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Arquivo
A Epágri estima, em números aproximados, que em Guaramirim 500 produtores sobrevivem diretamente
do cultivo do arroz; Jaraguá do Sul - 350; Schroeder - 250; Massaranduba - 1000; e em Corupá - 30.

Produção de arroz atinge
150 mil toneladas na região
A safra do arroz está quase finalizada no Estado.

Na região norte, estima-se que devem ser colhidas

150 mil toneladas, 5 % a mais que a safra anterior,
afirma o Engenheiro Agrônomo da Epagri

Cesar Junkes

Comissão Estadual danificou os chassis dos veículos

que serão leiloados na quinta-feira. Página 8

(Empresa de PesquisaAgropecuária e de Extensão

Rural de Santa Catarina), de Guaramirim, Sérgio
Victor Santine. O preço da saca de 50 quilos varia
entre R$ 30,00 a R$ 33,00. PÁGINA 5

Cesar Junkes

Dia do Desafio começa logo cedo, com caminhadas
e ginástica em frente à Rádio Stúdio FM. Página,6

I ,

Arquivo
Trecho da BR-280 tem gerado
acidentes e é considerado perigoso
por ser uma reta cheia de buracos
e com neblina. Página 10

PMDB vai implantar
escola de formação
o presidente do PMDB de

Guaramirim e secretário--adjunto
da Regional, Nilson Bylaardt, quer
criar escola de formação política.

PÁGINA 3

Especial Dia dos

Namorados sorteia

vários presentes
PÁGINA 8

Cotação de ontem

Compra venda

CÓMERCIAL 2.929? 2.9300

PARALELO

TURISMO

2.9600 3.0600

2.9500 3.0500

Ai, ai. .. O jornal CORREIO DO POVO é mesmo um romannco' 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 inicio do namoro, namoro à distãncia, 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 publicadas no caderno.

Aproveite para anunciar neste caderno. Mais informações: 3711919

(O
CORREIO DO POVO
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2 CORREIO DOPOVO

Scar - Sonho Concretizado
MOACIRGoNÇALVES (EmpresárioeCOffetordelmóveÍsem]amguádoSul)
RG-2/R1.139.680SSI-SG,RuajoãoDoubrawa, 113-Centro-]araguá
doSul-SC, Telefonepara contato: 374-1411/9973-9185

.'

Parceria - este tem sido o ingrediente fundamental para as

grandes realizações deste início de milênio. É o conceito de alian

ça estratégica embutido nesta expressão que leva agentes sociais
com capacitações diferenciadas, mas complementares, a se junta
rem para criar um produto ou uma alternativa de mercado que,
caso não houvesse essa parceria, jamais sairia do plano restrito
das possibilidades nunca realizadas.

Pois a nova sede da Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do
Sul (Scar), inaugurada em 16 de maio, surge justamente de uma

parceria - a que une pessoas com determinação e ousadia, como
os integrantes da Orquestra de jaraguá do Sul no ano de 1956,
mais exatamente no dia oito de junho daquele an�, quando resol

veram fundar uma sociedade para preservar a cultura em seu

sentido mais amplo, desde a música, dança, teatro e outros, pro�
porcionando horas de lazer aos associados e à comunidade como

um todo. De lá para cá, com a união de' todos frente a um só

objetivo: a importância dos nomes ligados ao projeto de cons

trução de uma sede para a Scar, a disciplina do trabalho coletivo
e a vontade de vencer resultou na concretização de uma obra

que, no mundo abstrato da imaginação, sequer tinha sido conce

bida com tamanho arrojo.
E é para fazer jus a sua própria origem que a nova sede da

Scar nasceu, com o objetivo de ser a principal parceira e agente
de divulgação de todas as iniciativas que estejam voltadas para o

desenvolvimento da cultura em Jaragllá do Sul e cidades vizinhas.

Jaraguá do Sul, com sua diversidade étnica e elevada movimenta

ção econômica, aliada à sua crescente produção cultural, tem dado,
mostras de estar preparada para se tornar referência regional e

estadual quando o assunto for cultpra.
'

. Não por acaso, à cidade inaugurou esta obra tão imponente -

com área construida de 9.700 metros quadrados (cinco andares);
dois teatros, um com capacidade' para 1.000 lugares e o outro,
250; oito camarins; 17 salas de,multiuso; três salões de exposi
ções; biblioteca; piano bar e restaurante panorâmico com capaci
dade para 450 pessoas sentadas - ao mesmo tempo em que se

candidata a receber grandes espetáculos com à inclusão do Cen
tro Cultural no roteiro nacional de grandes eventos.

A Scar- será uma grande fomentadora de ações, divididas nas

áreas de música,' artes cênicas, artes visuais e manifestações cultu
rais tradicionais. Tudo isso foi possível graças a algo que é con
senso geral, a.Lei Roúanet, que gera, acima de tudo, uma partici
pação mais solidária da sociedade no processo de desenvolvi
mento cultural. No nosso município (Iaraguá do Sul), muitas
empresas formaram até comissões 'internas de análise de proje
tos culturais, buscando apoiar 10 projeto de construção da Scar,

, 'pois o, investimento, tinham plena certeza eles, correspondia à
,

imagem institucional que pretendiam formar diante ela cornuni
dade.

Em países da Europa e na América do Norte, o Estado tem
: uma participação muito grande no estímulo e no fomentá cultu
ral. No Brasil, essa cultura de doações, que começa a ter maior

: amplitude, é salutar para a criação, produção e democratização
do acesso à cultura, transformando a vida das pessoas e consoli

.

dando va:IQre�' universais. Este é um dos objetivos da Scar, fazer
com que o produto cu�tural não seja apenas algo que ofereça
rentabilidade financeira, mas que, principalmente, estimule a cria

ção de novos valores e a preservação dos antigos, possibilitando
� surgimento de muitos grupos de teatro, dança e corais, entre
outros que, do ponto de vista comercial, talvez não encontras

sem espaço.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira 246
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o enderéço o.ú
telefone p�ra con�to, O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
gramaticais necessarras.
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Engenheiros de Emoções
·r

oextraordinário
progresso

experimentadopejas
técnicas de

comunicação, de 1970
para cá,representa
para a humanida
de uma conquista

e um desafio

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

- A imprensa sempre foi
através dos tempos um dos

principais veículos de comu

nicação. Assumiu o papel de
levar as informações à socie

dade, e por isso mesmo, influ
encia decisivamente na alte-

ração de costumes, na mudan
ça de opiniões, na divulgação
de idéias, na propagação de

ensinamentos, bons ou maus,

a respeito de certos assuntos

controvertidos, que vão se

arraigando na mente popular,
mudando seu próprio com-

portamento.
O extraordinário progres

so experimentado pelas técni-
,

cas de comunicação, de 1970

para cá, representa para a hu

manidade uma conquista e

um desafio. Conquista na

medida em que propicia pos
sibilidades de difusão e co-

I

nhecimento de informações
numa escala antes inirna

_ ginável. Desafio porque o,

avanço tecnológico impõe
uma série. revisão e re

estruturação dos pressupos
tos teóricos de tudo o que se

entende por comunicação.
Impossível analisar, avançar,
aproveitar as tecnologias, os
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de, enfim educar para Ia cida
dania.

O objetivo do jornal COR,
REIO DO POVO é estabelecer

_J

ligações entre classes sociais

distintas, divididas e es

tratificadas, eminentemente

grupos de interesses total

mente antagônicos. Essa pon
te só se torna transitável atra

vés da linguagem, transmito
do a esse público informa

ções de maneira a ocorrer

uma codificação acessível,
facilmente decoclificável. E

recursos, sem levar em conta

sua ética, sua operacionali
dade, 10 benefício para todas

as pessoas em todos os seto

res profissionais. E também,
o benefício na própria vida

doméstica e no lazer.

Em comemoração ao Dia

Mundial da Comunicação, há
de se acompanhar que os mei

os de comunicação tornam

se um forte aliado para aju
dar ria leitura do mundo, onde
o indivíduo poderá'�propriar
se dos acontecimentos e, con

seqüentemente, reelaborar
sua conduta com perspectiva
de situar-se narealidade pre
sent�. É um instrumento que

pode 'servir para instigar a

curiosidade, a criatividade, a

arte, a cultura, a solidarieda-

comprometimento dos jorna
listas também denominados
de engenheiros de emoções a

interação com seu público,
através de uma postura idee

lógica de trabalho. Mais m�s

que um dever, é uma obriga·
ção cóntribuir para difusão
dos fatos e sua relação com o

desenvolvimento do Munid

plO.
É através da globalização

que barreiras são rompidas e

a nova tendência apesar de

tanto avanço, é cada vez mais
haver uma regionalização, um
apego aos valores locais, a de

monstrar e a valorizar a his·

tória de nossa gente.

CORREIO DO POVQ
Publicado desde 1919
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POLÍTICA

o ex-deputado federal Vicente Caropreso informa que

pretende visitar todas as obras que foram executadas ou

deveriam ter sido, com as verbas que conseguiu trdzer d�
Brasília. Recentemente o deputado esteve visitando as obras

paralisadas do Viaduto sobre-a BR-280, que une os bairros

Estrada Nova e Vila Rau. A visita foi realizada com a

participação ddmoradores, representantes das comunidades.
O ex-deputado federal aproveitou para demonstrar sua

indignação quanto à demora e o desenrolar do andamento
das obras, já que em julho expira o prazo de conclusão da
obra. Sabe-se ,que a empresa BTN, que venceu a licitação,
abandonou as obras alegando prejuízos financeiros, o que
obrigou a prefeitura a refazer a licitação para garantir a

finalizaçào damesma.

QUEIXA
O presidente da Câmara de
Vereadores deJaraguá do Sul,
Carione Pavanello, disse na se
manapassada que ficoumuito
insatisfeito com o fato de algu
mas pessoas terem ligado para
elepedindo interferênciano re
sultado do concurso público.
De acordo com o presidente
daCâmara, as pessoas que ain
da imaginam que seja possível
esse tipo de favorecimento es

tão completamente fora da re
a1idadeatual deJaraguádo Sul
e da Câmara de Vereadores.
"Estamos contentes porque o
concurso teve um número ex

pressivo de inscritos, cerca de
I· 450 pessoas,mas ficamos tris-

I' tes em saber que ainda existem,

:r pessoas, dentro deJaraguá do
Sul, que insistem em práticas
que só nos envergonham.
Queremos moralizar o

I' Legislativo e não vamos admi-

I�
rir esse tipo de situação. Quero
deixar claro que o concurso é
um processo sério e que so

mente o nosso advogado tem
). acesso ao gabarito das provas",
l� sfirmaPavanello.

INDIGNAÇÃO
Os moradores dos Bairros

,

Schroeder 1 eVila Paraíso, em
,

Schroeder, se dizem indignados
com algumas decisões do exe-
cutivo. De acordo com o presi
dente daAssociação deMora
dores do Bairro Schroeder 1,
MoacirZarnboni, oprefeitonão
tem atendido as reivindicações
de sua comunidade e nem da
VilaAmizade,mas, aomesmo
tempo que nega para alguns,
beneficia outras entidades. Ele
cita como exemplo projeto do

, executivo número 017/2003,
queprevê a liberação de verbas
para aSociedadeRio Camarada
e Clube Aliança. "Queremos
saberquais os critérios que a ad
ministraçãomunicipalestáusan
dopara liberarverbas paraalgu
mas entidades enquanto deixa
as associações demoradores sem
resposta Queremos que os ve
readores façam a parte deles e

fiscalizem os motivos desses

privilégios. Faz tempo que
estamos pedindo auxílio para a
construção de uma áreade lazer
e nem sequer obtivemos uma

resposta", afirma Zamboni.
I'

CONVITE
O deputado estadual pelo PFL Paulo Kleinübing foi convi

O dado para ser o representante do PFL do Vale do Itapocu na

Assembléia Legislativa. O convite foi feito semana passada,
pelo pefelista e ex-presidente do diretório do partido em

O Jaraguá do Sul, Alcides Pavanello, que acredita na necessidade
da região em ter mais um represent�nte, embora eleito por
Outras regiões.

EN RE ASPAS
"Estamos sentindo falta de uma discussão
ideológica". A afi rmação é do secretário-adjunto da
Secretaria de Desenvolvimento Regional Nilson

Bylaardt, ao referi r-se ao projeto de fundação de um

nÚcleo da Escola de Formação Política da Fundação
Ulisses Guimarães em Jaraguá do Sul. "I

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

CORREIODOPOVO 3

IINICIATIVA: PEEMEDEBISTAS DA REGIÃO DO ITAPOCU TERÃO OPORTUNIDADE DE DISCUTIR IDEOLOGIA POLíTICA

Secretário-adjunto quer implantar
núcleo da Escola de Formação

]ARAGuADO SUL-O se

cretário-adjunto da Secreta

ria de Desenvolvimento

Regional, Nilson Bylaardt
pretende, junto com os

diretórios do PMDB de

todo o Vale do Itapocu,
implantar emJaraguá do Sul
um núcleo da Escola de

Formação Política da Fun

dação Ulisses Guimarães,
que, em Santa Catarina, tem
como presidente o vice -

governador do Estado,
Eduardo Pinho Moreira.
De acordo com Byllardt, os
peemedebistas da região já
concordaram que existe a

necessidade de aprofundar
os conhecimentos e que se

discuta a atual conjuntura
política, social e econômica
da região, do Estado, do
Brasil e também do mun

do, já que tudo o que acon

tece no planeta acaba inter

ferindo em todos os países.
De acordo com Byllardt,

o núcleo será implantado nos
próximos meses e será diri

gido a filiados e simpatizan
tes do PMDB. O curso será

de 10 meses, com carga
horátia de 'três horas sema-

Cesar Junkes

Byllardt considera importante do curso de formação política

nais. "Este curso já existe em
joinville, Florianópolis e

Blumenau e consiste em

uma excelente oportunida
de de aprimorar a discus

são política-ideológica",
afirma Byllardt, que é pre
sidente do PMDB de
Guaramirim.

Ainda segundo Byllardt,
a iniciativa e inédita' em

Jaraguá do Sul e região e visa

a adequação dos interesses

do partido a uma nova .rea-

lidade, além de incentivar a

formação de novas lideran

ças. O secretário adianta que
o curso vai abordar os mais

diferentes assuntos, entre eles
o programa e compromis
sos do PMDB, estratégias
políticas, relação do Brasil

com mundo, economia e fi

nanças, Estado, poderes e

goyerno, cidadania, direitos
humanos, políticas públicas;
gestão e desenvolvimento e

outros assuntos de interesse.

''A nossa intenção é traba

lhar em conjunto com a so

ciedade, informando a to

dos sobre os projetos e in

teresses do PMDB", resu
me o secretário.

No que se refere a Se

cretaria de Desenvolvimen
to Regional, o secretário-ad�
junto acredita a inauguração
da secretaria deva acontecer

na primeira quinzena de ju
nho. Ele salienta que não há

mais motivos para esperar
e que somente se está espe7
rando a chegada do gover
nadar Luiz Henrique da

Silveira, de slla viagem a

Rússia. Byllardt informa ain
da que a Secretaria tem pra
zo até 30 de julho para a

formação do Conselho de

Desenvolvimento Regional,
que será integrado por pre
feitos dos municípios que

compõem a Regional de
Jaraguá do Sul, presidentes
das Câmaras de Vereadores

e mais dois conselheiros re

presentando os municípios
(dois para cada município).
Todos, segundo Byllardt,
vão passar por um curso de

capacitação.

Dlonei eDentinho apresentam projeto se software livre
FLORIANÓPOUS - Os de

putados petistas Dionei

Walter da Silva e Wilson

Vieira, oDentinho, apresen
taram esta semana, durante
coletiva com a imprensa,
projeto de implantação pelo
governo do Estado, dos
chamados programas aber
tos de softwares livres. AAs
sembléia Legislativa, por
meio do presidente -Velnei
Morastoni, que também

participa do projeto, já está
tomando medidas necessá

rias para a implantação dos

programas livres na casa.

Santa Catarina é o único
Estado do Sul do país em

.

que o governo ainda utiliza

programas abertos.

Segundo o deputado
Dionei, "o governo gasta
uma verdadeira fortuna em

Arquivo
Deputado Dionei da Silva quer minimizar os gastos

royalties para utilizar o sis

tema operacionalWindows,
da empresa Microsoft O

custo por máquina licencia
da é de cerca de R$ 800,00.
Só a Assembléia Legislativa
possui mais de 500 compu
tadores", exemplifica o de-

putado. Para Dionei, a eco
nomia gerada com a utiliza

ção de um software livre

como o Linux poderia ser

aplicada em projetos de in

clusão digital, principalmen
te da pessoas de baixa ren

da, e na melhoria do ensino

de informática na rede esta

dual de ensino. Dionei já
implnatou o software livre

em seu gabinete regional, em
Jaraguá do Sul.

O deputado Dentinho

citou como exemplo o Es

tado do Rio Grande do

Sul, que, durante o gover
no do PT, implantou a

política do software livre,
que resultou em uma enor

me economia. Em 1999, o

governo gaúcho gastou R$
18 milhões com licencia
mento de programas; após
a adoção de software livre,
em 2001, a conta caiu para.
R$ 150 mil. Dentinho tam

bérn ressalta que, com a

adoção do sistema livre, o
. governo deixa1ria de ser

refém da tecnologia da

Microsoft.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ECONOMIA ..

IAPRESENTAÇÃO: OBJETIVO DA IMPLEMENTAÇÃO SERÁ APRESENTADA A EMPRESÁRIOS NA AABB

.laraguá do Sul Convention I
Visitors Bureau será lançada

]ARAGuA DO SUL -

Na reunião almoço da

CDL (Câmara de Dirigen
tes Lojistas) que será reali

zada amanhã, na AABB

(Associação Atlética Banco
do Brasil) haverá o lança
mento do Jaraguá do Sul

Convention I Visitors

Bureau, um instituto sem

fins lucrativos que objetiva
fomentar o evento de ne

gócios na cidade, afirma o

presidente da CDL,
SandroMoretti.

De acordo com'o di

retor executivo, Fenisio Pi
resJunior, o Convention I
Visitors Bureau foi criado

através de uma parceria
entre PrefeituraMunicipal
e os setores de turismo e

serviços da região, cuja
sede está instalada no Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul) junto ,ao
CDL.

Junior explica que o

Trade Turístico é man

tida financeiramente atra

vés das mensalidades de

associados bem como

. pela contribuição de tu-

Arquivo
Sandro Moretti, presidente da CDL

rismo - uma taxa co- hotéis disponíveis, restau- de um segmento ainda
brada dos hóspedes re- rantes, programações de pouco explorado, que é o

.

"

passada pelos hotéis e, cinema, eventos entre ou- turismo de negócios", diz
por último, recebe R$ 10 tros", explica. acrescentando que a apre-
mil ano mediante um E para atender ainda sentação na reunião da
convênio firmado junto melhor os turistas, ofere- CDL é apenas o começo
ao Governo do Estado. ce cursos de aperfeiçoa- de uma efetiva campanha
''A principal atividade do menta da mão-de-obra, de divulgação dos servi-

Trade Turístico é apoiar de maneira a criar uma ços e da importância dk
empresas que desejam boa impressão dos servi- presença daJaraguá do Sul
realizar um evento de ma- ços aqui prestados. "Ê a Convention I Visitors

neira planejada, infor- geração de mais emprego Bureau para o Município
mando aos turistas, os e renda na região através e região. (JULIANA ERTHAL)

CEF realiza-leilão de jóias com 100 lotes amanhã
]ARAGuA DO SUL - A adquirir jóias através deste FGTS (diferenças dos pla- e R$ 5.000,00 de crédito (vai

Caixa Econômica Federal sistema é a economia de até nos Collor e Verão) como receber a sêgunda parcela)",
. espera atrair aproximada- 50% nos preços, se compa- ,

uma alternativa a mais de e os trabalhadores com di-
I

mente 40 pessoas amanhã, rado com o valor efetuado compra. O dinheiro come- ferenças entreR$ 5.000,01 e

das 10 às 15 horas, no setor nas relojoarias. Essas jóias ça a chegar já no dia 16 de R$ 8.000,00 (primeira de sete
de penhor para a realização foram avaliadas e dadas em junho, com a liberação do parcelas semestrais). No dia
de mais um Leilão deJóias, garantiapor algum emprés- primeiro lote de restituição 15 de julho, serão creditadas
com 100 lotes expostos. A timo junto ao banco. do IR e começa a pagar as as restituições de IR do se-

informação é da gerente de DINHEIRO - Muitas diferenças do FGTS no dia gundo lote de 2003. A pre-
penhor Irene Maria pessoas podem aproveitar o 14de julho. visão é de que mais 1 mi-

Schwarz. Ela afirma que a dinheirb da restituição do O FGTS vai contemplar lhão de contribuintes rece-

Imposto de Renda e-�do
\

principal vantagem em se quem tem entre R$ 2.000,01 bam R$ 1 bilhão. (JE)

INFOR c
TERÇA-FEIRAI 27,de maio de 2003

.----.

E
ACIAG
AAciag (Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Guaramirim), Epagri (Empresa de Pesquisa
Agropecuária e deExtensão Rural de Santa Catarina)
e SecretariaMunicipal deAgricultura, Pecuária e Meio

Ambiente, promovem no dia 5 de junho, às 19 horas

no auditório da Aciag, palestra gratuita que abordará
os benefícios disponibilizados pelaACIAG ao Setor

Agrícola. Na oportunidade também será apresentado
o Projeto Empreender, onde o lema é "Unir para
Crescer". Mais informações o telefone para contato é

373-0037.

APEVI
AApevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale 90 Itapocu), promove o curso "Estratégias e

Comportamentos NA Gestão de Compras" no

Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, entre os dias

02 e 05 de junho, das 19 às 22 horas. O palestrante
será SebastiãoJeovah Tavares, especialista em Logística
de Transportes e pós-graduado em Ciências Contábeis

e em Logística Internacional. O investimento é de R�

85,00 para associados e não sócios pagam R$ 115,00,
Para outras informações o telefone para contato é (47)
2757003.

CONCURSO
Devido à carência de profissionais nos cargos de Fis

cal (Auditor) e Técnico, a Receita federal aguarda do

Ministério do Planejamento a realização de novos

Concursos Públicos para preenchimento de 1.115 va

gas nas principais regiões do País. São 556 vagas para
Auditor Fiscal com salário inicial de R$ 3.894,02 men

sais; 559 vagas para Técnico Federal com salário inicial

de R$ 1.857,44. Inscrições e reservas pela internet

www.centraldeconcursos.com.br.

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
c Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia (lo Rio de ,JruH:irO

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Intercâmbios objetivam
integrar conhecimentos
]ARAGuA DO SUL -

a Visando a estreitar o rela

cionamento com institui

ções de ensino no exteri

OI, o coordenador do cur

so de Administração de

Empresas da Unerj (Cen
r

tio Universitário de Ja
ó raguá do Sul), Jorge Harry
j Harzer, visitou o Instituto

Tecnológico de Estudos

Juperiores de Monterrey
(ITESM), no México,
onde deu seqüência a um

intercâmbio que vem se

consolidando a cada ano.

Durante a visita, o profes
sor Jorge Harry Harzer

conheceu a ins ti tuição
mexicana desde a sua

infra-estrutura até o fun

cionamento e metodolo

�a aplicada. Também mi

nistrou aulas de contabili-

dade internacional para
acadêmicos do curso de

Contador Público (equi
valente ao curso de Ciên

cias Contábeis no Brasil).
Além disso, Harzer teve a

oportunidade deministrar

aula, através de vi

deoconferência, para 15

campus da universidade

espalhados em vários es

tados da República do

México. Jorge Harry
Harzer afirma que o tema

discutido e a forma de tra-
.

balhar com os alunos' fo

ram altamente proveito
sos. "Foi uma experiência
incrivel e também demui

ta responsabilidade. Ga
nhei em experiência e os

alunos mexicanos ganha
ram em conhecimento",
avalia.

Seja um bom negociador
]ARAGuA DO SUL -

Orientar os participantes
que atuam na área de ven
das sobre técnicas e pro
cessos de melhoria no re

lacionamento consigo
mesmo e com os clientes
NA busca de bons resul
tados é a meta do curso

Negociação Inteligente
em Vendas. Promovido
pela Apevi, de 9 a 12 de

liunho, o curso vai aconte
cer das 19 às 22 horas, no
Centro Empresarial de
)araguá do Sul (CEJAS).
O instrutor será Emilio
Munõz Moya. Ele vai

abordar, entre outros te

illas, o perfil do bom ven-

"O povo que conllcce
ao seu Deus se

tornará fOdt'
e fará proezas"

Daniel J I :32

dedor, comunicação co

mo elemento de persua
são, processo mental de
compras, caracteristicas e

beneficios dos produtos e

serviços, tipos de clientes

evenda criativa.

Direcionado a empre
sários, empreendedores e

público interessado na área
de vendas, o curso tem

vagas limitadas. O investi

mento para associados é de

R$ 85,00. Não sócios pa-'
gam R$ 115,00. Inscrições
e mais informações po
dem ser obtidas na Apevi,
com Silvia, pelo telefone

(47) 275-7003 ou via e-mail

tecnicaservico@apevi.combt:

JESUS CRISTO·
NOSSO SENHOR

Participe

II
Rua: MGJ< Wilhelm, 289 - 8.aependl
Centro Jara. u6 do Sul. Fone: 370-6180

Anuncie no Jornal CORREIO DO POVO.
O telefone.é 371-1919. Ligue e confira!

ECONOMIA llRRElilllONYO_.5

IEXCEPCIONAL: A ELEVAÇÃO NÓ PREÇO DA SACA DO ARROZ ANIMA PRODUTORES DA REGIÃO

Cultivo do arroz movimenta
de toda regiãoa economia

•

GUARAMIRIM - A sa

fra do arroz está quase fi

nalizada no Estado. Na re

gião norte, estima-se que
devem ser colhidas 150 mil

toneladas, 5 % a mais que
a safra anterior, afirma o

Engenheiro Agrônomo da

Epagri (Empr�sa de Pes

quisa Agropecuária e de

Extensão Rural de Santa

Catarina), de Guaramirim,
Sérgio Victor Santine. Se
gundo ele, o preço da saca

de 50 quilos recebido pe
los produtores na região
varia entre R$ 30,00 a R$
33;00, um aumento signi
ficativo haja vista que a

média de venda em 2002

fechou em R$ 15,00. "Esta
elevação representa um in

cremento na economia da

região, fruto da geração de

renda", àcredita.
Santine explica, em nú

meros aproximados, a

quantidade de produtores
que sobrevivem direta
mente do cultivo arroz.

Em Guaramirim são 500
.

produtores; Jaraguá do Sul
- 350; Schroeder - 250;
Massaranduba - 1000; e

em Corupá - 30. ''A mai

or dificuldade enfrentada

pelos produtores no ano

A saca de 50 quilos de arroz é vendida atualmente a R$ 30,00
Arquivo

passado foi o prazo redu

zido oferecido pelas insti

tuições bancárias para o

crédito de investimento,
impossibilitando à realiza

ção de novos negócios ou

mesmo a aquisição de

maquinários", avalia o en

genheiro, acrescentando
que neste ano, o Banco do
Brasil vem proporcionan
do boas linhas de financia
mento de maneira a facili

tar a vida do agricultor.
O arroz cultivado na

região é comercializado,
principalmente no Rio de

Janeiro, São Paulo, Paraná

e Nordeste. "Santa

Catarina aumenta ano após
ano a colheita -do arroz.

Nossa capacidade industri
al, por exemplo, é maior

que a produção, de maneira
que algumas empresas bus
cam arroz do Rio Grande

do Sul como comple
mentação", diz

ESTATÍSTICA - Se

gundo dados do Instituto

Cepa (Instituto de Plane

jamento e Economia

Agrícola de Santa Ca
tarina), o Estado ultrapas
sa um milhão de tonela

das na colheita do arroz.

Em relação ao país, esti
ma -se que a colheita es

teja e, 90% da área total

plantada. Os preços rece

bidos pelos produtores
elevaram-se para a saca de

50 quilos, desde o dia 30

de abril, explica o Enge
nheiro Agrônomo do

Icepa, Cesar Freysleben.
Em Jaraguá do Sul passou
de R$ 27,00 para R$
30,00, Rio do Sul de R$
28,00 para R$ 30,00 (7%)
e de R$ 32,00 para R$
34,00 no Sul do Estado,
um acréscimo de 6%.

(JULIANA ERTHAL)

Câmara de Negócios Internacionais implantada ontem
]ARAGuA DO SUL - A

Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul) e a Unerj (Centro
Universitário de Jaraguá do
Sul) formalizaram ontem,
às 18 horas, o acordo para
a implantação da Câmara
de Negócios Internacio
nais, que tem como um de
seus principais objetivos
analisar as perspectivas de

negócios e oferecer solu

ções para empresas nacio
nais e internacionais, afir
ma o presidente da Acijs,
Paulo Mattos. De acordo
com ele, a câmara funcio
nará através de uma rede

de parcerias formada por
empresas, agências gover-

Paulo Mattos ressalta importância da Câmara de Negócios

namentais e não governa
mentais, universidades e

câmaras de comércio.

Prestará serviços de infor

mações sobre as oportu-
\

nidades de negócios, esta
tísticas, calendário de even
tos, empresas de assesso

ria comercial e despachan
tes alfandegários.

Mattos acrescenta ain

da, em relação à pesquisa
.

de mercado, a câmara de

negócios vai prestar
consultorias internacionais,
abrir canais de integração
com o mercado internaci

onal por meio de acordos
multilaterais e oferecer

apoio logistico para a or

ganização de missões co

merciais, participação de

feiras e recepção de mis

sões estrangeiras. A pro
posta assinada faz parte de
discussões iniciadas há: dois

anos entre Unerj e o Nú

cleo de Comércio Exteri

or da Acijs. "este é o em

brião. de um grande negó
cio", explica

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.ATIVIDADE: JARAGUÁ DO SUL PARTICIPA DE EVENTO COMPETINDO COM CIDADE CUBANA DE HABANA DEL ESTE

6CORREIODOPOVO

Dia do Desafio deve mobilizar
da metade da população jaraguaense

]ARAGUÁ DO SUL -

Amanhã, toda a .popula
ção de Jaraguá do Sul está
convidada a participar do
Dia do Desafio, que este

I _

ano terá como adversário
a cidade cubana de

<, Haban'a del Este, De acor

do com a gerente gçral do
Sesc, Mery Laise Warm

ling, que organiza o even

to junto com a Prefeitura,
Sesi, Senai e Gerência das

Escolas Estaduais, a esti

mativa é de que este ano a

participação ao -evento

atinja mais que a metade
da população de Jaraguá
do Sul. "Ano passado a

participação foi de
51.28% da população.
Este ano, esperamos no

mínimo repetir a façanha
do ano passado, que nos

deu o titulo de campões

Cesar Junkes

Ano passado, diversas empresas de JS aderiram à iniciativa

na disputa com a cidade

mexicana da Salina Cruz.

Ainda de acordo com

Mery Laise, este é o quar
to ano consecutivo que
Jaraguá do Sul participa do
Dia do Désafio, criado no

inverno de 1983 na cidade

canadense de Winnipeg,
com um convite do pre
feito ao exercício do cor

po, "Este é o maior even

to mundial de mobilização
comunitária. Em 2002 ti-

AcadêmicosdesenvolvemprojetonoJaraguá84
]ARAGUÁ DO SUL - Lo

calizado na região Oeste do

município e distante 14 qui
lômetros do centro da cida

de, o Bairro Jaraguá 84 con

vive com sérios problemas
sociais. A população, forma
da'por 497 habitantes, en
frenta, em suamaioria, situa
ções de desigualdade social,
resultando na desvalorização
do ser humano, focos de
envolvimento com drogas,
consumo de álcool, gravidez
precoce e outras formas de
violência.

A constatação deste qua
dro é o resultado de pesqui
sa realizada pelos acadêmicos
daUnerjjoão Luís Chiodini,
do curso de Marketing, e

Daniela Fagundes, do curso

de Pedagogia, sob a orienta

ção da professoraRosemeire
PucciniVasel, que, apartir dos
resultados, desenvolveram o

projeto "Cidadania e Quali
dade de Vida no Bairro

Jaraguá 84", iniciado em ju
lho do ano passado.

O Programa de Incenti
vo à Pesquisa, man�do pela
Unerj, liberou os recursos

para que os acadêmicos rer-
"Iizassem atividades de

interação social, envolvendo
oficinas de qualificação e de

requalificação profissional,
palestras voltadas às famílias,
palestras com alúnos e pro
fessores da escolaJaraguá 84,

,

debates, doações de cestas

básicas e um Dia de

Integração. "É uma forma
de mostrar a diferença da
realidade que nós, acadêmi
cos, vivenciamos, daquela si
tuação dos moradores de
um bairro carente, que se en

contra em fase de constru

ção e de aprimoramento. É
importante ressaltar que, sem
apoio das lideranças comu

nitárias, o projeto não alcan

çaria sucesso" ,explica
Daniela.

O projeto foi finalizado
este ano, quando os, alunos

passaram a buscar pessoas e

empresas interessadas em

formar parcerias para dar

continuidade a esse trabalho

nas comunidades. Daniela

conta que outras característi

cas importantes da popula
ção ainda devem ser estuda-

das com profundidade.
"Novos projetos sociais de

vem ser criados, pois a ex

clusão social tende a chegar à
esfera da vida, caso não haja
motivação para o crescimen
to humano".

A partir da pesquisa, foi
possível constatar que a prin
cipal causa dos problemas
sociais se deve a ocupações
irregulares no Bairro Jaraguá
84. A comunidade é consti

tuída por famílias atraídas

pela oferta de trabalho nas

indústrias locais. Em média,
as frias são formadas por
quatro integrantes, migrantes
demunicípios e estados vizi

nhos, como o Paraná, que
trouxeram na bagagem ape
nas a esperança de melhores

condições de vida.

O trabalho acadêmico

mostrou ainda que as opções
de lazer das famílias se resu

mern a ida a cultos .religiosos
e ao acompanhamento da

programação de televisão e

rádio, uma vez que poucos
se dedicam a leitura ou mes

mo a deslocamentos para
visitas a parentes e amigos.

vemos a participação de 18

cidades de Santa Catarina

_

com 711.879 pessoas aten
didas. Para este ano estão

inscritas 19 cidades com

expectativa de mobilização
em torno de 732 mil pes
soas", contabiliza Albertina
Prevê, técnica da área de

Assistência do Sesc e co

ordenadora do Dia do

Desafio em Santa Catarina.
Estão inscritas para o Dia

do Desafio 1.502 cidades

somente no continente

americano.

Para que aconteça o

�

Dia do Desafio' é preciso
que as Prefeituras façam
parcerias com as unidades

do Sesc. Em Santa Ca

tarina, 19 municípios vão

participar do evento, com

petindo com cidades do

mesmo porte, em núme-

•

mais

ro de habitantes. A única

exceção é para Chapecó,
que optou pelo auto-desa

fio, buscando envolver o

maior número possível de
habitantes: Para participar
é fácil: amanhã; qualquer
pessoa ,ou grupo pode fa

zer um exercício físico du

rante, pelo menos, 15 mi

nutos, entre as OOh e 21

horas. Terminada a ativi

dade, basta ligar par� a

Central Dia do Desafio

informando o númeto de

pessoas que participaram.
Todas as informações se

rão somadas para o resul

tado final que, compara
do com o da cidade con

corrente, definirá o vence

dor. Em Jaraguá dó Sul o

telefone para contato é

370-9555.

Em Jaraguá do Sul, o

Dia do Desafio começa
oficialmente às 7h30, em

frente a Rádio Stúdio FM,
com passeata pelas princi.
pais ruas do centro. A em·

presa Duas Rodas, que
também participa ativa·
mente do Dia do Desafio,
reúne os funcionários para
yoga às 7h30 e às 16h40.
Das 6h10 às 21h10 a Aca·

- dernia Impulso estará com

entrada livre para receber
interessados em fazer qual.
quer atividade física, como
natação, body step e

musculação.
Em 2001 Jaraguá Sul

competiu com a cidade

paulista de Jacareí, quando
atingiu 31,18% da popula
ção. Ano passado, com

Salina Cruz, a perfor
mance local foi de 51,28%
da população.

Ensina teu filho no caminho que deve andare, ainda quefor velho, não
se desviarádele.Provérbios 22.6

ASCENSÃO DE JESUS

A Ascensão de Jesus há alguns anos atrás era

comemorada como feriado. Hoje, está sendo pouco
lembrada.
Mas o que celebrar neste dia? Que significa este dia

para a fé cristã,' para nós?
O evangelista Marcos descreve assim a cena da

Ascensão: "Depois de falar com eles, o Senhor Jesus
foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus.

Os discípulos foram anunciar o Evangelho por toda parte. E o Senhor os ajudava,
por meio de milagres, a provar que a mensagem dele era verdadeira"(Marcos
16.19-20).
A Ascensão de Jesus é a culminância de seu ministério terreno. Sua presença
marcou o mundo, Mostrou a profundidade do amor de Deus, ensinando, curando,

abraçando, libertando as pessoas do medo da opressão, do pecado e da morte.

Enfim, morreu e ressuscitou para presentear-nos com perdão e uma nova vida.

O fato de Jesus ter subido aos céus é garantia de que temos um Salvador que

pode e quer nos ajudar. Junto ao Pai, Ele acompanha a Igreja na sua atividade de

testemunho. Podemos dispor-nos a sermos testemunhas da mensagem. Ele

abençoou os seus discípulos e continua derramando as suas bênçãos.
Muitas vezes é difícil entender acontecimentos ao nosso redor. A história da

Ascensão nos mostra que podemos confiar em Jesus Cristo. Ele venceu os poderes
do mal. Subiu ao céu. Ele tem todo o poder e nos abençoa, mesmo quando não
entendemos o que está acontecendo. Deus em Cristo perdoa. Dá nova

oportunidade.
O nascimento de Jesus foi o milagre da visita pessoal de Deus para habitar conosCO.

Sua Ascensão completa o milagre de Deus a nosso favor, por uma troca singular,
de habitar conosco espiritualmente. Trocou seus gestos de amor para derramar
abundantemente o seu amor em nosso coração e vontade..

\

Façamos como os discípulos: abraçar esta fé de todo o coração e experimentar a
veracidade de seus ensinamentos. Então, celebramos Ascensão!

LONI DRIEMEYER WILBERT - Paróquia Evangélica Luterana Barra do RÍo
Cerro

luz
vra
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ImovelS

AWGAR - procura-se casa p! alugar, 3 qtos,
saia, eoz., garagem, murada. Pago fiança de
Ués aluguéis. Tratar: 9125-2722.

AMIZADE-vende-se, de madeira, c! 70m2,
terreno,c! 460m2• R$ 25.000,00. Tratar:
275-6271 c! Camilo. (proprietário)

AMIZADE - vende-se, de alv., c! 3 qtos, e
demais dep. R$ 28.000,00. Aceita-se
parcelamento. Tratar: 275-0051 CRECI
1989-j

ANA PAULA - vende-se, grande, 4 dorm.,
Coajas. R$ 35.000,00. Tratar: Rua das Flores,
23gel Ana. (proprietário)

ANA PAULA - vende-se, 4 dorm .. Coajas. R$
22.000,00. Tratar: Rua das Flores, 239 c!

Ana. (proprietário)

BARRA DO RIO CERRO - vende-se, de madeira,
terreno comercial c! 560m2• R$ 40.000,00.
Tratar: 275-0051 CRECI 1989-j

BARRA DO RIO CERRO -vende-se, de alv., c!
3 qtos e demais dep., terreno c! 7.500m2.
R$ 140.000,00. Tratar: 275-0051 CRECI
1989-j

BARRA VELHA - vende-se, de madeira, c!
60m2, mobiliada, na praia. R$ 11.000,00.
Tratar: 371-6238. (proprietário)

ESTRADA NOVA - vende-se, de madeira,
terreno cf 390m2, 3 qtos, sala, COZ., bwc, lav.
e escritura. R$ 16.500,00. Aceita-se carro

ou mat. de construção. Tratar: 372·3822 cf
Adriana. (proprietário)

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, mista, c!
110m2. R$ 40.000,00. Troca-se por chácara.
Tratar: 370-5637 ou 9104-3835.

(proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se, próx. Lojas
Lux, mista, cj 2 quitinetes, + 3 qtos, 2bwc,

sala, copa, coz., churrasqueira, garagem. R$
55.000,00. Tratar: 371-6069. Protocolo
2063

JOÃO PESSOA - vende-se, de alv., c! 53m2,
Cond. Dona Benta, lote 12. R$ 12.500,00 +

prest. Aceito carro no nego Tratar: 376·1701
c! Airton. (proprietário)

VILA LENZI-vende·se, mista. Tratar: 371-
7797 cl Ursula. (proprietário)

VILA LENZI - vende-se, próx. Cal. Jardini
Lenzi, de alv., 3qtos, bwc, sala, copa, 2 COZ.,

garagem, quintal.R$ 55.000,00. Tratar:
371-6069. Protocolo 2063

.-Apartamentos
ALUGA-SE - quitinete mobiliada. Tratar: 370-
3561 (proprietário)

BAEPENDI - aluga-se, c! suite + 1 qto e

demais dep., na Rua Fritz Bartel. R$ 550,00
por mês. Tratar: 275-0051 CRECI1969-J

CENTRO - vende-se, no Ed. Jaraguá. R$
125.000,00. Tratar: 370-0103 c! Cecília
(proprietário)

CENTRO -vende-se. no Ed. Jaraguá, cl 3 qtos
+ dep. Empregada, reformado, mobiliado. R$
110.000,00. Tratar: 9963-9596 cl
Germano. (proprietário)

CENTRO -vende-se, quitinete. Ou troca-se
por terreno ou casa pequena. Tratar: 370-
0103 ou (11) 6976-9448 c! Cecília.

(proprietário)

CENTRO - precisa-se de uma casa ou quitinete
pI alugar. Tratar: 273-0270 cl Luzia.

(proprietário)

DIVIDE-SE - apto c! rapaz, no centro. Tratar:
371-4364 ou 275-2979 (proprietária)

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA IMPRlSA
NA MILHOR LOCALlZAÇÃ,O

DI JARAGUA?

ROY�
PROCURA-SE - casa p! alugar, proximidades
da Vila Lenzi. Pago até R$ 230,00. Tratar: 372-
3492.

PROCURA-SE-casa p! alugar. Pago até R$
250,00. Tratar: 273-1789.

SÃO LUIS-vende-se, de alv., seminova, próx.
CAIC. R$ 38.000,00. Tratar: 370-0446 após
18hs c! Diane ou José. (proprietário)

SÃO PAULO - vende-se, de alv., c! 120m2. R$
60.000,00 negociáveis. Ou troca-se por casa
em Jaraguá. Tratar: 370-3076 ou 9991-2356

c! Ademar. (proprietário)

TRES RIOS DO NORTE - vende-se, de alv .. cl
130m2, de laje. t.ot. Souza. Toda pronta. R$
19.000,00. Tratar: 276-2070. (proprietário)

,UBATUBA - vende-se, ou troca-se por outra

em Jaraguá. Tratar: 275-2130 ou 9112-0509

el Carlos. (proprietário)

VENDE-SE - 2 casas, de alv., uma c! 60m2 e
outra c! 80m2, muradas. Aceito Gol97!98 no

nego Tratar: 373-2651 c! Luiz Rodrigues apos
18hs. (proprietário)

VILA LALAU - vende-se, sobrado comercial cf
240m2, sendo sala camercial cf aprox. 40m2,
e residência c! 4 ctos, e demais dep. R$
98.000,00. Aceita-se casa de menor valor
como parte do pagamento. Tratar: 275-0051
CRECI 1989-J

VENDAS/LOCAÇÕES
Lojas e Sal�s Comerciais

(Com dive�as metragens)

Consulte nossos

prazos de
'

pagamento.

LOCALlZACÃO:
Rua Marechal Oeodoro
da Fonsec�972- Centro

FONE: (41)275-3070
CONsrRuS!L 8

N

b
�
u

"Inovando Conceitos de Vida"

BAEPENDI-vende-se, próx. Trapp, c! 457m2.
R$ 28.000,00. Tratar: 371-6069. Protocolo
2063

(proprietário)

FIRENZI I - vende-se, próx. Hospital de
Adolescentes, cf 400m2, escritura e bem

legalizado. R$ 15.500,00 à vista. Tratar:
371-6069. Protocolo 2063

BAEPENDI - vende-se, próx. Recreativa
Marisol, c! 900m2. R$ 55.000,00. Tratar:
371-6069. Protocolo 2063

JARAGUÁ 99 - vende-se, lot. Ouro Verde,
próx. creche. Tratar: 376-3274 c! Hertel ou
Vilma. (proprietário)

BENEDITO NOVO-vende-se, c! 14 margas.
R$ 26.000,00. Tratar: 9113-3628 c! Catia.

I REDEUNAllU

PARATCJDA LINHA 'RENAULT
Exceto para Vendas Diretas e v

í

a Internet

Clio Expression
o.

(2)

com Taxa de _% a.m.

lançamento Clio Authentique
,

2 portas 1.0 BV

Rs17.990;)
Vale do Itajaí e Litoral Norte - SCRede Renallit. 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave i' It,r;'86 a I ;'ti
RENAULT

�.1) IP�A irtegral 2003 para toda Unha Renarlt. Exceto paraveroas direta e Via tnternet. (2) conoçõss de taxa oe Juros de 0% ao mês para CUo Hatch e cjo seoan êxpressrcn 1.0 fN, vállõa ate- 31 105/2003. Financiamento coe (Crédito Direto ao ConsUmldO�) com entrada de 600/0 do valor da v€-fCUIQ + saldo
Inooclado em 12vezes sem jLXOS + IOF. Financiamento Renault através da cta. de Crédito, Fmamlamerro e Investimento Renault 00 Brasil. Tara de abertura de creono ( TAC ) não Inclusa. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. concrçõesvauoas na data de puoucaçáo deste anúncio ou enquanto
dlJ"arem os estoques. (3) Preço para pagamento à vista eou com o financiamento aqui proposto do Novo nenan cuo Autnentlque 2 portas 1.0 BV 2003/2004 sem AlrBag Du�o, cor sólida, sem opctonats. Preço váüco somente para a aqustção do veículo pela Internet, com treta Incluso para todo o Brasil. A pintura
metálica será acrescida ao preço do veícuo. Condições válidas até 31 /05/�003 ou.encuanto durarem os estoques. Para maiores Intormações, consulte sua Concessionária RenaLÃt. Fotos para fins pubucítànos. Alguns itens mostrados e/ou menctonaocs neste material pcbtlcltáno são opcionais elou reterem - se a

����S���:.cfficas. A Renautt do Brasil reserva - se ao direito de alterar as especificações desses vercuros sem iJIIlso prévio. Os veiculas RenalJlt estão em conformidade com o PROCONVE - Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos ALtamctores. Cintos de Segurança em conuotc com AirBags

BLUMENAU
322 ·8800

ITAJA(
348 ·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL,
370·6006

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TUDO PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E PROJETOS

1�1Q1\ifê
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

VENDE-SE - PRAIA CAMBORIU
Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - Novo
���OO

'

Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Garagem Privativa - Pertinho
da Praia - Sacada com vista para o Mar - Ótimo Negócio. R$120.000,OO
Apartamento - Lindo Apartamento - Frente ao Mar - 3 Dormitórios
(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobiliado - Linda vista
Panorâmica de toda Av. Atlântica. Apenas R$180.000,OO
ZELlO BURATTO • (47) 9983-5920 • (47) 367·1993/ CRECI296

JARAGUÃ ESQUERDO - vende-se, c/850m2,
rua Vitória Pradi s/n'. R$ 25.000,00, Tratar:
9104-1089 (proprietária)

-
,

LOTo CASA NOVA 11- vende-se, c/490m2,
terreno de esquina, cl infraestrutura, 'quitado,
R$ 20.000,00, Aceita-se carro no nego Tratar:
273-0454 c/ Celso (proprietária)

NAVEGANTES - temos disponível à venda
vários lotes, sítios, casas, apartamentos.
Consulte nossos preços e formas de pagto,
Tratar: (47) 342-7171 ou (47) 9102-0009
c/Santlago Imóveis. CRECI 3359/SC

NAVEGANTES - vende-se, de 5.800m2,
distante 30m da Avenida Beira Mar (praia de

Gravatá). Excelente local p/ investir. R$
400,000,00 Aceita-se pare. em até 24 pare.,

qu imóvel de menor valor em Jaraguá,
Blumenau ou Bal. Camboriú. Tratar: (47) 9102-
0009 c/Santiago CRECI 3359/SC

PRAIA DO ERWINO - vende-se, casa mista,
12xl0mts, c/ varanda a 300(l1ts da praia,
possui poço artesiano. Tratar: 373-6006 c/
Luiz ou Adeiaide ou 373-6051 c/ Graclana. I

(proprietário)
,

RIO CERRO 11-vende-se, de esquina, lkm após
Chocoleite, 16x28mts. R$ 14.000,00.
Tratar: 376-3386. (proprietário)

I

I

TRES RIOS DO NORTE - vende-se, c/400m2,
c/ galpão industrial. R$ 10.000,00. Tratar:
276-0605 c/ Vale após 17hs. (proprietário)

VILA NOVA - vende-se, de 1.003,95m2, no
final da Rua 125 - (Carlos Kupas), à direita. R$
65.000,00 à vista. Tratar: 275-6363 ou

9102-0009 c/Santiago CRECI 3359/SC

VILA NOVA - vende-se, de 18.000m2, na Rua
125 - Carlos Kupas, R$ 15.0.000,00 à vista.

Aceita-se 30% de entr. e o saldo e") até 50

prest. corrigidas pelo CUBo Permuta-se por
imóveis de menor valor ou 'por veículos. Tratar:
275-6363 ou 9102-0009 c/Santiago CRECI

3359/SC

BAEPENDI - aluga-se, c/ aprox, 110m2, na
Rua Fritz Bartel. R$ 385,00 por mês. Tratar:
275-0051 CRECI 1989-J

CORUPÃ - aluga-se, c/35m2, no centro, na
Rua Hercílio Luz, Tratar: 375-1984

(proprietário)

SALA COMERCIAL - no Ed. Menegotti, troca
se por apto pequeno. Tratar: 370-0103 c/
Cecília, (proprtetárto)

SALA COMERCIAL - no Ed. Menegotti, recém
',
reformada. R$ 22.000,00 negociável. Tratar:
9963-9596 c/Germano, (proprietário)

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

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

ALUGÂ.SE - procuro p/ alugar. Tratar: 372-
3464. (proprletárto)

RIO MOLHA - vende-se, tipo condomínio
fechado, área de 20.000m2 c/ terreno de
1.000m2, pronto p/ cantruir c/ finalidade
residencial e proteção ambiental. R$
35.000,00. Aceito carro no nego Tratar: 370-
9172 ou 9957-2527, (proprietária)

VENDE-SE - área de 20.000m2, próx, enegia
elétrica e ribeirão. ideal pI chácara. R$
16.000,00. Tratar: 274-8013. (proprietária)

empregos
CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se de vendedores
externos com experiência na área de
consórcios. ótima remuneração. Tratar: 371-
8153.

COSTUREIRA - precisa-se, c/ prática. Tratar:

rElLUM
liNFõiMÁTICA
PRECISA DE PROFISSIONAL

cf experiência comprovada em

telemarketing, contato cf
cliente, pesquisa de

informações para clientes, e
tarefas básicas de I

administra

276-3214 c/ Angelita.

MOTO'BOY - precisa-se, que possua Honda
Biz, p/ atuar em Jaraguá do Sul. Tratar: 371-
5478 c/ Gilberto.

TElE-MARKETING - precisa-se c/ experiência
na área de consórcio, cl telefone �m casa

.(trabalho domiciliar). Ótima remuneração.
Tratar: 371-8153 - Consórcio União.

Procura-se pessoas
de boa atitude para
trabalho autônomo

em tempo parcial
ou integral.

Contato: 275-3122
ou 9955-9782

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

____R$185,OO_--l
_____R$ 244,00__-1

____ R$ 309,OO_--l
-----R$ 368,OO---l
____ R$ 494,OO---l
----- R$ 613,00 -----'-I
____ R$ 731,00----1

INFORMAÇÕES:(47) 222-1152
(47) 9981-3627 cf Paulo

_,.

SELEÇAO
PROFESSOR 2004

Biologia e Educação Física

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

exige-se especialização, mestrado ou

Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos

Carga Horária Diária: 08 h

'DI
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032
.

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa �

1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.

Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de
Informação
Requisitos: Domínio em Windows,'Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

TERÇA-FEIRA, 27 de maio de 2003

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP89255-000

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

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 26/05/2003

·VENDEDOR DE CONSÓRCIO (5526 ES) ambos os sexos, expertência em

vendas, primeiro grau, possuir moto e habilitação
.AUXILlAR DE DEPTO PESSOAL (;;525 EL) sexo feminino, possuir informática,
noções de RH, segundo grau completo
.VENDEDOR DE VEíCULOS (5520 A) ambos os sexos, experiência em vendas,
para trabalhar em concessionária da cidade
.AUXllIAR ADMINISTRATIVO (5518 ES) sexo masculino" segundo grau
completo, 02 anos de experiência, habilitação, bom conhecimento em: compras
e orçamentos para construção civil

.PRODUTOR GRÁFICO (5517 ES) sexo feminino, segundo grau completo,
se possível cursando superior, conhecimento em negociação com fornecedores
de prazo e preço. Cuidar do tráfego de materiais entre os departamentos da

agência principalmente no que diz respeito a prazos dos materiais para

aprovação do cliente. Necessita conhecer tipos de papéis, gramaturas,
tamanhos, dobras. Saber sobre fotolito e outros itens específicos de agencia
.ESTOQUE (5503 A) sexo masculino, segundo grau, para controlar estoque
de peças, se possível que entenda de peças de veículos
.PROJETISTA (5498 A) segundo grau, possuir Técnico mecânico ou Elétrico
.AUXILlAR ADMINISTRATIVO/FATURAMENTO (5488 A) sexo feminino,
segundo grau, conhecimento ,em informática e faturamento
.MECÃNICO DE AUTOMÓVEIS (5484 A) sexo masculino, 02 anos experiência
na função, para trabalhar em Guaramirim
.ATENDENTE DE lOJA (5480 ES) sexo feminino, segundo grau, para trabalhar
em loja de conveniência dê posto de gasolina
.FRENTlSTA (5478 A) sexo masculino, primeiro grau ou cursando, ter mais

de 2 anos de experiência.
.OPERADOR DE CAIXA (5479 A) sexo masculino, primeiro grau, experiência
na função.
.lAVADOR DE VEíCULOS (5502 A) sexo masculino, acima de 18 anos,

experiência na função
.MARCENEIRO (5500 A) experiência na função, primeiro grau completo.
.TECELÃO (5460 A) sexo masculino, primeiro grau, para trabalhar em Nereu

Ramos
.FINANCEIRO (5458 El) ambos os sexos, segundo grau completo,
preferencialmente cursando: Administração, Contábeis ou Economia,

experiência na função de no mínimo um ano

.TElEMARKETING (5455 ES) ambos os sexos, segundo grau,
preferencialmente experiência na função e em vendas

.AUXllIAR DE PRODUÇÃO (5442 A) sexo masculino, para trabalhar em

Corupá
.REPRESENTANTE (5424 EL) ambos os sexos, segundo grau, experiência
em vendas, poderá ter outras representadas, para trabalhar a região do

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

'.,ENCARREGADO GERAL DE COSTURA (5422 A) 'ambos os sexos, segundo
grau, experiência na função, ter habilitação se possível, conhecimento de

planejamento de costura

.CONFERENTE DE MATERIAL (5410 A) ambos os sexos,experiência na

função, segundo grau, conhecimento em informática.
.LABORATORISTA (5404 A) ambos os sexos, segundo grau, Curso Técnico

em Laboratório, conhecimento em informática.

.LATOEIRO (5374 A) sexo masculino, se possível com segundo grau completo,
experiência na função,

I

.INSPETOR DE VENDÀS (5350 A) sexo masculino, possuir curso superior
em: Eng' Químico, 'Alimentos ou Químico; ter disponibilidade para viagens,
se possível com experiência comercial

.AUXILlAR TÉCNICO IV (5334 ES) ambos os sexos, acima de dezoito anos,

formação em técnico eletrônico, ou eletrotécnico.
.APLlCADOR DE PELíCULAS (5295 A) sexo masculino, experiência na função,
(película de automóveis) .

• VENDEDOR (5076 A) ambos os sexos, se possível experiência em móveis
sob medida para trabalhar em Bal. Camboriú e ltapema
.OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
.FRESADOR - CALDEIREIRO - FERRAMENTEIRO
.SERRAlHEIRO - TORNEIRO MECÃNICO

VAGAS BREITHAUPT
.AUXllIAR DE éAIXA (5523/5499/54B7) ambos os sexos, acima dezeseís
anos

.ATENDENTE DE VERDURAS (5522) sexo masculino, segundo grau

.ATENDENTE DE FRI.oS t5501) sexo masculino, segundo grau

.RECEPCIONISTA (5496) sexo feminino, segundo grau

.AUXILlAR DE PADEIRO (5485) sexo masculino, segundo grau

.AUXILlAR ADMINISTRATIVO (5483) sexo feminino, segundo grau, possuir
rnfoimá\:ica ,

.CAIXA DE ESTACIONAMENTO (5471) ambos os sexos, segundo grau
completo.

\

.RECOlHEDOR DE CARRINHOS (5470) sexo masculino, primeiro grau.

.CAIXA (5469) sexo' feminino, segundo grau.
.

.ATENDENTE DE AÇOUGUE (5467)'sexo masculino, segundo grau.

.INFORMANTE DE CADASTRO (5415) ambos os sexos, segundo grau,
possuir infórmática.
.MOTORISTA DE CAMINHÃO (5414) sexo masculino, primeiro grau completo,
.VENDEDOR (5431/5430/5468/5490) ambos os sexos, segundo grau,
experiência em vendas para Jaraguá/Guaramirlm/Brusque e Joinville.

.AUXILlAR DE CONFEITEIRO (5344) ambos os sexos, primeiro grau completo,
experiência na função ou possuir cursos na área.

.AUXllIAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segundo grau

.TElEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, conhecimento em

informática
.CONFERENTE (5416/5524/5515) sexo masculino, segundo grau completo
ou cursando.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 27 demaio de 2003 CORREIO DO POVO 3

Linux Básico é o novo

curso oferecido pela Unerj
TÉCNICOEM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

TÉCNICO EMENFERMAGEM

TÉCNICO EMALIMENTOS
senac

Pela crescente procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistemas

operacionais de caráter livre no mercado e a necessidade dos profissionais de sistemas
de informação/computação conhecerem o sistema operacional Linuxpara conseguirem
uma 'melhor colocação no mercado além da grande procura por parte dos alunos da

instituição e a necessidade de difundir o sistema operacional livre no meio acadêmico
como uma forma de democratizar o acesso às informações e quebrar monopólios pelo
projeto de pesquisa do Proinpes (Incentivo a utilização do Linux e software livre em

Jaraguá do Sul e região) aUnerj abre as incrições para o curso deLinux Básico.
A proposta do curso é preparar o aluno para utilizar os recursos básicos do Sistema

Operacional Linux e ao término o aluno estará apto a executar a instalação básica do
sistema e pacotes opcionais (RPM's), utilizar os principais comandos do sistema

(interface texto), os principais recursos da interface gráfica; conectar-se à Internet
através de linha discada; navegar na Internet através do Netscape; enviar e receber e
mails através doNetscape.
Público Alvo:
-Interessados em conhecer e utilizar o Linux em computadores pessoais;
- Profissionais iniciando treinamento emLinux;
- Alunos de Sistemade Informação.
Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de informática.

Alguma experiência com uso de outros sistemas (DOS,Windows, etc).
Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada

participante e um para o instrutor, projetor multimídia, apostilas para os participantes e

Conexão dos computadores com a Internet.
O investimento será deR$ 95,00 por aluno, E o início estáprevisto 31 de maio de 2003.

Ruo Adélio Fischer, 303
Fone/Fax: 370-0251
joroguodosul@sc.senoc.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
, v(r;;�b:CH

A Arte de Bem Heceber e Servir 15h
r""1)jJ(S INVEsi'il;telrjQJ

2' a 6' 19h às 22h R$ 50,00

Sábados
8hàs12he A$ 320,00 ou 1+1
13h às 17h R$165.00

2' e 4' 19h às 22h R$ 160,00 out e t R$ 8'

31 e S' 19h às 22h 1+4 R$ 110,00
2' à 5' 19h às 22h 1+19 x R$ 170,00
21 a 61 19h às 22h 1 +35 R$ 189,00
2' a S' 19h às 22h R$ 160,00 ou 1 +1 R$S!
2' a S' 19h às 22h R$ 145,00
2' a 6' 9h às 12h R$ 360,00/5 x R$ 73

Sábados 8h às 13h R$ 400,00 ou 1 +4 R$9:

3' e S' 19h às 22h R$ 715,00 ou 1+5 R
120,00

2' a 6' 19� às 22h 1 + 32 x R$ 205,00

2' a 61 19h às 22h R$ 130,00 ou 1+1 R

68,00

3' e 5' 19h às 22h 1 +4 A$ 110,00

2' e 4' 19h às 22h 1+4 R$ 110,00
2' a 4' 19h às 22h 1+4R$110,00
6' 19h às 22h 1 +4 R$ 110:00

2' a 6' 19h às 22h· R$ 130,00
2' a S' 19h às 22h R$ 130,00 ou 1 + 1 R$61
2' a 5' 19h às 22h R$ 163,00

2',4' e 61, 19h às 22h 1+ 6 x R$ 130,00

2' a 6'
18h30 às

R$ 160,0022h30

S' e sáb
18:30 às 22:30
8h às 12h

Sábado 13hàs16h R$ 290,00/1 +2 R$ 98

6', sáb. e dom. A definir R$ 350,00

Desenvolvimento Profissional em Gestão 40h 31/05828/06/03
Financeira '

Excel Fórmulas e Funções 20h 26/05 8 16/06/2003
Vendas 110h 27/05802/10

récnico em Transações Imobiliárias 870h 02/06/03 8 12/2004

Técnico em Enfermagem 1800h 02/06/03 8 06/2006

Redação Empresarial 30h 02817/06
Recrutamento e Seleção 15h 09 8 13/06/03

Operador de Microc0M:lputador 60h 09/06 8 08/07

Montagem e Manutenção de 44h 07106 8 02/08
Microcomputador

Telefonista Recepcionista 140h 10/068 18/11/2003

'técnlco.em Alimentos 1960h 16/06 8 03/2006

Técnicas de Negociação 15h 23 a 27/06

Transporte e Despacho + Despacho 110h 01/07 a 04/11
Internacional

Prática Cambial + Operação Câmbio 110h 02/07 8 03/11

Legislação Aduaneira 60h 10/11 a 11/12
Idioma Instrumental 70h A definir
Televendas 15h 07 a 1 U07
Oratória II 16h 21 a 25/07

logística Básica 12h 28831/07

Aperfeiçoamento em Instrumentação 240h A definir
Cirúrgica para Auxiliares de Enfermagem
PPCP 1 - Planejamento, Programação e

20h A definir
Controle de Produção.
A Importância de Compras nos lucros da

08h A definir
Empresa
Estratégias e Técnicas de Negociação 20h A definir
Banco de Dados Access. 36h A definir
Autocad 40h A definir

�J
UNERJ,

Centro Unlversttário de Jaraguí do Sul

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

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

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

I PROCURA-SE Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

REPRESENTANTE

Empresário de Jaraguá do Sul procura
comerciante ou representante para

trabalho autônomo.

Macro Economia Distribuidora de Alimentos
seleciona representante comercial para atuar na
região de Jaraguá do Sul e adjacencias

Requisitos:

-7 Possuir veículo próprio ou moto;
-7 Possuir experiência em vendas.

cl 52 mil km rodados. R$ 13.000,00
negociáveis. Tratar: (49) 995-4319 ou (49)
224-4387 cl Sandro• Procura

2722 .

baba ou cuidar de idosos, tenho experiencia.
Tratar: 371-3341 recado pi Jucelia. VECTRA - vende-se, GL, 98, compl. - ar,

revisado, 78000 km originais, cl manual. R$
11.300,00 + 16x R$ 437,19 ou R$
16.900,00 à vista. Aceito troca. Tratar: 9994-
9796.

OFEREÇOME - pI trabalhar. faço qualquer coisa,
trabalho de diarista, babá, cuido de idosos, etc.
Preciso de trabalho urgente. Tratar: 273-1789.

TEMPRA - vende-se, 97, compl. Ou troca-se
por carro de menor vaiar. Tratar: 372-3782

cl Maurício.
Interessados comparecer para entrevista dia

29/05/03, quinta-feira, das 13:00 às 16:00hs
no Posto do Sine, Av. Getúlio Vargas, 577 -

Centro, Jaraguá do Sul. Contato com Sr.
Tomazoni.

ENFERMEIRA - se oferece pI trabalhar,
particular, c/ experiência em sistema de
plantão. Tratar: 371-3859.

SOLDADOR - se oferece pI trabalhar, cl
experiência e referência. Tratar: 274-8013.

UNO - vende-se ou troca-se, 94, 1.0. R$
5.500,00 + 15x R$ 136,00. Tratar: 370-
2070.

VECTRA - vend-esse, CD, 94, cl cambio
automático. teot, azul. Tratar: 9965-5980.OFERECO-ME - pi trabalhar como diarista,

UNO - vende-se, 96, 1.0, básico, 2p. Tratar:
9979-1437.

UNO - vende-se, 99, 4p, compl. - a.c. Tratar:
371-0316 ou 9133-5019.

GERENTE
PALIO - vende-se, EDX 1.0, 98, 4p. gas.,
vermelho, a.q., a.f., v.e., t.e., trava interna de

porta malas, LL, d.t., trava para crianças. R$
10.900,00. Tratar: 370-8928.

Schadeck Massey Telgusson, empresa especializada em agro
negócios está selecionando profissional para atuar em laraguá
do Sul e região. Requisitos:

... Experiência Administrativa;

... Experiência em Vendas;

... Conhecimentos em Produtos Agropecuários.
Interessados enviar curriculum para:
Com. e Ind. Schadeck S.A.
Rua Felipe Schmidt, 1204 - Mafra - SC.

,,- CEP 89300-000 - AIC Depto. Pessoal.

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

PALIO - vende-se, ED, 99, prata, 4p, v.e., t.e.,
a.q. R$ 12.800,00. Tratar: 372-6685

(comercial)
372-0924 após as 18:00h cl Ivone.

BLASER - vende-se, OLX, 97. azut.gasouna.
4x2. Tratar: 9975-1024 (particular)

alarme, d.t., L!. R$ 7.800,00. Tratar: 9953-
5554. CORCEL I-vende-se, GT, 75, azul, doc. em dia.

R$ 1.500,00. Tratar: 9105-2978 cl
Wanderlei

PALlO-vende-se, EDX. 97, compl. - d.h. R$
11.500,00. Tratar: 370-2088 cl Simone.SIL1(ERADO - vende-se, 98, 6 cil., diesel, azul

rriet. Tratar: 9979-1437.CHEVETIE - vende-se, 85, prata, ai coaI. R$
3.500,00. Tratar: 273-6242 cl Marcia hor.
comI.

DEL RAY -vende-se, 83, álcool, 2p, doc. em
dia. Troca-se por moto. Tratar: 372-1037 cl
Moacir.

PAUO-vende-se, EDX, 98, 4p, v.e., trava, som,
roda esp. R$ 11.300,00. Ou troca-se por carro
de menor vaiar. Tratar: 276-0793.

SILVERADO - vende-se, 01, 53.000km
originais, compl., prata. R$ 48.000,00. Tratar:

. 379-1119 ou 9953-9131.EDUART DISTRIBUIDORA DE
LIVROS

CHEVETTE -vende-se, DL, 92, gasolina. Tratar:
9979-1437. ESCORT - vende-se, 87, GL, branco, álcool. R$

3650,00. Tratar: 370-7175.
PAUO-vende-se, Fire 02/03, 4p, limpador e
desembaçador traseiro, ar quente, película.
Tratar: 9133-0803 ou 371-8751.

VECTRA - vende-se, 97, branco, compl. - ar.

R$ 15.700,00. Tratar: 376-2026 ou 9955-
2442.

CHEVETIE-vende-se, 89, gasolina, 1.6. R$
4.000,00. Tratar: 376-1346 cl Ademir. ESCORT - vende-se, 85, motor CHT, gasolina,

faz 11kmllitro, doc. em dia. R$ 3.40p,00.
Tratar: 370-8549 cl Vilma.

PALIO -vende-se, Young, 01. R$ 7.0ÓO,00 +
24x R$ 400,00. Ou troca-se por carro de
menor valor. Tratar: 276-0605 cl Vale após
17hs.

necessita de vendedores
externos

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

CORSA -vende-se, wagon, 16v, 01,23.000km
completa + a.c. R$ 18.300,00. Tratar:
9953.5541 (meio dia ou após 17:30min) ESCORT - vende-se, XR3, 93, compl., cl

película, modo europeu. R$ 9.500;00. Ou troca
se por carro de menor valor ou mato de

construção. Tratar: 275-2634 ou 371-6238.
CORSA - vende-se ou troca-se. Wind, 95,
vermelho. ·R$ 3.000,00 + 20x R$ 408,00.
Tratar: 9962-2302.

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

PALIO - vende-se, 97, l.t, d.t., a.q. R$
10.200,00 ou R$ 2.200,00 + 36x. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 cl Waldir.Tratar: 371-0338 / 9905-2663 VECTRA-vende-se, 97, branco, compl., cl

aerofollio e aro. R$ 20.000,00. Tratar: 9125-
ESCORT -vende-se, XR3. motorM', prata, teto.
R$ 6.500,00 ou R$ 3.200,00 + 23x R$KADETI - vende-se, GL, 95, 1.8, v.e., t.e., SIENA-vende-se, ss.a.o, 4p, a.q., t.e., v.e.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Corsa, a.c., d.h. 02
Gol Plus 01
Corsa 4p, 1.6 01
Parati GTI 16v 99
Ka 99
Slazer DLX 99
Ka 98
Gol 1.0 compl. 97
Gol MI 97
Gol 97
Corsa Sedan, GL, 1.6 97
VW 16.220 truque baú 97
Gol! GL compl. 96
Escort Hobby 96
Gol Plus i 95
Tipo SLX, compl. 95
Escort L . Euro 94
MS 709 93
Opala Comodoro SLE 90
Pampa 1.8 90
Escort L 89
Voyage GL, 1.8 89
Moto CS 450DX 88
MS truque e baú 1313 83
F-4000 79
MS 1513 caçamba 79
Fusca 75

branco G
prata G
branco G
vermelho G
cinza G
branco D
prata G
branco G
vermelho G
verde G
branco G
branco D
azul G
azul G
azul G
cinza G
vermelho A
vermelho D
vinho G
verde G
verde G
verde A
cinza G
amarelo D
branco D
amarelo D
azul G

R$ 16.800,00
R$ 17 .000,00
R$ 16.800,00
R$ 22.000,00
R$ 10.900,00
R$ 45.000,00
R$ 11.500,00
R$ 12.000,00
R$ 10.900,00
R$ 10.500,00
R$ 13.500,00
R$ 65.000,00
R$ 15.500,00
R$ 8.000,00
R$ 9.800,00
R$ 9.800,00
R$ 8.900,00
R$ 35.000,00
R$ 6.300,00
R$ 6.200,00
R$ 4.900,00
R$ 6.300,00
R$ 3.500,00
R$ 45.000,00
R$ 17.500,00
!i'$ 29.000,00
R$ 2.800,00

�� 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

<'

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

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

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

Uno Eletr.
Omega GLS

Opala 4.1, 4p
Monza SLE
Monza classlc 4p

GM

CorsaWind 4p Branco 01 G

CorsaWind c/ ar, 4p Prata 01 G

Astra Sédan GL, compl. Airbag Prata 99 G

Vectra GLS cornp. Vermelho 98 G

Vectra GLS compl. Verde .98 G

Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G

VW

PointerCLI Branco 96 G

Gol LO, 2p Branco 96 G

FIAT

Palio Fire Mod. Novo Verde 01 G

Uno Mille SX, 4p Cinza 97 G

Palio EDX c/ a.c. Verde 96 G

Uno 1.5 Bege 88 G

FORD

Fiesta 1.0 Prata 98 G

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

··.'4V.'�R.Ê��iTow�ÇRÉ'M41('6RUBA, �ªlIj·2â4iRIIO VIÊlrcA- JA�Íi�Â DO SUL

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

Palio EX, 1.0, 2p, I.t., d.t., v.e. 99
Uno Mille, limp. desernb., 91 azul

VW
Gal MI 1.0, 4p 99 grataGal MI 1.0, 2p, compl. 99 ranco
Goll.0 94 azul met.
Logus 94 azul
Santana GLS, 2p, compl., 2.0 90 prata
Gol S, 1.6, álcool 85 grataFusca 1500 78 ege

GM
Corsa Sedan, 1.0, 4g, a.q., desemb. 00 branco
Corsa Sedan, GL, 1. ,4p, v.e., t.e., alarme 99 prata
Vectra GLS, 2.0, compl. 97 verde met,
Corsa Wind, t.e., desemb. 95 branco
D·20, compl. 95 branco
Corsa Wind 94 grata�OIO 1.8 a. q., desemb. 92 ordô
onza SLE, �, compl. 92 branco

Kadett SL, 1. ,álcool, I.t., d.t., a.q ." 92 vermelho
Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde met.

FORD
Escort 1.8, 16v, 4p, compl. . ar 98 chumbo
Escort Hobby 1.6 93 bordô
F·l000, diesel, motor MWM, v.e. 91 vermelho
Escort L, álcool, desemb., a.q. 89 cinza

Clio 1.0, 4p, compl. 01 prata
.. ,,;; .. ..,.

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

PER
9

372-0676

Vectra Gl, 2.0, compl. 98 cinza meto

Gol MI 1.6, gas, 97 vermelho
Kadett Gl, 1.8, gas, 96 bordô
Monza Gl 2.0, 4p, compl. 94 bordô
Kadett Sl, 1.8, álc. 92 prata
Escort Gl , gas. 91 azul
Kadett SlE 1.8 gas. 89 marrom

Gol Cl, 'i.s, gasolina 89 branco
Gol ct, gasolina, 1.6 89 cinza meto

Monza Sl/E, 1.8, compl. 87 bege
Uno S 1.3, gas. 86 branco

Chevette Sl, 1.6, álc. 85 vermelho

Opala 4cc, relíquia, gas. 78 branco
Fusca 1300 78 branco

OFERTA DA SEIVIANA
Mouzu SL,'E, I.H, .ilc. H6 acul mer.

�fo:ISmart
�16V 4p
��erdiesellonga
�saSedan 16
Ijplus, bor<Jô'
�Plus, prata
�GLI
�er
�
�
'Ilipa
f·IOOO
thevetteDl
torcei li 2p

�diesel
torcei I
�10 diesel II

.

FIAT Palio EDX, 4p 97 laranja R$10.900,OO
Corsasedan 00 branco c/ cpc.
Gol 99 branco 4p,16v Palio ED, 1.0, 4p 99 Preto

PalioED,2p 97 Branco R$ 9.700,00 EscortSW 98 bordô cornpl., 1.8, 16v Gol Plus, 1.0, 2p 96 Branco

Tempra 2.0 8v 4p 95 Bordo R$ 8.800,00 UnoSX,l.0 97 charnpagne 4p, ve, te.It, dt, aq Uno Básico, LO, 2p 96 Branco

VW GoI,4p 99 Branco R$13.800,OO Kadett 97 cinza c/opc. Gol Cl, Cht, 1.6, 2p 92 Branco

Gol Cl, M11.6 97 Branco R$10.300,OO Ranger 97 prata compl.
Gol ct, CHT, 1.6, 2p 91 Branco

Kombi cabeçuda, GNV 97 Branca R$ 9.000,OO+13x R$390,OO Palio EDX 97 grafite compl.,l.0
Elba CSl, 1.6 90 Vermelha
Kadett, 1.8, álcool, 2p 89 Verde

Gol 94 Branco R$ 7.500,00 PampaL1.8 96 branca c/ capota de fibra Caravan Diplomata, 6cc 89 Grafite
Santana GLI, 4p 94 Cinza R$10.600,OO Gol bola 1.0 Plus 95 azul limp. desemb., a. q. Monza, 1.8, álcool, 2p 88 Preto

ParatiCl 89 Cinza R$ 5.900,00 Toyota Corolla 95 grafite compl. Monza 1.8, álcool, 2p 87 Vermelha
Gol Cl, 1.6, álc. 92 Branco R$ 6.500,00

Vectra GLS 94 verde compl. Escort l, 1.6, álcool, 2p 88 Azul

GM VectraCD 94 Azul R$14.000,OO
Uno Mille Elet. 94 verde 4p, l.t., d.t., a.q. Escort l, 1.6, 2p 87 Azul

logusGl, ve, te 94 Verdemet. R$ 8.600,00
MonzaGLS 94 bordô compl., gasolina Prêmio CS; 2p 85 Azul

Escort Verona 94 prata 4p, cz opc. Kombi envidraçada 84 Branco
Monza 93 Verde R$ 7.300,00 Parati 1.8 92 bordo álcool. Escort l, 1.6 86 Branco

FORD EscortGl 94 Azul R$ 8.500,00 , Saveiro 92 bordô álcool,l.6 Gol, 1.6, álcool, 4p 84 Branco

EscortXr3 90 Prata R$ 6.900,00 Goll.8 91 azul I.t., d.t., a.q. Opala Diplomata, 4cc 83 Azul

OFERTA TEMPRA, COMPL" 95 Parati,l.8 91 marrom meto c/opc,
Fusca 1300l 80 Bege

R$8.500,OO Fusca 1500 76 Branco
Av. Ptefêitô'Wâldemâ':Grubâ�i3747 �"JârâglJªdo··Sul·.·. Jipe passeio 58 prata rodão Fusca 1300 76 Branco

01
99
98
97
97
96
95
94
93
92

92
91
91
80
80
76
72

70

R$ 9.500,00
R$13.500,OO
R$ 28.000,00
R$12.500,OO
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ G.:)OO,OO
R$13.500,OO
R$ 7.200,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 26.000,00
R$ 4.200,00
R$ 2.000,00
R$11.000,OO
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 950000•

oiWalter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Ãrduino
Veículos 371·4225

VVotorantim I Finanças

R$ 24.000,00
R$ 19.500,00
R$ 16.300,00
R$ 15.800,00
R$ 18.500,00
R$ 13.500,00
R$ 22.500,00
R$ 10.300,00
R$ 12.200,00
R$ 9.600,00
R$ 9.800,00
R$ 9.600,00
R$ 9.500,00
R$ 12.500,00
R$ 8.800,00
R$ 13.200,00
R$ 8.600,00
R$ .8.500,00
R$ 8.800,00
R$ 6.'700,00
R$ 6.300,00
R$ 4.500,00
R$ 9.500,00

Clio RT Cinza 2002
Gol Plus GIII Compl. Preto 2001
Corsa Millenium Prata 2001
Corsa Wagon Verde 2001

Megane RN Branco' 2000
Gol 16v compl. Verde 1999
Marea ELX Cinza 1999
Ka Prata 1997

Tempra SX compl. Cinza 1997
Escort 1.8, GL Branco 1996
Gol 1.0i Vermelho 1996
Escort IGL 1.8

.

Branco 1996
Corsa Wind Azul 1996
Astra GLS Vermelho 1995
Tipo SLX 2.0 Vermelho 1995
Vectra GLS Bege 1994
Monza GL 4p Azul 1994
Versailles Ghia, compl. Cinza . 1993
Tempra 8v Branco 1993

Voyage CL Bege 1991
Escort L prata 1991
Buggy Amarelo 1989
Honda CBX 750 Four Fantasia 1974

Folie/Fax: 370:2769
,

.. Prefeito Waldemar Grubb 3771 - Cent�nârio

o

elho
Vermelho',
'Vermelho
Verde'

,

Pret�.'):.,: '

, VEirtriEiJhó\'

AUTONlOVE-IS
C..r..... N..clonal.. e Importados

Scenic 16v.l.6. compl., couro e rodas azul 00 G
Palio Ex, 4p, compl. -tc.c. azulmet. 99 G
Ka cinza 98 G
PalioED vermelho 97 G

Quadriciclo vermelho 97 G

Tipo MPI,1.9, 4p, compl. prata 96 A

Gol1.0Plus branco 96 G

Ranger STX cab estendida compl. preta 95 GNV

Voyage CL 1.8, alc. prata 95 A
Mitsubich N·13compl. e pers. preta 95 G
Corsa GL1,4 roxo 95 G
EscortLl.6 cinza 94 G
Fiorino Pick-up 1.0 branco 94 G
Escort Hobby 1.0 dourado 94 G
Corsa 1.0 roxo 94 G
Gol1.0 verde 93 G

Omega GLS, compl., c/ teto bordo 93 G
ESCOrl Xr3 equipado c/ teto 2.0 vermelho 93 G
Gol1.0 verde 93 ·G
Verona GLX 1.8 prata 90 G

Selina L 1.6 prata 89 A
Uno CS, 1.5, equipado, banco couro azul 89 G
Escort L 1.6 azul 88 A

D·20, cabo dupla, compl. branca 86/91 D
UnoCS 1.3 bege 85 G
UnoCS 1.5 preto 85 G
Fusca 1500 azul 72 G

PROMOÇÃO - Uno Mille Eletronic, 2p, gasolina, verde, ano 94

, .

negocias
neste espaço!

Seja parceiro
da BV_.Financeira
e faça ótimos

\ I
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, .
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6 CORREIO DO �OVO TERÇA-FEIRA, 27 de maio de 2003

Xl 350 -vende-se, 87. R$ 2.800,00. Tratar:
273-6242 ou 9133-9370 hor. comI.

cl controle remoto e frente destacavel. R$
290,00. Tratar: 9118-2725 ou 371-2850 fora
do hor. comI. clWillian.

9905-2992 ou 370-4170.

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Venda *Loca�õo *Cónserfos *Montagens

COMPUTADOR-vende-se, palmitop. TraI"
376-2026 ou 9955-2442.

COMPRA-SE-carro acima 95. Dou natroca
Uno 86 + saldo à vista. Tratar: 9963-4433175,00. Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 cl

Waldir.
Irmáqulnas Indústria
a Comércio Ltda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
- Motores Estacionários - Moloserra
- Lava Jato - Rocadeira • As'sistência 24 hs
- Aspirador - Motobombas www.lrmaquinas.cib.net
- Compressor - Entre outras... irmaquinas@uoLcom.br
Rua Cei. Gomes de Oliveira, 1651 - Centro _

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

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

CAPOTA - vende-se, de fibra, pI courier,
seminova. R$ 1.200,00. Tratar: 371-4921
ou 372-3790.

COMPRA-5E - carro cl financiamento. Dou na

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

-CURSO INGLÊS - vence-se, da Editora Globo
ou troca-se por celular. Tratar: 9997-4277 CI
Junior.

ESCORT -vende-se, SW, 1.8, 16v, e/d.h. R$
12.200,00. Tratar: 9975-1727.

EsCORT - vende-se, Gl, 1.6, 87. Tratar: 371-
7542 ou 9965-5774.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se, não

contempladano valor de R$ 9.000,00, cl 16
parco pagas. R$ 2.000,00. Tratar: 371-1244.

RODAS - vende-se, jogo, 15', liga leve, el 4
pneus bons. Tratar: 370-5627. DOAÇÃO - aceita-se de casinha de boneca.

Tratar: 374-2152 cl leonir ou laurindo.. .

30.4 • - :::
SOM - vende-se, módulo, alto falante, sub, 1
par de 69. Tratar: 376-2026 ou 9955-2442.APARELHO CD -vende-se, modo 536 Pionner, ENFESTADEIRA- vende-se, seminova. Tratar:

370-3561.
Tratar: 273_-6242 ou 9133-9370 hor. comI. Tratar: 9102-0009 cl Santiago.

FUSCA - vende-se, 78, motor 1300, branco.
R$ 2.500,00. Tratar: 9957-1671 el Vilmar.

ESTEIRA-vende-se, elétrica, seminava. TrOCa
se porCPU. R$ 380,00. Tratar: 370-8036OU
9122-8995.

GOl-vende-se, Cl, 93, álcool, motorCHT. R$
7.000,00. Tratar: 376-1346 c/Adernir.

PAGERO - vende-se, GlS, 93, compl. R$
38.000,00. Aceita-se carro de menor vaiar.
Tratar: 9102-0009 cl Santiago. \GOL - vende-se, Cl, 88, 1.6, álcool. Tratar:

373-0714. GOL - vende-se, GTS, 92, compl. Troco por carro
financiado. Tratar: 371-7542 ou 9965-5774.

ESTUFA - vende-se, pi desidratar cogumelos
ou outros. Tratar: 371-8438 ou 275-1496.SPRINTER - vende-se, 311 COI, 02/03, 16

lugares, d.h., teto, a.c. R$ 60.000,00 à vista
ou R$ 7.200,00 entro + parco Tratar: (19)
8114-0306.

GOl-vende-se, 89,1.8, álcool. Tratar: 9123-
5243 GOLF -vende-se, 96, compl., vermelho. Tratar:

9979-1437.
ESTUFA - vende-se, de secar cogumelos,
grande. Tratar: 374-2152 cl leonir ou

Laurlndo.diversosGOl-vende-se, Cl, 1.6,89, álcool, azul copa
(prata). Tratar: 275-3271 ou 9961-3590. KOMBI- vende-se, 92, gasolina. Tratar: 370-

2324 hor. comI. ATA - vende-se, coleção, do Roberto Carlose
C(J';; do Elvis Presley. Tratar: 370-3561.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.

PARATI- vende-se, CU, 97, 1.8, compl. - ar,
66.000km originais, prata. R$13.900,00 ou

R$ 9.800,00 + 15x R$ 311,00', IPVA pago até
2004. Tratar: 9102-1701 CI Deni.

FORNO - vende-se, elétrico, auto limpante,
branco, seminovo. Tratar: 370-0548 c/
Amauri ou 371-0882 cl Rose.

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

\
GOl-vende-se, 01, branco. R$12.000,00.
Aceito troca. Tratar: 370--4810 a tarde. AQUÁRIO vende-se, grande,

1,00x0.40x0.40. Com aparelho de oxigênio,
filtro e 12 peixes. R$ 250,00. Tratar: 370-
3076 ou 9991-2356 cl Admeir.

preta, n' 42/44. R$ 30,00. Tratar: 9125-
2722.

I
PASSAT - vende-se, alemão, 95, cambio
automático, aírbag, compl. R$ 18.000,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-7355 cl Waldir.

FIRITADEIRA - vende-se, elétrica, grande:
Tratar: 370.3561.

CG TITAN -vende-se, 99, verde. R$1.500,00
entro + 14x R$ 175,0'0. Tratar: 371-2339

CG TITAN - vende-se, 98. R$ 2.800,00. Ou
troca-se cl carro. Tratar: 370-3279 cl
Calaúdio.

GOl-vende-se, 1.6, 4p, 00, azul, compl., CD,
IPVA. Tratar: 370-0840. CACHORRO - vende-se, chow chow, 2 anos.

R$ 300,00. Tratar: 9125-2722. GELADEIRA - vende-se, expositora de bebidas,
Refribox. R$1.450,00. Tratar: 370-5273c/
Marcos.

VOYAGE-vende-se, CL, 91, azul. R$ 5.100,00
+ 10x R$ 160,0 ou R$ 6.600,00 à vista.
Tratar: 275-2165 após 18:30.

GOl-vende-se, 92,'álcool. Tratar: 370-2324
hor.eoml.

APARELHO - vende-se, receptor de antena

parabólica, c! controle. R$ 120,00. Tratar:
371-9256 ól Elen.

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

GOl-vende-se, 99, 16v, 4p. R$ 9.300,00 +

21x R$ 316,00. Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

.

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

COMPRA-SE - CG tian usada elou uma

estrada, preta. Tratar: 9902-4407. ASSADEIRA - vende-se, de came, capacidade,
100kgou 48 frangos, seminova. Tratar: 370-2550.

BALANÇA - vende-se, de 200kg, nova. Trat�r:
370-3561.

CARRINHO - vende-se, de supermercado.
Tratar: 275-3114.

GUITARRA-vende-se, encare, modo LesPaul.
R$ 400,00. Tratar: 371-8684.

COMPRA-5E - Honda Biz 01 ou 02. Tratar:
370-1462 ou 371-7526.GOl-vende-se, 83, rodas esp. R$ 2.600,00. CELULAR - vende-se, Nokia. Tratar: 376-

2026 ou 995�2442.AUTOCROSS -vende-se, gaiola. R$ 3.000,00.
Tratar: 371-2385 ou 9973-8955.

COMPRO
CONSÓRCIOS

liVROS - vende-se, tele curso 2000 e tele

sala, num total de 16 livros, 22 grau. Tratar:
273-0974.

FAlCON - vende-se, 02, preta. Tratar: 370-
8070. BALCÃO - vende-se, de vidro. R$ 350,00.

Tratar: 370-5273 ci Marcos.
CELULAR-vende-se, Motorolla. Tratar: 376-
2026 ou 9955-2442.CITROEN JUMPER -vende-se, 02, t51ugares

+ 1 compl. Tratar: 371-0316 ou �133-5019. GAREW - vende-se, 86, emplacada, azul. R$
500,00.·Tratar: 273-8242 ou 9133-9370 LOJA - vende-se, do ramo de acessórios, na

Av. Marechal Deodoro, calçadão. Aceita-se
carro no nego Tratar: 9133-0803 ou 372-
0052.

CELULAR - vende-se, Nokia, 1220,
semínovo, 7 meses de garantia, pré-pago cf
n' + R$ 10,00 em crédito. R$ 280,00. Tratar:
9905-2992 cl Célio após 19hs.

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

'CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6' RT, prata,
airBag duplo, d.h., a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava pi crianças,
rodas de liga leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

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

PARCELAS PAGAS,
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 995:1-3905

SUNDOWN-vende-se, F1fiy, vermelha, 98, cl
freio a disco. R$ 1.600,00. Tratar: 372-2024
ou 9905-3644 c! Gilson ou Vivian. BICICLETA - vende-se, Mountain Bike,

seminova. Tratar: 370-0§48 cf Amauri ou
371-0882 cl Rose.

MESA - vende-se, de musculação, somente a

mesa. R$ 100,00. Tratar: 9125-2722.
CELULAR -vende-se, Nokia 1220, cl nota e

garantia. Tratar: 370-8882 ou 9993-7857

cl Salete.
TITAN KS - vende-se, 01, azul, cl 4.300km
originais. R$ 3.550,00 à vista ou R$ 2.900,00
+ 4xR$192,00. Tratar: 275-0423 clAguinaldo.

l-200 - vende-se, 95, 4x4, diesel, azul. R$
30.000,00. Tratar: 9975-1024. MINI MERCADO - vende-se, compl. RI

20.000,00. Tratar: 9121-3921.
BICICLETA - vende-se, ergonométrica. R$
120,00. Tratar: 9992-1506 c! Marcia. CELULAR - vende-se, seminovo, 7 meses

garantia, nota fiscal, carregador, R$ 10,00
em crédito. Nokia 1220. R$ 280,00. Tratar:

l-200-vende-se, 9!: cabine dupla, a.c., 4x4.
'

R$ 30.000,00. Aceita-se carro de menor valor.
TITAN KS 125 - vende-se, 01, azul. R$
3.600,00. Tratar: 9101-4805. MÓVEIS -vende-se ou troce-se, móveis novosBOMBACHA -vende-se, seminova, branca e

,® Consórcio

Regata
'1�tútdmente �.md4a�

ACESSÓRIOS OFICINAPEÇAS ._
COMPRA - VENDA - TROCA - FINANCIA - CONSÓRCIO -.

a 370-5999

�enha Confe,.",TABELA DE pSADOS HOtIDA I ,MIM,.
WEB 100 Sandow OKm Vermelha
WEB 100 Sandow OKm Prata
C 100 BIS KS 01101 Vermelha
C 100 BIS KS Q1I0l Preta
CO 125 Titan KS 03/03 Vermelha
CO 125 Titan ES 01101 Vermelha
CBX 200 Strada. DO/DO Vermelha
CBX 200 Strada 95/95 Vermelha
CBX 200 Strada 01101 Preta
YBR 125 E DO/DO Prata
YBR 125 KS 03/03 Prata

XL35Q 89/89 Azul
CBR450SR 89/89 Branca
Virago 250 96/96' Bordo
Intruder 97/97 Vermelha

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESCRITÓRIO CONTÁBIL· LTDA.
:

Revalida pela 2a vez o SELO CATARINENSE, de QUALIDADE
Ao lado a vitoriosa equipe da CS

Escritório Contábil, os merecedores
desta indicação à Certificação de

Qualidade, que é fruto de um
trabalho sério, ético e totalmente

comprometido com o cliente.

o sucesso de muitas empresas não depende
exclusivamente de uma

pessoa ou de um único produto.
O sucesso da empresa acontece com

.

uma boa organização, com setores afinados,
fornecedores e colaboradores

comprometidos com um todo.
Confie a contabilidade da sua empresa

ou escritório a quem
oferece segurança e qualidade nos serviços.

I
I
I

CSESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
Para obter sucesso no presente

e tranquilidade no futuro!

CS ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de loja (balcão, casulos, manequins). Tratar:
370·3561.

PORTA - vence-se, externa de madeira, cl
0,70xl,95 mts. R$ 30,00. Tratar: 371·
6238.

PROTETOR DE BERÇO - vende-se, cortina,
cesto de medicamentos e mosquiteiro de teto,
cor azul. R$ 70,00. Tratar: 371-6238.

RADIO - compra-se, antigo, de madeira, em
bom estado, funcionando ou não. Tratar: 9953-
5554.

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

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

TíTULO CANDEIAS - vende-se. Tratar: 3"76-
1595.

VESTIDOS-vende-se, de prenda, seminovos,
n' 38/40. R$ 100,00.

VIDEOCASSETE - vende-se, Sharp. R$
150,00. Tratar: 371·1244.

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

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

VIDEOGAME - vende-se, Playstation 2, cl 10
cds, 2 cintroles, totalmente destravado. R$
850,00. Tratar: 376·2206.

VIDEOGAME - vende-se, supernintendo, cl 1
controle e 2 fitas. R$l00,OO. Tratar: 371-6238.

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

folha 's/ consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, s/s.
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

PLANETGAME
* VENDAS ,*LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

* PLAVSTATION 2

•
VENDEMOS E ALUGAMOS

* XBOX •
, TODA A LINHA DE

* PLAVSTATION ONE " VíDEO GAMES CDS
: ��Ne,.���S� . '.,' E ACESSÓRIOS EM GERAL.
* GAME BOV COLOR F· 376 2206*GAMEBOVADVANCE one.-
* NINTENDO GAME CUBE hórario de atendimento: segunda á segunda das 10:00 ás 22:00

Rua: Bertha Wee ue,1087· Barra· Jara uá do Sul· E·mail lariéla ame ibest.com.br
.

TERÇA-FEIRA, 27 de maio de 2003

3: DO;1fms.
(SeI/dO 1; SiJJfte1'�

de jogos, Sala de ginástica, Sauna clambiente de descanso,
Salão de festas c/churrasq. e bar, Hon1i Theaier,

Piscina adul to e infantil, Playground,
Ambientes decorados e mobiliados.

MATE SUA CURIOSIDADE SEXUAL

com local sigilo e segurança
Ligue: 9903-0291

Novo milênio ...
Novas gatas no pedaço!!!

GAROTO DE PROGRAMA

o prédio:
Tuoulaçã» água quente - Churmsoueim n« sacada

Opçiio 2 vagas de gafllgelll
Opç/ío garage/ll c/dep. Privativo
Completo sistema de segllnlllça

_�__�������NN���__�·�'-«�YK"__·'__��_�.Y�__"_Y�'"-_�

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

70 meses para pagar
R$ 15.000,00 entrada

saldo direto c/ ti Cottstrutora

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

R. lvutredtal Deodoro da Fonseca, 972
Royal Bllrg Cenier - Jaragwí do Sul- se

CONSTRuseL·
"Inovando Conceitos de Vida"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SOCIEDADES
A Sociedade Recreativa Rio da Luz 2 - Salão Centená

rio, promoveu, no sábado último, feslf e baile de rei e

rainha. A concentração e a busca das majestades, atira
dores Geraldo Heinert e Leana Heinert aconteceu a par
tir das 14h30 na sede social da Sociedade. O baile,
prestigiado por milhares de pessoas da região e de ou

tros clubes de caça e tiro, foi animado pelo Grupo Mu
sical Estrela de Ouro. Também foram apresentadas as

candidatas à rainha da 100 Festa do Colono. No domin

go, a Sociedade Catarinense dos Atiradores de Brüderthal
foi a responsável pela organização da Terceira Etapa da
Chave C das competições oficiais de tiro da 150

Schützenfest, realizada em outubro, no Parque Munici
pal de Eventos. As sociedades integrantes da Chave C

disputaram as modalidades seta e churnbinho.

SEMINÁRIO
No próximo dia 6 de junho acontece o primeiro Semi
nário sobre Meio Ambiente e Produção Agropecuária
no Norte Catarinense. O evento está sendo organizado
pelo gabinete do deputado estadual do PT,DioneiWalter
da Silva e terá início às 8 horas, no Sindicato dos Traba
lhadores na Indústria do Vestuário e se estende até às 17
horas. O Seminário vai abordar temas como Impactos
da Produção Agropecuária sobre o meio ambiente, le
gislação e ações institucionais", ( período da manhã),
"Sistemas sustentáveis de produção agropecuária" e

"

Impactos ambientais ,na produção de arroz 'e alternati
vas sustentáveis".

REPASSE
Jaraguá do Sul é urn dos municípios de Santa Catarina a

ser benefi�iado com parte dos recursos provenientes do
convênio assinado no início do mês maio entre o gover
nador do Estado e a Fundação Catarinense de Educa

ção Especial e as Secretarias de Desenvolvimento Regi
onais, no valor de R$ 41,8 milhões, destinados a proje
tos na área da Educação EspeciaL Todas as entidades

que prestam serviço às pessoas portadoras de necessi

dades especiais, sediadas nos municípios das Secretarias

Regionais da região litorânea, como São José, Itajaí,
Brusque, e ainda]oinville e]araguá do Sul serão benefi
ciadas com parte desses recursos. Posteriormente os

convênios serão assinados em Criciúma, Rio do Sul,
Curitibanos e Xanxerê, englobando as Secretarias Regi
onais da Região Sul, do Alto Vale, do Planalto e do oeste

catarinense, respectivamente. Pelo convênio-mãe, assi
nado em fevereiro do ano passado entre a Secretaria de

Educação e Inovação, através da Fundação Catarinense
de Educação Especial, com as 190 entidades assistenciais
do Estado, foram garantidos recursos para a contratação
de 2.973 professores que atuam em 168 APPs e 22 Es
colas Especiais.

Á,r-j -os�jstros
estaram

'" 'f'f
a�\ s laçij.o, ar isso, conte
cdm

l'ie'
romance. Mas

aja co 'cautela
nasaven, ras amorosas. Cor:
Azul.
Touro - Deixe seu orgulho
dev-odo e pota o seu coração
aos'}ncatít�s da paixão. Isso
Vai' r a cumplicidade

o gato. Cor:

<?"t!l',e,os ,:;;:;:li Lute contra sua

incó�stânl'ia
e o sua

instdbilid de no amor. Um

pas'; em falso poderá serfe.l�l�par..a 'd_Eãsestruturar o seu

namoro. Cor: Preto.
Câncer -'-- A atenção
exagerada que onde dando

'''balh;'''deverá prejudicar

1é�'"
seu par.

�\�d�;�a� não dixa-Io de
laao·�·'<!Sor. ronco.
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ISENSIBILlDADE: DEPARTAMENTO DA MULHER DO SINDICATO DO VESTUÁRIO PROMOVE PALESTRA SOBRE SEXO

Psicóloga alertou sobre os tabus
que interferem na sexualidade

]ARAGUÁDO SUL- ''Nem
sempre a permissão ,social
capacita amulher a ser plena
mente feliz sexualmente". A

afirmação é da psicóloga Si

mone.da Silva, especialista em
Gestalt Terapia e palestrante
do evento ocorrido sábado

à tarde, no Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias do

Vestuário de ]araguá do Sul e

Região e que reuniu mais de
100mulheres do setordo ves
tuário e que regularmente
participam das atividades ofe

recidas pelo Departamento
da Mulher do Vestuário, co
ordenado por Rosane Sasse.

Segundo ela, a atividade de
sábado foi para homenagear
as mulheres vestuatistas pelo
Dia da Costureira, comemo
rado no dia 25 de maio.

''Nossa intenção foiadereu
nir as trabalhadoras em urna

tarde de collfraternização e re

flexão sobre urn assunto que
ainda é tabu para muitas mu

lheres", salientou Rosane.
Para urna platéia atenta, a

psicóloga Simone abordou
todas as fases do movimen

to feminino através dos sécu-

Divulgação

Simone falou para mais de 100 mulheres vestuaristas

los, desde o ingresso da mu

lher no mercado de trabalho

através da revolução industri
al e as conseqüências da parti
cipação da mulher no mun

do econômico em seu mun

do até então doméstico e

afetivo. Na avaliação de Si

mone, a liberdade e as con

quistas femininas nem sem

pre simbolizam a verdadeira

liberdade sexual, que é o di
reito de sentire darprazer sem

culpa. "De uma maneira ge
ral, as mulheres têm mais di

ficuldade de sentir prazer, até

por urna questão cultural",
afirma a psicóloga.

A psicóloga salientou so-

bre os aspectos físicos que fa
zem parte de urna vida sexu-.

al saudável e aconselha às pes
soas com problemas nesse

setor a procurarem, primei
ramente, a ajuda de urn mé

dico. "O desejo é o primeiro
passo para que a realização
sexual seja satisfatória"( avisa
a psicóloga. Segundo ela, a

maioria dos problemas en

frentados pelas mulheres, nes
te aspecto, não é fisiológico,
mas emocional. O importan
te é saber qual o tratamento,

porque existem alternativas

para ambos os casos", refor
ça Simone.

Na avaliação da psicólo-

ga, a maioria dos problemas
de ordem emocional é cau

sado pela educação repressora
e pelo falsomoralismo, ainda

presente na forma de educa

ção, especialmente na educa

ção dasmeninas, que crescem
ouvindo falar coisas absurdas
sobre sexo, "como sexo é

sujo, é coisa feia e deve sem

pre ser feito escondido por

que éuma coisa que causaver

gonha'" exemplifica Simone.
Ainda de acordo com a

palestrante, a relação sexual

deve ser troca e todas as pes
soas precisam entender e acei

tar que o corpo é Uma coisa

permitida e que falar sobre

sexo não deve ser motivo de

vergonha para ninguém. Si
mone alerta que existem tra

tamentos especializados que

ajudam a mulher, ou mesmo
o casal, a superar as dificulda
des de ordem sexual. ''As

mulheres que não sé tratam

correm o risco de se trans

formarem em pessoas amar

gas, tristes, quando o ideal é

que as pessoas sintam-se cada

vez mais livres para viver o

amor", ensina.

ximadamente 400 represen
tantes de associações de mo
radores de todas as regiões
participaram do encontro,
realizado no Teatro Elias

Angeloni.
A representante doMinis

tério das Cidades, Íris Rodri

gues, e o padre Círio Vandres
sem foram os palestrantes. Íris
faiou sobre a necessidade da
real implantação do Estatuto

da Cidade e padre Círio so

bre o projeto Fome Zero, do
qual é coordenador esta

dualDe acordo com Pappen,
18 pessoas de]ataguá do Sul

e dos municípios vizinhos fo
ram ao Congresso. "Cada as-

"

sociação tinha o direito a urn

representante com direito a

voto e mais urn como obser

vador", explica o vice-presi
dente. Ele informa ainda que

Mário Pappen é reeleito vice-presidente regional da Famesc

s boas energias
ixa- o de bem com a

ptv ite para fazer

planos ousados para o

f t
,I. Cu p...l\\?�o. ar:

Vermelho:'
Virgem - Apesar dasboas
e o trcbolho. o seu

rá précisando sair

ça algo para

prblema. Cor:

foram aoCongresso represen
tantes da associação doBairro
Vieiras, Vila Rau, Morro da

Boa Vista, Barra do Rio Cer

ro, SantoAntônio,VIlaLenzie
Estrada Nova. De Gua

ramirim foram três pessoas,
representando a associação da
Corriceira e Imigrantes.
Schroeder enviou apenas urn

representante,daassociaçãodo
Centro.

jARAGUA DO SUL - O lí

der comunitário Mário

Pappen foi reeleito para urn

mandato de mais dois anos

ao cargo de vice-presidente
da Famesc ( Federação das

Associações de Moradores
doEstado de Santa Catarina),
durante o 80 Congresso Es

tadual da Federação, ocorri
do recentemente em Criciú

ma, no sul do Estado. Apro-

Libr eu romance

podo balar com

��� s� de ciúme. Não
cfeix ue cerras .

d�hfiElj,çaS1 estraguem o

clima a dois. Cor: Preto.
Escor
c

q
n

e

Sagitário - Na paquera,
não

dei;�:::dê"'�ontar
com a

sorte' (acionamento
am so dade deveráser

C

Capricórnio - Evite insistir

amora ,desgastado.
ejo perdendo várias

de conhecer
m especial.

AQ,�iWi'�asuas esperanças

p�'l��r,�alizar mais cedo
do RI1: fl�qs�: Sá tome

c�tJ:&q,c)\Ç'pJfra)não acabar se

precipitando na vida a dois.
Cor: Azul.
Peixes - Ligue seu radar na

garre todas as

des que surgirem.
m chance de fisgar
do gato. Cor:
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SUCATAS: BAIXA DOS VEíCULOS FOI EFETUADA POR NÃO ESTAREM EM CONDIÇÕES DE CIRCULAR EM VIAS PÚBLICAS

Detran destrói os chassis dos
leiloadosveículos que

]ARAGuA DO SUL - A

Comissão Estadual de Lei

lões do Detran (Departa
mento de Trânsito) esteve no
Município ontem para cor

tar e danificar os chassis dos
carros e motos apreendidos
e depositados no terreno em
frente ao quartel do Policia

Militar. A intenção foi efetu
ar a baixa dos veículos, que
não podemmais circular em

vias públicas por estarem

fora das condições adequa
das de uso (parte elétrica

estragada, estofado podre,
sem freios), ou com

acúmulo de multa acima do
valor do bem. Ao todo, es
tima-se que serão leiloadas
cerca de 530 sucatas, nesta

quinta-feira, a partir das 9

horas.

Acompanhando o tra

balho, o presidente do con

selho, Sérgio Maus, acredita
que aproximadamente 80

pessoas devem participar do
eventona quinta-feira, entre
proprietários de ferro ve-

�

serao

Comissão estadual prevê a participação de aproximadamente 80 pessoas

lhos, latoarias e oficinas me

cânicas, vindos deBlumenau,
Joinville, Pomerode, Mas
saranduba, Schroeder, Rio
Negrinho, São Bento do Sul,
entre outras cidades. "Os
chassis estão sendo destrui
dos porque os veículos que

"

estão aqui no pátio não têm
condições de uso. Apenas as

motos poderão ser utiliza
das para os adeptos de rali,
porque em trilhas estão libe-

radas. Mas, assim como os

carros, não podem circular

em vias públicas", alerta.
O chefe do setor de

trânsito do 14° Batalhão da
Polícia Militar, tenente

Ricardo Alves da Silva, lem
bra que será proibida a en

trada demenores de 18 anos

no dia do leilão. ''A proibi
ção é umamaneira de evitar

problemas para as crianças,
que geralmente entram nos

carros para brincar e podem
se machucar, como os au-

I

tomóveis estão há muito

tempo no sol e chuva, estão
enferrujados, tornando-se
perigoso contato", explica ..
Ele destaca que o quartel co
locou à disposição um poli
cial, que acompanhará as

pessoas que desejarem visi

tar o pátio contendo as su

catas para analisa-las antes do
leilão. (FABIANE RIBAS)

Envie sua história de amor e concorra prêmios
]ARAGuA DO SUL - O

jornal CORREIO DO POVO

prepara um caderno espe
cial em comemoração' ao
Dia dos Namorados. E

para torná-lo ainda mais

interessante, reservamos
uma página para você, lei
tor, enviar a sua história de

amor, ou até mesmo para
mandar o recado para a

pessoa amada. É a opor
tunidade única de expor o
sentimento mais nobre do
ser humano e ainda con

correr a vários prêmios. As
histórias podem ser enca

minhadas a sede do Jornal
CORREIO DO POVO, loca
lizada na Rua Coronel

Namoro: um momento de se conhecer e curtir

Procópio Gomes, 246, em
frente ao Restaurante Tio

Patinhas, através do e-mail
�combr
ou via fax 276-3268.

Confira alguns prêmios:

,

ENEIAS( RAASCH

Telemensagens (criativa
telemensagem), jantar para
casal (Estância Ribeirão

Grande), pernoite cf café
da manhã (Hotel Barra
Velha), pernoite cf café da

Recorde de participantes
na caminhadas ecológica

]ARAGuA DO SUL - O

projeto Caminhadas Eco

lógicas 2003 obteve recor

de de participantes neste

domingo, na subida ao

Morro da Boa Vista (Mor
ro das Antenas). O evento

contou com a presença de

pessoas vindas de cidades
como Joinville, Blumenau,
Rio Negrinho e Balneário

Camboriú, que levaram
três horas para chegar até
o topo do morro. O cli

ma facilitou a visualização
da paisagem.e compensou
o esforço da caminhada.
Lá de cima os aventurei
ros puderam avistar o

município deJoinvile, Baia
da Babitonga, cidades vi

zinhas e a praia de Barra

Velha.
-=- É incrível como os

moradores da região têm

vontade em caminhar, co
nhecer e preservar nossas
belezas naturais, mesmo
num dos dias mais frios do

ano -, diz Roberto Ro

cha, proprietário da Ação
Livre, empresa organiza
dora do evento. Ele

enfatiza que o projeto atrai

pessoas de cidades vizi-

nhas, fomentando o turis
mo da região.

O trabalho desenvolvi
do pela Ação Livre conta

com o apoio da Marisol,
Samae e Prefeituras de

Jaraguá do Sul (Gerência
de Meio Ambiente),
Corupá e Schroeder. "Ou
tra vantagem é o fator fi

lantrópico, ou seja, este ano

a inscrição é feita median
te a doação de um quilo
de alimento não perecível,
que será destinado ao Pro

jeto Fome Zero do Go
verno Federal. N a cami

nhada deste domingo fo
ram arrecadados quase
quilos de alimentos", infor-
·ma.

O próximo destino das
Caminhadas Ecológicas será

o Vale Braço do Sul, no
.

município de Schroeder,
com data marcada para o

dia 29 de junho. É impor
tante frisar que esta caminha

da terá limitação no núme
ro de participantes, em 50

pessoas. Mais informações
. podem ser obtidas pelos
telefones: 47 372-0604 /
37t-8341 ou pelo e-mail

acaolivre@netuno.com.br

manhã (Hotel Etalan),cesta
de café da manhã român
tica (Cestas Regina), vale
brinde(Loja Ponto Certo),
vale-compras de R$ 70,00
(Mira Modas), vale-brinde
(preciosa Joalheria), pre
sente (Água de Cheiro),
moletons (Bela Brasilis),
moletons (Merejak),
edredon (Loja Lux), vale
flores (Boutique das Flo

res), kit de beleza (Ellen's
Cosméticos), vale-brinde
de R$ 100,00 (Relojoaria
Kuchembeker), arranjo de
flores (Florisa),

presente (Boutique Bella
Mulher), presente (Loja D vulgação

Harmonia). (JE) Caminhadas atraem pessoas de diversas cidades

LOCAL

LANÇAMENTO DO CD
LlN.HA DO HORIZONTE
INGRESSOS NO lOal R$ 3,GO

APOIO

CORREIO DO POVO
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(4tirculo
Italiano

Encontro Mensal

'Data: 30 de maio de 2003 (sexta-feira)
Horário: 20hOO
Local: Sede Social do Círculo Italiano, Rua dos imigrantes Italianos,
nO 33, Bairro Vila Nova (próximo a Comunidade Rainha da Paz).
Ingressos Limitados a R$ 10,00 (dez reais)

Apresentação do Sr. Ingo Reeck, (saxofone e teclado)
Adquira seu lnqresso antecipadamente com a Diretoria, Conselho,
Membros do Coral e na Sede do Círculo Italiano (370-8636).

13a Festa !tal iana
o Círculo Italiano, promove no dia 13 de junho de 2003, no Parque
Municipal de Eventos, pavilhão "B", a Da Festa Italiana.

Programação

19h30 - Abertura da 13a Festa Italiana com a presença de autoridades.
. Início do "Jantar Típico Italiano"(servido até às 22hOO)
. Apresentações Culturais:

,

Grupo Folclorístico "Compagnia Trentino", de Rio dos Cedros;
Cantor lírico Valmir Bertotti, da cidade de Nova Trento;
21hOO - Homenagem às famílias .de Imigrantes Italianos de Jaraguá
do Sul
Famílias: Marcatto, Chiodini e Lazzaris
22hOO - Início do baile com a Banda "Vecchio Scarpone"
02h30 - Encerramento

Ingressos:

Preço para o Jantar Dançante: R$ 15,00 (quinze reais).
Venda de Ingressos:

Sede do Círculo Italiano (370-8636)
Diretoria e Conselho
Membros do Coral
Floriani Equipamentos (274-1492)

o Cardápio servido na festa, estará a cargo dos membros do Círculo
Italiano. I

Reserve a data e adqui ra o

seu ingresso antecipada
mente para a grande festa,
Com a Diretoria e Conselho,
Membros do Coral, na

Floriani Equipamentos e na,
Sede do Círculo (370-
8636),

Tói, vê se vem!!

Rua Reinoldo Hau, 86 sala 7 -

Grazie! 371'-82'22
VALDIR JOSE BRESSAN
Presidente do Círculo

';4História denossagentenãopode ficarsó
na saudade': Opassado sóéimportante se

seu tempofoibem empregado.Barão do ltapocu

C
Q

NFIRA A HISTÓRIA

Fundada em 25 de abril de 1963,por
Rudolfo Kreis e Frítz Pheiffer, sob a

denominação de Oficina de Torno I<P

Ltda., na Rua Sema M attar, com os

, serviços de tornearia, fabrição de peças
para automóveis e pequenas máquinas
sob encomenda. Em setembro de 1970,

retirou-se da sociedade o Sr. Fritz
Pheiffer e a empresa mudou-se para a

Rua CeI. Procópio Gomes de

Oliveira(foto), passando a denominar-se
'Indústria de Máquinas Kreis Ltda., com

a logomarca Máquinas Indurnak.
Passou a fabricar máquinas manuais

para pesar e empacotar granulados. Em
1972 inaugurou sua sede própria na

Rua José Theodoro Ribeiro, 165, Bairro
Ilha da figueira, e em 1975 passou a

fabricar máquinas automáticas.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEl

Em 1988, o Centro de Treinamento do Senai de Jaraguá
do Sul, acolhia no ano passado, 3.715 matrículas, nas
diversas áreas, dos quais efetivamente 3.562 conclui

ram, houve 124 evasões nos 196 cursos oferecidos,
totalizando 185�189 aluno/hora. Na área de aprendi
zado houve 230 matrículas, 1.229 para cursos para

supervisores e gerentes, 364 para cursos operacionais,
464 para higiene e segurança no trabalho, 22 supervisores
de 1 a linha,' ainda mandamento é;, 1.406 participantes
em palestras. As evasões aconteceram em maior nú-

- mero nos cursosde aprendizagem (60 alunos) e 53 nos

cursos operacionais. O Senai, durante ano passado subs

tituiu o diretor Pedro Paulo Pamplona, que dimitiu-se

para ingressar na iniciativa privada, assumindo seu pos
to Alcino de Araújo. A estrutura de pessoal do Centro

de Treinamento de jaraguá do Sul era composta por
18 pessoas, entre diretor, assistente técnico, supervisor
de aprendizagem, instrutores, orientadora educacional,
agente de treinamento, secretárias e auxiliares de servisos

gerais. Dentre as a�vidades especiais do ano passado,
segundo o relatório apresentado pela administração do
CT do Senai, destacavam-se cursos pelo CETIQT para
as indústrias têxtil e de confecção, iniciados com o cur

so de cronometragern básica e com a montagem de

programa contemplando 12 outros cursos a serem

desenvolvidos este ano.

HÁ 3 ANOS

No ano 2000, nascia o que se convenciou denominar

Programa de Formação de Agentes Jovens. Enquan-

to o Centro da Juventude não era implantado, o Pro-·

grama de Formação de Agentes Comunitários de De

senvolvimento Social, previsto para iniciar no primeiro
trimestre, tinha sua sede na Casa da Serenidade. Para

este programa, recebiam uma verba federal de R$ ;25
mil!ano, informava a professora Iris Piazera, acres
centando que a administração municipal devia bus

car recursos próprios ou junto à comunidade, atra
vés do fundo da infância e da Adolescência (FOA).
A cada jovem em atividade com verbas do municí

pio, o Ministério finaciava outro, informava a secre

tária. Desenvolvido de forma integrada, o programa
era coordenado pela Secretaria da Família, com o

apoio da Educação, Saúde, associações de morado

res e conselhos municipais. Dos 52 Jovens inscritos,
25 eram selecionados para integrar o primeiro grupo

que se transformavam em Agentes Jovens de Saúde,
em duas etapas de seis meses. Na primeira, os inte

grantes recebiam orientações através de palestras, vi
sitas e aulas. Na fase seguinte, participavam de ação
supervisionada junto às suas comunidades de origem.
Durante a formação, era realizado um levantamento

da área de atuação para os jovens, que desenvolvi

am, junto de adolescentes de sua mesma faixa etária,
trabalhos de prevenção a doenças sexulmente

transmissíveis e Aids, ao consumo de drogas, a gra
videz precote, à violência familiar. ''Ação desenvolvi

da de jovem para jovem", salientava Iris Piazera , ob

servando que a atuação dos agentes também abran

gia as mães n� área da amamentação e cuidados com

o bebê. Cada agente jovem recebia meio salário mi

nimo mensal durante' os dois períodos, enquanto es

tiverem participando do programa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IACIDENTE: TRECHO GERA ACIDENTES POR SER UMA RETA ESBURACADA E PELA NEBUNA QUE ATRAPALHA A VISÃO

BR-280 é palco de mais duas
mortes neste final de semana

GUARAMIRIM - o final

de semana foi marcado

por duas mortes na BR-

280, no Km 44,7, próxi
mo à entrada do Bairro

Poço Grande. O fato foi

registrado pela PRF (poli
cia Rodoviária Federal), na
madrugada de ontem, por
volta da 1 hora. O veículo

Escort, placa IGL-0110,
de Barra Velha, conduzido
por Domingos Gustzazki,
bateu na traseira do cami-

,

.

nhão Mercedes Benz 1113,
placa LZQ-8836,' de
Jacutinga, Rio Grande do

Sul, dirigido por Pedro
Cicatto. A colisão rendeu
a morte das duas pessoas
que estavam no veículo.

Para atender às vítimas,
o Corpo .de Bombeiros
Voluntários de
Guaramirim deslocou

duas viaturas e quatro ho
mens. Informações dos

bombeiros apontam que o

motorista do Escort so
freu hemorragia interna,
fratura de costela e estava

preso nas ferragens, assim
como o caroneiro Delmo

Guztzaki, que apresentava
fraturas múltiplas pelo cor
po, hemorragia interna e

traumatismo craniano.

Trecho esburacado da BR-280 tem gerado acidentes com morte
Arquivo

Quando chegaram no loca

do incidente, as duas víti
mas já haviam entrado em

óbito. "Levamos cerca de
meia hora para tirar os dois

corpos das ferragens, de
pois os levamos ao necro

tério do Hospital Santo
Antônio", diz o socorrista

Nelson de Oliveira.

O trecho que aconte

ceu o acidente neste final
de semana é bastante co

nhecido pelos bombeiros

pela grande freqüência de
colisões. "Trata-se de uma

reta, onde os condutores

aproveitam para aumentar
a velocidade e, quando se

deparam com outro veí

culo, não conseguem re

duzir. Há o agravante da
má condição da rodovia,
que está cheia de buracos,
facilitando a ocorrência de

acidentes, além de ser um

trecho que tem bastante

neblina, impossibilitando a

visão dos condutores",
diz uma policial de plan
tão na PRF, enfatizando
que a pista está bem sina
lizada. "É preciso mais

prudência por parte dos

motoristas também", sa

lienta.
BATIDA - Outro aci

dente grave ocorrido nes-

Definidossemifinalistas doCampeonatoVarzeano
]ARAGUÁ DO SUL - Os

semifinalistas do 21° Cam

peonato Varzeano Raul
Valdir Rodrigues/Troféu
Posto Mime - Fundação
de Esportes 10 Anos -

foram definidos no último
final de semana (24 e 25/
05), quando foram realiza
das as quartas-de-final da
competição. As duas pri
meiras vagas foram con

quistadas no sábado, sendo
uma delas pelo Supermer
cado Brandenburg, que
venceu Galvanização Batisti
pelo placar de 1 x O, en
quanto que a outra classifi
cada foi a equipe do Atléti
co, que goleou o time do

Garibaldi, por 7 x 3. Já as.

outras vagas, decididas no

domingo, ficaram para o

Depecil, que aplicou 3 x O

no São Roque, e para o

Kiferro, que fez 2 x O no

Água Verde/Consistem.
Agendas para o próxi

mo domingo, no Estádio

João Marcatto, as partidas
das semifinais já estão defi
nidas. Kiferro enfrenta

Depecil em confronto pre
visto para iniciar às 13h30,
enquanto que Supermerca
do Bràndenburg e Atlético
fazem o jogo a ser trans

mitido ao vivo pela Rádio

Jaraguá, a partir das 15h30.
A duas rodadas do encer

ramento, o Varzeano/2003
já registrou 266 gols em 56

partidas já realizadas, o que

representa uma média de

4,75 gols por jogo. Com
nove gols marcados, o ar-

tilheiro do campeonato é

atleta Jair Serafim Antunes,
do Depecil, a mesma equi
pe que tem a defesa menos
vazada - sofreu dois gols
em cinco partidas.

Promovido pela FME

(Fundação Municipal de
Esportes), o evento ofere
ce a seguinte premiação: 1 °

lugar, um boi de 15 arrobas,
25 medalhas e troféu; ,2°

lugar, um boi de 10 arrobas,
25 medalhas e troféu; 3°

lugar, um suíno de 80 qui
los, 25 medalhas e um tro

féu; 4° lugar, suíno de 60

quilos e um troféu. Tam
bém recebem troféus a

equipe disciplina (que ainda
ganhará uma bola), o arti

lheiro, o atleta destaque e a

defesa menos vazada.

te final de semana, tam

bém nas margens da BR-

280, foi registrado no Km
56, na madrugada de do

mingo, por volta da 1h45.
Valmir Soares, 27 anos,
estava parado no acosta

mento da pista quando foi

atingido por' um veículo,
que fugiu do local e ainda
não foi identificado. A ví

tima apresentava suspeita
de traumatismo craniano,
sofreu escoriações pelo
corpo e foi encaminhado
ao Pronto-Socorro do

Hospital São José, de

Jaraguá do Sul. (FABIANE
RIBAS)

EQUIPE FME/MARISOL DE VÔLEI
Para conseguir a classificação, a equipe 'FME/Marisol
venceu os três adversários - Massaranduba, São Bento
do Sul e Corupá - por dois sets a zero e ficou em

primeiro lugar na competição de vôlei feminino, que teve
a outra vaga conquistada pelo time corupaense. Sob o

comando do técnico Gilmar Jungton, à representação
de Jaraguá do Sul atuou com as atletas Ana Carolina,
Annabel, Bruna, Damaris, Drielly, Lara, Lucimeri, Natali
Pámela, Tahiana, Tamires e Tatiane

FALECIMENTOS
Faleceu às 1:00 horas em 25/05 o Senhor José Ubinski com idade de 70
anos, deixando enlutados esposa, 1 filha, 2 filhos, 1 genro, 2 noras, 8
netos, 2 bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 26/05 às 17:00 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi
seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 4:00 horas em 23/05 a Senhora Rosane Gaedtke Brumer com
idade de 33 anos, deixando enlutados esposo, 2 filhas, sogro, sogra. sobrinhos,
mãe e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 24/05 às
9:00 horas, saíndo o féretro da sua residência seguindo para o Cemitério
Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 8:30 horas em 25/05 o SenhorWally Holz Schunke com idade de
73 anos, deixando enlutados 2 filhos, irmãs, cunhados, cunhadas, sobrinhos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 24/05 às 9:00
horas, saíndo o féretro da Igreja da Paz seguindo para o Cemitério Rio da Luz
Vitória.

Faleceu às 22:00 horas em 25/05 o Senhor lrngard Grimm Schiwinski com
idade de 78 anos, deixando enlutados sua filha, maria edina klein, 1 neto, 1
neta, 1 imnã, cunhados, cunhadas e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 26/05 às 16:00 horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária
da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às Ô:30 horas em 26/05 o Senhor laurindo Dorigati com idade de 84

anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genro, nora, netos, bisnetos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 24/05 às 17:00

horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério da Vila Lenzi.

LOTERIAS
Quina

concurso: 1150
04 - 30 - 33 - 39 - 47

Megasena
concurso: 465

01-22-31 -46-51 -57

Loteria Federal
concurso 037)6

1°_ Prêmio: 13.041
2° - Prêmio: 30.049
3° - Prêmio: 00.479
4° - Prêmio: 49.689-
5° - Prêmio: 06.71 9

Lotomania
concurso: 318
03 - 1 1 - 1 6 - 20 -

22 - 23 - 24 - 25 -

33 - 37 - 39 - 43 -

47 - 69 - 72 - 84 -

86 - 87 - 93 - 00

DADOSECONÓMICOS EM2.000 (valoresaproximados):
PIB 170 bilhões USD, crescimento de 4, 1 % no ano

PIB per capita : 4500 USD
Salário mínimo: 150 USD
Saláriomédio: 500 USD
Investimentos externos: 10.6 bilhões USO
Exportações: 28,3 bilhões USO
Importações: 41,4 bilhões USD .

Reservas cambiais: 27 bilhões USD -70% de comercio
exterior com países da Comunidade Européia
Desemprego: 15%; inflação: 8,5%
18,8 milhões de turistas (8 lugar no mundo, 8 bilhões
USD em 1998)
Principais indústrias: metalurgia, qulmica, navat, têxtil,
agroirídúslria,automobil islica. Forte agricultura
Crescimento do PIB: 1996 6%. 1997 6,8%, 1998
4,8%,1999 4,0%

RZECZPOSPOLlTA POLSKA
DATYEKONOMICZNE2.000r. (wartosc przypusczalna)
PIB 170 bílíonów US$, wzrost 4,1% tocznie
PIB per capila: 4500 USD
Zarobek podstawowy: 150 USD
Zarobek sredni; 500 USD
Inwestycje zewnelczne: 10.6 bilionów USD

Eksportacye: 28,3 bilíonów USD
Importacje: 41,4 bilíonów USD
Reserwy wymian: 27 bilionów USD - 70% handel
zagranicznego z krajami zUnia Europejska
Bezrobocíe: 15%; Drozyzna :8,5"h
18,8 miJionów lurystów (8 miejsce na swíecie, 8 bílionów
USDw1998r.)
Najwazniejsze industrie: melalowa, chemiczna, budowa
okrelów, leksty/, rolniclwo, przemysl samochodowy
Sí/ne ro/níctwo.
Wzrosl PIB: 1996 6%, 1997 6,8%, 1998 4,8%, 1999
4,0%
Tradutor e pesquisa Genealógica: Bn.mo P. 8ildura· rr,cbadura@terra.com.br

AGRADECIMENTO!!!
A Associação da Cultura Polonesa de Jaraguá do Sul, agradece a participação da Srta. Agnieszka Maydanska e de
todas as pessoas que colaboraram e participaram para a realização do Curso de Culinária Polonesa, no último
Sábado, dia 24/5. BARDZODZJEKUJEl
Na proxíama edição, não perca a receita de um dos pratos confeccionados no evento e a foto do simpático grupo que
participou!

.
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o técnico da equipe,
Roberto Girão, comentou
com satisfação os resulta

dos conquistados pela es

cola de hipismo de Jaraguá
do Sul. "Nosso grupo é

aindamuito jovem, nós ini
ciamos o campeonato um

pouco nervosos no sábado,
mas conseguImos recupe
rar nas provas de domin

go. Os cavaleiros e amazo

nas estão de parabéns pelo
resultado e pela coragem
com que representaram a

nossa cidade", diz.
A próxima etapa do

Circuito Estadual será re

alizada 'no mês de junho,
na Sociedade Hípica de

Santa Catarina, em Flo

rianópolis, onde as amazo

nas Kathia Gubert, Solan
ge Benz, Paula Monteiro e

Eduarda, assim como os

cavaleiros Fábio Monteiro

e Eduardo Horn, devem
reforçar a equipe de

Jaraguá do Sul.

ESPORTE CORREIO DO POVO II

Malwee recebe aUlbra em

casa e é derrotada por 5 a O

]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe Malwee recebeu a

Ulbra ontem à .noite, pela
segunda fase da Liga
Futsal e começou com der

rota - perdeu por 5 a O.

O clássico entre os grupos

que lideram o Grupo C foi

realizado no Ginásio do

Parque Malwee, com trans

mis�ão ao vivo do Sportv.
Na primeira fase, os times

também ocuparam as pri
meiras' posições da chave

A, sendo que a Ulbra foi a

líder (45 pontos) e, a

Malwee, a segunda coloca
da (42 pontos).

O ala Falcão, um dos

destaques do time jaragua
ense, disse que a equipe trei
nou forte para fazer 'valer o

fator casa, mas que não con

seguiram finalizar as jogadas.
"Pegamos a equipe que
melhor marca na Liga e que
fez a melhor campanha na

primeira fase. A Ulbra mar

ca muito forte e aproveita
bastante; os contra-ataques",
relatou o atleta.

Os dois últimos jogos
de sábado, válidos pela se

gunda fase da Liga Futsal,

tiveram o mesmo resulta
do: 3 a 3. No Ginásio do

Atlântico, em Erechim

(RS), o Atlântico/Erechim
cedeu o empate para a

UCS/Multisul após estar

vencendo por 2 a 1 no pri
meiro tempo. O Poker/
Maringá/Amáfusa, que
também vencia na primei
ra parcial (3 a 2) em casa,
no Ginásio Chico Neto,
emMaringá (PR), não con
seguiu evitar um gol do
ECB/São Bernardo na

etapa final. A rodada con

tou ainda com a vitória do

,

Carlos Barbosa por 5 a L,
em cima do Internacional,
no Ginásio do Centro

Municipal, em Carlos Bar
bosa (RS).

A Liga Futsal2003 tem

patrocínio da DalPonte,
patrocinadora oficial da

Seleção Brasileira; da

Malwee, Tram ón tina e

Umbro, a bola oficial da

cornp e tiç ão.; apoio da

Varig, transportadora ofi

cial da Liga Futsal; e reali

zação da Confederação
Brasileira de Futsal e MKT

Sports.

Beira Rio vence no futebol
GUARAMIRlM - Numa

partida bastante disputada, a
equipe do Beira Rio sagrou
se campeã do terceiro Cam

peonatoMunicipal de Fute
bol de Areia, na tarde de

sábado, derrotando o gru
po do Fluminense/Emba
lagens 2000, da Ilha da Fi

gueira, por 4 a 3. A
decisão aconteceu no cam-

po da Recreativa Zico, no
bairro Quati, com a presen
ça de um bom publico. A
avaliação dei secretário de

Esportes, Lazer e Promo

ções de Eventos, Luís An-
'

tônio Chiodini, foi positiva.
Na disputa pelo tercedo lu
gar, vitória da equipe Reba's,
por 5 a 2, contra a equipe
da Lanchonete Marangoni.

I CATARINENSE: PRÓXIMA ETAPA ESTÁ AGENDADA PARA O PRÓXIMO MÊS, NA CAPITAL DO ESTADO

Cavaleiros' e amazonas foram

destaque em provas de hipismo
]AR4-GUÁ DO SUL - A

Sociedade Hípica Jar:íguá
participou da segunda eta

pa do Circuito Estadual de

Hipismo, organizado pela
Federação Catarinense de

Hipismo, realizado neste fie

nal de semana, elTIJoinville,
nas dependências do Aris
tocrático Joinville Country
Clube. O Campeonato
Catarinense versão 2003,
que definirá os campeões
estaduais da modalidade,
acontece em seis. etapas -

em Blumenau, Joinville,
Florianópolis, Camburiu,
Brusque e Joinville. A pro
va deste fim de semana

contou com a participação
de 142 conjuntos vindos de
12 cidades diferentes, dis
putadas em sete categorias.

As cores da Sociedade

Hípica Jaraguá foram de
fendidas pelos cavaleiros e

amazonas Ricardo Mene

gatti Horn, PaulineMeneg
otti Horn, Guilherme Gon-

Divulgação

Mesmo com atletas novos, o grupo teve bom desempenho

.çalves e Leandro Anjo. O
destaque da representação
do Município foi Pauline,
montando o Puro Sangue
Árabe Dervich Farmen,
conjunto vencedor da pro
va de domingo da catego
ria Extra. Outro bom de

sempenho foi de cavaleiro

RicardoMenegottiHom, que
estreou�na categoriaAspiran
tes com um quinto lugar,
montando o cavalo Danger

i
Farmen. Outra estréia impor-

, ·r

tante foido cavaleiroGuilh�r
meGonçalves, que conquis
tou a décima colocação napri
meira participação na catego
ria EscolaA,montandoo ca

valo Gold. Leandro Anjo,
com a montaria principal
machucada, competiu com o

cavalo Sófocles, da escola da

Hípica na categoria Aspiran
tes, conseguindo a décima ter
ceira colocação em função de
uma queda que aconteceu na
prova de domingo.

Copa de tênis contou com 13 adeptos da modalidade
]ARAGUÁ DO SUL - A

primeira etapa da Copa
OAB de tênis de Jaraguá do
Sul, realizada neste final de

semana, no Beira Rio Clube

de Campo, foi bastante elo

giada pelos representantes da
classe. Promovida pela
subseção da mi-crorregião
da OAB (Ordem dos Ad

vogados do Brasil), a dispu
ta oportuni-zou não apenas

a prática da modalidade es-
\

portiva, mas também a

integração entre os ad�ptos
dessa atividade. Ao todo, 13
tenistas jaraguaenses entraram
em quadra para mostrar ha
bilidade no jogo.

Entre os principais des

taques, na categoria A mas

culino, primeiro lugar para
Alidor Lueders, seguido de
Darlan Lueders, A liderança

da categoria B masculina fi

cou com Cristian

Wackerhagen, à frente de

Marcos de Paula e, no femi

nino, a primeira colocada foi
Heloisa Ribeiro e, em segun
do.MaristelaHertel, ''As com

petições foram muito boas,
as pessoas estão elogiando a

irúciativa da OAB e espera
mos que nas próximas eta

pas mais atletas sejam envol-

vidas. Com a copa, aprovei
tamos para formar o ranking
da entidade", diz o advoga
do André Luiz Maximo

Fogaça, informando que se

rão realizadas mais duas eta

pas este ano, sendo uma pre
vista para o Dia dos Advo

gados, no mês de agosto e

outra, como cop� de encer

ramento, na segunda quinze
na de novembro. (FR)

Vaipara o Garibalcli?
VápeJ $fah

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul
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ICONFRONTO: AJAB/FME VENCEU ESTE FINAL DE SEMANA O BANDEIRANTE, POR 64 A 60

Basquete. feminino Infanto
vice-colocado no catarinense

JARAGUÁ DO SUL -

Expectativas boas para a

equipe feminina da

Ajab/FME categoria
Infanto. Neste final de

semana as atletas vence

ram o Bandeirante/
Brusque, no Município,
consolidando-se na vice

liderança do Campeona
to Catarinense da moda

lidade. O jogo foi mar

cado por dois tempos
distintos, um com o time

da casa envolvendo e

dominando o adversário

e outro com o Bandei

rante se sobressaindo. ''A

equipe jaraguaense obte

ve um excelente desem

penho na partida, princi
palmente nos dois pri
meiros quartos, com a

defesa se comportando
bem e anulando a princi
pal arma ofensiva do

Bandeirante, a pivô
Carl�"', considera o rela

ções públicas da entida

de esportiva, Henrique
Porto.

No intervalo o placar
apontava tranqüilos 31 a

18 para a Ajab/FME. A,
partir do terceiro quar
to a situação mudou e o

Ban d e iran te /Brusque
consegulU encaixar seu

jogo, reagindo na parti
da. Aos poucos a equi
pe de Brusque foi dimi

nuindo a desvantagem,
até empatar o jogo,
quando. faltava um mi

nuto para o final. A

Ajab/FME fez prevale
cer o mando de quadra \

e, apoiada pelo bom

./

e

Equipe feminina mostrou determinação e briga pela liderança

público presente, teve

calma para aproveitar as
oportunidades que sur

giram, vencendo por 64

a 60. Para o técnico Jú
lio Patríciô, a equipe de

mons trou ter paciência
e equilíbrio, sendo estes

os fatores determi

nantes da vitória.

Porto destaca que a Fe

deração Catarinense de

Basquete ainda não divulgou
o calendário da segunda
fase. Se a Ajab/FME ven

cer o grupo de Cha-pecó,
a final automaticamente será

realizada emJaraguá do Sul.

MINI - Na prelimi
nar, o grupo Mini femi-

nino enfrentou amistosa

mente o selecionado da

cidade de Mafra, vencen
do por 37 a 7. Após o

jogo principal, a equipe
Ajab/FME Mirim Femi

nino (89) venceu a equi
pe Olesc de Mafra (88),
por 34 a 33. (FABIANE

RIBAS)

Juvenil masculino .de basquete ficou em terceiro

JARAGUÁ DO SUL - A equipe
Ajab/FME Juvenil masculino, re

forçada por três atletas adultos

(Alessandro, Chitas e Olavo), ter
minou a primeira Copa Santa

Catarina de Basquetebol Adulto na

terceira colocação. No primeiro
jogo o grupo de Jaraguá do Sul en

frentou a AD Lages. Mostrando
muita personalidade, os jogadores
controlaram o placar até o último

q:uarto, quando a AD Lages fez va

ler o mando de quadra e abriu 15

pontos de vantagem, vencendo por
71 a 56.

Na tarde de sábado, a Ajab/FME
enfrentou a AdeBlu/Blumenau. Prin-

J

cipal candidata aos títulos

catarinense e dos J asc, a equipe
blumenauerise dominou completa
mente a partida, vencendo por 107

.a 52.

Por último, a Ajab/FME enfren

tou o Figueirense, no domingo pela
manhã. Determinada, a equipe
jaraguaense construiu sua vitória ain

da no primeiro quarto, quando mar

cou 21 a 9. Depois apenas adminis

trou o placar, vencendo por 65 a 53.

Na avaliação do técnico Milton

Mateus, a equipe realizou ótimas

partidas, não se deixando intimidar

e disputando os jogos de igual para
igual com equipes adultas.

Inscrições ao Aberto de Vôlei encerram quinta-feira
JARAGUÁ DO SUL -

A FME (Fundação Mu

nicipal de Esportes)
está recebendo inscri

ções para o Campeona
to Aberto de Voleibol
até quinta-feira, das

7h30 às 11h30 e das 13

às 17 horas. A compe-

tição é destinada a atle

tas com idade a partir
de 14 anos a equipes
femininas e de 15 anos

para times masculinos.

Os organizadores estão

cobrando R$ 50;00 por
time, como taxa de ins

crição, verba des tinada

às despesas com arbi

tragem e premiação:
troféu, medalha e 30

quilos de costela ao

campeão; troféu, meda
lha e 20 quilos de cos

tela ao vice; medalhas e

15 quilos de costela ao

terceiro colocado; 10

quilos de costela para o

quarto lugar.
O congresso técnico

ocorrerá no dia do en

cerramento das inscri

ções, a partir das 19h30,
na Escola Wizard Idio
mas. O evento será rea

lizado no mês de junho.

AVAí BATE LANTERNA EM CASA
O Avaí recebeu o lanterna União São João no estádio
da Ressacada em Florianópolis, e venceu por 2 a 1 na

noite de sábado, pela quinta rodada da Segundona do
Brasileirão. Brener abriu o placar para o time da casa

aos 34 minutos do primeiro tempo. O União, que passou
quatro rodadas sem marcar, quebrou o jejum com

Wellington aos 8 minuto? da etapa final. Mas a alegria
paulista acabou aos 22 minutos, quando Brener deu
números finais ao jogo. O Avai vai enfrentar o Gama,
na próxima sexta-feira, no Bezerrão, enquanto o União
volta para casa para receber o Caxias, no próximo
sábado.

CRICIÚMA DERRUBA O GOIÃS NO SERRA DOURADA
O Criciúm� venceu o Goiás fora de casa por 2 a O, na
tarde de domingo, no estádio Serra Dourada, em

Goiânia, e chagou aos 12 pontos na tabela do

Campeonato Brasileiro, se afastando da zona de,
rebaixamento. O lanterna continua sendo o Goiás, que
segue com seis pontos. Paulo Baier e Luciano Almeida
fizeram os gols do jogo, todos no segundo tempo.
O lateral-direito Paulo Baier abriu o placar aos cinco
minutos do segundo tempo, recebendo um cruzamento

na área. O segundo gol saiu aos 11 minutos, com Luciano

Almeida, quando o meia do Goiás Araújo já tinha levado
o segundo cartão amarelo, e sido expulso do jogo. O

próximo jogo do Goiás é contra o Bahia, no domingo,
dia 1, em Salvador. O Criciúma também joga fora, um
dia antes, contra o Cruzeiro, no Mineirão.

FIGUEIRENSE VENCE O BAHIA
O Figueirense conseguiu uma importante vitória na tarde
de domingo, sobre o Bahia, por 1 a O, no Estádio
Orlando Scarpelli, em Florianópolis, que o afasta,
temporariamente, da condição de penúltimo colocado
do Campeonato Brasileiro da Série A. Léo Macaé fez o

gol da vitória. O resultado deixa o time catarinense com

dez pontos, enquanto o Bahia tem 11.

No primeiro tempo, o Figueirense acuou o adversário e

criou algumas oportunidades para fazer o gol, o que só

veio acontecer aos 42 minutos, através de Léo Macaé.
Foi o primeiro tropeço do time do Bahia depois que
Evaristo de Macedo entrou no lugar de Bobô.

O tricolor baiano só teve uma chance real de marcar no

primeiro tempo. Foi aos 38 minutos, quando o atacante

Paulo Sérgio ficou na frente do goleiro Édson Bastos e

chutou para fora. O Figueirense teve dois jogadores
expulsos, Danilo e Léo Macaé. Lino do Bahia também
recebeu o cartão vermelho.
O Bahia vai tentar sua recuperação em casa, no próximo
domingo, quando receberá o Goiás. O Figueirense
também joga em casa, com o Grêmio, no mesmo dia.
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