,60
R'S 28,'036,00 RS 417 ..'03
RS 3;3.,303,00 R$ 495.38
RS 37.485,80 R$ , ,557,58
R$'43,.09Q,00 R$, 624,80
RS 56:0.21,00 RS .8'1 :2,30
RS 65.400,00 RS ,.' 948,30
RS 77.155.,00 RS 1 :J'1,á..74
RS'83.203,OO' RS'1,2QÓ.44
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de R$ 10.000,00 a R$
50.000,00. Tratar: 9125-2722.

VENDt;:DOR EXTERNO - precisa
se, cl prática no ramo de motos.
Tratar: 275-2030.

empregos entâo éDIARISTA - se oferece pI
trabalhar. Tratar: 9963-8497
hor. comI.

Tratar: 273-5529

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

PROCURA-SE - peesoas de boa

atitude, pI trabalho autônomo

tempo parcial ou integral.
Tratar: 275-3122 ou 9955-
9782

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, ótima remuneração.
Tratar: 371-8153.

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

SÓCIO - procura-se, na área de

previdência, de preferência que

seja administrador. Investimento
OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como serviços gerais, servente,
ajudante caminhão, móveis .

Tratar: 275-3137 cl Luis
Mauro.

FARMACEUTICO - precisa-se.

.......

SELEÇAO OFEREÇO-ME - pI trabalhar
com serviçoas de digitação pI
empresas e particular. Tratar:
372-0438.PROFESSOR 2004
OFEREÇO-ME - pI trabalhar
corno diarista ou cuidar de

idosos. Tratar: 275-6198 cl
Neusa.

Biologia e Educação Física

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

OFERECO-ME - c/ trabalhar
como. diarista, baba ou cuidar
de idosos, tenho experiencia.
Tratar: 371-3341 recado pi
Jucelia.

SOLDADOR - se oferece pi
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-8013.
* exige-se especialização, mestrado ou

Idali/um novo urso da sua

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

17h 30 mino

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

5erv;ç�
Gratuito

ClMET
A.� <()��p..lf

Cursos eTreinamentos
Cursos e Treinamentos personalizados na área de Informática e

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

colaboradores até a escola. O IMET vai até você.

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

liga e solicita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-n03.
Faça o seu cadastro, quando sentir necessidade é só ligar.

Você pode adquirir quantas horas você quiser.

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 1,5 cursos diferentes.

Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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J ISUCE�SO: PALESTRAS TÊM REUNIDO PÚBiICO EXPRESSIVO E DISCUSSÕES AGRADAM OS ORGANIZADORES

! Semana da Comunicação encerra hoje, em
Iíí

}ARAGUÁDO SUL-:-En

cerra hoje, no Cejas (Cen
ro Empresarial de ]aragvá
do Sul), a terceira edição da

Semana da Comunicação,
evento realizado pelo Nú

cleo de Comunicação da

Acijs (Associação Comer-'

cia! e Industrial de ]araguá
do Sul). A palestra, de en

cerramento do evento, que
teve início na noite do dia

19, vai contar com a pre
sença de-publicitários
renomados no Estado de

Santa Catarina. Estarão pre
sentes como painelistas os

empresários ligados ao se

tor de publicidade e pro
paganda Wilfredo Gomes,
daWG; Roberto Costa, da
Propague, e Christiane

Hufenüssler, da CMC de

Jaraguá do Sul. De acordo
com o consultor técnico do

Núcleo de Comunicação
da Acijs, Alexsandro

Becker, a programação da
terceira Semana da Comu

nicação foi elaborada bus
cando beneficiar todos os

setores que têm ligação
com a comunicação.

Na avaliação do con

sultor, a realização dá ter

ceira Semana da Comuni

cação foi considerada um

sucesso, tanto no que se re

fere ao público quanto ao

nível dos palestrantes. "A
Semana da Comunicação já
se transformou em uma

tradição em nossa cidade.
Procuramos sempre repas
sar informações práticas aos
profissionais da área. Mui

tas vezes, o que se aprende
na faculdade não se ajusta
muito à prática do dia-a

dia", argumenta o consul-

toro Segundo ele, um dos

principais objetivos da Se
mana da Comunicação é

"despertar o lado profissi
onal da área demarketing".

Ainda de acordo com

o consultor, 19 empresas
da área da comunicação in
tegram o Núcleo de Comu

nicação da Acijs, entre jor
nais, empresas de publicida
de, agências e outras

corporações ligadas à área

da comunicação e que de
monstram interesse em tra

çar objetivos comuns de
crescimento e desenvolvi
mento. A primeira palestra
do evento foi na noite de

segunda-feira, ministrada
pelo diretor da RBS (Rede
Brasil Sul de Comunica

ções), Sérgio Sirotski, que
falou sobre a RBS TV no

Mercado da Mídia Ca-

I
CPL comemoraDia do Profissional liberal
}ARAGUÁDoSUL-On

tem à noite, o presidente do
CPL (Centro Integrado de

Profissionais Liberais de

Jaraguá do Sul), Hilton Fa

ria, chamou a imprensa para
divulgar as razões e os mo

tivos da existência do Cen
tro, O encontro aconteceu

por volta das 19 horas e ser

viu para que osmeios de co

municação de ]araguá do
Sul soubessem os objetivos
daagremiação e quais as suas

atividades.A iniciativa é uma
forma'de homenagem ao

Dia do Profissional Liberal,
comemorado na próxima
terça-feira em todo o terri
tório nacional.
O presidente da entida

de, que é engenheiro e fun
cionário da Weg, salientou
que o Centro de Integrado
de Profissionais Liberais e'

único em todo o Brasil.
"Não existe entidade ;eme
Ihante a nossa" enfatiza

Faria, ao referir-�e ao fato
de que o CPL congrega
atualmente 219· associados
da OAB (Ordem dos Ad
Vogados do Brasil), 124

médicos, 117 dentistas, liga
�os .à .ABO (Associação
rasilelra de Odontologia)

Hilton Faria é o atual presidente do CPL Divulgação

e mais 123 engenheiros e/
ou arquitetos. "Pode-se di
zer que o CPL é o centro

intelectual de ]araguá do

Sul", define Faria.

Ainda dé acordo com

o presidente, o CPL tem a

função de colaborar com

o poder público no senti

do de oferecer novos pro
jetos e propostas de traba

lho, colaborar no aperfeiço
amento dos programas
coletivos que já estão em

andamento e também ofe
recer sugestões, de um

modo geral, para o desen
volvimento doMunicípio e

manutenção e melhoria da

qualidade de vida da popu
lação .

de ]araguá do Sul.

Faria salienta ainda que o

CPL atua em diversos con
selhos municipais, sempre
buscando oferecer uma

colaboração técnica e pro
fissionais para a solução dos
problemas da comunidade.

O Centro de Profissio

nais Liberais de]araguá do
Sul existe desde 1982, mas
o prédio somente foi con
cluído em 1996, e foi.er

guido com a colaboração
.

'

de seus integrantes e da'co
munidade. "Há 20 anos o

advogado Umberto Pradi

já falava que precisávamos
de um local que congregas
se a todos, como num úni

co bloco, que pudesse in

terferir e ajudar na adminis
tração pública", argumenta
o presidente.

Palestras reuniram público expressivo

tarinense. Já no dia 20, a

palestra foi sobre "Como
fazermarketing, comunica
ção e propaganda com su

cesso e pouco dinheiro",
com Décio Vomero, pre
sidente da Abap; Helmuth

I

KIeczewski, diretor do jor
nal ''A Notícia"; Marcos
Barbosa, diretor do jornal
"Diário Catarinense", e ain
da o presidente da Acaert,
Ranieri Bertoli.

Um dos pontos altos

APO 10

e
�r

ACIJSII'I CORREIO DO POVO

do evento, ainda segundo
Alexsandro, foi a mesa-re

donda promovida na noi

te do dia 21, quando foram
convidados para o debate
aberto empresários consi

derados bem-sucedidos na

cidade de ]araguá do Sul,
como o sócio-gerente da
Rede Mime de Cornbustí

veis,· Paulo Chiodini, além
. dos proprietários da

Wizard, Loja Status,]omar
.

e Grafipel. Hoje, noite de

encerraplento, o consultor

espera a presença de apro
ximadamente 300 pessoas.
De acordo com Alex

sandro, a maioria do públi
co é integrante da área de

marketing, especialmente
estudantes, interessados em

agregar valor aos conheci
mentos adquiridos no cur-

so universitário.

•
CROMOART

_1-.
SaInt Sebastlan

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIODOPOVO

PUBLICAÇÃO LEGAL

COMUNICADO

Duas Rodas lndustrial ltda., torna público

que req�ereu junto à FATMA, a renovação
da LicENÇA AM 8'1 ENTAL DE OPERAÇÃO,
para atividade de coleta e tratamento de

resíduos sólidos orgânicos, a ser

desenvolvida na estrada do Sul, Km 13,

Brübe rtahal, Cidade: Guaramirim,

informando que o prazo para impugnação
ou manifestação de qualquer interessado

é 20 dias.ccrridos após publicação.

DaasRodas
Industrial

PUBLICAÇÃO LEGAL

COMUNICADO

Duas Rodas Industrial Ltda., tornapúblico

que requereu junto à FATMA, a renovação
daUCENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO,
para atividade de coleta e tratamento de

resíducs sólidos orgânicos, a ser

desenvolvida à rua Santo Antônio, Cidade:

São João do Itaperi, informando que o

prazo para impugnação ou manifestação
de qualquer interessado é 20 dias corridos

após publicação.

DaasRodas
Industrial

. CORREIODOPOVO

Há 84 anos servindo a

comunidade
da Região do Vale do Jtapocu

GERAL

de um investimento de
médio e a alto preço, te

mos de estudar como se

ria feito a manutenção dos
, equipamentos
monitoramento", enfatiza
o tenente.

O executivo da Aciag
relata que também foi le

vantada a possibilidade de
transferir o posto da PRF

para uma região mais pró
xima da BR 101, por ser

considerada uma rota de

fuga.
Há 11 anos a empresa

W Breitkopf está instala

da nas margens da BR-280

e, neste período, já foi alvo
de assaltos e furtos sete

vezes. "Em nenhum des

ses casos os responsáveis
pelo delito foram identifi

cados, É uma situaçãoI

emergencial, então, pelo
menos as rondas têm de

aumentar no período da

noite e finais de semana",
critica o presidente do es

tabelecimento, Sérgio
Zonta. (FABIANE RIBAS)

QUINTA-FEIRA, 22 de maio de 2003
-

Cesar J unkes

Empresários sugerem câmeras voltadas para a rodovia

versar com a PRF (polícia
Rodoviária Federal) para
saber se conseguimos au

torização para este servi

ço, já que está fora de nos

sa jurisdição. Mas, se for

acatado, teremos de fazer

um remanejo com nossos

policias e viaturas", salien
ta o tenente da PM, Rogé
rio Vonk. Até o fechamen-

Cícero Dittrich. Segundo
ele, os alunos realizarão, a

partir da inauguração, a

prática real da profissão
com o atendimento ao

público, comprovada
mente carente do Muni

cípio. "Ja-raguá do Sul se

tornará referência na pres
tação deste serviço comu
nitário, que representa,
também, importante con
tribuição para a formação
acadêmica no campo do

Direito", acrescenta. A

primeira etapa do prédio

to desta edição, Vonk ain

da não havia recebido res

posta do inspetor da PRF.

Outra alternativa

sugerida foi a implantação
de câmeras voltadas não

apenas para as empresas,
mas também para a rodo"

via. "Esta é uma situação
que tem de ser analisada

novamente porque trata-se

conta com laboratórios,
fórum de causas especiais,
salas de audiências.

O Núcleo de Práti

cas Jurídicas representa
inves1timentos da ordem

de R$ 900 mil. Com 1,2
mil metros quadrados
de área construí-da, o

local possibilitarâ aos'

ac'adêmicos de Direito

ate-nderem a comunida

de com a orientação de

professores. Através do

atendimento individual,
os futuros ,advogados

ISEGURANÇA: UMA DAS SUGESTÕES É DE A PM INTENSIFICAR AS RONDAS NAS MARGENS DA RODOVIA

Empresários buscam alternativas
.

-

para combater furtos na BR-280

exercitarão a teoria em

.

benefício de pessoas ca

rentes.

Segundo o pró-reitor
de administração, Paulo
Onildo de Mattos, o

NPJ é mais uma iniciati
va da Unerj no sentido
de oferecer um cursa

com alto padrão de qua
lidade, cumprindo ainda
a função social de bene

ficiar a comunidade com

os atendimentos gratui
tos que serão realizados

pelos acadêmicos.

Juizados Especiais transferem-se para a Unerj

GUARAMIRIM - Os

proprietários de empresas
localizadas nas margens da

BR-280 estão preoqlpa
dos com a falta de segu

rança e elevado índice de

assaltos ocorridos nos últi

mos cinco anos. Para dis

cutir esta questão, um gru

po de empresários, repre-
.
sentante da Polícia Militar,
do Conselho de Seguran
ça de Guaramirim e da

Aciag (Associação Comer
cial, Industrial eAgrícola de
Guaramirim) reuniram-se,
ontem à tarde, com intuito

de buscar alternativas para
combater este problema. O
executivo da entidade em

presarial, Rogério Souza

Silva, diz que três possíveis
soluções foram levantadas

e que a Polícia Militar vai

analisar a viabilidade de re

alização das sugestões.
.

Uma das alternativas

mencionadas foi a intensi

ficação das rondas da PM

nas margens da rodovia.

"Primeiro precisamos con-

]ARAGuA DO SUL - Os

Juizados Especiais Cível e

Penal, criados com a fina

lidade de absorver causas

de pouca complexidade,
cujas secretarias estão

implementadas atualmen

te no Fórum, serão

transferidas, a partir do dia

12 de junho, para a Unerj
(Centro Universitário de

Jaraguá do Sul). O servi

ço estará disponível no
Núcleo de Práticas Jurídi
cas, afirma o coordenador

do curso· de Direito,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



�CORREIODOPOVO QUINTA-FEIRA, 22 de maio de 2003GENTE & INFORMAÇÃO
� POR FRANCIENE FAGUNDES

Rafael R. Antelo López, ao lado da noiva, Tanara C.

Schimanko, aniversaria amanhã. Parabéns! No dia 20 passado, o casal Marlice e Guilmar
Steffens comemorou 25 anos de casamento. Os
filhos, Fernanda, Eloísa e Henrique desejam
muitas felicidades

Feliz aniversário a Chuli - Edilene Sauer, que
aniversariou dia 19. "Muita paz e muito amor.

Você é um anjo entre nós. Te amamos." Paty
e Lia

O "gourmet," Fernando Muller, ao lado da mulher,
Saionara Steinert, prestigiou seu seleto grupo de
amigos com um delicioso churrasco, neste último

sábado, para comemorar seu aniversário, que foi na
segunda-feira (19). Parabéns!

Lorena e Ralf Giese comemoraram,
no dia 5/4, Bodas de Prata. A
cerimônia religiosa foi na Igreja
Cristo Bom Pastor, em Rio Cerro
II, e a recepção foi na SER Aliança

[COMUNICADO'�
�e�;:r�:��t�o�a�i���o��a]a��g�: I
do Sul- Casa da Amizade -, Karin

. Duwe H ufenüssler, pormotivo de força
maior, lamenta não poder realizar,
este ano, a "Noite de Queijos e

Vinhos", como vem realizando há 17

anos. Com muito prazer voltaremos
a realizar esta agradável noite, no .

próximo ano. Agradecemos sua

compreensão 'e apoio.

Aniversaria, no próximo dia 26,
Fabiane Zappelline, completando
15 anos. Quem deseja toda a

felicidade do mundo é seu irmão,
Paulo, e a cunhada, Marina

O casal Edgar e Romilda Strelow

completou, no dia 18, 40 anos de união
matrimonial. Ouern manda esta

homenagem são suas filhas, Kátia e Tânia,
genros e netos

'

A Comunidade Educativa do Colégio
.

Marista; São Luís orgulha-se dos
alunos-atletas Eduardo Junkes, da 8a

série, e Luana Rodrigues Francisconi,
da 7a série, que integram a equipe de

natação e atletismo, respectivamente,
nos Jogos Mundiais da Juventude
Italiana.

Neste dia 26, Leonido e Rita Holler
comemoram aniversário de dois anos de
casamento. Felicidades ao casal

BODAS DE PRATA
Egon e Dorlleia Homburg completam, no
dia 27, Bodas de Prata. A festa em

comemoração será no próximo sábado (31),
na Sociedade 25 de Julho. Quem deseja
fel icidades são seus fami I iares, que
mandam esta homenagem com muito
carinho.

PARABÉNS!
Débora Lúcia Prestini aniversariou no;
dia ,17. Esta é uma homenagem da

amiga Marcelia Vergues.

c:aay Reglane réciTlêf

Diego Augusto Tomio Martins
Gerson Lemke
Kauê de Oliveira
Luciane Inês Bortolini
Dr. Átomos B. Galastri

19/L
Augusto Manfrini
Maria Dulce Buss
Ivone de Souza lanetti
Roselio latele
Maria Elizabeth M. Watzko

Juany Coelho
Alessandra Meldola"
Jonathan E. Borchardt
J ussara Alyize

20/5
Roland LOpphOW
Herta Gumz Frenzer
José Osni Ronchi
Jéssica Caroline de Abreu
Luana Pra
Jean Carlos Gambin
Fabiane Bertholdi
Sidnei Hinn
Dalila Leite Mendonça de Carvalho
Cristikne Gadotti
Waliss0n Vogt

21/5
TtcianaTecilla
Paulo Henrique Eggert
Taciani Riboldi Garcia
Frank Juergen Knaesel
Ademar Franzner
Marcelo Guimarães Souza
Lori M.E. Silveira
Elias João Kasmíerski

22/5,,,,,:,,,::,,,:,,,::,,,,,,,::::::::,,,,,,,:====:=,,":::;;;,;:..,
Tânia Krause
Lucí Baade
Guilherme Bourscheidt
Miriam Sasse Iwasaki
Ruth Klein Kath
Ana Paula Weber
Adolar Horwath
Tarniris de Souza Simm

23/5-;::;;:;:'''';::::=:======::::l
'Silvino leier
Waltraud Gonçalves
Dr. Dirley Antoni Tonet
Jordana Schaffer
Maria Kohler

'",22/?_
Paulo Grutzmacher
José Pradi ,

Andrielly Ziehlsdorsff
Rogério Schirnitt
Pandora Tlechontcoskí
Marlene Tomaselli
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I APOIO: WEG QUíMICA DOOU R$ 5 MIL AOS SOCORRISTAS Polícia prende acusado de estelionato
/

Corpo de Bombeiros

precisa de voluntários
GUARAMIRIM - A

equipe de investigação do

Município estava traba

lhando para desvendar

uma denúncia efetuada na

sexta-feira, por uma

financiadora. Após dois

dias, na segunda-feira à

noite, a Polícia Civil atuou
em flagrante delito o re

presentahte autônomo

Carlos de França da Silva,
23 anos, pela prática de
falsidade ideológica e

estelionato. A prisão foi

realizada próximo à dele

gacia de Guaramirim, oca
sião. em que o acusado es

tavanum despachante, uti-·
lizando-se de cédula de
identidade falsa, com

nome de Clademir

Bombonato, documento
confeccionado a partir da
certidão de nascimento de

Bombonato, residente em

Campo Mourão, no

Paraná.
,

Com a documentação
falsa, Silva adquiriu e finan

ciou dois veículos - um

Fiat Palio e um Fiat Uno

Mille Fire-, além de abrir

contas correntes no Ban

co do Brasil e Bradesco do

Município, e contar com

cartão do Supermercado

GUARAMIRIM - O Cor

po de Bombeiros Volun

tários do Município rece

beu doação da Weg Quí
mica de R$ 5 mil,'no mês

de abril, valor que foi em

pregado na aquisição de

uma moto CG Titan 125,
zero-quilômetro. Ontem
pela manhã, os socorristas

efetuaram a compra naKG
Motos da cidade e recebe

ram amotocicleta, que ser

virá para efetuar serviços
burocráticos, capturas de

cobras, insetos, entre outras
ocorrências que não neces
sitam de mais de um bom
beiro ou dos serviços da
ambulância. O presidente

.' da entidade, Ademir Orsi,
afirma que o apoio da ini

ciativa privada é muito im

portante para o Corpo de

Bombeiros.
Ao todo, a guarnição de

Guaramirim conta com

uma moto, duas ambulân

cias, uma picape de resga
te, uma viatura Ipara servi

ços gerais, dois caminhões
ABT (autobomba-tanque).
"Trata-se de uma frota

compatível com o núme

ro de pessoas que temos

trabalhando hoje, mas pre
cisamos de mais socorristas

para que hajamais folgas na
escala de serviço", destaca
o presidente, O comandan
te dos bombeiros, Nelson
Oliveira, diz que a entidade
conta com 30 homens, 13

Acusado foi encaminhado para o pnesídio de JS

mulários de cartas de libe

ração, fotocópias de docu

mentos pessoais, talonários
de cheque, selos de auten

ticação, entre outros papéis.
''Agora vaglOs investigar a

ocorrência, temos de pri
meiro ter certeza de que o

nome dele é realmente este

que nos passou", salienta a

delegada.
O acusado, que tinha

como último endereço a

cidade de Porto Belo, foi
en�aminhado ao Presídio
de Jaraguá do Sul, onde

aguarda por julgamento.
(FABIANE RIBAS)

Angeloni. ''A empresa des
confiou porque o acusado

tinha dois financiamentos'

muito próximos e nos co

municou para que investi

gássemos o caso", disse, a
delegada de plantão,
Jurema Wulf.

Após a prisão e recu

peração dos veículos, a

polícia localizou ainda uma
mala contendo diversas

carteiras de identidade, car
tões de CPF (Cadastro de

Pessoa Física), formulários
de certidão de casamento,
de nascimento, aproxima
damente 40 carimbos, for-

Fotos: Cesar Junkes/CP

Bombeiros utilizarão a moto para efetuar sevíços burocráticos

aspirantes, 17 mirins, 10

mulheres, além de 11 vo

luntários em formação,
Para manter a guarni

ção, gasta-se, aproximada
mente R$ 8 mil, em ali

mentação, salários, encar
gos e manutenção dos

equipamentos. "Em nossa

receita, R$ 4,3 mil provém
de doações efetuadas a

partir das contas de luz dos
munícipes, cerca de R$ 2,5
mil é repassado pela Pre

feitura, e aproximadamen
te R$ 500,00, vem do Sis

tema Único de Saúde.

Então, existe um equilí
brio", considera o presi
dente. Ele informa que
efetuou um convênio com
o governo do Estado e, a

partir do próximo mês, a

guarnição vai receber a

primeira parcela dos R$ 34
mil, que serão entregues
em seis vezes. "Com este

dinheiro vamos investir em

equipamentos de mergu
lho, coletes para os

socorristas, reformas nas

viaturas e investir em cur

sos de capacitação para os

bombeiros", enfatiza.
DOAÇÃO - Cumprin

do com a responsabilida
de social, a Petrobras vai

doar um caminhão ABT

(autobomba-tanque) para
o Corpo de Bombeiros

Voluntários de Guarami

rim - cidade onde pos
sui base de distribuição -

, que deve ser entregue até

o fim do mês de junho.
(FABIANE RIBAS)

LOTERIAS
CORREIO
DO POVO

Quina
concurso: 1148

20 - 23 - 44 - 52 - 69

Megasena
concurso: 464

06-24-33-38-45-50

Loteria Federal
concurso 03735

1 ° - Prêmio: 44.681
2° - Prêmio: 34.510
3° - Prêmio: 71.052
4° - Prêmio: 56.572
5° - Prêmio: 50.867

Lotomania
concurso: 31 7
03 - 14 - 1 9 - 22 �

35 - 43 - 52 - 54 -

56 - 57 - 67- 71 -

79 - 83 - 84 - 87 -

90-91-96-99

Aqui tem
informação!

Ligue e confira:
371-1919

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

ampliação no Centro "Maurita Maria Rosa", a Administração de

Guaramirim duplicou o número de vagas na Educação Infantil,

passando de 210 para 420 crianças atendidas.

IdIMIN"TRAçAo 2001 - '�04
'Ii'Bba1ho e Thmsparência
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Vôlei feminino vence

etapa do Estadual Mirim

}ARAGuA DO SUL - A

equipe mirim feminina da

ADV /Marisol/FME
sagrou-se campeã da pri
meira etapa do Campeona
toEstadual da categoria, dis

putada no último final de se
mana, em Joinville, onde
venceu dois de seus três

compromissos: superou
Naja Marical/Xanxerê (3 a

O) e Apav/Água Mineral

Gravatal (3 a 1); perdeu para
Bonja/BCN /FME/
Joinville. Para estas partidas,
a treinadora Karine Fes

tugatto contou com as ade

tasAline,Bruna Passos,Bru
na Orthmann, Débora,
Francine, Jaclara, Karine,
Mayara, Pamella, Shara,
Suellen e Tahiana.

INFANTIL - O time in

fantil masculino da ADV/

Marisol/FME, treinado por
Benhur Sperotro, não con

seguiu o mesmo desempe
nho dasmeninas e ficou com
a quarta colocação na segun
da etapa do campeonato
estadual de sua categoria, dis
putada também emJoinville,
de sexta-feira a domingo (16
a 18/5). Osmeninos jaragua
enses venceram Tubarões/
Balneário Camboriú (3 a O),
mas perderam para Barão/
Blumenau (3 a O),Bonja/RH
Brasil/FME/Joinville (3 a 1)

,

e Unisul/Florianópolis (3 a

O). A equipe de Jaraguá do

Sul soma sete pontos e ocu

pa o terceiro lugar na classi

ficação geral da chave, que
temBarão na liderança, com
18 pontos, comBonja na se�
gunda posição, com 12 pon
tos.

INTERCÂMBIO ESPORTIVO MARISTA
No último fim de semana, a equipe de voleibol feminino
do Colégio Marista São Luis sagrou-se vice-campeã nos

Jogos São Marcelino Champagnat, realizado na cidade
de Curitiba. O evento foi realizado pelo Colégio Marista

Santa Maria. Este tipo de intercâmbio serve de preparação
para a Olimaca (Olimpíada Marista Catarinense), que será

realizada de 10 a 13 de outubro, na capital paranaense. A
professora Gislaine contou com a participação das alunas

atletas: Driélly Ewald, Lara Zimmermann, Laís

Zimmermann, StefanyEwald, Christiane Bremen, Flávia
Wolf, Bruna Mayer, Alessandra Mainka, Aline Bertoli,
Jéssica Mathias, Cindy Pett Vieira e Carnila Konell.

I RECONHECIMENTO: DESEMPENHO DAS ATLETAS GARANTIU A VAGÃ NA SELEÇÃO BRASILEIRA

Duas jaraguaenses convocadas
a atuar no Mundial de Bolão

]ARAGuA DO SUL -

Duas atletas jaraguaenses
foram convocadas 'pela
Confederação Brasileira de
Bocha e Bolão a integrar a
equipe da seleção brasileira
de bolão que vai defender
o País no Campeonato
Mundial de Seleções de
Bolão Bola 16. A competi
ção será realizada entre os

dias 7 e 15 de junho, na Bél
'gica. Tainá Sabrine Bartel,
15 anos, e Joice Pauli, 17,
serão custeadas pela entida
de esportiva no que diz res

peito à .inscriçào, alimenta
ção e traslado, mas precisam
contar com apoio da inici
ativa privada para adquiri
rem as passagens, orçadas,
em aproximadamente R$
2,1 mil (ida e volta).

As duas atletas foram
convidadas devido ao de

sempenho de ambas em

campeonatos nos últimos

três anos. Em 2000,
sagraram-se campeãs no

campeonato brasileiro Ju
venil; no ano seguinte fo-

Cesar Junkes

Bolonistas pedem apoio da iniciativa privada para comprar as passagens

ram campeãs dos Jogos
Abertos, e, em 2002, vice

campeãs na mesma com

petição, e vice no Estadu

al. "Eu participei do Mun
dial Juvenil do ano passa
do, na Alemanha. Aqui no
Brasil o bolão ainda é um

esporte pouco difundido,
mas em outros países é

uma modalidade que enche
os clubes", diz Joice, que
joga há dez anos.

Esta é a primeira vez que

duas atletas de Jaraguá do
Sul são convocadas para a

seleção Adulta, diz o técni

co Aldo Bartel. "Outra

atleta foi chamada também,
que é a Kátia Harth, mas
ela não vai poder participar
porque está fazendo

mestrado", diz. Questiona
do com relação à divulga
ção desta prática esportiva,
Bartel critica o fato de o

bolão não interessar por
não lotar os clubes.

No dia 31 deste mês, a
equipe do Município vai

defender o vice-campeona
to estadual e brigar pela li
derança do Catarinense,
em Brusque. No dia 2 de

agosto, acontece a segun
da fase, e,m Joinville.

As atletas têm patrocí
nio da Fundação Munici

pal de Esportes, Instituto
EducacionalJangada e Clu
be Atlético Baependi.
(FABIANE RIBAS)

Equipe Malwee enfrentou o Erechim, ontem à noite

]ARAGuA DO SUL - A EsportesWolfgangWeege, tas do Torneio da Malásia, Os atletas treinaram esta

JESUS CRISTO
equipe Malwee entrou em no Parque Malwee. Uma marcado para o mês de semana cientes de que o

quadra ontem à noite para das novidades do jogo de junho. confronto não seria fácil, já
,

NOSSO SENHOR enfrentar o time do Adân- ontem foi o atleta Fabiano, Tanto o grupo jara- que o time de Erechim ha-

Participe tico, de Erechim, Rio Gran- que novamente foi coloca- guaense quanto o gaúcho via feito a terceira melhor
"0 povo que conbece

II
de do Sul - válido pela .do em quadra como titu- fazem parte da Chave A, campanha entre os 19 gru-

ao seu Deus se' segunda fase da Liga Naci- lar. O jogador foi convo- juntamente com a UCS/ pos que integram a Liga
torriarã forte , anal de Futsal- e ganhou cada a integrar a equipe da Caxias do Sul; Barueri, de Nacional de Futsal, na pri-

e fará, proezas" '. :

por 2 a 1. O confronto foi seleção brasileira que vai São Paulo, e Ulbra, de Ca- rneira fase, ficando atrás da'

",,�
,
Rua; MaxWilhelm, 289 - Bat;l�diDanieI "1 úsz 'Centro Juro uó do Sul. Fone: 370-6180 disputado no Ginásio de defender o País nas dispu- noas, Rio Grande do Sul. Ulbra e da Malwee.

Vaipara Santa Luzia?
Vópej sla/'

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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TÉCNICO DO CRICIÚMA É DEMITIDO APÓS EMPAn
O técnico Édson Gaúcho não resistiu à má campanha do
Criciúma no Campeonato Brasileiro e foi demitido, no

domingo, logo após o empate da equipe por 1 a 1 com o

Vitória, no Estádio Heriberto Hülse. O Criciúma
antepenúltimo colocado, com oito pontos, não vence h;
quatro jogos. Fora isso, a relação de Édson Gaúcho Com

a diretoria do clube e com a imprensa, a quem acusava de

querer "fritá-lo", estava bastante desgastada.
Nesta semana, o treinador decidiu que apenas dois joga
dores dariam entrevistas ao final dos treinos, o que só
aconteceu até sexta-feira, quando os diretores mandaram
que ele voltasse atrás.

O gerente de futebol do Criciúma, Valdecir Rampinelli,
confirmou, na manhã de segunda-feira, Lori Sandri como
novo técnico da equipe. Esta será a quinta vez que Lari
assume o Criciúma, com três participações em campeo
natos brasileiros (81/87 e 94). ''Apesar de ter algumas pro
postas, inclusive da Arábia, resolvi voltar ao Brasil. O ter

rorismo no mundo também contribui para que a gente
volte pra casa", disse o técnico, que estava trabalhando no

futebol japonês.

LNCTM: ENTIDADE PROMOVE TORNEIOS PARA ESTIMULAR OS ESTUDANTES QUE TREINAM NOS PÓLOS

Jaraguaenses vão disputar no
Catarinense de tênis de mesa

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe principal de tênis de
mesa da LNCTM/FME
vai disputar o Campeona
to Estadual de Tênis de

Mesa entre os dias 23 e 25

de maio, no município de

Rio do Sul.

Com grandes expecta
tivas de trazer novos títulos

para Jaraguá do Sul, o téc

nico.Marcos Albino diz que
o grupo j.araguaense vem se

destacando com resultados

expressivos na competição
estadual, o que proporcio
na mais confiabilidade em

outras disputas.
A equipe será represen

tada pelos atletas Giovani

da Silva e Édson Bennert,
na categoria Mirim; Char
les Peters, Cristhiano Gou

lart e Guilherme Schuenke,
na Infantil; Fernando

Willenmann, na Juvenil;
Emanuela Kruger, Morga
na Masch e Karen de Mi

randa, na Infantil, e Simone
Justen; naJuvenil.

Após esta competição,
dia 31 de maio, será reali-

TÉCNICO DO FIGUEIRENSE LEVA GANCHO DE 30 DIAS
O Figueirense vai ficar sem a presença do técnico Wagner
Benazzi nos jogos da equipe pelo Campeonato Brasilen

pelos próximos 30 dias. Wagner Benazzi foi julgado no

Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão no

jogo com o São Paulo, na sétima rodada da competição.
O treinador foi punido com 20 dias de suspensão durante

-

o Campeonato Catarinense, quando invadiu o campo e

partiu pra cima da arbitragem.
No Brasileiro, foi absolvido das acusações feitas pelo árbi

tro gaúcho Leonardo Gaciba, no jogo Figueirense e

Corinthians, em que também entrou no gramado e foi re

clamar. O Departàmento Jurídico do Figueirense pretende
entrar com recurso e solicitar efeito suspensivo, para que o

técnico continue comandando a equipe da área técnica.

Atletas vem se destacando em competição estadual

zada a terceira etapa do

Torneio Norte Catarine

nse de Tênis de Mesa, no
Ginásio Arthur Müller. O

torneio será disputado no

masculino e feminino, nas
categorias" Pré-mirim 9

anos, Pré-mirim 11 anos,

Mirim 13 anos, Infantil15

anos, Juvenil 18 anos e

Adulto, com idade livre.

O técnico de tênis de mesa

do Município diz que es-

tes jogos são organizados
para que os alunos das'

escolinhas desta modalidà

de esportiva de Jaraguá do
Sul e região tenham opor
tunidade de mostrar o ta

lento, além de ser

uma atividade alternativa

de la�er. Há premiação
para os oito primeiros co

locados de cada categoria.
As�pessoas interessa

das em participar podem

fazer inscrição no Cen

tro de Treinamento de
Tênis de Mesa (anexo ao

Estádio João Marcatto)
ou no Armazém do' Li

vro, localizado no pri
meiro piso do Shopping
Breithaupt, no valor de

R$ 5,00. Mais informa

ções podem ser adquiri
das pelo telefone 9952-
8478 ou 9975-3120.
(FABIANE RIBAS)

Definidos os classificados às quartas-de-final do Varzeano
do Bazar do Rau/Calhas
Alison; Depecil, que pas
sou pelo time Amizade/
Bola 8, fazendo 5 a 1;
Galvanização Batisti, que
venceu o Independente nas

cobranças de pênalti (3 x

O), depois de um empate
sem gols no tempo regu
lamentar; Atlético, que ga
nhou da equipe Floresta/
Moretti Materiais de

Construção por 2 a O, e

Garibaldi, que aplicou 4 a

1 no Caxias.

Os confrontos das

quartas-de-final do Var-

]ARAGUÁ DO SUL - O
210 Campeonato Varzeano
Raul Valdir Rodrigues/
Troféu Posto Mime -

Fundação de Esportes 10

Anos definiu as equipes
classificadas às quartas-de
final no último final de se

mana. A Kiferro, que

goleou AcaraíjSoletex
Malhas por 5 a 1; Super
mercado Brandenburg,
que superou Estrella pelo
placar de 3 a 2; Água Ver

de/Consistem, que venceu
- Belmec por 4 a 2; São Ro

que, que fez 5 a 3 em cima

13h30 e 15h30.

Promovido pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes), o evento tem 52

partidas realizadas e regis
trou 243 gols, o que repre
senta uma média de 4,7
por jogo. Colaborando
para este alto índice; des
taca-se na liderança da ar

tilharia, com oito gols, o jo
gador Jair Serafim An

.tunes, do Depecil. A equi
pe do Atlético tem a defe

sa menos vazada - sofreu
um gol em cinco confron

tos.

zeano, que acontecem no

próximo final de s-emana, já
estão definidos. No sábado,
Supermercado Branden

burg x Galvanização Batisti
e Garibaldi x Atlético, no
campo da Vila Lalau, en

quanto que outras duas par
tidas acontecem domingo,
no Estádio João Marcatto,
onde o Depecil enfrenta o

São Roque, e, com trans

missão ao vivo pela Rádio

Jaraguá, o Atlético joga
contra Água Verde/Con
sistem. Os jogos aconte

cem nos horários das

AO MEIO DIA NA
.

ACADEMIA IMPULSO

275·1862
,

23M A � �
Barcelona

Lounge&Bar

Ingressos Antecipados:
R$5 na Loja UP! (Shopping)
ou R$200 em compras você
ganha o convite com direito
a camarote VIP. (Somente os

200 primeiros) .

DJ CAVERNA
(RESIDENTE)

DJ JEFFERSDM GUERRA
(PRINS MAIN BAR - mA)
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