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Centenas de idosos de Jaraguá do Sul aderiram ao Dia do Desafio e foram até o Parque Malwee para uma ca

minhada. Durante todo o dia, os jaraguaenses pararam por 15 minutos para a prática de uma atividade física

Atividade física de qualidade é
I

estimulada com Dia do Desafio
o Dia Mundial do Desafio em Santa Ca

tarina teve a participação de 19 cidades, com

expectativa de mobilização em torno de 732

mil pessoas. Este ano, a cidade de Jaraguá do

Escola de Ensino Médio Abdon Batista comemorou

68 anos de fundação em' ritmo de festa. Página 8

Sul competiu com a cidade mexicana de

Habana Del Este. Ano passado, Jaraguá do

Sul ganhou a competição.
PÁGINAS 6 E 7

A polícia efetuou a prisão pre
ventiva do ex-agente prisional,
foragido do MS, Lázaro Borges
de Oliveira Filho, 41 anos. Ele é
acusado de praticar dois homi
cídios naquele Estado. Página 10

Áreas licenciadas estão

sendo fiscalizadas

pela Prefeitura de JS
PÁGINAS

Donizete Bõrger apresentou o resultado do Proder
Comcenso no segmento comercial. Página 4

Torneio de tênis

de mesa acontece

no fim de semana

PÁGINA 12
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Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 3.0132 3.0140

Paralelo 2.9600 3.0600

Turismo 3.0000 3.1000

Ai, ai. .. O jornal CORREIO DO POVO é mesmo um romântico derretido. E como tal, não pocería deixar de publicar, em junho,
o especial "Dia dos Namorados". E, atendendo a pedidos, terá uma página dedicada às inesquecíveis histórias de amor,

.

enviadas por vocês, leitores. O primeiro olhar, o primeiro beijo, o início do namoro, namoro à distância, namoro proibido,
namoro na terceira (ups! melhor) idade, namoro entre pessoas com grande diferença de idade, namoro virtual,entre outras.

Quer participar? Envie sua história:
.

• por e-mail: comercial@jornalcorreiodopovo.com.br; • via fax: 2763258;
• pessoalmente: Rua CeI. Procópio Gomes, 246, em frente ao Tio :atinhas
As três melhores histórias ganharão brindes e serão publicadas no caderno. CORREIO DO POVO

iHW'i"i.+ifE',i'i,Qf",iM'Ih'i''''if1d''lié''''fWJ'!'E' Rom�n�M.�1919

•• •

"'/ ,"o , . tct. _1 .",ce: I 'mgllem mau; aiem oe ooee.
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2 CORREIODOPOVO OPINIÃO

. Essaé a resposta a um certo empresário chamado Hidalgo
'dos Anjos, que andou espalhando pela Internet críticas sobre o

cinema de Jaraguá do Sul, alegando que não tem a qualidade de

Joinville e Blumenau, e que explora o cidadão jaraguaense, e,
ainda, que se não melhorar, ele e mais uns empresários vão exigir
o dinheiro do ingresso de volta. Ninguém merece ...

(Se alguém quiser a carta desse senhor, por inteiro, podepedir
pelo e-mail joicejenifer@netuno.com.br)

Resposta
JÓICE J�NIFER GIROLLA - Estudante

/

"É incrível como tem pessoas que não sabem o que inventar

'para ter alguma coisa para fazer."
Por que vocês, "empresários de Jaraguá do Sul", não cons

troem um cinema?

Depois de muitos anos sem cinema em Jaraguá do, Sul, po
demos agora desfrutar de um, num shopping aconchegante, onde
podemos tomar uma bebida, comer um lanche agradável, pegar
uma sessão com nossos amigos, familiares, e termos um sábado,
domingo ou outro dia proveitoso e satisfeito.

Antes, para termos essa "proeza", teríamos que nos locomover
até joinville, ou Blumenau, para pagar o dobro do valor do in

gresso cobrado em Jaraguá do Sul, mais o combustível, pois se

fôssemos para essas cidades, teríamos que ir bem mais cedo,
para não correr o risco de não ter sessão; e voltar para casa sem

aproveitar nada.
Hoje, só vocês, "empresários de JS", podem encher o tanque

de c;ombustível, com o preço que -está, e ir para Joinville e

Blumenau·pagar mais caro, etc.
Além do mais, indo ao shopping, na NOSSA JARAGUÁ

,DO SUL, estamos prestigiando nossa cidade e nossos atributos.
'Críticas construtivas são bem-vindas, mas não ameaças com

pletamente sem sentido de supostos "empresários de Jaraguá do
Sul".

Se é de tanta insatisfação de vocês, "empresários de JS", irem
ao nosso cinema, por que não vão para São Paulo assistir ao
"Xmen 2", sem intervalo? Ninguém é obrigado a ir ao cinema
de nossa cidade; paga quem quiser assistir, e ponto final.

Se você quiser levar seu filho a um prostíbulo, problema e

ignorância sua. Mas não me venha comparar com uma sessão de

cinema, por favor! Eu sei as leis que tenho que respeitar, e, no
cinema, eles a conhecem também, mas se um pai se responsabi-
liza ... quem é você para contrariar?

.

Devemos ter orgulho de Jaraguá do Sul, que tem qualidade
de vida e tudo para crescer muito mais. Então, porque vocês,
"empresários de JS", não se preocupam com coisas que não

sejam tão fúteis e egoístas.
Se vocês acham que precisam de qualidade de outro mundo,

e que o cinema de nosso Município jamais proporcionará algo
de nível que você mereçam, comprem um cinema e coloquem
em suas próprias casas.

Agora, querer desmoralizar um patrimônio, a diversão e lazer
de muitas pessoashumildes que vão até de ônibus para prestigiar,
só por capricho ridículo como vocês que não sabem o que fazer,
é demais.

,
Se dane a qualidade de Joinville e Blumenau; ninguém come

ça do topo, tudo se aperfeiçoa. Devíamos agradecer tal iniciatiI
va.

Os incomodados que se retirem, não é assim que deve ser?
Então... vá para JOlnville, Blumenau, Rio de Janeiro, São Pau

lo, Minas Gerais ...
I

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

Durante mais de 10 anos,
dos quais oito de tramitação na

Câmara dos Deputados, a pro
posta de Emenda Constitucio

nal de Reforma do Judiciário
polarizou a atenção da mídia,
dos meios jurídicos.e da socie

dade, que há muito vinham

aclamando mudança na sua

estrutura, de modo a

democratizá-lo, torná-lo trans

parente, ágil, acessível e efici

ente.

É notório que qualqu�r
novo projeto constitucional de
Reforma do Judiciário provo
cará acesa discussão, se não a

postergação indefinida de sua

aprovação. Interesses

conflitantes, predominante
mente corporativos, retardam
sua tramitação, quando não de
ságuam em impasse de difieil

solução.
O grande entrave,no entan

to, é que depois da votação da

proposta constitucional de Re

forma do PoderJudiciário pelo
Senado, retornará ela, por ter
sido alterada, à apreciação da
Câmara dos Deputados, de
onde é originária, o que poderá
exigir mais alguns anos de

tramitação. Mas se houvesse

.J
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r Interesses

Reforma do Judiciário'

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

conflitan tes,
predominantemente

corporativos,
retardam sua

tramitação,
quando não
deságuam em

impasse de diflcil

solução

uma divisão dos itens que reu

nissem maioria sólida e aque
les em relação aos quais lavras
se fundo dissenso, estes deve

riam ser objeto de apreciação
separada, autônoma e serem

votados como tais. A não ser

assim, não veremos reformas

nos próximos decênios.

Seria desalentador e frus

trante pensar que, depois de

longa expectativa da socieda

de, anos de debate, centenas
de reuniões, sessões, estudos,
audiências, depoimentos, pu
blicações, intensa mobilização
de associações de classe e mei
os de. comunicação, nada se

viesse aproveitar desse grande
esforço parlamentar, nada de

positivo se pudesse colher de
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tão grande e desgastante ativi

dade institucional.

As medidas de alteração em

questão, não plenamente
satisfatórias, viriam melhorar,
agilizar, et_Dprestar efetividade
aprimorar, enfim, o Judiciário
em relação ao qual instituem
elas, também, regras moraliza

doras. Beneficiariam, sem dúvi

da, todas as pessoas que recor

rem à Justiça para fazer valer

seus direitos que, por essa via,

pleiteiam lhes sejam reconheci
dos. Mas para que essas altera

ções surtam resultado é neces

sário que as pessoas que estão à

frente desta reforma sejam sen

síveis, receptivas, abram a men'
te às inovações.' O atual gover
no, eleito sob a bandeira da mu

dança econômica e da justiça
social, não pode deixar de

priorizar o respeito às conquis
tas da sociedade e à melhora de

suas condições de vida. Há que
darmostras concretas de execu

ção de uma política contrapos
tas ao liberalismo, graças a cujo
compromisso o então candida
to Luiz Inácio Lula da Silva con

quistou a confiança e encheu de

esperança a maioria da popula
ção brasileira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Na sessão ordinária da Câmara de Vereadores, realizada na

segunda-feira, o vice-presidente da Câmara, Ivo Petras Konell

(pMDB), anunciou o nome dos vereadores que farão parte da
CEI (Comissão Especial de Inquérito), que dará continuidade

aos trabalhos da CE (Comissão Especial) que apurou
irregularidades no contrato entre aPrefeitura e a empresa Cartão

Jaraguá, responsável pelo estacionamento rotativo em Jaraguá
do Sul. Foram indicados, pelos líderes dos seis partidos que

integram o Legislativo, os vereadoresAdemarWinter eLio Tironi

(ambos do PSDB), Paulo Floriani (PP), Marcos Scarpato (PI),
JoséOzório deÁvila (PFL) ePedroGarcia (pMDB). Osmembros
daComissão Especial de Inquérito devem.nomear o presidente
e o relator ainda esta semana.A Comissão terá prazo de 30 dias,
renováveis por mais 15 dias, para concluírem os trabalhos.

SEGURANÇA
O governo do Estado instala,
nos próximos dias, o gabinete
de gestão integrada à área de

Segurança Pública: Ele será

composto por representantes
da Secretaria de Defesa do Ci
dadão e polícias Federal e Ro
doviária Federal. Esta é a pri
meira medida resultante do

Susp (Sistema Único de Segu
rança Pública), cujo termo de
adesão foi assinado pelo go
vernador em exercício, Eduar
doMo-reira, oministro daJus
liça,Márcio Thomaz Bastos, e
o secretário deDefesa do Cida

dão, João Henrique BIasi. O

Susp tem como finalidade iden
tificar os focos de criminalidade
e violência, propor ações con
juntas e coordenar a atuação das
polícias Civil, Militar, federal e
Rodoviária Federal. Santa
Catarina é o quinto Estado a

aderir ao sistema. Até o final
de junho, todos os 27 Esta
dos estarão integrados ao pla
no nacional.

MULHERES
A senadora Ideli Salvatti (PI)
apresentou ao Senado proje
to de lei que garante às mulhe
res gestantes atendidas pelo
/SUS (Sistema Único de Saú-

de), em todo o Brasil, o direi
to a ter acompanhante duran

I
te o parto. Em Santa Catarina,
esse direito já é garantido em

lei desdemarço do ano passa
do, quando foi aprovada a Lei
nO 12.133/02, de autoria da
então deputada Ideli Salvatti e
do deputado Volnei Mo
rastoni (PI).A partir desta lei,
as catarinenses têm direito a

um(a) acompanhante duran
te os momentos que antece

dem ao parto, durante o nasci
mento do bebê e no pós-par
to imediato. Mesmo antes da

aprovação desta lei em Santa

Catarina, alguns hospitais já
permitiam às mulheres o di
reto a um acompanhante,mas
em geral eram clínicas onde há

cobrança pelos procedimentos
que envolvem o parto.

PROJETO
O deputado estadual do PTDioneiWalter daSilva deve, em breve,
elaborarprojetode lei contraacedênciade funcionáriosdaAssembléia
Legislativa para outras instituições, dentro do Estado. De acordo
com o posicionamento do deputado, a intenção, primeiramente, é
fazer um levantamento do número de funcionários daAssembléia
cedidos para outras instituições. Na avaliação de deputado, a
proposta é que se chame todos de volta. O deputado afirma que a

cedência é legal,mas seria interessante que a comunidade soubesse
quantos e onde estão atuando os funcionários que prestam serviços
fora da Assembléia. Ainda de acordo com o deputado, o
levantamento sobre o número de funcionários que atualmente
atuam 'em outras instituições será feito ainda este semestre.

ENTRE ASPAS _

"Estamos dando início a uma nova fase de gestão
administrativa no Estado de SantaCatarina." A afi rmação
é da secretária da Secretaria de Desenvolvimento Regional,
Niura Demarchi dos Santos, ao referir-se à instalação das
secretarias regionais em todo o Estado de Santa Catarina.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff

CRM 8835

I REGIONALIZAÇÃO: INTEGRANTES DASECRETARIA DE DESENVOlVIMENTO REGIONAlSÃo APRESENTADOSÀ IMPRENSA

Secretário-adjunto assina termo
de posse durante entrevista coletiva

]ARAGuA DO SUL - To

dos os gerentes que atuam

na Secretaria de Desenvolvi
mento Regional foram apre
sentados à imprensa durante
um café da manhã ofereci
do pela secretária Niura

Dernarchi dos Santos, na úl
tima terça-feira. Na oportu
nidade, o secretário-adjunto,
Nilson Bylaardt, assinou o

termo de posse, assumindo

legalmente o cargo. O secre

tário afirmou que terá a fun

ção de servir de articulador
entre as gerências, contribu
indo com idéias, propostas,
sugestões e "muita disposi
ção" em cumprir com o

co�promisso assumido, "da
melhor maneira possivel,
sempre com o objetivo de
colaborar com a solução dos
problemas da região".

O encontro com a im

prensa serviu ainda para a

secretaria Niura explicar
como será o funcionamento
da 24" Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Regi
onal, pelos municipios de

Jaraguá do Sul, Corupá,
Guaramirirn, Massaranduba
e Schroeder. ''A principal ca
racterística dessa nova estru
tura administrativa do poder
executivo de Santa Catarina
é a descentralização", expli
cou Niura. Segundo ela,

BRASÍliA - O'rninistro
dos Transportes, Anderson
Adauto, confirmou esta se

mana, ao governador em
exercicio, Eduardo Moreira,
quevaimanter o edital da du

plicação do trecho Sul daBR-
101 e dar seqüência ao pro
cesso licitatório das obras na

\

rodovia. Adauto assegurou
que fará o anúncio oficial da
decisãodentro do prazo que
pediu aogovemo catarinense
para se pronunciar em cará

ter definitivo, e que se encer

ra no dia 1 de junho.
- O ministro foi claro

(

ao dizer que vai cumprir o
prazo -, declarou o gover
nador em exercício, após au-

selho, o adjunto cita o auxílio
na decisão quanto à liberação
de recursos estaduais para

aplicação em projetos de de
senvolvimento econômico,
cientifico e tecnológico, além
de apoiar e orientar a locali
zação racional de novos es

tabelecimentos industriais na

região, opinar sobre os pla
nos e projetos relativos ao de
senvolvimento econômico,
cientifico e tecnológico ela

borados pelas secretarias e

também emitir parecer,

quando solicitado, sobrepro
jetos que requeiram a deci

são do chefe do poder exe
cutivo para efeito de execu

ção.

Cesar Junkes

Secretária apresentou seus gerentes e assessores na terça-feira pela manhã
.

"estamos participando de
um momento extremamen

te rico, de transformações do
modelo de desenvolvimen

to, onde novos paradigmas
são construidos em parcetia
com o setor público e o pri
vado. Desta novidade emer

ge o terceiro setor, que é a

sociedade civil organizada",
analisa a secretária.

Niura salientou que o

governo não será mono

polizador e autoritário, que
toda a estrutura g(werna
mental passará agora para a

base regional e que as secre

tarias serão responsáveis pela
formulação e normatização
de-todas as ações do gover-

diência extra-agenda de cer

ca de 15 minutos com o

Adauto. Oministro admitiu,
durante a conversa, ainda

não existir definição de re

cursos para realizar a obra,
devendo equacionar este

ponto no decorrer do pro
cesso. ''Agora, vamos aguar
dar o anúncio oficial do mi
nistro e acredito que ele não

vai frustrar Santa Catarina",
declarou Moreira.

Oministro dos Transpor
tes, Anderson Adauto, con
firmou ainda que, simultane
amente ao anúncio da reto

mada do processo de dupli
cação da BR-I01, vai lançar
o programa de recuperação

Ministro dos Transportes confirma que duplicação vai sair

no. Ela destaca a atuação do

conselho, que será um órgão
técnico de aconselhamento,
orientação e formulação de

normas e diretrizes gerais para
o desenvolvimento das ativi

dades da secretaria.

O Conselho deverá ser

formado até' o final de julho,
e será formado por prefei
tos, presidentes de Câmara de
Vereadores e mais dois con

selheiros pormunicipio. ''Es
tes conselheiros terão que ser

pessoas experientes, com co

nhecimento e discernimento.

Todos vão passar por curso
de capacitação", comple
menta o secretário-adjunto.
Entre as atribuições do Con-

de rodovias, que contempla,
em Santa Catarina, o trecho

da BR-280, entre São Fran

cisco do Sul e Corupá, e pon
tos mais problemáticos da

BR-280 e do trecho não du

plicado da BR-I01.

Acompanharam Eduar
do Moreira até o Ministério

dos Transportes os deputa
dos Ronaldo Benedet,
ManoelMata e Paulo Afon

so e o secretário de Informa

ção, Derly Massaud de

Anunciação.
Depois da audiência com

oministroAndersonAdauto,
Moreira almoçou com os

deputados federais Paulo

Afonsoe João Mattos. Os

federais apontaram a neces

sidade de um canal de co

municação mais rápido com
o governo estadual, do qual
àlegam sentirem-se distantes,
principalmente porque pas
sam a maior parte do tem

po em Brasília. Ficou acerta

do que todos os pleitos e rei

vindicações dos deputados
federais relacionados aoExe

cutivo serão intermediados

pelo secretário claArticulação
Estadual,Miguel Ximenes.

Em Brasília, Moreira de
fendeu ainda uma polirica
nacional para o carvão mi

neral, durante o Seminário
Internacional do Carvão, do
qual foi um dos palestrantes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IESTATíSTICAS: FORAM ENTREVISTADAS 1.674 EMPRESAS NO COMÉRCIO EM JARAGUÁ DO SUL

Sebrae resultado do
•

anuncia

Proder Comcenso no comércio
]ARAGuA DO SUL - o

agente articulador do
Sebrae (Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Em-

f

presas), Donizete Bôger,
apresentou, ontem, na reu

nião-almoço da CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojis
tas), realizada naAABB (As
sociação Atlética Banco do
Brasil), o resultado do
Proder Comcenso (pro
grama de Emprego e Ren

da), um trabalho realizado

pelo Sebrae em parceria
com a Prefeitura e apoio das
entidades empresariais.
Bô rger explica que o

Proder Comcenso consis-
. te em estimular e desenvol
ver o empreendedorismo
na região, através do

mapeam�nto de informa

ções nos mais variados seg
mentos da economia. Em

Jaraguá do Sul, a pesquisa
iniciou em dezembro de
2002 e foi conduída neste

mês. Nos municípios de

Guaramirim, Corupá e

Schroeder, o programa
também já está concluído

e, ao total, somaram-se

6.096 empresas. Em

Massaranduba, o término
está previsto para o segun
do semestre deste ano.

Segundo Bôrger, so-

Donizete Berger, do Sebrae, na reunião da CDL

mente no segmento do co

mércio foram entrevistadas
1.674 empresas, que repre
sentam 41% do total de

empresas,e somente 15%
da mão-de-obra no Muni

cípio. Do número de entre
vistados também chegou-<'

se à conclusão que 28% são

filiados a: alguma entidade
de classe; 33% investem na

capacitação dos seus funci

onários; 29% fazem uso da'

Internet, 40% possui com
putador; 77% são empre
sas familiares, e 66% remu

neram seus colaboradores
de 1 a 3 salários rrúnimos.

Outra estatística levanta
da é que, somando o

percentual das empresas do

comércio que utilizam limi

te do cheque especial, que
têm financiamento de cur

to prazo e que têm dívidas
vencidas ele empréstimos,
representam 38%, ao pas
so que 18,1% destas apli
cam recursos em bancos.

Outra estatística levanta
da pelo Sebrae e que abran

ge todos os segmentos eco
nômicos é que há 93% Ide
microempresas (1 a 9 fun

cionários), 6,4% de peque
nas empresas (10 a 49 fun

cionários), 0,4% de 'empre
sas de médio porte (50 a

99 funcionários) e 0,2% de

grandes empresas (acima de
100 funcionários), sendo
que 74% das empresas pos-

Fotos: Cesar Junkes

suem menos de 10 anos de
existência. "A primeira eta

pa do programa já foi con
cluída - através do levan

tamento dos dados. Ago
ra, ao longo dos próximos
12 meses, ocorrerá a mani

pulação das informações
feitas por um grupo de pes�
soas da cidade, juntamente
com os consultores do
Sebrae (que aplicarão
metodologias específicas), a
fim de visualizar os seg
mentos 'que podem ser de

senvolvidos, vazios econô
micos, ou até mesmo opor
tunidades de investimen

tos", finaliza o atente
articulador do Sebrae.
(JULiANA ERTHAL)

Núcleo estimula desenvolvimento interpessoal
]ARAGuA DO SUL - O

Núcleo de Metalmecânica
da Acijs (Associação Co
mercial e Industrial dê
Jaraguá do Sul) está inten
sificando as inscrições para
o curso "Desenvolvimen
to Interpessoal", que a en

tidade está oferecendo a

associados e não associa

dos, afirm� a consultora
do Núcleo, Geovana

Aparecida Fusile., A ativi
dade será ministrada pela
assistente social e

sacio terapeuta Ermeli

Mariot, e é direcionado a

empresários, executivos,
gerentes, líderes e profissi
onais que desejam desen-

Consultora do Núcleo, Geovana Aparecida Fusile
volver ou melhorar seu re

lacionamento grupal; atra-'
vés do estudo da persona
lida'de humana, dinâmica1

dos relacionamentos, per
cepção da necessidade de

quebra de paradigmas e

vencer barreiras para a con

quista de maior atitonomia.
Segundo ela, serão 12

horas de curso nos dias 9,
10, 11 e 12 de junho, das
19 às 22 horas, no Cejas
(Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul). O investi

mento, para integrantes do
Núcleo de Metalmecânica,
é de R$ 50,00; para associ
ados da Acijs/Apevi, R$
60,00; e para não-associa

dos, R$ 90,00. As inscri

ções podem ser feitas pelo
telefone (47) 275-7012,
com Jordana.

\
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O Senai (Serviço Nacionalde Aprendizagem Industrial)
aceita, até amanhã, as inscrições para o vestibular de
seus cursos Superiores de Tecnologia nas áreas de
Processos de Produção Mecânica (Iaraguá do Sul),
Vestuário (Blumenau), Alimentos e Mai:1Utenção
Industrial (Chapecó), Gestão da Produção, Serviços
Industriais e Operação e Manutenção em Mecatrônica
Industrial Qolnville). Informações complementares
podem ser obtidas no Senai On-Line (0800 48 1212)
ou no site www.sc.senai.br.Asinscrições podem ser

feitas nas unidades que oferecerão os cursos ou pela
Internet, no site https:/ /www.acafe.org.br/�enai!.

APEYI
A Apevi (Associação de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) promove, de 2 a 5 de junho, das 19 às 22

horas, o curso "Estratégias e comportamentos na

gestão de compras". O objetivo é identificar _no
ambiente empresarial ou de negócios situações que

podem determinar ganhos e vantagens estratégicas no

desenvolvimento da gestão de suprimentos. Sebastião
Jeovah Tavares vai ministrar as palestras, cujo
investimento é de R$ 85,00 para associados, e RS
115,00 para não sócios. Para mais informações o

telefone para cantata é 275-7003 ou via e-mail

tecnicaservico@apevi.com.br.

PALESTRA
O psicólogo e preletor em Grau Especial, Oswaldo
Murahara, de. São Paulo é o palestrante na Conferência
da Prosperidade, que será realizada amanhã, às 20

horas, no Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do

Sul). O tema da palestra é "Como se reerguer após
um fracasso. Como alcançar a prosperidade". Este

tema é de relevante importância, haja vista que, com o

mundo globalizado e as novas tecnologias, o

profissional precisa estar preparado para qualquer
eventualidade e conseguir se manter e reerguer após
as dificuldades. O investimento é de R$ 15,00. Mais

informações os telefones para contato são: 275-3544

(Márcio), 371-4302 (pedro), 371-3722 (Walter) e 372-
3166 (Mara).

'\

LANÇAMENTO
A Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de

Confecção) e o Senai (Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial) realizam a III Conferência
Internacional Têxtil e de Confecção, que será realizada
entre ós dias 22 e 24 de julho, no Rio de Janeiro. Ao
todo, são cerca de 30 mil empresas que geram 1,5
milhão de empregos diretos e faturaram em torne

US$ 22'bilhões em 2002. Números extremamente
•

expressivos quando se fala de um setor da indústria
nacional que se prepara para os desafios de uma

economia cada vez mais globalizada. Mais informações
o telefone é (21) 3082-0127.

CAIXA
A partir desta semana, todas as agências da Caixa
Econômica Federal passam a oferecer o Novo Caixa

Seguro Auto. Um produto afinado com as

necessidades do cliente, o novo seguro traz coberturas

simples e de baixo custo para pequenos furtos e

acidentes que avariam o veículo, até proteção para
blindados. Outro grande diferencial é o Carro reserva

Gratuito, oferecido em condição única,no mercado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



)03 �UINTA-FEIRAl 29 d_e maio de 2003

al)
de
de

1),
io

)S

:a

�s

1)
�r

la

A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul)
promove, no dia 2 de junho, palestra ministrada pelo
engenheiro sanitarista César Augusto Arenhart, que vai
falar sobre o meio ambiente e, o impacto ambiental. A

palestra integra a programação da -Sernana do Meio

Ambiente, que a50ntece de 2 a 5 de junho, e é direcionada
a acadêmicos dos cursos de tecnologias e engenharias,
mas será aberta ao público em geral, com início às 19

horas, no auditório da Unerj, A iniciativa é do Centro

Universitário de Jaraguá do Sul em parceria com o Sesc

(Serviço Social do Comércio).

INAUGURAÇÃO
A Prefeitura de Jaraguá do Sul inaugurou, no último

domingo, Posto de Saúde Ricardo Roeder, localizado
no Bairro Rio Cerro 2. A inauguração envolveu diversas
atividades, como aferição de pressão arterial e exame de
glicemia. De acordo com o secFetário de Saúde, médico
Airton Weber Silva, nesta unidade sanitária funcionará

,

mais uma equipe do Programa .de Saúde da Farnilia e

também o projeto piloto sobre o uso de plantas
medicinais para o tratamento de algumas enfermidades.
APrefeitura investiu R$ 112.297,67 em obras civis e cerca

de R$ 25 mil em equipamentos, conta com uma área
construida de 197,64metros quadrados, sendo edificada,
dentro do padrão das demais unidades sanitárias do,
Município, com salas de recepção, vacinas, curativos e

de atendimento médico e odontológico. A equipe de
atendimento é composta por um médico clínico geral,
uma enfermeira, uma auxiliar de enfermagem e dois

agentes/comunitários. Jaraguá do Sul conta com mais 15

postos de saúde, espalhados em diversos bairros do

Município.
>

AGRICULTURA
I

A Secretaria da Agricultura e Política Rural de Santa
Catarina deverá liberar nas próximas semanas mais de

R$ 17 milhões em cartas de crédito referente ao Banco
da Terra. O anúncio foi feito esta semana, pelo secretário
em exercício, Renato Broetto. Ele tem cobrado do

governo federal a transferência domontante para a conta

da secretaria para que o repasse possa ser feito
imediatamente aos produtores. Recentemente, o

/
,

Ministério da Reforma Agrária liberou para o governo
do Estado R$ 6.986,625,00, e ainda restam ser

depositados R$ 10.185.596,00. Os recursos vão atender
531 farnilias em todos os 293 municípios catarinenses.
Essas farnilias estão desde o ano passado na lista de espera
do Banco da Terra. Desde 1998, quando foi criado, o
Banco da Terra atendeu cerca de 4,7 mil famílias de

produtores rurais Ide Santa Catarin�. Em janeiro deste

ano, o governo federal anunciou a suspensão do
\

programa, que passará a se chamar, a partir de junho,
"Crédito Fundiário da Reforma Agrária".

uide bem daência afetiva

Amarelo.
Câncer - Olhe bem à sua

r você e não

eclcror. Cor:

GERAL CORREIODOPOVO 5

I MUDANÇAS: PREFEITURA NÃo ACEITA ENlULHOS NO UXÃO E FISCALIZA EMPRESAS QUE USAM TERRENOS BALDIOS

�
,

Área licenciada para entulhos não

corresponde aos critérios exigidos\

]ARAGuA DO SUL - A
Gerência de Meio Ambiente
da Prefeitura notificou a em

presa responsável pelo terre

no, localizado naRuaRoberto

Ziemann, por não estar cum

prindo com as exigências da
lei. O terreno, segundo o ge
rente de Meio Ambiente,

(

Robin Pasold, está licenciado
como área pãra a colocação
de entulhos inertes, como bar
ro e restos de material de

"'"' .J' Cesar Junkes
construçao, mas, como a area

. Terreno é licenciado para a colocação de entulhos
não está cercada, o local esta-
va se transformando em de

pósito de lixo. No local fo
ram encontrados móveis ve
lhos e outros objetos não iden
tificados. Outro problema,
denunciado por moradores
do local, é que os entulhos es

tavam sendo colocados mui
to próximos à pista de rola

mento, chegando a invadir o

espaço reservado aos pedes
tres.

Esta semana, o gerente de
Meio Ambiente foi até o lo
cal e determinou que a em-

presa cercasse a área e colo

casse um portão, num prazo
de cinco dias. "O local foi li

cenciado para a colocação de
resíduo inerte, mas o que
aconteceu foi aproveitamen
to do local, que não é fecha

do, por pessoas que coloca
ram outros tipos de lixo", ex
plica Pasold. Segundo ele,
existem outros terrenos licen

ciados para' a colocação de
restos dematerial de constru

ção, que são colocados em

áreas como forma de aterro,

O gerente do Meio Am

biente explica que, por deter
minação legal, desde o início
deste ano está proibida a co

locação de entulhos no ater

ro da Vila Lenzi e, por esse

motivo, a necessidade de
licenciamento de áreas para
este fim. ''Temos um prazo
de 18 meses para encontrar
mOs uma solução para o pro
blema, que só existe porque
o CRDR (Centro de

Reciclagem e Destinação de

Resíduos) não está pronto.

Ainda de acordo com

Robin Pasold, outro proble
ma gerado pela falta do
CRDR é quanto à destinação
de pneus, que, por enquanto,
ainda estão sendo deposita
dos no aterro da Vila Lenzi.

Pasold argumehta que esta si
tuação não pode perdurar
pormuito mais tempo e que
a Gerência do Meio Ambi
ente está pensando, inclusive,
em orientar as grandes em

presas do ramo para que fa

çam o transporte para outros
locais.

O gerehte de Meio

Ambiente informa ainda

que a Prefeitura já recebeu

a LAP (Licença Ambiental
Prévia), o que dá o direito

ao início do processo de li

citação, o que deve aconte

cer dentro de 60 dias.

Pasold salienta que a Pre

feitura está providenciado
todas as adequações
exigidas pela Fatma no que
se refere à instalação do
CRDR na Tifa do Funil.

Moradores da Barra elegem nova diretoria da associação
]ARAGUÁ DO SUL - A

Associação de Moradores do
Bairro Barra do Rio Cerro re

aliza,no dia 7 de junho, eleição
para a nova diretoria, sendo
que a atual diretoria não pre
tende disputara reeleição.Ape
nas a oposição deve disputar

I
os votos dos eleitores já que o
grupo da atual diretoria, presi
dida pelo dirigente sindical
Ambrósio Lino Becker, não
articulou-senesse sentido. 'Me

.

retiro da presidência, junto
com os demais companheiros,
e deixo a associação para os

le sobre os suas

m seu parceiro ou

para superar as

do seu

nto afetivo, Cor:

Virgem - Coloque sua

c para funcionar,
trário, vai ser
r da rotina, Não

amigos do prefeito", desaba
fa Becker. Segundo ele, o pre
feitoadmitiupublicamenteque )
não farianadapelo nosso bair
ro enquanto eu estivesse na'

presidência. E, nesse aspecto,
ele cumpriu a promessa e não

moveu uma palha pela Barr:i
do Rio Cerro", afirma. A ins

ctição das chapas prossegue
até o dia 31 deste mês, e a as
sembléia da eleição está

marcada para as)14 horas, no
Centro Comunitário da Igre
ja Evangélica Comunidade
Cristo Salvador.

cuidado com

o planejou na área
or isso, tente
a sua agressividade
'arar ainda mais

or: Tons Claros,

O atual presidente da as

.

sociação diz que tem cópias de
todos os oficios enviados nos

,

I

últimos dois anos ao prefeito
Irineu Pasold, nunca respon
didos, emuito menos atendi

do, como a solicitação feita em
26 de novembro de 2001 à

'Prefeitura para cessão do ter- .

reno em área verde na

Loteamento Rosa, para abri

gar á futura sedeprópria e área
de lazer da associação. No
mesmo dia, foram pedidos o
alargamento da Estrada Pe

dras Brancas, de modo a per-

mitir o acesso de transporte
coletivo aos moradores, além
demelhorias no sistema de ilu

minação pública, da constru

ção_de área de lazer para aprá
tica de esportes e sobre a pos
sibilidade de implantar-se a

coleta seletiva do lixo.

A diretoria da Associação
de Moradores do Bairro Bar
ra do Rio Cerro realizou, se
gundo Becker, 15 reuniões

descentralizadasno bairroEm
cada uma delas, os próprios
moradores definiram as soli

citações ao pr�feito.

Sagitário - Controle seus

impuls
pr nceiros. Você

r

Capricórnio - Nas Coisas

ão, você tera

de ,para dominar
e isso poderá
hora da

.

Cinza.

A.'il&iilil.espere o
,

4,· f�í1to para reolizor

a�••��\do coração,
pGiTs's"'íi�J1iados talvez
não correspondorn ao que
você deseja, Cor: Rosa.

'

Peixes - Dificuldades
fi everãa interferir

oro, Saiba
reei afetiva da

para evitar
: Tons Claros,
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Homago

teve aparticipação dei
Jaraçuá do Sul Durante todo o dia de ontem, escolas, empresas, estabelecimentos comerciais
de ginástica se mobilizaram em torno do Dia Mundial do Desafio. O evento é promovido pela
Social do Comércio) de Jaraquá do Sul, com apoio do Sesi (Serviço Social da Indústria), P

Coordenadoria Estadual de Educação, desde 2001, quando Jaraçuá do Sul disputou cornu

de Jacarei. Ano passado, a disputa foi com a cidade mexicana de Salina Cruz, e, este ario,a
Jaraçuá do Sul é a cidade cubana de Habana dei Este. De acordo com a gerente geral do S

do Sul, Mery Laise Warmling, na primeira edição do Dia do Desafio, realizado aqui, a cida�

mobilizar 37,18% da população. "Em 2002 conseguimos atingir 51,28% da população e,a

esperamos aumentar essa partkipação e novamente sermos os campeões", salienta MeryLai'
As atividades começaram oficialmente às 7h30, com abertura solene realizada em frente às

FM, com uma passeata pelas principais ruas do centro da cidade-e corn.a participação deal
Divina Providência. Depois da abertura oficial, nada menos que 69 escolas das redes munici

particular de ensino promoveram atividades com os seus alunos, durante todos os períodcsé
funcionamento. A Escola Estadual Holanda Marcellino Gonçalves, localizada no Bairro Ilha

promoveu uma caminhada com os alunos. Na avaliação do diretor da escola, professor Pedro

evento é de grande valor para a conscientização dos estudantes sobre a necessidade de ativiffi

a melhoria da qualidade de vida. "Acho que este tipo de evento deveria acontecer mais vezs

opina o diretor da Homago.
A gerente do Sesi afirma que praticamente 90% das academias de ginástica aderiram ao Dia

Academia Impulso abriu as portas para os interessados em praticar exercício, gratuitamente,
disponibilizou professores de Educação Física, que foram até as empresas Menegotti, Angela
Center Breithaupt, Câmara de Dirigentes Lojistas, Banco do Brasil, Wizard Idiomas, Associa

e Industrial de Jaraguá do Sul, AE Instituto de Patologia e Instituto Educacional jangada.N
professor Roberval Pillati, este é o terceiro ano que a academia participa do Dia do Desafio.

importante é demonstrar que a atividade física deve ser prazerosa e ter qualidade.
Entre as empresas que-participaram do Dia do Desafio, estão a Dalila Têxtil, Momfort Indu
Estofados, Délia Têxtil, Correios, Conecta Assessoria, Bretzke Alimentos e Duas Rodas, além

(Centro Educacional de Jaraguá do Sul), e INSS <Instituto Nacional do Seguro Social). No

manhã, os grupos de Terceira Idade de Jaraguá do Sul desafiaram o frio em uma caminhada

Malwee, com muita disposição.
, .

A empresa Duas Rodas tem participado de todas as edições do Dia do Desafio realizadas em

Sul. Ontem, em todos os turnos, os funcionários foram ao pátio da empresa para uma sessê

minutos, ministrada pela professora Maria Lúcia Krelinq, mais conhecida como Malú. Cerca

funcionários aderiram ao programa, que inclui ainda exames qratuitos.icorno pressão arterial,
de gordura no corpo e colesterol, sem custo para os funcionários. A responsável pelo Deparlã
Marketinq, Fernanda Voltolini. explica que a Duas Rodas já implantou o programa de ginás�
realizada duas vezes por dia, sendo que todos os setores têm monitores para essa atividade.

Para a funcionária de serviços gerais da Duas Rodas, Tatiana Schillreff 21 anos e há doisa�.

é importante esse tipo de evento. \\A gente relaxa e volta ao trabalho com mais vontade. Go
.

participar", resume Tatiana.
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CHEVETTE - vende-se, 85,
prata, alcool. R$ 3.500,00.
Tratar: 273-6242 cf Mareio
hor. comI.

CHEVETTE - vende-se, DL, 92,
gasolina. Tratar: 9979-_1437.

CHEVETTE - vende-se, 89,
gasolina, 1.6. R$ 4.000,00.
Tratar: 376-1346 cf Ademir.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km completa + a.c.

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

CORSA - vende-se ou troca-se,

Wind, 95, vermelho. R$
3.000,00 + 20x R$ 408,00.
Tratar: 9962-2302.

CORSA - vende-se, GL, 95, 1.4,
t.e., alarme, película, grafite.
R$ 9.000,00. Tratar: 273-

6207 ou 237-0675.

KADETT - vende-se, GL, 95,
1.8, v.e., t.e., alarme, d.t., I.t.

R$ 7.800,00. Tratar: 9953-
5554.

SILVERADO - vende-se, 98, .6

cil., diesel, azul meto Tratar:

9979:1437.

SILVERADO - vende-se, 01,
53.000km originais, cornpl.,
prata. R$ 48.000,00. Tratar:
379-1119 ou 9953-9131.

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

ou 9955-2442.

cf Aguinaldo.

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

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

VECTRA - vende-se, 97, I

branco, compl., cf aerofollio e

R$ 21.000,90 R$ 185,00_----4
$ 28.000,00 R$ 244,00-----4

R$ 35.000,00 R$ 309,00_----4
R$ 42.000,00 R$ 368,00----1
R$ 56.000,00 R$ 494,00_----4
R$ 69.000,00 R$ 613,00-----4
R$ 83.000,00 R$ 731,00-----4

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

Clean-Up empresa de limpeza e conservação
oferece aos seus clientes produtos com ,qualidade e _dedicação Clean-up

Umpeza Total

Em 2003 surgiu uma nova empresa em São Bento do Sul,
a R & J Clean-Up Ltda, uma empresa prestadora de serviços,
que tem como produtos a conservação e limpeza de resi
dências e empresas. Através de um serviço diferenciado visa
dar soluções específicas, suprindo as necessidades de cada
cliente. Na área de conservação e limpeza, a Clean-Up contém
uma tecnologia de ponta com produtos de alto nível de

qualidade, assim como profissionais qualificados para urna

satisfação maior do cliente e produtos químicos seguros que
não agridem o meio ambiente.

Limpeza de carpetes, tapetes, estofados, per-sianas são

alguns dos serviços oferecidos. A Clean-Up preocupa-se com
a aparência, conservação do patrimônio, bem como, com a

saúde de seus clientes.
Além dos já citados, outros trabalhos são realizados pela

Clean-up, dentre eles: impermeabilização de estofados,
restauração de mármores e granitos, tratamento de pisos
como paviflex, granilite e ardósia.

A limpeza empresarial visa atingir clientes motivados para
mudar, e ingressar na nova ordem mundial, com qualidade e

profissionalismo. Através dos serviços de limpeza a Clean-Up
realiza a conservação e higienização em prédios, bancos,
escritórios, comércios, clubes, lndústrlas. áreas ajardinadas
entre outros.

Já a limpeza residencial, a Clean-Up presta serviços
de limpeza disponíveis sema-nalmente, a cada duas
semanas, mensal-mente ou de uma única vez. O or

çamento é fei-to através de um levantamento junto ao

proprietário, fornecendo-lhe segurança no serviço a ser

prestado.
.

Os preços variam de acordo com a localização, com o

tamanho e das condições específicas da área. Vale
lembrar que a limpeza em eletrodomésticos também é
concedida.

Além destes, oferece ainda o serviço de limpeza pós
obra, ou seja, de fim de obra. Essa limpeza deve ser

feita de forma detalhada e minuciosa, valorizando ainda
mais o patrimônio. Ao dar início no trabalho, a Clean-Up
faz um levantamento Ide todas as tarefas que serão
necessárias e após é feito um plane-jamento de que
forma será realizada.
Alguns clientes Clean-Up: Tuper S A, Condor S A,
Bradesco S A, Hotel Urupês entre outros. Orçamentos e

serviços podem ser solicitados pelo telefone (47)
635.4937 ou 9986.8244 com Renato Maia e Jucélia.
Ou ainda através do e-mail clean-up@uol.com.br. A
Clean-Üp está situada na rua 'Ernesto Walter Zulauf, 80,
centro - São Bento do Sul.
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(47) 376-1772/273-1001
�

,

. ·A••• C....... LerDA
A

• , CAM.NHO.......
Rua: Angelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul- SC

VOLKSWAGEM GM
Gal MI Branco G .,1997 Corsa GL 1.4 Azul G 1995

Gol GLI 1.8, d.h. Prata G 1996 Corsa Sedan 1.0 Branco G 2000

Gol GIII 1.0, 8v Vermelho G 2001 Monza GL 2.0, 4p Vermelho G 1994

Gol GL 1.6 Marrom A 1987 Monza SLE, 1.8 Prata A 1986
,

Voyage CL 1.6 Branco A 1983 FORD

Apoio GL 1.6 Cinza G 1991 Escort GL 1.8 Prata G 1993
Verona GLX 1.6 Dourado G 1990Parati CL 1.6 Branco A 1990
Mondeo HLX SW Verde G 1999

Fusca 13001, Bege G 1979 PICK-UP

S-10, 2.2, compl. Branco D
FIAT D-20 'Branco D

Tipo 1.6" compl. Branco G 1995 F-1000 Vermelho D
Uno Mille EP Azul G 1995 F-100 motor MWM Amarela D
Palio Weekend 16vCinza G 1999 Fiorino Furgão 1.5 Branco GNV

�Palio Weekend Branco G ,)o_ 1997 Pick-up Corsa Vermelho G

Pagero GLS, couro Verde D

� o o.r o m
ó
v e "

310-3113
Av_Waldemar Grubba -Jaraguá do Sul- se

Ka 1.0

EscortWagon
Fiesta 1.0, 4p 98

Fone: (47)
370-8622

.. ",..�,,"�AA I

11�����·.
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

Astra GLS. 4p
Corsa Super 4p
Vectra GLS 2.097
Monza GL 4p
&102.2
Monza GLS, 4p
Monza SL(E. Zp.
Monza SL(E 4p
Kadett SL(E. 91
Chevy 500 DL 91
Monza SL(E. 2p
Opala Diplom., 4p
Monza SL(E, 4p
Chevette SL

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

99 Pampa l.Si capota 97
98 Escort GL 9E

Resta 1.0 2p 9E
95 Ranger XLT 4cc 95
95 Pampa 1.6. capota 93
94 Versailles 2p 92
93 Verona GLX, GNV 92
92 EscortXR 3 89
91 Escort 1.6 L B7

90 Palio 1.0, 4p 98
88 Palio 1.0, 2p 98
86 Unol.0,4p 9E
84 Uno 1.0, 2p 9E

Tempra 4p 95
99 Elba 1.5, 2p 92
99
98 BestaGS 01
95 Peugeotl06 99
89 Jeep JPX Diesel 95
87 Mazda Cabo Dupl. 94
86 BMWIA2p 93
75 CB40011 82

Puma GTB 4,1 78
98 Maverick 75
98 Ford"A" 29

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4.170 - próx. trevo de Schroeder
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CORREIO DO POVO 3
,QUINTA-FEIRA, 29 de maio de 2003

COMPRO
CONSÓRCIOS

Tratar: 370-8549 c/ Vilma.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 c/
Ivone.

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

Bc MÁQUINAS
276·310

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

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

DE CARROS E
CAMINHÕES COM MAIS
DE :1.5 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 995:1.-3905

PALIO - vende-se, EDX, 97,
cornpl. - d.h. R$ 11.500,00.
Tratar: 370-2088 c/ Simone.

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

9133-5019. Rua Walter Marquardt, 590 (próximo Posto Mime)
ESCORT - vende-se, XR3,
motor AP, prata, teto. R$
6.500,00 ou R$ 3.200,00 +

43x R$ 175,00. Tratar: 370-

3574 ou 9123-7355 c/ Waldir.

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

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

Flap disco 7" Grão 40 Bosch R$16,85
Flap disco Z" Grão 60 Bosch R$16,85
F/ap disco 7" Grão 80 Bosch R$16,85
Flap disco 7" Grão 179 Bosch R$16,85

BELlNA - vende-se, 84, motor

novo, gasolina. R$ 2.300,00.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

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

aro. R$ 20.000,00. Tratar:

9125-2722.
PALIO - vende-se, Fire 02/03,
4p, limpador e desembaçador
traseiro, ar quente, película!
Tratar: 9133-0803 ou 371-

8751.

BlASER - vende-se, DlX, 97,
azul, gasolina, 4x2. Tratar:
9975-1024 (particular)

VECTRA - vende-se, Gl, 98,
cornpl. - ar, revisado, 78000
km originais" c/ manual. R$
11.300,00 + 16x R$ 437:19
ou R$ 16.900,00 à vista. Aceito
troca. Tratar: 9994-9796.

ESCORT - vende-se, Gl, 1.6,
87. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774.

PALIO - vende-se, Young, 01.

R$ 7.000,00 + 24x R$
400,00. Ou troca-se por carro
de menor valor. Tratar: 276-
0605 c/ Vale após 17hs.

BlÁSER - vende-se, lazer,
DLX, 97, cornpl. + couro + GNV,
preta. Tratar: 9973-5158 c/
Gilmar.

GOL - vende-se, Cl, 93, álcool,
motor CHT. R$ 7.000,00.
Tratar: 376-1346 c/Adernir.

7888 c/ Flávio hor. comI.

GOL - vende-se, 01, branco. R$
12.000,00. Aceito troca. Tratar:
370-4810 a tarde.

VECTRA - vend-esse, CD, 94,
c/ cambio automático, teot,
azul. Tratar: 9965-5980.

FUSCA - vende-se, 78, motor

1300, branco. R$ 2.500,00.
Tratar: 9957'1671 c/ Vilmar.

GOL - vende-se, GTS, 92,
compl. Troco por carro

\
financiado. Tratar: 371-7542'
ou 9965-5774.

CORCEL I - vende-se, GT, 75,
azul, doc. em dia. R$ 1.500,00.
Tratar: 9105-2978 c/
Wanderlei

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 c/ Waldir.

GOL - vende-se, 1.8, 4p, 00,
azul, cornpl., CD, IPVA. Tratar:
370-0840.

VECTRA - vende-se, Cp, 94,
ABS, cornpl., azul meto R$
13.700,00. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355 c/ Waldir.

GOL - vende-se, Cl, 88, 1.6,
álcool. Tratar: 373-0714.

GOL - vende-se, Special, 00/
01. R$ 9.000,00 entro + finan.

Aceito carro de menor valor.
Tratar: 372-0665 ou 9117-
8754.

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

c/ Moacir.

SIENA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
a.q., t.e., v.e., c/52 mil km
rodados. R$ 13.000,00
negociáveis. Tratar: (49) 995-
4319 ou (49) 224-4387 c/
Sandro

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

GOL - Vende-se, 92, álcool.
Tratar: 370-2324 hor. comI.

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

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p.
R$ 9�300,OO + 21x R$ 316,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123-
7355 c/ Waldir.

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

GOlF - vende-se, 96, cornpl.,
vermelho. Tratar: 9979-1437.

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

GOL - vende-se, MI, 98, branco,
4p, doc. em dia para exercicio
de 2003. R$ 12.300,00.
Tratar: 372-7699 ou 371-

TEMPRA - vende-se, 97,
cornpl. Ou troca-se por carro de
rnenor valor. Tratar: 372-3782

c/ Maurício.

KOMBI - vende-se, 92,
gasolina. Tratar: 370-2324
hor. comI.

GOL - vende-se, 83, rodas esp.
R$ 2.600,00. Tratar: 273-
6242 ou 9133-9370 hor. comI.

ESCORT - vende-se, 85, motor
CHT, gasolina, faz llkm/litro,
doc. em dia. R$ 3.400,00.

lancamento Clio Authentique
/

2portas 1.0 ltV

Rs17.990;1
Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil. Vale do Itajaí e litoral Norte - sc

Dicave BLUMENAU ITAJAf JOINVILLE JARAGUA DO SUL h 1,'r.'dUIli,1
_��,__

322 - 8800 348·8460 435·3700 370·6006 RENAULT
(1) lP'I(A irtegrat 2003 para toda Linha Renault. EXceto para Vendas direta e vta Internet .(2) condções ce taxa de Juros de 0% ao mês-para cuc Hatch ê CHo Sedan EifYession 1,0 'EN, vá1ída até 31/ 05'l2003. Fínanciamenta coe (Credito Direto aoCtnsurntuor j cem entrada de 60% do valor do veículo',i- saldo
financ)ado em 12vezes sem jlfOS, -+- IOF Financiamento Renault através da cta. de crêolto pfnarctamerto e,lnves�ímento Renault do Brastl. Taxa. 'de abertura de Crédito (TAC) não. inclusa, Crédito. sujeito a anãtse e aprovação de caoastro.c onorções válidas na data de rxl�licaçãQ deste amimia o�l,enqualtodt.r�r;m os �stoCJJe� -. (3) Preço para p�amento à,"ista elbu com o nnarctameoto aqui proposta do Nave) Renault CI�Q Authentique'� portas 1.08'12003/2004 .sem Air Bag Dupo, cor sólida. sen.cpctmars. Pr�;o vàudc somente para a aquisição oo velcuío pela Internet, com frete, Incluso para todo o srass. A prtura
met,:llca se-a �CresC!da ao preço dtJ vercuc Condições válidas até 31 105/2003 ou enquanto durarem os estoques. Para m.alores ínrormaçôes, c0lSu!te sua ccncesstonanaaenaut Folps para fins �(.Jblícitànos, Alguns ítens-mostrados e/ou merconacos neste materl�1 pubflcitárin são opríonals e/ou referem· se, a

�ri�:S':��;�ltiCas. A Renault do Brasil reserva- se ao: .onetc de alterar as 'especificações cessesvercutos sem �1so prévto. Os 've,icUlos Renauítestào em ccnrcnntoaoe . com o PROCON\/E· Programa oeconrole de POIUlÇ�O do Arpar vetcuos Automctores. Cintos de Segurança em conjunto com AlrBags
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Oferta

e�pecial

PA�ATI - vende-se, CU, 97,
1.8, eompl. - ar, 66.000km

originais, prata. R$ 13.900,00
ou R$ 9.800,00 + 15x R$
311,00, IPVA pago até 2004.
Tratar: 9102-17ql CI Deni.

PASSAT - vende-se, alemão,
95, cambio automático, airbag,
eompl. R$ 18.000,00. Tratar;
370-3574 ou 9123-7355 el
Waldir.

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.

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

CITROEN JUMPER - vende-se,
02, 15 lugares + 1 eompl.
Tratar: 371-0316 ou 9133-
5019.

CLlO - vende-se, Hateh, 00, 1.6
RT, prata, airBag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava
pi crianças, rodas de liga leve.
R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

L-200 - vende-se, 95, 4x4,
diesel, azul. R$ 30.000,00.
Tratar: 9975-1024.

L-200 - vende-se, 95, cabine
dupla, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor.
Tratar: 9102-0009 el Santiago.

PAGERO - vende-se, GlS, 93,
eompl. R$ 38.000,00. Aceita
se carro de menor valor. Tratar:
9102-0009 el Santiago.

SPRINTER - vende-se, 311 CPI,
02/03, 16 lugares, d.h., teto,
a.c. R$ 60.000,00 à vista ou

R$ 7.200,00 entro + pare.
Tratar: (19) 8114-0306.

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

vermelha. R$ 3.000,00 + 10x

R$ 214,00. Tratar: 9103-
3168.

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

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

COMPRA-SE - CG tian usada

e/ou uma estrada, preta. Tratar:
9902-4407.

_
COMPRA-SE - Honda Biz 01 ou

02. Tratar: 370-1462 ou 371-
7526.

FALCON - ven8e-se, 02, preta.
Tratar: 370-8070.

GARELLI - vende-se, 86,
emplacada, azul. R$ 500,00.
Tratar: 273-6242 ou 9133-
9370 hor. comI.

-

SUNDOWN - vende-se, Fifty,
vermelha, 98, el freio a disco.

R$ 1.600,00. Tratar: 372-'
2024 ou 9905-3644 el .Gilson
ou Vivian.

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

TITAN KS 125 - vende-se, 01,
azul. R$ 3.600,00. Tratar:
9101-4805.

XL 350 - vende-se, 87. R$
2.800,00. Tratar: 273·6242 ou

9133-9370 hor. comI.

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

372-3790.

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
não eontempladano valor de R$
9.000,00, el 16 pare. pagas.
R$ 2.000,00. Tratar: 371-
1244.

APARELHO CD - vende-se, modo
536 Pionner, el controle
remoto e frente destaeavel. R$
290,00. Tratar: 9118-2725 ou

371-2850 fora do hor. comI. el
Willian.

COMPRA-5E - carrol acima 95.
Dou na troca Uno 86 + saldo à

vista. Tratar: 9963-4433

COMPRA-SE carro el
financiamento. Dou na troca

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

COMPRA-SE - até 2.500,00,
pago à vista. Tratar: 9113-

Juros de 0% ao mês
I Aproveite!.

Unidades limitadas

4728.

RODAS - vende-se, jogo, 15',
liga leve, el 4 pneus bons.
Tratar: 370-5627.

SOM - vende-se, módulo, alto

falante, sub, 1 par de 69. Tratar:
376-2026 ou 9955-2442.

diversos
AQUÁRIO - vende-se, grande,
1,00xOAOxOAO. Com aparelho
de oxigênio, filtro e 12 peixes.
R$ 250,00. Tratar: 370-3076
ou 9991-2356 el Admeir.

APARELHO - vende-se, receptor
de antena parabólica, el
controle. R$ 120,00. Tratar:
371-9256 el Elen.

ASPIRADOR - vende-se, de pó
e água, Prosdóeimo. R$ 80,00.
Tratar: 371-1470 el Ivanir.

ASSADEIRA - vende-se, de

carne, capacidade, :J,_OOkg ou 48
frangos, seminova. Tratar: 370-
2550.

BALANÇA - vende-se, de

200kg, nova. Tratar: 370-3561.

BALCÃO - vende-se, de vidro.

R$ 350,00. Tratar: 370-5273
el Marcos.

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

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

BICICLETA vende-se,
ergonométriea. R$ 1:;20,00.
Tratar: 9992-1506 el Mareio.

BOMBACHA -vende-se,
seminova, braneae preta, nº 421
44. R$ 30,00. Tratar: 9125-
2722.

CACHORRO - vende-se, ehow

ehov,y" 2 anos. R$ 300,00.

Tratar: 9125-2722.

CACHORRO - vende-se, filhote'
Pineher I. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751 el Noeli.

CACHORRO -vende-se, Poodle.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 el Noeli.

CACHORRO - vende-se, Coeker
Puro. Tratar: 373-3787 cu
9993-1751 el Noeli.

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

CARRINHO - vende-se, de

supermercado. Tratar: 275.-
3114.

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

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

9955-2442.

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

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

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

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados empréstimos

el cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

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

9991-6366.

após 19hs.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, el nota e garantia.
Tratar: 370-8882 ou 9993-
7857 el Salete.

CELULAR vende-se,
seminovo, 7 meses garantia,
nota fiscal, carregador, R$
10,00 em crédito. Nokia 1220.

R$ 280,00. Tratar: 9905-2992
ou 370-4170.

CELULAR vende-se,
motorolla, modo 182e, baby,
preto. R$ 150,00. Tratar: 370-
0446.

CELULAR vende-se,
Ne08260, grafite. R$ 350,00
à vista. Tratar: 9135-0130 el
Cleber.

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

9955,-2442.

CEPILHO vende-se,
ensacado. Tratar: 9901-4179

el Aldir.

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

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

DOAÇÃO - aeeita-se de casinha
de boneca.' Tratar: 374;-2152
cl leonir ou laurindo.

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

.� 3_7_1-5662

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
seminova. Troca-se por CPU.

R$ 380,00. Tratar: 370-8036
ou 9122.-8995.

ESTUFA - vende-se, pI
desidratar cogumelos ou,

outros. Tratar: 371-8438 ou

275-1496.

ESTUFA - vende-se, de secar

cogumelos, grande. Tratar:

374-2152 el leonir ou

laurindo.

FITA - vende-se, coleção, do

Roberto Carlos e ed's do Elvis

Presley. Tratar: 370-3561.

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

FREEZER - vende-se, el 3

gavetas. Tratar: 373-3787 ou

. 9993-1751 el Noeli.

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

GELADEI RA vende-se,
expositora de bebidas,
Refribox. R$ 1.450,00. 'Tratar:
370-5273 c/ Marcos.

GIBI - vende-se, coleção,
com peita. Tratar: 370-3561.

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

\

LANCHONETE - vende-se, na

praia do Erwino. Tratar: 9101-
0467 el Cristiane.
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#
2000 e tele sala, num total de

I. 16 livros, 2º grau. Tratar: 273-
, 0974.

I LIVROS - vende-se, tele curso

2º grau, 11 livros. R$ 10,00.
Tratar: 273-0862.

LOJA - vende-se, do ramo

de acessórios, na Av.
Marechal Deodoro da
Fonseca, calçadão. Aceita

se carro no. nego Tratar:

9133-0803 ou 372-0052.

MACA vende-se, de

massagem, cl divisórias e

móveis de salão. Tratar: 370-

9209 ou 274-8606 cl Arleide.

MASCOTE - vende-se, de

gesso. Tratar: 371-5662.

MESA vende-se, de

musculação, somente ,a mesa.

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

MINI MERCADO - vende-se,
compl. R$ 20.000,00. Tratar:
9121-3921.

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

'

PLANET GA.ME
* VENOAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

PANIFICADORA - vende-se, e

Confeitaria. Tratar: 9993-5833.

PORQUINHO DA íNDIA - vende
se. Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 cl Noeli.

PORTA - vende-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.

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

TALHADEIRA - vende-se, nova,

cl nota fiscal. Tratar: 370-.
3561.

TAPETE,... vende-se, pI 'sala,
2,50x2,00mts. R$ 100,00.
Tratar: 372-2492.

,
I

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA' A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 376-2206

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

TELEVISÃO - vende-se, Cineral,
14'. R$ 180,00. Tratar: 372-
2492.

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

após 18:30

TíTULO CANDEIAS - vende-se.
Tratar: 376-1595.

VESTIDOS - vende-se, de

prenda, seminovos, nº 38/40.
R$ 100,00.

VESTIDO - aluga-se de
. comunhão. Tratar: 373-3787

ou 9993-1751"cl Noeli.

CORREIO DO POVO 5

VIDEOCASSETE - vende-se,
Sharp. R$ 1'50,00; Tratar: 371-
1244.

VIDEOGAME - vende-se, Dream

Cast, cl 2 controles, 20jogos, 1

memo/y 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$ 300,60.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME vende-se,
Playstation 2, cl 10 cds, 2

cintroles, totalmente
destravado. R$ 850,00. Tratar:
376-2206.

acompanhantes
GAROTO DE PROGRAMA

VIDEOGAME - vende-se,
supernintendo, cl 1 controle e

2 fitas. R$ 100,00. Tratar: 371-
6238.

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

* PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
*OflEAMCAST
* NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE bólariodeateooimemo: segundai uglllldlÓ3S 10;00 is22:00

Rua: Sertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E-mail lanetaameIbest.com.br

MATE SUA CURIOSIDADE SEXUAL

As Travestis
com local sigilo e segurança

ligue: 9975-4844

Novo milênio,"
Novas gatas no pedaço!!!

Viviane Loira a iniciante sapeca,
Gabriela a irresistível (cl massagem)

I
e Fernanda a superriinfeta do anal

I"I Jaraguá do Sul cl Local Discreto,
L �q�����?� � �����?��o.�

C!}:/ Irt'tf7 Rua ',ancisco Fi.�her, 100
":' �

. Centro • Ja,a9uà do Sul

Ml®1!it,'tMt�i*S. FONE: (47J 371 •.21' I

Concessionária

I1BliJO
Automóveis S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



:.IRalCEIU,

Corsa, a.c., d.h.
Gol Plus
Corsa 4P. 1,6
Parati GTI 16v
Ka
Slazer DLX
Ka
Gol 1.0 compl.
Gal MI
Gol
Corsa Sedan\ GL. 1.6
VW 16,220 truque baú
Golf GL cornpl,
ESCOrl Hobby
Gol Plus i
Tipo SLX. compl.
ESCOrl L - Euro
MS 709
Opala Comodoro SLE
Pampa 1.8
Escort L
Voyage GL. 1.8
Moto CS 450DX
MS truque e baú 1313
F-4000
MS 1513 caçamba
Fusca

02
01
01
99
99
99
98
97
97
97
97
97
96
96
95
95
94
93
90
90
89
89
88
83
79
79
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 O
vinho G
verde G
verde G
verde A
cinza G
amarelo O
branco O
amarelo O
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
R$ 29.000.00
R$ 2.800.00

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

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
Gal, 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 classic 4p

Verde
,�

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

OFERTA 'TEMPRA,COMPL.,95 R$8.500,OO
Av/prefeito Waldemaf 'Gfubá', '3747';'. Jâraguáido ,s'ur

FIAT Palio EDX, 4p 97

Palio ED, 2p 97

Tempra 2.0 8v 4p 95

Gol,4p 99

GolCl, M11.6 97

Kombi cabeçuda. GNV97

Gol 94
Santana GLI, 4p 94

Parati Cl 89

Gol Cl, 1.6, álc. 92

VectraCD 94

logusGl, ve, te 94

Monza 93

EscortGl 94

EscortXr3 90

laranja R$10.900,00
Branco R$ 9.700,00
Bordo R$ 8.800,00
Branco R$13.800,00
Branco R$10.300,00
Branca R$ 9.000,00+13x R$ 390,00
Branco R$ 7.500,00
Cinza R$10.600,00
Cinza R$ 5.900,00
Branco R$ 6.500,00
Azul R$14.000,00
Verde met. R$ 8.600,00
Verde R$ 7.300,00
Azul R$ 8.500,00
Prata R$ 6.900,00

vw

GM

FORD

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

GM

Branco

Prata

Prata

Vermelho
Verde

Preto

VW

Branco

Branco

FIAT

Verde

Cinza

Verde

Bege
FORD

Prata

Corsa Wind 4p
Corsa Wind cf ar, 4p
Astra Sedan GL, compl. Airbag
Vectra GLS comp.
Vectra GLS cornpl.
Corsa Sedan GL 1.6 + ar

01

01
99

98

98

96

G

G

G

G

G

G

96

96

G

G

PointerCLI

Gol LO, 2p

Palio Rre Mod. Novo

Uno Mille SX, 4p
Palio EDX c! a.c.
Uno 1.5

01

97

96

88

G

G

G

G

98 GFiesta 1.0

Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A

Â� PR�FEITJ) .\VA����A" �RU�A••ªB09;' ��!�ijOVIEI.RA -JARAIIII4. DO SUL

Seja parceiro
da BV Financ'eira

e faça ótimos
, .'

negocias
neste espaço!

Corsa sedan 00

Gol 99

EscortSW 98

Uno SX, 1.0 97

Kadett 97

Ranger 97

Palio EDX 97

Pampa ll.8 96

Gol bola 1.0 Plus 95

Toyota Corolla 95

Vectra GlS 94

Uno Mille Elet. 94
MonzaGlS 94

EscortVerona 94
Parati 1.8 92

Saveiro 92

Goll.8 91

Parati,1.8 91

Jipe passeio 58

branco
branco
bordô

charnpagne
cinza

prata
grafite
branca
azul

grafite
verde

verde

bordô

prata
bordo
bordô
azul

marrom meto

prata

cy opc.
4p,16v
compl., 1.8, 16v
4p, ve, te, It, dt, aq
c/opc.
compl.
compl.,1.0
c/ capota de fibra

limp. desemb., a. q.
cornpl.
compl.
4p, I.t., d.t., a.q.
compl., gasolina
4p, c/opc.
álcool.

álcool,1.6
t.t., d.t., a.q,
c/opc.
rodão

Clio 1.0, 4p, compl.

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

Palio EX, 1.0, 2p, !.t., d.t., v.e.
Uno Mille, Iimp. desemb.,

Gol MI 1.0, 4p
Gol MI 1.0, 2p, compl.
Goll.0
Logus
Santana GLS, 2p, compl., 2,0
Gol S, 1.6, álcool
Fusca 1500

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

Escort 1.8, 16v, 4p, compl. - ar
Escort Hobby 1.6
F-lODO, diesel, motor MWM, v.e.
Escort L, álcool, desemb., a.q.

Vectra Gl, 2.0, compl.
Gol MI 1.6, gas.
Kadett Gl, 1.8, gas.
Monza Gl 2.0, 4p, compl.
Kadett Sl, 1.8, álc.
Escort Gl , gas.
Kadett SlE 1.8 gas.
Gol Cl, 1.6, gasolina
Gol Cl, gasolina, 1.6
Monza Sl/E, 1.8, compl.
Uno S 1.3, gas.
Chevette Sl, 1.6, álc.

Opala 4cc, relíquia, gas,
Fusca 1300

VW

99
91

99
99
94
94
90
85
78

00
99
97
95
95
94
92
92
92
91

98
93
91
89

chumbo
bordô
vermelho
cinza

azul

prata
branco
azul meto
azul
prata
prata

,
bege

branco
prata
verde meto
branco
branco
prata
bordô
branco
vermelho
verde meto

FORD

01 prata

372-0676

UnoSmart
Gol16V 4p
Ranger diesel longa
Corsa Sedan 1 6
Gol Plus, bordô'
Gol Plus, prata
GolGLI
Ranger
Gol
Gol
Pampa
F·l000
Chevette Dl
Corcel1l2p
D·IO,diesel
Fusca
Corcel I
C·IO diesel reli uia

01
99
98
97
97
96
95
94

93
92
92

91
91
80
80
76
72

70

R$ 9.500,00
R$13.500,00
R$ 28.000,00
R$12.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.300,00
R$13.500,00
R$ 7.200,00
R$ 6.000,00
R$ 6.500,00
R$ 26.000,00
R$ 4.200,00
R$ 2.000,00
R$11.0bo,00
R$ 2.200,00
R$ 2.200,00
R$ 950000

98

97

96

94

92

91

89

89

89

87

86

85

78

cinza met.

vermelho
bordô
bordô

prata
azul
marrom

branco
cinza met.

bege
branco
vermelho
branco

78 branco

OFERTA DA SEIVIANA

•

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

azul G
G
G

G
G
A
G
GNV
A
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A

G

A
D
G
G
G

Mon::a SL,-E, I.H, .ilc. H6

Palio ED, 1.0, 4p
Gol Plus, 1.0, 2p
Uno Básico, 1.0, 2p
Gol ci. Cht, 1.6, 2p
Gol Cl, CHT, 1.6, 2p
Elba CSl, 1.6
Kadett, 1.8, álcool, 2p
Caravan Diplomata, 6cc
Monza, 1.8, álcool, 2p
Monza 1.8, álcool, 2p
Escort l, 1.6, álcool, 2p
Escort l, 1.6, 2p
Prêmio CS, 2p
Kombi envidraçada
Escort l, 1.6
Gol, 1.6, álcool, 4p
Opala Diplomata, 4cc
Fusca 1300l
Fusca 1500
Fusca 1300

a::ul mel.

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

Preto
Branco
Branco
Branco
Branco'
Vermelho
Verde
Grafite
Preto
Vermelho
Azul,
Azul
Azul
Branco
Branco
Branco
Azul

Bege
Branco
Branco

Scenic 16v, 1.6, compl., touro e rodas
Palio Ex. 4P. compl. ·A.c.
Ka

azulmet.
cinza 98
vermelho 97
vermelho 97

prata 96
branco 96

preta 95.

prata 95

preta 95
roxo 95
cinza 94
branco 94
dourado 94
roxo 94
verde 93
bordo, 93
vermelho .93
verde 93

prata 90

prata 89
azul 89
azul 88
branca 86/91
bege 85

preto 85
azul 72

PalioED

Quadriciclo
TipoMPI.1.9. 4P. compl.
Gol1.0 Plus

'

Ranger STX cab estendida compl.
Voyage CL 1.8. alc.
Mitsubich N-13 compl. e pers.

.

Corsa GL 1.4

EscorlL 1.6
Rorino Pick-up 1.0
ESCOrl Hobby 1.0
Corsa 1.0
Goll.0

Omega GLS, cornpl., c/teto
EscorlXr3 equipado c/teto 2.0
Gol LO
Verona GLX 1.8
Belina L 1.6
Uno cs, 1.5, equipado. banco couro
ESCOrl L 1.6

.

D-20. cabo dupla. cornpl.
UnoCS 1.3
UnoCS 1.5
Fusca 1500

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

,. .

neuccios
neste espaçol

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

I

Clio RT
Gol Plus GIII Compl.
Corsa Millenium
Corsa Wagon
Megane RN
Gol 16v compl.
Marea ELX
Ka
Tempra sx compl.
Escort 1.8, GL
Gol.l.0i
Escort IGL 1.8
Corsa Wind
Astra GLS
Tipo SLX 2.0
Vectra GLS
Monza GL 4p
Versailles Ghia, compl.
Ternpra 8v
Voyage CL
Escort L
Buggy
Honda CBX 750 Four

Cinza
Preto
Prata
Verde
Branco
Verde
Cinza
Prata
Cinza
Branco
Vermelho
Branco
Azul
Vermelho
Vermelho
Bege
Azul
Cinza
Branco
Bege
prata
Amarelo
Fantasia

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
Fj$ 6.700,00
,R$ 6.300,00
R$ 4,500,00
R$ 9.500,00

2002
2001
2001
2001
2000
1999
1999
1997
1997
1996
1996
1996
1996
·1995
1995
1994
1994
1993
1993
1991
1991
1989
1974

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocms
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

. , .

smevers

ALUGA-SE _ quartos mobiliados.
Tratar: 370-3561 cl
proprietária.

. ALUGAR _ procura-se casa pI
alugar, 3 qtos, sala, coz.,

garagem, murada. Pago fiança
de três aluguéis. Tratar: 9125-
2722.

AMIZADE _ vende-se, de

madeira, cl 70m2, terreno cl
460m2• R$ 25.000,00. Tratar:
275-6271 cl camlto.
(proprietário)

AMIZADE _ vende-se, de alv., cl
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, 239 cf
Ana. (proprietário)

ANA PAULA ._ vende-se, 4

dorm., Coajas. R$ 22.000,00.
Tratar: Rua das Flores, 239 cl
Ana. (proprietário)

BARRA DO RIO CERRO _ vende

se, de madeira, terreno
comercial cl 560m2. R$
40.000,00. Tratar: 275-0051
CRECI 1989-J

BARRA DO RIO CERRO": vende

se, de alv., cl 3 qtos e demais

dep., terreno cl 7.500m2• R$
140.000,00. Tratar: 275-0051
CRECI 1989-J

BARRA VELHA _ vende-se, de

madeira, cl 60m2, mobiliada, na
praia. R$ 11.000,00. Tratar:
371-6238. (proprietário)

ESTRADA NOVA _ vende-se, de

madeira, terreno cl 390m2, 3

qtos, sala, coz., bwc, lav. e

escritura. R$ 16.500,00. Aceita
se carro ou mat. de" construção.
Tratar: 372-3822 cl Adriana.
(proprietário)

ILHA DA FIGUEIRA _ vende-se,
mista, cl 110m2. R$
40.000,00. Troca-se por
chácara. Tratar: 370-5637 ou

9104-3835. (proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO _ vende

se, próx. Lojas Lux, mista, cl 2
quitinetes, + 3 qtos, 2bwc, sala,

f'
copa, COZ., churrasqueira,

QUINTA-FEIRA, 29 de maio de 2003

após 18hs cl Diane ou' José.

(p roprietá ri o)

SÃO LUIS _ vende-se, de alv.,
cl 80m2, 2 qtos, COZ., bwc, lav.
R$ 37.000,00. Tratar: 370-
0446. (proprietário)

SÃO PAULO _ vende-se, de alv.,
cl 120m2. R$ 60.000,QO
'negociáveis. Ou troca-se por
casa em Jaraguá. Tratar: 370-
3076 ou 9991-2356 cl
Ademar. (proprietário)

TRES RIOS DO NORTE _ vende

se, de alv., cl 130m2, de laje.
Lot. Souza. Toda pronta. R$
19.000,00. Tratar: 276-2070.

(proprietário)

UBATUBA _ vende-se, ou troca

se por outra em Jaraguá. Tratar:

Mais Qualidade
P�ra o lar e para a In_dústria
A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio. Além
de diversas outros produtos. Consulte-nos.

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

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

o melhor

Consórcio de

Terrenos, Casas,
Apartamentos,

Salas Comerciais e

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

UNERJ.
- Construção num terreno em declive com frente) pavimento e parte
de trás com 2 pavimentos. permitindo fácil ampliação.
- Excelente acabamento.
- Venda por motivo de mudança.
- Valor: R$67.000,OO
- Contatos: 91 11-0081/372-0080 cf Rafael ou Daisy

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

JOÃO PESSOA _ vende-se, de

alv., cl 53m2, Cond. Dona

Benta, lote 12. R$ 12.500,00
+ presto Aceito carro no nego
Tratar: 376-1701 cl Airton.
(proprietário)

PROCURA-SE _ casa o/ alugar,
proximidades da Vila Lenzi.

Pago até R$ 230,00. Tratar:
372-3492.

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

SÃO LUIS _ vende-se, de alv.,
s emlnova, próx. CAIC. R$
38.000,00. Tratar: 370-0446

CIO de Imóvei
'"

com pagamento só de 50%

até ser contemplado

Reformas de imóveis

i
I ®Caraguá Fuja do aluguel! Ligue-nos.
L_. .., ". 3,.1...4000. . .... ".

R: Bernardo Dornbush, 800 Jaraguá do Sul se e-mail:vendas-car@caragua-veiculos.com.br
·�*.�����tl\i§:�:'iM�!,���",����'@§i:-7- - ------r:�I�{�,_����,,��"f�""��>m, �� .,,,,,.4'4"""''''''''.,m.,,,,,_�..,,.,,__

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 29 de maio de 2003

0051 CRECI 1989-J

VILA LENZI - vende-se, mista.
Tratar: 371-7797 c/ Ursula.

(proprietário)
275-2130 ou 9112-0509 c/
Carlos. (proprietário)

VILA LENZI - vende-se, próx. Cal.
Jardini Lenzi, de alv., 3qtos, bwe,
sala, copa, 2 eoz., garagem,
quintal.R$ 55.000,00. Tratar:
371-6069. Protocolo 2063

VENDE-SE - 2 casas, de alv.,
uma c/60m2 e outra c/80m2,
muradas. Aceito Gol 97/98 no

nego Tratar: 373-2651 c/ Luiz

Rodrigues apos 18hs.

(proprietária)

VILA LALAU - vende-se, sobrado
comercial c/240m2, sendo sala'

cameretal c/ aprox. 40m2, e

residência c/ 4 qtos, e demais

dep. R$ 98.000,00. Aceita-se
casa de menor valor como parte
do pagamento. Tratar: 275-

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 CRECI
1989-J

CENTRO - vende-se, no Ed.

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

(proprietário)

CENTRO - vende-se, no Ed.

Jaraguá, c/ 3 qtos + dep.
Empregada, reformado,
mobiliado. R$ 110.000,00.
Tratar': 9963-9596 c/ 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 p/ alugar.
Tratar: 273-0270 c/ Luzia.

(proprietário)

DIVIDE-SE - apto c/ rapaz, no

centro. Tratar: 371-4364 ou

275-2979 (proprietário)

AMIZADE - vende-se, ao lado
salão amizade. Tratar: 387-
5612 c/ Reinaldo até 13hs.

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

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

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

(proprietário)

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

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

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

(proprietário)

CORREIO DO POVO 9

VENDAS/LOCAÇÕES

VOCÊ JÁ IMAGINOU SUA EMPRESA
liA MELHOR LOCA"ZAÇ�O

DE IARAGUA1

.ROY�
Lojas e Salas Comerciais

(Com diversas rnetroqens]

Consulte nossos

prazos de
pagçamento.

LOCALIZACÃO:
Rua Marechal Deodoro
do Fonseca 972- Centro

FONE: (47)275-3070
..tA 8OONSrR�l �

"Inovando Conceitos de Vida' �
JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, c/850m2, rua Vitória Pradi

s/nº. R$ 25.000,00. Tratar:

9104-1089 (proprietário)

,LOT. CASA NOVA II - vende-se,
c/490m2, terreno de esquina,
c/ infraestrutura, quitado. R$
20.000,00. Aceita-se carro no

nego Tratar: 273-0454 c/ Celso
(proprietário)

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/Santiago 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.,
ou imóvel de menor valor em'

Jaraguá, Blumenau ou Bal.

Camboriú. Tratar: (4�) 9102-
0009 c/santrago CRECI 3359/
SC

PRAIA DO ERWINO - vende-se,
casa mista, 12xl0mts, c/
varanda a 300mts da praia,
possui poço artesiano. Tratar:

373-6006 c/ Luiz ou Adelaide

ou 373-6051 c/ Graeiana.

(proprietário)

Tubular/io água quente - Churrasqueira 1111 sacnd«

Opç/io 2 pagas de gllrtlgelll
Opção gllmgcm c/dep. Priva/Ivo
COl1Jpleto sistema de segumnçll

70 meses para pagar
,

n$ 15.000,00 entrada
saldo direto cf tI Construtora

Localização do Prédio: Rua Leopoldo Ml1hnke,
Perto do Clube Beira Rio.

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

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

\

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

R. Afarechal Deodoro da Fonseca, 972
Royal Barg Cenier -laragwí do Sul- S.C

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de Vida'

/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

RIO CERRO II - vende-se, de

esquina, 1km após Chocoleite,
16x28mts. R$ 14.000,00.
Tratar: 376-3386. (proprietário)

TIFA MARTINS - vende-se,
17x18,5mts, a 400mts da
escola. R$ 8.000,00 ou aceito
moto. Tratar: 273-0862.

TRES RIOS DO NORTE - vende

se, cj 400m2, cj galpão
industrial. R$ 10.000,00.
Tratar: 276-0605 cj 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 cj
Santiago CRECI 3359jSC

VILA NOVA - vende-se, de

18.000m2, na Rua 125 -

Carlos Kupas. R$ 150.000,00
.à vista. Aceita-se 30% de entro

e o saldo em até 50 presto
corrigidas pelo CUBo Permuta
se por imóveis de menor valor
ou por veículos. Tratar: 275-

6363 ou 9102-0009 cj
Santiago ,CRECI 3359jSC

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

CENTRO - vende-se, cj 53m2,
mezanino; na rua Barão do Rio

Branco, Ed. Klein. Tratar: 371-
6709. (proprietário)

CORUPÁ - aluga-se, cf 35m2,
no centro, na Rua Hercílio Luz.
Tratar: 375-1984 (proprietário)

SALA COMERCIAL - no Ed.

Menegotti, troca-se por apto
pequeno. Tratar: 370-0103 cj'
Cecília. (proprietário)

SALA COMERCIAL - no Ed.

Menegotti, recém reformada.
R$ 22.000,00 negociável.
Tratar: 9963-9596 cj Germano.
(proprietário),

VENDE-SE - loja de confecções,
cj estoque e móveis, ótimo

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) - Garagem - 2 Sacadas - No�o
R$ 75.000,00 ,

Apartamento - 3 Dormitórios (Suíte) - Garagem Privativà - Perlinho
da Praia - Sacada com vista para oMár - Ótimo Negócio. R$120.000,00
Apartamento - Lindo Apartamento - Frente ao Mar - 3 Dormitórios
(Suíte - Closet - Hidromassagem)- Finamente Mobíliado - Linda vista
Panorâmica de todaAv. Atlântica. Apenas R$180.000,00

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

(proprietário)

ALUGA-SE - procuro pj alugar.
Tratar: 372-3464. (proprietário)

RIO MOLHA - vende-se, tipo
condomínio fechado, área de

,20.000m2 cj terreno de

1.000m2, pronto pj contruir cj
finalidade residencial e proteção
ambiental. R$ 35.000,00.
Aceito carro no nego Tratar: 370-
9172 ou 9957-2527.

(proprietárlo )

VENDE-5E - área de 20.000m2,
próx. enegia elétrica e ribeirão,
ideal pj chácara. R$
16.000,00. Tratar: 274-8013.

(proprietário)

empregos
senac

TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS
TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TÉCNICO EM ALIMENTOS

Rua Adélia Fischer, 303
,Fone/Fax: 370-025 I'
jaraguadosul@sc.senac.br

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS

�ONHEÇA OUTROS EVENTOS SENAC:
,

� EAD - Ensino a Distância; � Cursos ln Company.

QUINTA-FEIRA, 29 de maio de 2003 '

GERENTE
Schadeck Massey Telgusson, empresa especializada em agro

negócios está selecionando profissional para atuar em Jaraguá
do Sul e região. Requisitos:

.... Experiência Administrativa;

.... Experiência em Vendas; .

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

'\ -, CEP 89300-000 - AIC nepto, Pessoal.

prática. Tratar: 276-3214 cf
Angelita.

MOTO BOY - precisa-se, que
possua Honda Biz, pj atuar em
Jaraguá do Sul. Tratar: 371-
5478 cj Gilberto.

CONSÓRCIO UNIÃO - precisa-se
de vendedores externos com

experiência na área de

consórcios, ótima remuneração.
Tratar: 371-8153. TELE-MARKETING - precisa-se

cj experiência na área de

consórcio, cj telefone em casaCOSTUREIRA - precisa-se, cj

REPRESENTANtE

Macro Economia Distribuidora de Alimentos
seleciona representante comercial para atuar na

região de Jaraguá do Sul e adjacencias

Requisitos:

� Possuir veículo próprio ou moto;
� Possuir experiência em vendas.

Interessados comparecer para entrevista dia

29/05/03, quinta-feira, das 13:00 às 1q:OOhs
no Posto do Sine, Av. Getúlio Vargas, 577 -

Centro, Jaraguá do Sul. Contato com Sr.

Tomazoni.

Linux Básico é o novo

curso oferecido pela Unerj
Pelá crescente procura de profissionais capacitados para trabalhar com sistemas

operacionais de caráter livre no mercado c a necessidade dos profissionais de sistemas
de informação/computação conhecerem o sistema operacional Linux para 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 de Linux 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 c receber e
mails através doNetscape.
Público Alvo:
- Interessados em conhecer e utilizar oLinuxem computadores pessoais;
- Profissionais iniciando treinamento em Linux;
- Alunos de Sistema de Informação.
Pré-requisitos:
Conhecimentos básicos de informática.
Algumaexperiência comuso de outros sistemas (DOS,Windows. etc).
Os curso dispõem de Laboratório de informática com um computador para cada

participante e um parao instrutor, projetor multimídia, 'apostilas para os participantes e

Conexão dos computadores coma Internet.
O investimento será deRS 95,00por aluno. E o início estáprevisto 31 demaio de 2003 .

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

.�
UNERJ

Centro Unl......."6110 d. Jaroguá do Sul

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253
'extensàoeeunerj.corn.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rÂRQUITEToe'URBANISTA
1\" Carlos Alberto da Silva
� CRENSC-61723-2

CORRETOR DE IMÓVEIS - se

oferece para trabalhar em

imobiliária, possui referências
e CRECI. Tratar: 372-3922 ou

9122-4198 cl Walter.

DIARISTA - se oferece pi
trabalhar. Tratar: 371-1919 cl
Maria hor. comI.

ENFERMEIRA - se oferece pi
trabalhar, particular, cl
experiência em sistema de

plantão. Tratar: 371-3859.

OFERECO-ME - pi trabalhar
como diarista, baba ou cuidar

de idosos, tenho experiencia.
Tratar: 371-3341 recado pI

industriaiS,
edições �e terras

Procura-se pessoas
de boa atitude para
trabalho autônomo

em tempo parcial
ou integral.

Contato: 275-3122

ou 9955-9782

Jucelia.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar,
faço qualquer coisa, trabalho

de diarista, babá, cuido de,
idosos, etc. Preciso de

trabalho urgente. Tratar: 273-

1789.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar na
área de auxiliar de estilismo

ou administrativo, possuo

experiência. Tratar: 370-

4507.

SOLDADOR - se ofe'rece c/
trabalhar, cl experiência e

referência. Tratar: 274-8013.

Empresário de Jaraguá do Sul procura
comerciante ou representante para

trabalho autônomo.

I P R O C· U R A • SE,

Palestrante: Dr. Cláudio L. dos Santos (Pneumologista). Formação: UFSC (Universidade
Federal de Santa Catarina), residência: Hospital de Clínicas de Potro Alegre, membro da

Associação Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.
Convites: Receituário, Rua Reinoldo Rau, 263, sala 2, Centro, telefone 275-0764.

Vagas limitadas: Confirme a sua!

Entrada: um agasalho ou peça de roupa nova ou usada. As doações serão revertidas para a

Associação Amigos em Ação.

Palestra

"Doenças de inverno
Não deixe que elas te prejudiquem"RI:CI:ITUÁRIO

Farmácia de Manipulação

Objetivo: informar a comunidade sobre as diversas doenças existentes e o que fazer para
evitá-Ias ou controlá-Ias, pois são causadoras de grande números de óbitos no mundo.
Público-alvo: pessoas interessadas em manter uma vida saudável, evitando que as mais

variadas doenças de inverno as prejudiquem no dia-a-dia.

Dia: 29/5, às 19 horas'

tum novo une da SUIl Idal

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

17h 30 mino

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

Serviço Gratuito

o IMET Instituto Millenium de Ensino e

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

experiência na área de treinamento profissional
em Informática, Secretariado e Administração,
fornecendo mais de 15 cursos diferentes.
Atualmente os profissionais do IMET estão

buscando a Certificação Microsoft
e Macromedia.

I.
4 t;,.. -cCM"I""'� 't

Cursos eTreinamentos
Cursos eTreinamentos personalizados na área de Informática e

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

colaboradores até a escola.O IMET vai até você.
Fast Help

Atendimento realizado na própria empresa ou em casa.você
liga e solícita a visita do nosso Consultor. Dúvidas, ligue-nos.

aça o seu cadastro. quando sentir necessidade é só ligar.
Você pode adquirir quantas horas você quis

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

L+
AERO CARGO
CARGAS E ENCOMENDAS AÉREAS

't: Consórcio

Regata
�tút�te (J, methJt:-

COMPRA - VENDA· TROCA· FINANCIA· CONSÓRCIO

ir 370-5999

TABELA DE USADOS

WEB 100 Sandow OKm Vermelha
C 100 BIS KS 02/02 Verde
C 100 BIS KS

.

01/01 Azul
CG 125 Titan KS 03/03 Vermelha
CBX 200 Strada 95/95 Vermelha
CBX 200 Strada 01/01 Preta
YBR 125 E 00/00 Prata
YBR 125 KS 03/03 Prata
CBR450 SR 89/89 Branca

Virago 250 96/96 . Bordo

•

efA
8

. ,

��ÇAS - ACESSÓRIOS - OFICINA

1bdaUalt...

HOIIIM E YAIWIHA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Arthur Muller
,
/

Duas Rodas

OIGTCAR.·
(47) 371-4142

-Ha tecnologia a disposição do seu veículo"

Contamos ainda com serviço de transmissão,
motor, direção hidráulica, freios e susp�nção •

. Especializada: GM • FIAT • VW • FORD

VENHA NOS VISITAR:
Rua: Bernardo·Dornbush, 1673 - Baependi
(à 300 mt após a Marisol) - Jaraguá do Sul

SERViÇOS COM GARANTIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICOMEMORAÇÃO: A ESCOLA CONTA ATUALMENTE COM 1,3 MIL ALUNOS E 53 FUNCIONÁRIOS Unerj oferece curso de

restauro do patrimônioEEMAbdon Batista completou
68 anos de fundação, ontem

toriadores, (j) curso abat-I

dará, entre outras discipli-
nas, conservação e restau

ro I e lI; tecnologia da con.

s ervação e res tauração;
materiais em restauro; le

gislação, normas e docu
mentos; sítios e centros his
tóricos; historiografia da
arte e da arquitetura; arque
ologia aplicada à preserva
ção; estética e seminários.
Os alunos que desejarem
habilitação para o m�gis
tério superior deverão cur

sar mais 90 horas de-
- dicadas à formação didá

tico-pedagógica e apresen
tar monografia.

Inscrições e mais infor

mações podem ser obti
das no setor de Pós-gra
duação, através do telefo
ne (47) 275-8200.

}ARAGuA DO SUL - A

Unerj (Centro Universitá
rio deJaraguá do Sul) man
tém até amanhã as inscri

ções para o primeiro cur

so de pós-graduação em

Conservação e Restauro

do Patrimônio Histórico.

Com duração de 14 me

ses, o curso se inicia no dia
6 de junho e prossegue to

das as sextas-feiras, das
18h30 às 22 horas, e, aos

sábados, das 8 às ,12h30.
Eventualmente aos sába

dos, haverá aula das 13h30
às 17h30. As aulas teóricas

serão ministradas na Unerj.
As aulas práticas serão re

alizadas no Centro Histó
rico de São Francisco do

Sul. Direcionado a arqui
tetos, urbanistas, engenhei
ros, artistas plásticos e his-

}ARAGUA DO SUL - A

Escola de Ensino Médio

AbdonBatista, localizada na
Rua Epitácio Pessoa, com

pletou 68 anos de funda

ção. Durante todo o dia de

ontem, realizou-se, nos três

períodos, uma cessão cívi

ca com apresentação de

peça teatral, danças, músi-·
cas e a realização de uma

gincana educativa. De acor
do com a diretora Alvina

Boshammer, o colégio
conta atualmente com 1,3
mil alunos e 53 funcionári

os, além da equipe que for

ma a APP (Associação de
Pais e Professores) e o

CDE )(Conselho Delibe

rativo Escolar). ''A equipe
do Abdon Batista, forma
da por profissionais expe
rientes, sabe muito bem a

relevância do seu papel na
formação integral dos

educandos, 'dando condi

ções à construção do co

nhecimento através dos de

safios, questionamentos e

orientações", diz.
Alvina completa ainda

Divulgação
Alunos e funcionários integraram-se na festa em comemoração ao aniversário

minhada foi dado pelo en

tão interventor, Aristiliano
Ramos, que criou o Gru

po Escolar Abdon Batista.

Depois, em 7 de outubro
de 1933, a imprensa local
saudava o lançamento da

pedra fundamental e, final
mente, no' dia 28 de maio

de 1935; era inaugurado o

estabelecimento, tendo

como primeiro diretor o

saudoso professor Oto de

Souza Dreer. Ao longo dos
anos, a EEM Abdon Ba-

tista foi submetida às se

guintes projeções onomás-
.

ticas: Grupo Escolar Ab

don Batista (1935), Instala
ção da Escola Normal Pri
mária Complementar
(1936), Ginásio Normal

Regional (1962), Ginásio
Normal Leonor de Souza

Neves (1964), Escola Bási

ca Abdon Batista (1971),
Colégio Estadual Abdon
Batista (1981) e Escola de

Ensino Médio Abdon Ba

tista (2000). (JULIANA ERTHAL)

que a escola é a mais antiga
localizada no centro da ci

dade e comporta o maior

número de alunos que fre

qüentam o ensino médio.

"Trabalhamos na forma

ção das pessoas, não ape
nas em te;�os científicos e

acadêmicos, mas também

em bases morais, de disci

plina e de visão filosófica .

da vida", ressalta a direto

ra.

HISTÓRIA- O primei
ro passo de uma longa ca-

.

Arquivo
Aulas práticas realizadas em São Francisco do Sul

Pesquisa revela péssimo desempenho 'Idos estudantes A APAE de Jaraguá do Sul agradece
a todas as pessoas que colaboram

na compra de cartões de galeto.
Aproveitamos a oportunidade para

agradecer a todos que de uma forma

ou de outra contribuíram para o

sucesso de nosso evento. rntor

mamos que a renda líquida foi de
- R$ 10.256,00.

}ARAGuA DO SUL - O vantamento, 22% dos alu- texto duas informações uma amostra de estudantes
nível de leitura e de mate- nos não desenvolveram colocadas de maneira sepa- de todas as unidades da fe-
mática da maioria dos alu- habilidades de leitura com- rada e não identificam o deração.
nos brasileiros na 4' série do patíveis a esse patamar de tema central de um texto. Em linhas gerais, a pes-
ensino fundamental é críti- escolaridade, e 37% apri- O estudo intitulado "Qua- quisa detectou que somen-

co. De acordo com estudo moraram algumas compe- !idade da educação: uma te 2% dos alunos da 4' sé-

divulgado esta semana pelo tências, mas ainda demons- nova leitura do desernpe- rie no Nordeste têm habili-

Inep (Instituto de Estudos tram desempenho em lín- nho dos estudantes da quar- dade de leitura satisfatória;
e Pesquisas Educacionais), gua portuguesa bem abai- ta série do ensino funda- 59% dos alunos da 4' série
vinculado ao MEC (Minis- xo do desejado. mental", teve como base os têm desempenho precário;
tério da Educação), 59% Grande parte desses resultados do Saeb (Siste- 52% dos alunos da 8' série
dos estudantes apresentam alunos não consegue ler um ma Nacional de Avaliação têm mau desempenho em

níveis de rendimento esco- texto simples, como um Básica), de 2001, cujas pro- matemática, e 42% dos alu-
lar considerados crítico ou convite feito pela escola vas de matemática e de lín- nos estão em patamares
muito crítico.

I para uma festa junina. Além gua portuguesa são aplica- considerados críticos, em
De acordo com o le- disso, eles não localizam no das a cada dois anos em língua portuguesa.

OBRIGADO!

Amigos da APAE

rern Evol'-�iu, Nós 'TiilTjbem!
, )
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POR FRANCIENE FAGUNDES

Fotos: Divulgação

Em pose para a coluna, o belo casal Vaimor E. Bona Júnior e

Ellen Annuseck

Alexandro Marcos da Silva aniversaria no dia
2/6. Quem deseja muitas felicidades e sucesso

é sua mulher, Silmara, que te ama muito

BAILE
Acontece neste sá

bado, na SER Ali

ança, Baile de Rei
e escolha do Garoto
e Garota João

Rornário, com ani

mação da Banda

Paisagem, do Rio

Grande do Sul, a

partir das 22h30.

FESTIVAL
A partir do dia 10/6,
acontece, na Estân
cia Ribeiráo Grande,
Festival de Gastro
nomia. Prestigie!

o casal Luciano Schwàlbe e Lizandra Enke tem dois motivos
para comemorar: no dia 22, eles comemoraram 5 anos de
namoro, e ele também está de aniversário, hoje. Parabéns!

Suely Dumke, ao lado dos filhos, Marco Aurélio e Rafael Carlos
Benner, está de aniversário hoje. "Que o dia seja abençoado
e se reflita em todos os momentos de sua vida, com muita
saúde, amor e paz. Felicidades, Mama!" De seus filhos, Marco
Aurélio e Rafael Carlos, e sua nora, Etiene Maria da Silva

Fez votos de confirmação, no dia 20/4, Ana
Cecília Piske, filha do pastor Ingo e Alba Piske,
em Agrolândia. Ana é [araçuaense de nascimento
e enriqueceu a família Piske no dia 12 de maio
de' 1989, para !3 alegria de toda uma comunidade

CORREIO DOPOVO
.

UNIAO
Os jovens patrJcia e Jackson, ela filha
de Antonia. e Ademar Ochner, e ele,
de Elfi e Mário Glasenapp, presidente
da Associação Comercial, Industrial
e Agrícola de Guaramirim, casaram
se no dia 17, na Paróquia Senhor Bom

Jesus, em Guaramirim. Em seguida,
receberam seus convidados no Parque
Municipal de Exposições Prefeito
Manoel de Aguiar. Felicidades!

PARABÉNS!
Schirley I<reutzfeld completou 14 anos

nesta última terça-feira. Parabéns de
sua mãe, Evanir, que a ama muito.

25/5
M ari lucia S chm idt Kuster
Susana Feldens
Maria Fernanda Scaburi
Arnaldo Matoso
Jomar Verbinen
Carlos Peixel'
Guilherme Vieira Burg
Wilmar Fernandes
Claudio Roberto Selke

Aniversaria neste domingo, Celso Hille. "Celsão,
um' abração e um chopão." Esta é uma

homenagem dos seus amigos do Tiro da Sociedade
Barg e de toda a sua família, em especial da sua

mulher, Darci, e da sua filha, Andressa
/

FB Divulga1ãoJoilce Digsasz aniversariou no último sábado ,

(24), completando 21 anos

26/5
Lucienne I-Í. Leutprecht
Mario Irineu Franzner
Jonathan Eduardo Borchardt
Fabiane Finta
Denise P. Fontanive
Naldo Wille .

Marly Marlene Pieper
Patricia Daniele Drews
Solange Machado Adriano

27/5
Diego Lange
Beatriz Alves Borchardt
Célio Zatele
Maynan Gaspar
Jacques Jones Gehrke
Jaison Roberto da Maia
Marcia da Costa
Rolando H.G. Heise
Alessandra Riffel

/
M i riam Perei ra Jung
Jessica Decker
M arisa Sasse S cherer
Lucas Nort
Ricardo Luis Lemke

28/5
Patricia Cunha
Anderson Giovani Bartel
Gervasio da Silva
Cleide Lotito
Terezinha Aparecida dos Santos
Luzia Wilbert
Mario Soares Júnior

29/5
Moacir Siewerdt
Eduardo Menel
Sueli Dumke
Luciano Schwalbe
Lucilene Raasch
J osiane Rosa
M i lena Emmendoerfer da Silva
"Er lnaldo Defrein

.

Marcia S. Giesler
Lauro Winter
Geeã Manhabosco

30/5
Marilda Schwarz
Sabrina Brando I<ulik
Sidnei Wilson Zapella
Célia Fischer
Elmira Hanemann

31/5
Iria José Bortolini
I<átia Cirlene Correia Wasch
Bruna Rafaela Utech
Dra. Nidia J. Heineck
Dolores Finta
Iris F�iedemann
Gabriela Franzner
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I ACUSADO: OLIVEIRA FILHO RESPONDE INQUÉRITO POLICIAL POR DOIS HOMICíDIOS, NO MS LJF promove palestra
sobremudanças no futebolEx-agente prisional foragido

foi detido pela polícia de JS
]ARAGuA DO SUL _:_ A

L]F (Liga ]araguaense de

Futebol) vai promover
amanhã à noite, a partir das
19h30, uma palestra sobre
o atual momento do fute

bol e as últimas modifica

ções ocorridas nessa mo

dalidade esportiva, em con

texto nacional. O coorde

nador de arbitragem da

Federação Catarinense de

Futebol,]osé Carlos Bezer
ra, vai ministrar o evento,

que é d�scinado a de

sportistas, árbitros, profis
sionais de educação física e

interessados em geral. A
palestra será realizada na sala
de reuniões da L]F, locali
zada no segundo piso do

Terminal Rodoviário.
O presidente da entida

de esportiva, Rogério

Tomazelli, salienta que Be.
zerra vai abordar as últimas
polêmicas do futebol,
como a questão do estan,

to do torcedor, por exerr,

plo. "Será uma excelente
oportunidade para pessoas
envolvidas com esta rnod,
lidade tirarem suas dúvidas,
O futebol não é mais co·

mandado apenas por pre·
sidentes de clubes e entida
des porque, com a nova lei,
existe um respaldo politico
e as pessoas têm de se aten

tar a todas as modificações,
Antes muitas coisas aconte
ciam e nada se fazia, agora,

.

todos terão de prestar con

tas", destaca.
O presidente destaca

que o valor do ingresso da

palestra está orçado em R�
15,00. (FABIANE RIBAS)

]ARAG:uA DO SUL - A

Policia Militar do Município
recebeu 'denúncia anônima,
na manhã de terça-feira, in
formando a respeito do pa
radeiro de uma pessoa fo

ragida do Mato Grosso do

Sul. Para checar o comuni

cado, os policiais deslocaram
se até a Avenida Getúlio

Vargas, no centro da cidade,
e autuaram o �x-agente
prisional da Região Centro

Oeste, Lázaro Borges de

Oliveira Filho, 41 anos. Foragido foi pego caminhando no centro de Jaraguá do Sul
Segundo inforrnações

do 14° Batalhão da PM, o
acusado tinha passagem pela
policia na cidade de Doura

dos, no Mato Grosso do

Slul, por homicídio, há um

ano, e estava respondendo
inquérito policial em liberda
de. Há dois meses, Oliveira
Filho envolveu-se em nova

Arquivo

onde havia sido preso, mas

fugiu do presídio, vindo para
]araguá do Sul.

- Os familiares do acu-

quando o acusado se desen
tendeu com o parceiro, um
cirurgião-plástico mato

grossense", diz.
Os policiais efetuaram a

prisão preventiva do acusado
e o encaminharamparaoPre
sídio Municipal. ''Ele será re

cambiádo para o Estado
onde aconteceram os.crimes",
destaca o investigador.
(FABIANE RIBAS)

ele se identificou com o nome

do irmão (Rubens Eduardo

Santa Rita Oliveira), mas de

pois acabou confessando a

identidade-, diz opolicial da
equipe de investigação, acres
centado que, quando questio
nado com relação aos crimes,
Oliveira Filho nega o primei
ro, ocorrido há mais de 20

anos. "O segundo assassinato
aconteceu há dois meses,

sado estavam preocupados
com ele e acabaram entrando
em contato com parentes que
residem aqui em]araguá do

Sul, pedindo para que ele vol-
�,

tasse. Quando nos comunica-
ram, encontramos-no cami

nhando no Centro. De início

Iconfusão ematou outra pes
soa, gesta vez em Coxim,
também naquele Estado,

Preso acusado de arrombar caixa eletrônico no RS
Tomazelli diz que a palestra vai abordar polêmicas do futebol

]OINVILLE - O arrom

bador de caixa eletrônico
Giovani Laureana, 25 anos,
detido segunda-feira, num
apartamento localizado no

centro de Passo Fundo, no
Rio Grande do Sul. Vinte e

,

um caixeiros estão presos
desde que a DIC (Divisão
de Investigação Criminal) de
]oinville iniciou operação,
em dezembro, para desar-

ticular a quadrilha join
vilense. Outros dez estão fo

ragidos e um morreu:num

acidente de carro, no Paraná.
\

Laureana foi preso por
policiais civis de Sant�a do
Livramento, na fronteira
com o Uruguai, onde a

quadrilha teria praticado
três arrombamentos (Si
credi, Santander e HSBC)
e roubado cer�a de R$ 100

cha, ele teria invadido pelo
menos 40 agências bancá
rias na fronteira Oeste do
Estado e agia com Volnei

Pereira Maciel, 21 anos, e o

PM paulista Sérgio Ricardo
Pelakoski, presos anterior
mente.

A DIC foi comunicada
ontem sobre a prisão de
Laureana e está auxiliando
nas informações.

mil. O acusado circulava na

cidade gaúcha com uma

BMW e a mulher, com
uma Ibiza, ambos carros

importados. No aparta
mento, a polícia apreendeu
ferramentas utilizadas nos

arrombamentos, como pé
de-cabra desmontável,
furadeira e um macaco hi

dráulico.

Segundo a policia gaú-

LOTERIAS
Quina

concurso: 1151
23 - 30 - 54 - 57 - 67

Megasena
concurso: 466

11 - 1 6 - 28 - 29 - 30 - 45

Loteria Federal
concurso 03737 ,

1 ° - Prêmio: 72.200
2° - Prêmio: 07.171
3° - Prêmio: 37.735
4° - Prêmio: 04.242
5° - Prêmio: 53.329

Lotomania
concurso: 319

O 1 � 02 - 1 O - 21 -

23 - 31 - 34 - 36 -

50 - 52 - 59 - 66 -

70 - 71 - 72 - 78 -

85 - 90 - 94 - 00

A Prefeitura de Guaramirim adquiriu uma área com 294 mil metros quadrados.
no bairro Caixa D'Água, para implantação da área industrial do município

com investimento total de R$ 294:708,00. A primeira indústria a se

instalar na área é a Fundição SPH, de empresários poloneses, Há pelo
menos 20 outras empresas interessadas em se instalar no munlcjplo.

GUARAMIRIM
ADMINISTRAÇÃO 20., • to.�

Trabalho e Transparência
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Jaraguádo Sul classificavôle� e

11 íutsalparaaRegionaldaOlesc
.

]ARAGuA DO SUL - o

IS Município disputou a fase

Microrregional da Olesc

I_ (Olimpíada Estudantil

1- Catarinense/2003), realiza
:e da no último final de se

IS mana, em Schroeder, onde
l- participou com os times de

s vôlei feminino e futsal mas-

culino, que se classificaram

para a próxima etapa da

competição. Estas duas

modalidades se juntam às

equipes masculinas de vô

lei e tênis de campo na de

legação jaraguaense que
estará na fase Regional da
Olesc, agendada para o

período de 19 a 24 de ju-
nho, em Rio Negrinho.
Para conseguir a clas

sificação, a equipe FME/
Marisol venceu seus três

adversários - Massaran

duba, São Bento do SuÍ e

Corupá - por dois sets

a zero, e ficou em primei
ro lugar na competição de

vôlei feminino, que teve a

outra vaga conquis tada
pelo time corupaense. Sob
o comando do técnico

Gilmar Jungton, a repre
sentação de Jaraguá do Sul

atuou com as atletas Ana

Carolina, Annabel, Bruna,
Damaris, Driel1y, Lara,

"O povo que conltece
ao seu Deus se

tornará forte
e fará. proezas"

I),miel 11 32

Lucimeri, Natali, Pámela,
Tahiana, Tamires e Ta

tiane.

Também a equipe
Wizard/Ceja/FME con

quistou vaga ao ficar com

a primeira colocação do

futsal masculino, de forma
invicta, e aplicando golea
das sobre os quatro adver

sários: Corupá (7 x 1),
Massaranduba (3 x O), São
Bento do Sul (5 x 3) e

Schroeder (4 x 2). Mas
saranduba, com a segun
da colocação, foi o outro

município classificado nes

ta modalidade. Para obter

este desempenho, o treina
dor do time jaraguaense,
Augustinho Ferrari, contou
com os jogadores Bis

mark, Batatinha, Café,
Cléber, Diego, Douglas,
Gilson, Jardel, Leo, Luís,
Ricardo e Valdemar.

Atletismo, basquete,
handebol, natação, tênis de
mesa e xadrez - todas no

masculino e feminino -,
além de futsal feminino,
são as modalidades já clas
sificadas por Jaraguá do

Sul para a etapa Estadual

da olimpíada, que aconte

cerá de 17 a 27 de julho,
I

em Rio do Sul.

JESUS CRISTO
NOSSO SENHOR

Participe

II

ESPORTE CORREIO DOPOVO 11

IFUTSAL: RODADA FOI REALIZADA NAS QUADRAS DO GINÁSIO DE ESPORTES ARTHUR MÜLLER

Equipes jaraguaenses atuam

em campeonato de Blumenau I
I

]ARAGUA DO SUL - A

15" rodada do oitavo Cam

peonato Regional de Futsal
Menor, promovido pela
LBFS (Liga Blumenauense

\

de Futsal), foi realizada nas

� quadras do Ginásio de Es

portes Arthur Müller, no

Município, na tarde de ter

ça-feira. A competição en

volve equipes vindas das

cidades de Blumenau,
Schroeder, Apiúna, Indaial,
Luiz Alves, Massaranduba,
Ascurra, Penha e Jaraguá
do Sul, que disputam nas

categorias Pré-mirim (9-10
-anos), Mirim (11-12 anos),
Infantil (13-14 anos) e

Infanto-juvenil (15-16
anos). No final do ano

acontecerão os jogos na

Cesar Junkes

Atletas da equipe Infantil estrearam terça-feira no Regional

categoria Fraldinha.
Jaraguá do Sul está par

ticipando deste campeona
to - que teve inicio no dia

24 de abril - com duas

equipes, sendo duas no

Pré-mirim, e uma nas de-

mais.

O técnico Augustinho
Ferrari explica que a inten-

,

ção de incluir os atletas das

equipes Colégio Evangéli
co Jaraguá/ADV Auro

ra/FME e Infanto da

Wizard/Colégio Evangéli
co Jaraguá/FME é dar

mais estrutura aos grupos
de futsal, trabalhar a ques
tão física, técnica e tática

para que tenham condições
de disputar bem o campe
onato estadual da modali

dade nos próximos anos.

"Trata-se de um trabalha

gradativo. Hoje contamos

com nove pólos esporti
vos, onde selecionamos os

atletas que Se destacam para

ingressar na equipe que de
fende o Município em

competições fora e dentro

do Estado", diz.
A primeira fase do cam

peonato está prevista para
encerrar no dia 30 de ju
nho. (FABIANE RIBAS)

Malwee entrou em quadra ontem contra o Banespa
]ARAGuA DO SUL - De

pois de levar a ptimeira go
leada do ano, 5 a O, contra a

Ulbra, na segunda-feira, no '

Parque Malwee, a equipe
jaraguaense entrou em qua
dra ontem à noite, contra o
Barueri/Pueri, na casa do

adversário,' e acabou per
dendo, por 2 a i. Com o

resultado, a equipe gaúcha
assume a liderança isolada do
Grupo C, atingindo seis pon
tos, enquanto o elenco
catarinense permanece com
três pontos, na segunda co
locação damesma chave. Os
resultados dos outros con

frontos foram: Barueri/

Penalty/Pueri 4 x 3 Atlânti

co/Erechim (2 a 2), no Gi
násio do Parque dos

Camargos, em Barueri (SP).
No sábado, sem Fran

klin, Falcão e o técnico

Fernando Ferreti, que em

barcam com a seleção bra

sileira para um torneio na

Malásia, a Malwee joga em

Curitibanos, às 20h30, pela
Divisão Especial do cam

peonato catarinense da

modalidade.

SELEÇÃO - A seleção
brasileira de futsal embarca

para Kuala Lumpur, na

Malásia, na noite de hoje,
onde disputa o Torneio KL

World 5s. A competição, que
tem início dia 3 de junho e

segue até o dia 8, contará
com 12 equipes. O Brasil

está no GrupoA, junto com
Tailândia eÁfrica do Sul. Os

outros países participantes
são: Argentina, Japão,
Indonésia, Uruguai, Guate
mala, Malásia, Irã, Uzebe
quis tão e Inglaterra.

A seleção brasileir� será

representada pelos seguin
tes atletas: os goleiros
Lavoisier e Franklin; os fi

xos Fabiand e.Nuno; os alas
Falcão, Pablo, Neto, Ari,
Tatu e Gabriel; e os pivôs
Simi e Serjão. O ala Gabriel

,

e o pivô Serjão estão subs-

tituindo os jogadores Fini
nho eMicky, respectivamen
te. O primeiro teve proble
mas particulares e o segun
do sofreu uma contusão. O

técnico é Fernando Coelho,
o Ferreti. A comissão técni

ca conta com Aécio de

Borba Vasconcelos (presi
dente da Confederação
Brasileira de Futsal), Car-li
nhos Bittencourt (vice-pre
sidente), Rudy Antônio
Vieira (supervisor), Luiz
Roberto Vieira (preparador
físico), Marcelo Soprano
(médico) e Aristides Silva

(atendente).

Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Vaipara o Garibalcli?
Vá pe� sfal,
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I,

]ARAGUÁ DO SUL - A

LNCTM (Liga Norte

Catarinense de Tênis de

Mesa) promove neste sá

bado, dia 31, a terceira eta -

'

pa do Torneio Norte

Catarinense de Tênis de

Mesa, que será disputado
no Ginásio de Esportes
Arthur Müller. Os jogos
estão marcados para inici
ar às 10 horas, prosseguin
do até às 20 horas. Os

organizadores do evento

têm exp�ctativa de reunir

mais de cem mesa-tenistas

de Jaraguá do Sul e cida

des da região, que vão dis

putar nas categorias Pré

mirim 9 anos, Pré-mirim

11 anos, Mirim 13 anos,

Infantil15 anos,Juvenil18
anos e Adulto, com idade

livre, "todos no feminino e

masculino.

O objetivo da entida

de esportiva é dar opor
tunidade para que os

adeptos desta modalidade
possam disputar um tor
neio amador, onde os

fede-rados não podem jo
gar. O principal público
será os estudantes. "Outro

lado positivo da competi
ção é a oportunidade de

perceber novos talentos no

ESPORTE

,

Evento visa fomentar a prática desta modalidade

tênis, além de permitir que
crianças e jovens estejam
envolvidos n�ma atividade
saudável", diz o presiden
te da LNCTM, Rodrigo
Tolentino Luz.

As inscrições para o tor
nei6 podem ser feitas até

hoje, no Centro de Treina

mento de Tênis de Mesa

(que fica anexo ao Estádio

João Mzrcatto, no Bairro

Jaraguá Esquerdo), ou no

Armazém do Livro, locali
zado no primeiro piso do

Shopping Breithaupt, ao

custo de R$ 5,00. Quem se

inscrever vai, ganhar um
adesivo da Liga. Para mais

informações: 9952-8478

ou 9975-3120.

A principal equipe da

LNCTM/FME disputou o

Campeonato Estadual de

Tênis de Mesa, no fim de
semana passado, no muni

cípio de Rio do

Sul. Participaram apro
ximadamente 150 mesa-te

nistas e 15 cidades cata

rinenses, entre elas.join-ville,
Blumenau, Balneário
Camboriú, Brusque, Cha
pecó e Criciúma. A equipe
comandada pelo técnico

Marcos Albino obteve ex

celente resultado na catego
ria Infantil feminino. A atle

ta Morgana Masch con

quistou a terceira colocação,
e o destaque ficou com a

atleta Emanuella Krüger,
que sagrou-se campeã da

categoria. Nas dis�utas por
equipe, a LNCTM/FME
conquistou o segundo lu-

" Inscrições aoAberto d�Vôlei encerram hoje

COMPETiÇÃO: JOGOS SERÃO REALIZADOS NESTE SÁBADO, NO GINÁSIO DE ESPORTES ARTHUR MÜLLER

Encerram hoje as inscrições
para torneio de tênis de mesa

]ARAGUÁ DO SUL - A
FME (Fundação Munici

pal de Esportes) está re

cebendo inscrições para o

Campeonato Aberto de

Voleibol até hoje, das 7h30
às llh30 e da� 13 às 17

horas. A competição é des
tinada à atletas com idade

a partir de 14 anos a equi
pes femininas e de 15 anos

para times masculinos. Os

organizadores estão co

brando R$ 50,00 por time,
como taxa de inscrição,
verba destinada às despe
sas com' arbitragem e

premiação: troféu, meda
lha e 30 quilos de costela

ao campeão; troféu, me
dalha e 20 quilos de coste

la ao vice; medalhas e 15

quilos de costela ao tercei

ro colocado; 10 quilos de

I

costela para o quarto lugar.
O congresso técnico

ocorrerá no dia do encer

ramento das inscrições, a

partir das 19h30, na Esco
la Wizard Idiomas. O

evento será realizado no

mês de junho.
Os organizadores do e

vento salientam que ainren

ção é promover a integração
entre adepos do vôlei.

QUINTA-FEIRA, 29 de maio de 200

gar, na categoria Juvenil fe
minino, perdendo a final

para a �quipe de Rio do Sul,
por 3 a 1.

Luz diz que agora a

equipe estará se preparan
do para a Olesc (Olimpía
da Estudantil de Santa

Catarina) e Joguinhos
Abertos, que são as princi
pais competições do ano

na categoria, no calendário
da Fesporte (Federação
Catarinense do Desporto).
(FABIANE RIBAS)

•
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CORREIO DO POVO
Aqui tem informação!

Inverno Vang Fashion
A Vang Fashion está com uma belíssima coleção de artigos

femininos em lã e fios de modal, elastano e mous'se a preços especiais.
Especial também é a linha fitness com artigos para a prática esportiva

e lazer como calças bailarinas, capri, corsário, tops, bermudas, regatas,
maiôs para natação e hidroginástica, tudo em supplex, tecido que
denota conforto na prática desportiva a preços de fábrica.
Uma ótima opção para este inverno e dia dos namorados!

Rua: Max Wilhelm, 837 - Baependi - Jaraguá do Sul - se - Fone: 275-3290
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