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I Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

Fatalidade tira a vida de dois
adolescentes do Procad de JS

Funcionários e internos do Procad voltam do enterro de Simone Nascimento, que Morreu afogada junto
com o colega Jonatas Ribeiro, em acidente ocorrido na tarde de domingo, no rio Jaraguá. PÁGINA 10
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Cesar Junkes

Os recursos serão revertidos para manutenção da entidade que há 11 anos presta assistência aos

portadores de autismo. PÁGINA 6

Alxandre Bogo

Alessandro Coelho, da Apevi,
apresentou ontem, na Acijs, as

diretrizes da diretoria para 2004/

2005. PÁGINA 4

PMDB de Guaramirim
indica Bylaardt para
prefeito da cidade

PÁGINA 3

107 atletas disputam
primeira Etapa do
Tênis de Campo

PÁGINA 11

Adesc termina circuito
infanto de Futsal como

campeã
PÁGINA 12
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A inteligência, o conhecimento e

as dificuldades de aprendizagem
'MARIA IRENE MALUF

Como todos sabemos, com exceção daqueles muito

prejudicados no seu desenvolvimento mental, todas as pessoas
são inteligentes, independentemente do grau de conhecimento
que tenham adquirido. As estruturas cerebrais que permitem
ao Homem construir conhecimentos, são iguais em todo ser

humano mentalmente íntegro, apesar dos saberes serem muito
diversos. Isso porque o conhecimento não é sinônimo de

inteligência. Conhecer é poder estabelecer relações,
demonstrar, construir um pensamento autônomo a

'

respeito
de alguma coisa. Supõe raciocínio, demonstração, vai além da '

evidência, do saber. A inteligência é a capacidade de adaptação
e o conhecimento é a capacidade de estabelecer relações entre

o que é apreendido, ou seja, é o aspecto operativo da

inteligência, o qual se inicia pelas estruturas perceptivas. Até
os doze anos em média, o ser humano organiza a realidade e

depois disso começa a ser capaz de refletir sobre hipóteses.
Entretanto, as crianças com dificuldades-de aprendizagem não

aprendem como deveriam, frente às suas" potencialidades, ou
seja, não estabelecem com facilidade as relações' entre O saber:
não conseguem desenvolver o conhecimento da maneira
esperada pela família, pela escola e por elas mesmas. Elas

parecem se contentar em constatar o real, a evidência, não
construindo estruturas de organização do conteúdo, relações
parte todo, a seqüeciação dos fatos, suas causas e

conseqüências, sua classificação. Muitas crianças com

dificuldades de aprendizagem, não são capazes de construir
uma estrutura de pensamento a partir dos dados que percebem
da realidade que as cerca. Outras; constroem imagens
singulares a partir de suas percepções, mas não estabelecem
relações entre esses objetos. Sã<=) aquelas que decoram mas

não são capazes de explicar algo aprendido. Não usam as

operações mentais, como seria de se esperar para sua faixa
etária e condições pessoais. Tais crianças, só sabem as coisas
de forma superficial, não as conhecem e portanto têm sua

capacidade de aprendizagem alterada. Cada, idade comporta
um grau diferente de estruturas mentais que vão facilitar o
desenvolvimento do conhecimento através dos conteúdos
dados pelos professores nas escolas. Mas quem aprende e depois
conhece é o aluno. Crianças não se tornam aptas a pensar e

conhecer apenas registrando fatos, mas quando podem por si,
explicar esses saberes. Ao nos propormos, como profissionais
especializados no trabalho com crianças e adolescentes com

problemas de aprendizagem, a rever a história de nossos

pacientes em seu trajeto de vida, percebemos uma mescla
intensa de influencias, determinando esse estado de dificuldade
no seu desenvolvimento. Analisamos não só as variáveis

procedentes de causas biológicas, cognitivas e psicológicas
inerentes a essa criança, mas também as características de sua

família,das escolas que freqüentou e do ambiente onde foi
criado. Partimos do pressuposto de que não existe uma mente
sem o organismo e sem uma história por ele vivida no 'seu

meio social. Trata-se de variáveis interdependentes, mas que
por si só já são bastante complexas. Não se pretende mais hoje
em .dia, discutir se é o meio ambiente ou o organismo que
determinam o aparecimento das dificuldades de aeendizagem,mas sim de pesquisar quais fatores de um ou de outro estão

presentes em cada caso e como se relacionam entre si. Por

isso, a intervenção psicopedagógica, quando necessária, deve
,

ser realizada o mais precocemente possível, para que alterações
percebidas nos processos de aprendizagem inicial, não
prejudiquem o aprender e o conhecer de nossas crianças ao

longo de suas vidas.
'

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

gramaticais necessanas.

Solidariedade em pauta

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

Este finalde semana assistimos,
no conforto do lar e um tanto

quanto pasmos, um fenômeno
metereológico inédito no Brasil

que dejxou um rastro de

destruição em 23 municípios do
Sul de Santa Catarina e em

Torres, litoral Norte do Rio

Grande do Sul. Ventos de até 150

quilômetros por hora destruíram
500 casas, atingindo pelomenos
20 mil pessoas, arrancando

árvores, interrompendo
rodovias, provocando uma

morte e deixando 74 pessoas
feridas. O vento também

danificou as linhas de

transmissão elétrica e de

comunicação isolando sete

cidades, deixando 11 mil pessoas
sem telefone. Na região agrícola,
as plantações de milho, feijão e

arroz foram as mais atingidas.
Por volta das 3 horas da

madrugada, as rajadas de 150

km/h, levaram pânico e

desespero amilhares de famílias.
A tranqüilidade só retornou a

região por volta das 7 horas,
quando o vento já era mais fraco
e não passava dos 60 km/h. Só
com o amanhecer é que se teve

a exata noção do prejuízo. Casas
destelhadas, árvores arrancadas

rE' -

h'
'

nquanto nao a uma

política de respaldo
para as vítimas dessas

catástrofesprovocadas
pela natureza, a
solidariedade da

população ainda é o

melhor caminhopara
essas pessoas. ...J

e famílias desesperadas tentando
reconstruir o que foi perdido. Até
hoje as calamidades naturais se

resumiam praticamente às

enchentes e às secas. Com o

ciclone Catarina, o Estado

enfrentou pela primeira vez uma
catástrofe natural perigosa por
sua intensidade e ineditismo.

Na manhã desta segunda-feira
municípios semobilizaram para
arrecadar donativos às famílias.

Prova de que em matéria de

solidariedade o povo catarinense
não deixa nada a desejar. Em
J;,traguá do Sul a Secretaria de

Desenvolvimento Regional em
parceria com as unidades do

Corpo de' Bombeiros de

Corupá, Schroeder,
Massaranduba, Guaramirim e

Jaraguá do Sul está angariando

CORREro DO POVO Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel
'Publicado desde 1919

----------------------------------------�---------==-------------�_.�

REDAÇÃO E OPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraçuá do Sul - SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.
E�mails: comercial@jornalcorreiod\)povo.com.br
redacao@jOrrialc6rreiodopovo.com.br'

.

IMPRESSÃO: GRÁFICA E �DITORA CP LTDA.: Rua walter

Marquardt, 1.180 - C E P - 89259-700 - Cx: 19 - CEP

'8925,1·970 '-

.

Jaraçuá do Sul se

graficacp@terr�;cof:n.br· Fax: 370-0816

material para levar a I
�esabrigados. I
E necessário que n

Isensibilizamos e nesse momen

Iajudemos ao próximo. Colchi
roupas e alimentos não perecív
podem ser doados e levados I
corpo de bombeiros,

atingidos equivalem a quase Itotal de Casas do município
Jaraguá do Sul. Por isso to

ajuda será bem recebida pc

população que vai precisarmui
mais do que isso, principalmen
no que diz respeito a materia
de construção. Embora

bancos já acenem com

possibilidade de liberar Fundo
Garantia e outros créditos pa
a reconstrução, é preciso u

ajuda imedi�ta para estas famíli

que dia após dia precisam d

comida e vestimentas.

Enquanto não há uma politica
respaldo para as vítimas des·

catástrofes provocadas pel
natureza, a solidariedade d

população ainda é o melho
caminho para essas pessoa
Muitas circunstâncias adversa

corno essa ainda pode
acontecem em nosso estad

portanto quem pode precisard
ajuda numa próxima vez é voe
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A redução do número de vereadores nos municípios

�o Estado, definida por decisões judiciais e acordos

lotermediados pelo Ministério Público de Santa

Catarina (MPSC), não se altera com a tabela

ipresentada p�10 Supremo Tribunal Federal (STF) esta
lemana. Ao decidir o limite de cadeiras na Câmara

Municipal de Mira Estrela (SP), no dia 24 de março,

o STF também adotou um critério de

proporcionalidade de vagas para as diversas faixas

populacionais previstas na Constituição Federal (CF).
"Esta decisão não tem efeito vinculante, por isso não

ifeta as sentenças e liminares concedidas em Santa

Catarina, mas será um parâmetro importante e um

referenciál seguro a ser adotado, pois o STF é o

intérprete da Constituição", explicou em entrevista

coletiva sobre o assunto o Procurador deJustiça Basílio

a Elias De Caro, Coordenador-Geral do Centro de

Apoio Operacional da Moralidade Administrativa

n (CMA) do MPSe.

SEMINÁRIOS SOBRE POLíTICAS DE CRÉDITO RURAL
S Por solicitação do deputado estadual Dionei Walter

loa Silva, a Comissão de Agricultura e Política Rural

oa Assembléia Legislativa vai promover uma série de

seminários no estado sobre "Politicas de Crédito Rural

em Santa Catarina". Ao todo serão realizados seis
De

ui Iseminários regionais, nas cidades de São Miguel do

m Oeste, Chapecó, Concórdia, Canoinhas, Lages e

Jaraguá do Sul. Os seminários vão acontecer entre os

meses de abril e julho. O calendário será elaborado

n pela comissão nos próximos dias. O objetivo do

D seminário é avaliar a implementação das politicas de

�a crédito rural rio estado. A comissão vai coletar

I sugestões para falicitar as operações de crédito rural e

elaborar um relatório com avaliações e sugestões, que
poderão servir de subsídio na elaboração do futuro

Plano Safra do governo federal e na definição das

políticas agropecuárias desenvolvidas pela Secretaria

el da Agricultura e Política rural de se.

d

00 SABADÃO CULTURAL DO PT
A partir deste mês, a Prestação de Contas nos bairros,

a atividade mensal realizada pelo PT desde 1993, passa
a ter uma abordagem cultural. O novo projeto chama

se "Sabadão Cultural" e tem por objetivo reunir os

tatentos culturais do próprio bairro em várias

apresentações oferecendo à comunidade uma ampla
programação de lazer e, ao mesmo tempo, divulgar
Os trabalhos dos vereadores e deputados do partido.
A estréia do Sabadão Cultural será no sábado, dia

27, das 9 às 13 horas, no Centro de Pastoral da

Paróquia São Paulo Apóstolo, no bairro Comasa. Na

programação, música, recreação infantil, contação de

histórias e exposições,marcarão o evento. O professor
e diretor de teatro Silvestre Ferreira, que mora na

COmasa há mais de 10 anos, estará apresentando a

Trupe Camaleão, com a peça "Contando os direitos

da criança e do adolescente".

POLÍTICA
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,

a

derança que for unir-se com
o PT, o partido dos Tra

balhadores não abre mão de

algumas de suas bandeiras

históricas, como o orça
mento participativo, por
exemplo. "Essa meta é uma

das quais vamos brigar para
ser contemplada de qualquer
forma, pois é sucesso total

em todas as cidades em que
se aplica.

A comunidade tem

direitp de saber onde os

recursos estão sendo in

vestidos", opina. No pró
ximo sábado, dia 3, as

lideranças petistas vão se

encontrar novamente para

"Vamos negociar com

outras lideranças porque o

que importa é o desenvol

vimento d� Guaramirim e

não o benefício de um ou

outro. Mas, de qualquer
forma, o "RMDB não abre

mão da cabeça de chapa.
Sabemos que os demais

partidos estão com a mes

ma i�posição, mas acredi
tamos que essa posição está

mais favorável para nós",
enfatiza.

Também programada
para o encontro de sexta

feira a discussão sobre o

plano de governo. Na

ocasião, serão montados os

I REUNIÃO: FILIADOS ENCONTRARAM-SE NO FINAL DE SEMANA PARA DEBATER�M AS POSSíVEIS COLIGAÇÕES

Alexandre Bago

Reunião do final de semana apresentou números favoráveis sobre o PT

mês de junho para firmar

alianças. O que o PT jáde
fmiu é que não abre mão

da cabeça de chapa",
enfatiza.

A definição dos nomes

para a pré-candidatura de

pende dás estratégias do

partido e das coligações.
"Temos de pensar em

nomes expressivos tam

bém para vereadores",
salienta. As indicações
possíveis a serem avaliadas

são de Evaldo Junkes,
Charles Longhi, o agricultor
Jaime de Ávila, e o co

mercianteJairJosé Pereira.
Independente da li-

nados (dez homens e

quatro mulheres), confor
me a lei. "Na oportuni
dade, vamos começar a

conversar sobre as pessoas

que estão mais bem cota

das a concorrer à verean

ça", diz.
Duran te a reunião

também será formada

uma comissão responsável
pelas negociações de ali

anças partidárias. O can

didato a prefeito mencio

na que a tendência dos

pemedebitas é mai(s de es

querda, salientando a

possibilidade de coligar-se
com o PT, PPS e PSDB.

aprofundar as políticas de

aliança..
CURSO No

encontro de sábado foi

mencionado o' Curso de

Formação que acontecerá

em Jaraguá do Sul, no 17

de abril, das 09 às 16 horas,
no sindicato do vestuário,
onde participarão prin
cipalmente os membros do

GTE do.município e os pré
candidatos de Guaramirim.

Objetivo do curso é bus-car

subsídios para montar o

Plano de Governo e pre

parar os possíveis candi

datos para a disputa.
(FABIANE RIBAS)

Nilson Bylaardt é candidato a prefeito pelo PMDB
grupos temáticos por áreas

específicas para- que cada

representante faça um le

vantamento do que é mais

prioritário na cidade. "Nós
pretendemos valorizar o

cidadão, rebuscar a dig
nidade e retomar o desen

volvimento econômico",
diz. (FR)

PT de Guaramirim aberto

aliança comPMDB,PSDB e PPS
GUARAMIRIM�Mais de

20 integrantes do GTE

(Grupo de Trabalho Eleito

ral) reuniram-se na câmara

de vereadores doMunicípio
este final de semana para
debater questões relaciona

das às eleições deste ano. Na

oportunidade, foram apre
sentados os números da

eleição de 2002, com intuito

de demonstrar que o

Partido dos Trabalhadores

conta com boa votação na

cidade para o pleito de 2004.
Com os índices, os petistas
certificaram-se de que o

partido tem chances reais de

disputar, mesmo em chapa
pura, segundo informações
do presidente do PT,
Charles Longhi.

Sabemos que

competir sem estar aliado a

outras lideranças tornamais
difícil eleger-se, mas conhe
cemos o potencial e a aceita
ção do PT aqui na cidade.

De qualquer forma, o parti
do está aberto a conversa

ções com o PMDB, PSDB
e PPS, vamos avaliar os

projetos e tentar unir forças
-, destaca, enfatizando que
uma possível coligação com
o PSDB dependeria da

aprovação do diretório

estadual. "Essas negociações
fazem parte do processo

eleitoral, mas ternos até o

GUARAMIRIM - O

encontro do PMDB reali

zado ontem à noite definiu

a indicação de Nilson

Bylaardt - único nome

que concorreu ao cargo pelo
partido - como candida

to a prefeito às eleições
d�ste ano. Bylaardt diz que
nesta sexta-feira será reali

zada uma reunião da exe

cutiva municipal, a partir
das 19 horas; para começar
a trabalhar a nominata dos

candidatos a vereadores.

Ao todo, o PMDB conta

com 20 indicações possí-
\
veis, sendo que destes

apenas 14 serão selecio-

•.plmo.ünc�,yl.t.,.,l",

'65mnju6!c.·/ji't"f1/,/",iiJulJl{

370-1414
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I APRESENTAÇÃO: ALESSANDRO COELHO FALOU ONTEM, NA ACIJS,SOBRE AS AÇÕES FUTURAS APEVI

Diretoria da Apevi apresenta
diretrizes para este mandato

]ARAGuA DO SUL -

Aumentar a receita com e

quilíbrio financeiro; melho
rar a gestão de associados e

clientes, promover ações e

eventos para o fortaleci
mento das pequenas empre
sas, ampliar os benefícios
dos associados e estruturar

o sistema de gestão para
excelência são as diretrizes

estratégicas da recém em

possada diretora da Apevi.
O presidente da entidade,
Alessandro Coelho e o vice

presidente, Márcio Manoel
da Silveira participaram da
reunião semanal da Acijs (
Associação Comercial e

Industrial deJaraguá do Sul)
realizada ontem, para fala
rem aos associados sobre os

planos que a entidade traçou

para este ano e o ano que
vem.

De acordo com Coelho,
a nova diretoria tem por
objetivo final ser excelência
estadual no que se refere ao

apoio às micro e pequenas
emprésas deJaraguá do Sul.
A missão da Apevi, con
forme salientou o presi
dente da entidade, será a de
fomentar a auto-sustenta

ção, a união e o fortaleci
mento dos associados atra
vés da promoção de me-'

lhoria da gestão, pela repre
sentação e por ações concre-

Alessandro apresentou as diretrizes de seu mandado na Acijs
César Junkes

tas em defesa de sua causa.

Na projeção de Coelho,
estão previstas ações especí
ficas com o objetivo de au

mentar a receita com equilí
brio financeiro, como a

conquista de novos sócios,
novas parcenas, novos pro
dutos, além da realização da
Expo 2004 e patrocínios.
No que se refere ao objeti
vo de fortalecer as micro e

pequenas empresas através

de eventos e ações, a nova
diretoria da Apevi ptetende
dar continuidade ao projeto
Apevi nos Bairros, realizado
com sucesso durante todo
o ano passado, incentivo
para a incubadora industrial
.e a recente implantação do

curso de pós-graduação,
além de representação em

diversos comitês e conselhos.
A melhoria de gestão de

associados e clientes está

vinculada, de acordo com

Coelho, com algumas ini
ciativas simples, como o

planejamento evolutivo de

capacitação, cursos, pales
tras, visitas técnicas e con

sultorias, "Sentimos que
muitas empresas fecham

porque não têm condições
'

de fazer a gestão' com
ferramentas eficazes. Sabe-

'

se que 73% morrem até o

terceiro ano de atividade

por falta de capacitação dos
empresários", argumento o

presidente da Apevi.

Ainda de acordo com

Alessandro Coelho, estão
previstas reuniões de sensi

bilização, formação de

equipes de trabalho, capa
citação dos critérios do Prê

mio Nacional da Qualidade
para executivos e prepa
ração da entidade para as

visitas dos examinadores.
"Nossa missão é elevar a

qualidade e a vida das pe

quenas empresas através de

ações que beneficiem o

conjunto dos associados.'

Vamos nos candidatar ao

Prêmio Nacional de Qua
lidade e empenhar nossos
esforços para chegar onde
planejamos", resume Coelho.
(MARIA HELENA DE MORAES)

Estudo do Serasa revela aumento do número de falências
Brasília - O número de

falências decretadas em

fevereiro de 2004 aumen

tou 52,8% em comparação
ao mesmo mês do ano

passado, revela estudo na

cional da Serasa, maior
empresa do B,rasil em

informações e análises
econômico-financeiras para

apoiar decisões de crédito
e negócios e referência
mundial no segmento.

De acordo com a

pesquisa realizada por dias

úteis, dado que o Carnaval
em.2003 foi em março e

em 2004 em fevereiro, fo
ram decretadas em feve
reiro deste ano 324 falências,

com média diária de 19,1,
documentos, e no segundo
mês do ano passado, 251
falências, representando
média diária de 12,5
documentos decretados.

O volume de requeri
mentos de falências em

fevereiro deste ano apresen
tou acréscimo de 2,0% em

telação ao mesmo mês do
ano passado, pela média
diária. Foram requeridas em
fevereiro de 2004, em todo

o país, 1.408 falências, com
média de 82,8 documentos

contra 1.625 no segundo
mês de 2003, com média

diária de 81,2 documentos
de falências requeridas.

Pesquisa realizada pela Fiesc com 362 empr
revelou acréscimo de O,�O% no nível de empr
industrial em fevereiro. Foram abertos 589 nOI

postos de trabalho, resultado de 5.516 admiss'
e 4.927 demissões realizadas no decorrer do m

O maior volume de contratações foi observ
nos segmentos Alimentar, Têxtil, Metalúrgico
Mecânico. Material de Transporte, ao contrá

registrou significativo número de demissões (93
Nos dois primeiros meses de 2004 foram 2,2

empregos a mais nas indústrias pesquisad
correspondendo a um crescimento de 1,15%
contingente de trabalhadores do início de janei
ao final de fevereiro. Em termos absolutos, de
se destacar indústrias Alimentares ( mais 1.0

vagas), Têxteis ( 541) e ás Madeireiras ( 480).
indústria do Material de Transporte fechou 8

postos de trabalho no bimestre em função
demissões ocorridas em uma grande empresa a
setor. Em termos relativos, o principal aumen

de quadro foi obser�ado no segmento de Couro
Peles e Produtos Similares (9,22%). Neste mesm

período do ano passado houve incremento d

0,99% no quadro das empresas, correspondend
a 1.816 vagas a mais. Em 12 meses, as mesm

indústrias elevaram seu quadro 4,51%
significando 8.353 postos de trabalho a mais,

maior número de contratações aconteceu n

segmento alimentar. '

POSSE
A Associação Comercial, Industrial e Agrícola d

Corupá promove hoje solenidade de possa da nor

diretoria, que será presidida' por Herrman

Suesenbach. A solenidade de posse está marcad

para às 20 horas, no Centro Empresarial d

Jaraguá do Sul. Na oportunidade, acontece aind
a prestação de contas do mandato 2003, relatóri
de atividades, entrega de premiação por parte d

Prefeitura para as empresas de destaque n

movimento económico de 2002. Após o evento,

será servido jantar por adesão no restaurante d

Tureck Garten Hotel.

Cotação de ontem
Compra
2,9360
2,9400
2,8600

Venda

2,9380
3,0300
2,9600

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

A cozinha oficial
da casa do BBB4

r�p. I-Der Im
Valorizando seu estilo de vida.

Alhanáafo R...., 1457 • Centro. Gu.,.mirim 37,3-0317
www.cozinhasberlim.com.

r
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pr �GASALHOS
pre Com a proposta de auxiliar na arredacação de
GO\

1 d'
.

id d
-

d. roupas e ca ça os para a comum a e carente e
ISS'

I lU Jaraguá do Sul e região, a Câmara da Mulher

tva Empresária. da Acijs/Apevi está apoiando a

;ico Campanha de Arrecadação de Agasalhos para
tá Mulher Carente, promovida pelo Hiper e

93 )upermercados Breithaupt S.A. As doações
2.2 rodem ser feitas até amanhã, nas sedes do Hiper

'

id
e Supermercados Breithaupt, em Jaraguá do Sul

lo
e Guaramirim. Outr�s informações sobre a

Ile[ campanha podem ser obtidas com Pedro Lopes
a .

. 0 oe Oliveira, no setor de Marketing, da Rede

I), Breithaupt, através do telefone (47) 372-9986

8 ouvia e-mail: marketing.pedro@breithaupt.com.br;
ena Acijs, com Geovana, no 275-701 Q.

1 d

:nt GUARAMIRIM 1
ro A Secretaria de saúde de Guaramirim está
:rn rrogramando uma reunião macrorregional com
d

Iprodutores rurais e o departamento de Vigilância1d
)anitária Estadual sobre manuseio das conservas.

n

% A diretora da Vigilância em Florianópolis, Raquel
!Ribeiro Bittencourt virá ao município para falar

n sobre as mudanças na legislação e as exigências

Irara a implantação deste tipo de indústria. Raquel
,falará também sobre a comercialização
Idandestina e as penalidades. Guaramirim conta

d I

lcom cerca de 15 produtores de conservas.
,v

� IGUARAMIRIM 2
I

1 A partir de abril o mumclplO de Guaramirim

lançará um edital para contratação de Agentes
Comunitários de Saúde, para preenchimento de

mais 14 vagas. Atualmente a Secretaria de Saúde

!conta com 16 agentes.
.

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura

para sempre."

REUNIÓES:

�l_'l..:MIl...
4a Feira - 19h30 - ENSINO

&Dlliil'Tôjl\_liltôà\DiDliBl
PARTICIPE!

2 Coríntios 9:9

Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi / Jaraguá do Sul - se

Fone: (47) 370-6180
www.casadeoracao.com

o, que gosta de chegar ,�_ªte Mercúrio, planeta das
ê fados os meios ligados à

movimento Retrógrado.
I até 30/4, de modo que

negócios, podem ficarmais
as. Chega de converso e dê
di pendências paro que não

se pendurem e se enrolem ainda mais.

Câncer - Vamos lá, agilize-se, mexa suas pinças
e produza bastante no mundo lá fora, agora!
Me rogradação entre 6/4 e

30/ stcnte tempo poro ficar
e sua conchinha. Talvez
s não dêem resultados

ar faz parte do tenacidade

GERAL
redacao@jornalcorreiodo"povo.com.br

IDIVERSÃO: CONTADORAS DE HISTÓRIAS LEVAM CARINHO E DIVERSÃO ÀS CRIANÇAS INTERNADAS

Histórias que alegram a alma
levam diversãoe

}ARAGUÁ DO SUL -

''Ver o brilho nos olhos

das crianças é o que mais

nos motiva a continuar

fazendo este trabalho

aqui na ala pediátrica". A
afirmação é da coordena

dora do projeto Canto do �

Conto, Carmem Maria

Vailatt. Ela e outros

parceiros da fundação
cultural (biblioteca públi
ca, arquivo histórico e

museu histórico) desen

volvem desde o ano pas
sado um trabalho de

contação de histórias in

fantis e têm ainda o apoio
do Grupo de Voluntárias

da Ordem Auxiliadora

das Senhoras Evangélicas
(OASE).

O Canto do Conto

retornou ao segundo ano

de atividades na última

terça-feira na ala pe
diátrica do hospital Ja
raguá. Durante uma hora

a dupla de "atores" en

ttetem os pequenos', le
vando um pouco de

diversão e cultura. "Estar

internado é muito com

plicado, principalmente
para as crianças que
naturalmente já têm uma

energia e não gostam de

ficar deitadas. Então

uma vez por semana

procuramos ficar com

eles contando histórias e

fazendo com que eles

participem, namedida do

'-

as
•

crianças

Coãtadoras de histórias se, caracterizam de personagens infantis levando diversão
Alexandre Buço

possível, das brincadeiras
e dessa questão lúdica,
com brincadeiras de

. fantoches, com bolinhas

de sabão, entre outras

coisas", afirma Carmem ..

Os pais não só con

cordam como incenti

vam a idéia .. Liane Pereira,
quemora no bairro Estra

daNova, está com o filho

Ismael, 4 anos, internado
na ala pediátrica. Para ela

esta participação das
contadoras de história é

muito boa para animá

los. "Gostei muito de vê

las aqui porque dão um

pouco de alegria para
eles, além de ser um in

centivo para a recupera
ção", argumenta a mãe

que notou a alegria do

filho diante da brincadeira

O adolescenteRomeuReis,
12 anos, esteve internado

em hospitais em outras

cidades e gostou da sur

presa. ''Achei bem legal e
divertido. É chato ficar

aqui porque não se tem

nada para fazer no hos

pital", diz o menino. A

mãe de Carlos Richard

Martini, 10 anos, diz que
este é um momento de

entretenimento para as

crianças. "É tão difícil vê

los tristinhos, só assistindo
televisão. Pelo menos

durante uma hora elas

vêm e trazem um pouco
de alegria para as crianças",
diz Terezinha que mora

no Jaraguá Esquerdo. A
menina Samanda David,
.de 9 anos, ganho,u uma

revistinha e se mostrou

mais animada depois da

visita das .contadoras de

histórias. O pai, Silvio
David, também se sentiu

feliz com a presença delas.

"Ê bom ver um sorrisinho

no rosto deles: Porquepor
um momento eles esque�
cem a dor e se distraem

um pouco já que hão po
dem sair da cama", diz.

Segundo Carmem, a

iniciativa teve repercus
sãomuito positiva no ano
passado junto à cornu-

,

nidade. ''Nós procuramos
levar entretenimento e

cultura às crianças atra

vés de contação de his

tórias infantis, brinca
deiras, muita criatividade

e bom humor das pessoas'
envolvidas com a apre
sentação. O Canto do

Conto visa transformar a

internação hospitalar da
criança num momento

mais leve,' agradável e

alegre", finaliza a coor

denadora. (CELlCE GIRARDI)

os e sonecas 00 sol, convém
-

Libra - Caso vçx:êtenha algumaquestõo de urgência Sagitário - Embora seja importante acelerar, Aquário - Voltar-se para o futuro é do natureza

momento. Revise seus planos menos extrema, mos de grande produzir cluir pendências antes do
.

aq�gggOO,�anê\�vimentosdo céu sugeremngo prazo. e movimente-se, encaminhado ou solucionada, dia 6/4, q fico Retrógrado, evite qu�:Y&tâ1fjtf(i�sejte no momento presente
sslvel. Se quer que tudo ocorra a área profissional e outras alguém no meio de e s assuntos terrestres,
, dê o arranque e uma boa f o ligadas à palavra falada leio os sinais (de i ercúrio estará em

negócios, contatos, papéis e e eSlior;p:9_d�"tlyerG�wa diminuição no ritmo dos ,ten a cautela com o que diz às 30i4 e os coisas tendem

icoçôo antes do dia 6/4. pr021!ss'gsne'n1r'ê g71i\t30/4. Providências já. que assino embaixo: pense bem o [icor rnois lentas e enroladas, o que pode mexer

'Virgem
.

organizado como você, uma Escorpião - Seu regente Mercúrio, planeta elos ,
novos compromissos. com seus nervos sensíveis. Mãos à obra.

informação precioso: no dia 6/4 seu regente comunicações e de tados os meios ligados à pclovro, Capricórnio - Você não gosta de ser apanhado Peixes - Nõc deixe poro depois o que você pode
Me ..

ovimento Retrógrado, que dia movimento Retrógrado. E assim desprevenido, não é? Antene-se: entre 6/4 e 30/ ue seus planos aconteçam
penado, os coiscs domundo vai, fé 30/4, de modo que tais áreas, 4 ró em movimento Retrógrado. As Antecipe-se, faço o que der
s e tudo o que é ligado à inc1 s, podem ficar mais vagarosas e c unicação, papéis, transações, ligado o palavra falado ou
lodo,andam mais lentas ou e converso e dê os finalmenfes ão ficar devagar-quase- especial e atuação

em para que não se pendurem e se tos a fazer, ligue já, pois sem demoro ou rodeios.
u tempo render. encontrara sujeito. Largue Pr lugar à prova de distrações
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ISOLlDARIEDAD'E: AMA REALIZA EVENTO PARA ANGARIAR RECURSOS PARA ENTIDADE Sinte de Jaraguá do Sul

contra agreve dos professorHappy Hour de Páscoa da Ama
acontece' amanhã no Bae endi

fício seja estendid
todos os servidores
rnagistério, ativos, in
vos e funcionários
escolas, 50% de h
atividade para prob
sores das séries iniciai
40% para professores
quinta a oitiva série
ensino médio e eleiçõ
diretas para escolha
'diretores de escolas,

categoria também

posiciona contrária

municipalização do e

sino. A assembléia re

zada semana passada t

parte de um calendário

mobilização, praticad
.

em todo o Estado.

Ainda de acordo co

Camargo, o Sinte re�
nal pretende ainda reunir

se com a gerência deEd

cação da Secretaria d

Desenvolvimento Re�o·
nal para discutirem sobre'

situações especificas de

Jaraguá do Sul e Região,
como o déscumprimento
da legislação no que se

refere a hora atividade do

professor. "Queremo!
uniformizar os proce-di
mentos. Em algumas uni

dades de ensino os pro
fessores estão send'

forçados a trabalhar rnsi
horas do que o estipulad
na lei. A legislação prevI
que' todo professor deVI

destinar 25%, do sei

tempo para o planeja
mento pedagógico. Se

escola não' oferece coo

dições, o professor dev

ser dispensado, ma

alguns diretores não estãl

cumprindo com o qu
determina alei", resumi
(MARIA HELENA DE MORAES)

}ARAGUÁDO SUL-No
dia 10 de abril aproxi
madamente 40 profes
sores, representantes de

14 escolas estaduais de

Jaraguá do Sul e Região
participam, em Florianó

polis, da assembléia geral
estadual promovida pelo
Sinte (Sindicato dos

Traba-lhadores em Edu

cação). O coordenador

regional da entidade,
Sebastião da Silva Ca

margo, informa que a

comitiva de Jaraguá do

Sul vai levar a proposta
de um dia de paralisação,
contrariando a intenção
do Sinte estadual, que
tem acenado para a

possibilidade de uma

greve. "Consideramos,
que a paralisação por

tempo indeterminado
não é a melhor opção,
pelo menos por enquan
to", pondera Camargo.
A decisão de não

fazer greve foi tomada

durante assembléia geral
extraordinária realizada

semana passada pela
coordenação regional do
Sinte, quando foram

discutidas as questões
salariais da categoria e as

condições de trabalho.

Entre as reivindicações
que a categoria vai levar

para a assembléia esta

dual, Camargo cita a
\

incorporação de 430/0

para o salário do magis
tério, piso de dois salários
mínimos para serventes

e merendeiras. Equipa
ração. do valor do vale

alimentação ao dos fun

cionários do palácio Santa
Catarina e que o bene-

}ARAGUÁ DO SUL - A

AMA (Associação Ami
gos dos Autistas) realizará
amanhã, das 17h às 22

horas o Happy Hour de
Páscoa, no Clube Atlé

tico Baependi. O evento

tem como finalidade

anganar recursos para a

associação, que sobrevive

da, 'ajuda efetiva dos

empresários e da pre
feitura municipal através
de doações em dinheiro

ou de materiais, além da

ajuda de outras entidades.
"Buscamos através de

alguns eventos conseguir
recursos paramanternossa

entidade e desenvolver
nossos trabalhos", explica
a presidente da entidade

Carla Haake Mayer.
Tradicionalmente a

entidade realizava o Café

de Páscoa, mas que na

concepção da presidente
I

o horário e a denomina-
I

'

ção colocavam algumas
restrições aos participan-

<,

tes."Com o Happy Hour
o horário se estendeu e o

o

Entidade procura estimular socialização dos portadores de autismo

cerebral do autista. Para

tanto realiza atividades

internas e externas, como

equoterapia, ginástica e

atividades aquáticas. "A
AMA tem como objetivo
proporcionar um at�n
dimento adequado, atra
vés de uma equipe inter

disciplinar que desen

volve atividades pedagó
gicas de socialização",
explica a presidente da

entidade. (CELlCE GIRARDI)

convite se aplica aos

homens também", declara
Carla. No cardápio estão

inclusos patês, saladas,
carnes nobres e sobre

mesas. Os l:onvites estão

sendo vendidos aR$ 15,00
por pessoa na Papelaria
Grafipel do Shopping, na
Unerj, na Ellens Cos
méticos e Perfumaria, na
Win Happy, no calçadão,
na AMA (através do

telefone 370-1555) e com

as voluntárias,
A Associação existe

há 11 anos e atende 16
, crianças e jovens entre

cinco ,e 21 anos porta
dores da sindrome de

autismo. A AMA conta

com uma diretora, uma
,terapeuta ocupacional,'
uma psicóloga e cinco

professores, cedidos pelo
estado, pelo municipio e

voluntário. A entidade
trabalha a estimulação

o que' é autismo?
o autismo é um distúrbio prejudicial ao desenvolvimento; que se manifesta de maneira grave por

toda a �ida. Os sintomas de desvios nas relações interpessoais, na linguagem, na comunicação e nos

comportamentos aparecem, normalmente, durante os três primeiros anos de vida. É det�ctado em

meninos cerca de quatro vezes mais do que em meninas, o autismo é encontrado em familias de

todas as raças, etnias e classes sociais. Estima-se que, de cada dez mil crianças, quatro a cinco sejam
autistas. O autismo pode aparecer isolado ou em combinação com outras doenças. O desequilíbrio

I

neuroquímico, bem como predisposição genética são apontados como motivos prováveis. Exposição
quimica durante a gravidez e outros transtornos neurológicos também são analisados. Pessoas autistas,
quando não acompanhadas de deficiência mental severa ou profunda, tem um tempo de vida normal,
e no decorrer dos anos, alguns sintomas podem mudar ou mesmo desaparecer. Por isso recomenda-se

atendimento de acordo com necessidades individuais, baseadas em reavaliações periódicas e

permanentes.

• •••••••••••

�_._\
v •• v.v ••••••

Novo Conceito
em Transporte

Fone/Fax: (47) 370-8655
f!.��� ç�!lI:)I:)�, �t!��. Vil� �I�� � ����g�� �� ��I � �ç
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a

duas casa, uma el 140m2 e

outra el 70m2, alv. Aceita-se
troca. Tr: 371-4507.

cozinha, bwe, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30

rapazes pI dividir aluguel próx.
ao Centro. Tr: 371-3571 após
14:00.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
sobrado, próx. ao Hornago, el 3
qtos, 3 banho e demais

dependências. R$85.000,00.
Aceita-se carro no nego Tr: 370-

8086.

PROCURA-SE - casa pI alugar,
el 2 qtos, valor aproximado
R$280,00. Tr: 9103-6946 cf
Éder.

ALUGA-SE - quartos mobiliados,
próx. ao Trevo de Acesso ao

Sehroeder. Tr: 370-3561.

GUARAMIRIM - vende-se, cf
.

120m2, cf ter. de 2.000m2, no
bairro Nova Esperança. Tr: 373-
1695.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ - vende

se, vende-se, ou troca-se por
casa em Jaraguá. Tr: 273-1774.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista el 02 qtos, sala,

PROCURA-SE - casa ou apto no

centro, pI alugar. Tr: 8802-

1180 el Miehele.PROCURA-SE -

*Co
. �

.

.

,

.

A Revista4Rodas, assina embaixo.
Pesquisa de satisfação

QUATRO RODAS

SCÉNIC ALlzÉ E

Cuo AUTHENTlQUE 1.0 t6V

Molhores Compras 2003
em suas Categorias:

Rede Renault. 183 Concessíonárías no Brasil,

BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348· 8460

JOINVILLE
435· 3700

JARAGuA DO SUL
370·6006

Para informações sobre preços e condições. inclusive sobre a disponibilidade de estoque. consulte a sua Concessionária Renault para sua região.
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ÁREA DE LAZER
· Sala de jogo.s
• Sala de ginástica
· Sauna cf ambiente
de descanso.

• Salão. de festas
cf churrasqueira e bar

· Home Theater
• Plecína adutto e infantil
· Playgreund
• Ambientes decorados
e mobiliados

; Tubulação. água quente.
;Churrasqueira na sacada
. Opção. garàgem •.

cl
....

n"ative
C o sistema
desegunança

eorístru I
.Cruribotiú Businass Centnr
Rual101, n° 60 iS· andar I Balneário Camboriú se

con�trusol@terra.com.br

Plâlitão de Vendas na obra
(4'1)275 3070
Diariamente das 9h às 19h.
Incl�lve; Sábados, Domingos e Feriados.
Rua l��poido�",linke, lado impar .

.

\:' �Perto do ciu�.l3einl Rio. I; Centro de Jaraguá d6SullSC
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10� RÇA-FEIRA,30 de março de 2004 CORREIO DO POVO 3

ponto comercial, no calçadão da

Marechal, no Shopping Center

FalI. R$25.000,00 nego Tr: 371-

9477 ej Sirley.

r-
------ -----

II RODOBEN�
.CONSÓRCIO

totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

2.000m2, defronte BR 101. Tr:

372c1395.

VILA RAU - vende-se, ej 14x32,
área residencial, ej água e luz.

Tr: 370-1522 ou 370-8515.

RIO MOLHA - vende-se, ej
969.480m2, . escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tr: 9112-
5501. (proprietário)

o MOLHA - vende-se, ej
2, ínieio de acabamento, ter.
510m2. R$35.000,00. Tr:

16.3353 ej Cristian�.

VENDE-SE - loja de presentes e

decorações, eompl. Tr: 8802-5979.
VILA RAU - vende-se, de

esquina, ej 425m2.

R$23.500,00. Tr: 9997-2020.Cartas de crédito de Imóvel SÃO Luís - vende-se, na R. José

Narloeh, próx, Caie, ej 750m2.
Tr: 275-1699.I 30.000,00 Parcela de R$ 315,92

I 50.000,00 Parcela de R$ 526,54

I 75.000,09 Parcela de R$ 789,54
100.000,00 Parcela de R$ 1053,08

I 120.000,00 Parcela de R$ 1263,70

I 150.000,00 Parcela de R$ 1579,62

,I 200.000,00, Parcela de R$ 2106,16

I' Repres.: Paris Construções Ltda. �497)433-7000
i Rua Abdon Batista, 121 - sala 1202 978-1659
L�í��e � �?li�ít�ayi�í����111 �� �?S���y�����?r�s

.

HROEDER I - vende-se, ej
lm2, 2km do asfalto, alv., toda

urada, ej portão de alumínio,
r,e! 438m2. Aceita-se troca e

�ocia-se. Tr: 9141-9344 ou

14-5757.

VILA RAU - vende-se terreno Cj
364m2, Área Nobre, Lot.

Renascença. Tr: 913,5-5854 ou

9122-1830

COMPRA-SE - ej água corrente.
Tr: 9991-2356.SCHROEDER - vende-se, ej

750m2, centro, ótima.

localização, ponto comI., c! casa
de alv. R$55.000,00. Tr: 374-
1665.

VENDE-SE - mini sítio, ej
20.000m2 ou 40.000m2, el ,

infra-estrutura pj residência e

lazer, 6km do centro, acesso

asfaltado.' Preço de ocasião.
Visite nosso site:

www.sitiobarulhodagua.ejb.net
ou 370-8563.

is RIOS DO NORTE - vende

e, mad., ej 70m2, no Lot.

ânto António. R$16.500,00 +

1St. de 1 salário mínimo. Tr:

141-4740ej João.

VENDE-SE - na R. Egon Rocha.

R$18.000,00. Aceita-se troca.

Tr: 370-7144.
VENDE-SE - bazar, no Bairro.
São Luís, pleno funcionamento,
ej clientela formada. Aceita-se
automóvel na troca. Tr: 376-

0307.

OCA-SE - casa alv. em Barra

Ilha, ej 100m2, 3 qtos, sala e

rampla, ej churrasqueira,
lea de serviço por casa ou

itinete em Jaraguá do Sul. Tr:

11·5592 c/João.

VENDE-SE - el 750m2, ao lado

do Lot. Champagnat, ej casa
mista grande + 4 quitinetes de

aluguel. R$5·5.000,00. Aeeita
se troca pj carro ou casa até

R$25.000,00. Tr: 9137-5573 ..

ALUGA-SE quitinetes
rnoblliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 ej
proprietária.

9122-1830

VENDE-SE - local pronto pi.,'
residir ej 147.500m2, a 18km !
do centro. Com 1 casa, 3 lagoas, I
3 bananeiras, 3 nascentes de .

água, farta pastagem, 6 vacas

gersey PO. Tr. 9133-3476.

UBATUBA - vende-se, próx. a

praia, ej 1 suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - padaria. Tr: 9117-
2447.

ALUGA-SE no Cond.

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:

372-3192.

VENDI;-SE - el 2 .qtos , no

Condomínio Amizade.

R$42.000,00. Tr: 276-3321.

VENDE-SE - ou negocia-se,VENDE-SE - na R. Pref. José

Bauer, ao lado da Reer. Da Caixa
Econômica. R$14.000,00 neg,
Tr: 9144-0752.

ATUBA -vende-se, ej 90m2,
f ter. R$20.000,00. Aceita-se
oca por casa em Jaraguá. Tr:
102-7311. CENTRO - vende-se, em prédio

el 3 aptos. R$130.000,00.
Aceita-se proposta. Tr: 370-

8097 ou 9104-5468 ej Tina.
Creei 9839

VENDE-SE - ótimo estado, ej 1
suíte e 2 qtos: Próx. do centro.

R$57.000,00. Tr: 9997-2020.
Creei 7402.

VENDE-SE - ej 76 rnorgos, na
. Tifg dos Húngaros - Jguá 84,
casa ej 3 qtos, sala, copa, eoz.,
lav., bwe, 2 galpões el engenho
de melado, ej nascente de água.
Tratar: 273-1660.

NDE-SE- alv., laje, ej 100m2,
ente pj asfalto, próx. escola e

osto de saúde. Aceita-se troca

feháeara. Tr: 374-5444.

empregosCOMPRA-SE - Apartamento de
até 40.000,00. Tratar: 9122-
1830 ou 9135-5854.

NDE-SE - mista, ej 100m2.
$20.000,00 à vista ou

115.000,00
.

entr. +

15.000,00 pare. Tr: 276-

196.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, ej 3.900m2,

JOINVILLE vende-se,
residencial, el 96m2, quitado,
bairro Espinheiro, próx. Barco

Príncipe. Aceita-se carro até

R$15.000,00. Tr: 373-4142.

BARRA-vende-se, no Lot. Casa

Nova, área plana e parcialmente
murada. R$12.000,00. Tr:

9997-2020. (47) 370-0251DE-SE- alv., ej 3 qtos, sala,
:opa, eoz., área de serviço,
anh. e churrasqueira.
,lI60.000,00. Tr: 370-8515. senac

IISenac é pra vida toda".
.

-
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BARRA DO SUL - vende-se, ej
14x25, próx. lagoa, ej rampa
pj entrada de lancha.

R$13.000,00 ou R$4.500,00
entr. + 36x ou 5 cheques pré
datados. Tr.: 9103-7559

PROCURA-SE - pessoa ej apto
no centro, pj dividir aluguel.
Tr: 9902-3397.DE-SE-ótima, alv., ej 3 qtos

i demais dependências. Boa

localização em terreno de

J98m2. R$65.000,00. Aeeita
le carro como parte do

�agamento. Tr: 9997-2020.

PROCURA-SE - duas meninas

pj dividir aluguel de apto no

centro. Tr: 9135-0130 ou 371-

9075 ej Cris após 18:30.
CORUPÁ - vende-se, ej
1.699,65m2, central, esquina
ej Floricultura Manke.

R$65.000,00. Tr: 375-2194.
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tr: 9133-3476. Creei GUARAMIRIM - vende-se, ej
3476 1000m2. Tr: 373-1695.

ALUGA-SE quitinete
mobiliada, na R. Exp.
Gumercindo da Silva, 616,
centro. R$240,00. Tr: 9113-
1290.

PiÇARRAS - vende-se, próx.
Candeias, ej 400m2.

R$5.500,00. Tr: 372-1395.

TROCA-SE - terreno Cj364m2,
Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou PiÇARRAS - vende-se, ej

Valorizando

seu ambientel

ú-/}JtarA/-nO<Y tuna/
tH4itw/ C.H.: 40h # Período: 17/04 a 22j05/2004 (sábados) # Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

3...
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lo Senac reserva-se O direito de canêelar ou transferir o eventõ' caso não atinja o.núm�ro mínimo de participantes I
Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

www.sc.senac.br- E-mail: laral!uadosul@sc.senac.br�ua Ex . Gumercindo da Silvo, 161 - Centro ao lodo do Hotel ltoioro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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i 4 CORREIO DO POVO
I CLASSI

Recruta ê seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 22/03/2004

·COMPRADOR (6117A) 01 ano experiência na área. (Schroeder)
·DEPARTAMENTO PESSOAL (6118 A) 02 anos de experiência
na ár�a. (Schroeder)
·AUXILlAR FINANCEIRO (6180 EL) 02 anos de experiência em

contas a pagarlcontas a receber, livro caixa, extratos bancários

(Jaraguá do Sul)
·AUXILlAR ADMINISTRATIVO ( 6179 EL)Que resida em

Schroeder.

·AUXILlAR DE PRODUÇÃO (6178 EL) Que resida na Barra do

Rio Cerro. (Jaraguá do Sul)
·INSPETOR DE VENDAS (6176 A) Formação Eng! de Alimentos,
Engl Química, experiência em vendas. (Jaraguá do Sul)
·ANALlSTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 A)Formação
Engl de Alimentos, Engl Química, experiência na área (Jguá do

Sul) .

·TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6154 A)
Conhecimento em Brigadas de Incêndio (Jaraguá do Sul)
• MECÂNICO AUTOMOTIVO (6155 EL) Experiência em mecânica,
solda e pintura de caminhões (Jaraguá do Sul)

I .PROJETISTA (6151 EL) Experiência em Auto CAD ( Corupá)
·TORNEIRO MECÂNICO (6160 EL) experiência comprovada
(Coru�á)

.

·DIRETOR DE ARTE (6120 A) Experiência em Agência de
I Publicidade. (Jaraguá do Sul)

·REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 A) Terceiro grau completo,
experiência em Agência de Publicidade. (Jaraguã'do Sul)

1
·AUXllIAR ADMINISTRATIVO (6110 ES) 90rn experiência em

faturamento, notas fiscais, orçamentos e cobranças.
Preferência residir no Bairro Vila Lalau ou proximidades.
(Jaraguá do Sul)
.AUXI�IAR TÉCNICO III (6124 E) Formado em Técnico em

Eletrônica com experiência na área. (Jaraguá do Sul)
·ENG! ELETRÔNICO (6156 EL) Microprocessador e Projetos;
Placas Eletrônicas (Jaraguá do Sul)

I ·TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 A) com experiência em

eletrônica digital e analógica, conhecimento em computação e

ter boa leitura em inglês. (Jaraguá do Sul)
·SUPERVISOR DE PCP (6038 A) experiência de mais de 3
anos na área, com conhecimento em montagem de planejamento

'I Estratégico pI PCP e planos de ação. (Jar'aguá do Sul)
·ANALlSTA· DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 EL) experiência
na função, possuir curso superior em comerete Exterior

completo ou cursando, necessário saber falar fluentemente

inglês e ter carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
·GERENTE COMERCIAL (6058 EL) Necessário possuir curso
superior, ter conhecimento básico em inglês e de preferência
ter trabalhado no área alimentícia (Schroeder)

,

·VENDEDOR EXTERNO (6113 A) Experiência em vendas nas

áreas de construção civil, engenharia civil ou arquitetura.
(Jaraguá do Sul)
·SERRALHEIRO (5910 A) experiência na área de alumínio,
necessário saber interpretar de desenhos. (Jaraguá do Sul)
·SERRALHEIRO/MONTADOR (6175 EL) 02 anos de experiência
na área, possuir habilitação (Jaraguá do Sul)
·OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL) com
experiência em gravação de quadros.
·OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)
·COSTUREIRA (6153 A) 01 ano de experiência (Schroeder)
• CHACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirlm)

RUlllorge úerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - ap89255-000

Fone(4l)311-4311 Fax (4l) 215-1091
reautamento@lrumana.c,m.br www.lrumana.com.br

TERÇA-FEIRA" 30 de março de 20( f

REPRESENTANTE COMERCIAL
DIRETOR DE ARTE

Empresa do ramo de mídia impressa
(catálogos, folders, folhetos) busca

profissionais que tenham dinamismo, ambição
e vontade de crescer profissionalmente

Enviar curriculum para
comercial@proimagem.srv.br

CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área
externa pI Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371·8153.

PROCURA-SE - farmacêutica pI
Farmácia de Manipulação, cym
Joinville. Enviar curriculum para
contato@jguatur.com.br

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como cozinheira, copeira ou
zeladora, cl experiência. Tr:
276-0545.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como mensalista. Tr: 370-9796

cl Salete.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na
limpeza de lotes. Tr: 370-6719.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista. Tr: 371-8149.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista, cl referência. Tr:
376-1306 cl Rosane.

'

OFEREÇO�ME - pI trabalhar
como palhaço em festa de

criança, jardineiro, porteiro ou

entregador. Tr: 276-0828 cl
Margarete ou 373-6455 cl
Rose.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar, no
cuidado de crianças. Tr: 276-
2215 após 15:00.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como doméstica no período da

.

tarde, resido na Barra. Tratar:
376-3661 cl Marli.

PROCURA-SE -estáglo como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

Ja.tdinagem &

Paisagismo.

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588.

TIM CELULAR
TBP - Jaraguá do Sul - Master Cell

Oportunidade de emprego

Master Cell, empresa que representa a TIM Celular em

Jaraguá do Sul, (planos empresariais), contrata para
admissão Imediata,

Vendedores externos..

N�cessário : Condução própria, telefone celular,
alguma experiência em' vendas extemas.

Oferecemos: Ajuda de custo inicial, e, comissão sobre

vendas.

Interessados devem comparecer terça-feira, 30/03/04,
munidos de currlculum vitae, em nosso escrttõrio;
localizado a :

Rua Reinoldo Rau, 60 -Centro - ,EdificioMarket Place,
sala 4 - Fone 372-1922.

veículo

BLASER-vende-se, DLX, 97, cl
a.c., d.h. R$22:000,00. Tr: 371-
,9607.

CHEVY - vende-se, 88, ótimo
estado. R$4.300,00. Tr: 372-
2402 hor. comI.

>

CHEVETTE-vende-se, DL, 1.6.,
93, prata, ótimo estado. Tr:

273-6242.

CHEVETTE-vende-se, 83, ótimo
estado. R$3.000,00. Aceita-se
troca.

Tr: 372-2402 hor. comI.

CHEVETTE-vende-se, 88, gas.,
1.6. R$4.600;OO. Aceita-se
troca por Galou Corsa de maior
valor. Tr: 9902-7884.

CORSA - vende-se, super, 98,
4p, 1.0, vinho, único dono.

R$12.300,00. Tr: 373-5030 ou

9957-3751.

CORSA.- vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme, película e som. Tr:
9117-3464.

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tr: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

IPANEMA - vende-se, SL, prata,
bom estado. R$6.500,00. Tr:
371-6986 cl Alexandre.

-

KADETT - vebde-se, GS, 90,
vinho met., cl teto solar.

R$7.800,00. Rnancio em até
36x. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

KADETT - vende-se, 95, bordô,
trio elétr., ótimo estado.

R$2.800,00 entro + 29x

R$364,00. Tr: 373-2651.

KADETT - vende-se, GSI, bar
2.0, 93, excelente estas
compl.(a.c., teto, d.h., v.e

R$9.500,00. Tr: 372-3652
Alcides ou Edinéia.

ÔMEGA - vende-se, CD, 3.0,
kit gás. R$15.300,OQ, T
9962-3664.

S-10 - vende-se, gabina dupl
98, de luxe, cl kit gás
R$32.000,00. Tr: 9962-36

TEMPRA - vende-se, HLX,91
prata, compl. + banco de cou

impecável. R$13.000,00. 1
9111-3268.

VECTRA - vende-se, GLS, 9

branco, compl., v.e., t.e

R$12.800,00. Tr: 9906-884

cl Paulo.

VECTRA - vende-se, 95, cd

compl., cl teto solar, e some

cd. R$15.000,00. Aceitas
troca por Vectra mais novo. T
275-2056.

VECTRA - vende-se, 97, GLS,
cl air bago Tr: 9969-4660.

PALIO - vende-se, weekend, (
16v, compl., air bag, cinza, 91,
Tr: 275-2451.

PALIO - vende-se, 97, a.c., cl
vidro e trava, 4p. R$11.00Q,OQ,
Tr: 371-9607.

PRÊMIO - vende-se,
R$7.000,00. Tr: 374-1117 ou ..

�
9975-0117.

. fr'

SPAZIO - vende-se, 96, álcool.
R$1.700,00. Tr: 370-3287.

TEMPRA - vende-se, ouro, 92,

compl., cinza meto R$8.00Q,OQ,

Truppel Car
- VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183

Rua Erwino Menegotti, Vila Rau - Jaraguá do Sul - se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ci)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

Curso: Etiqueta Social e Profissional

Objetivos: Capacitar o participante a portar-se com desenvoltura e naturalidade diante das

diversas situações da vida social e profissional, reforçando sua autoconfiança.

Metodologia: Entre as diversas técnicas que serão ensinadas aos participantes destacam-se:

Módulo I - PRINCíPIOS GERAIS:

Aspectos da Comunicação;
Etiqueta e comportamento social;
Módulo II - NOÇÕES GERAIS DE RECEPÇÃO
Arte de receber;
Convites;
Eventos Sociais;
Módulo III - ETIQUETA PROFISSIONAL

Ambiente de 'Trabalho;
Restaurante:' negócios à mesa;
Módulo IV - CUIDADOS ESPECIAIS (trabalhe seu visual e sua imagem)
Trabalhando sua imagem;
Moda;
Módulo V - ETIQUETA À MESA NA PRÁTICA
Jantar de encerramento em restaurante

Período: ,12 a 16 de abril de 2004

Horário: 19h às 21h30

Ministrante: Janice Hafermann Breithaupt - Consultora R,H.

Vagas limitadas para 15 alunos por turma

Investimento:
Funcionários do Comerciários e Dependentes de funciono comérc.: R$ 140,00
Conveniados (slnta/slnsep) e Empresários/depend. do Comércio: R$ 180,00
Comunidade em Geral: R$ 200,00
(Inclui: Coffee break, jantar de encerramento, apostila, certificado, aula de maquiagem e cuidados

com a pele com consultora de beleza)
.�
�-----------------------------------------------------------.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.b

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

�OTOS

I:
I (371-1970)
Compra - Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

.,
CBX 750 Four 1989

CORREIO DO POVO 5 JI

SOM

Cinza

XT 600 Preta 2002

�I'!®�,��,a_�"
CB 450 DX Cinza 1988

CBX 250 Twister Preta

CBX 200 Strada Vermelha

CBX 200 Strada Verde

CBX Strada Roxa

XL 125 Vermelha 1995

XLR 125 ES Vermelha 2001

Titan KS Vermelha

Titan ES Verde 2001

Financio. Tr: 370-3574 ou

9123-7355 c/ Waldir.

TEMPRA - vende-se, 93, 8v.

R$8.300,00. Tr: 9953-9966.

TIPO - vende-se, 1.6, 96" 4p,
vinho met., rodas esp.

R$9.800,00 ou financiado. Tr:

370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

TIPO-vende-se, 1,6, compl., 4p,
prata, 95. R$8,300,00. Tr: 370-
4508.

UNO - vende-se, 91, excelente
estado, des. traseiro e ar

quente. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 c/ Waldir.

UNO - vende-se, smart, 01, 2p.
'

R$10.500,00 ou a partir de

R$1.500,00 entro Tr: 370-3574
ou 9123-7355 c/ Waldir.

UNO-vende-se, 96, verde, aros
de liga leve. R$7.000,00.
Aceita-se R$2.000,00 em mato

de construção. Tr: 373-1012.
Gl

CORCEL 11- vende-se, 83,1.6.
, álcool. R$2.500,00. Aceita-se
troca. Tr: 273-6242.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Uno Mille completo 94, sordo G

Escort XR3 ," B8 Amarelo,' A

Opala compl. 6 di. 90 grafite, G

Gol 9 O branco G

Monza Classic 8 8 azul A

Gol GT 1.8" ,86 vermelho A

Santana, Quantum CL d.h. '90 vermelha G

Opala Comodoro compl, 89 verde meto G

Escort Hoi?by 1.6' 93 branco, A

Uno 8.7 branco A

'Escort Ghia 89 verde G

Moto XRL 125,C O 1 preta G

F-l000 MWM'5 marchas, d.h.80 preta D

Goll.8 87' prata A

i Moto YBR (entro :'" 21parc.)Oi:Z vermelha G

'KombÍ'staÍlder . 'I,. .

... ··92 branca G

Unq Mille
..,

92 branco G1
,Ford, Stratus cômpl. 9,7 preto G

Ford Landal em couro 8'0 azul GNV

Gol MI 1.6 9 i azul G

Santana CD compl. 86 verde. A
· Uno Mille

'

9,4. vermelho G

Santana Quantum GL..
.

8 6 azul A

· L-200 GL, couro, rodão 99 azul D ry
·

Del Rey GL·
'

89 verde A

Escort L .8 9 azul A

Omega Suprema GLS 2.0 compl. top de linha 93 azul G

Tel: 371,;,7212 Cei: 9963-7641

Titan Vermelha

ESCORT -vende-se, hobby, 1.0,
94, dourado. R$7.5QO,00. Tr:
275-3544/371-3044 ou 9979-
7481.

F-75 vende-se, 81.

R$2.000,00. Tr: 9973-9994.

FIESTA - vende-se, 95-, cinza
metálico, c/ cd. R$8.300,00.
Aceita-se moto. Tr; 273-1665
após 14:30.

KA - vende-se, 97, CLX, 1.3, cl
a.c., d.h., v.e. air bag duplo, IPVA
pago. R$12.300,00. Tr: 372-
0071.

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

bom estado, 1500. Tr: 376-
0625.

Tr: 373-5030 ou 9957-3751.

Titan 125 Cinza

LANDAU - vende-se, 80.

R$9.000,00. Aceita-se troca. Tr:
371-6968.

PAMPA-vende-se, 92. Tr: 371-
6968.

PAMPA - vende-se, 94, 1.8,
álcool. R$6.500,00. Tr: 9975-
5382 c/ Edemilson.

BRASíLIA - vende-se, 77,
lindona. R$2.900,00, Tr: 9962-
3664.

BRASíLIA - vende-se, 76, cl aro
esportivo e banco de Rat tipo.
R$1.500,00 nego Tr:370-9796

c/ Carlos.

FUSCA-vende-se, 72, laranja,

GOL - vende-se, 99. bordô.

R$12.000,00. Tr: 371-9607.

CG 125 Branca

FUSCA - vende-se, 74, ótimo
estado, R$2.500,00. Tr: 273-
6242. GOL - compra-se, MI, 1.0 ou

1.6, perfeito estado, paga-se à

vista, 96 ou 97. Tr: 9137-

1969/370-0246com.Ou37&
1868 res.

GOLF - vende-se, 95, preto,
gas., 1.8. R$11.000,00. Tr:

371-6893.

GOL-vende-se, 87,1.6, álcool,
GL. R$5.200,00. Aceita-se
troca por Gol ou Corsa de maior

valor. Tr: 9902-7884.

GOl- vende-se, bola, 95, aros
esportivo e acessórios.

R$6.000,00 + 17x R$330,00.
Tr: 370-2146.'

GOL - 'compra-se, 97/98, bom' GOL - vende-se, 95, CU, 1.8.
estado. Tr: 371-6352. Tr: 370-2385,

GOl- vende-se, branco, 95, CU,
1.6, a.c., d.h., ar quente, lim.j
des., c/ película, pneus semi

novos, ótimo estado, 2Q dono.
Tr: 371-2898 ou 9955-5858 c/
Loudemar,

GOL - vende-se, MI, plus, 97,
branco, ótimo estado, c/
alarme, travas. R$10.500,00.
Tr: 9975-5167.

GOL - vende-se, plus, MI, 98.
R$10.500,00. Tr: 374-0266.

GOL-vende-se, 01, 2p, branco,
43.000km, 1.0. R$1;3.000,00. GOL - vende-se, GLX, 2,0, 98,

_g
�

- Atendemos frotas e particulares l
- 1s convertedora de se

• Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

Jaraguâ do Sul- Fone: (47) 372-1777 / Rua Barão do

Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

São José - Fone: (47) 258 - 00361 Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barreiros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ótimo estado. R$26.000,OO. Tr:
376-4402 el Euclides.

Tr: 373-6264 el Tito. AROS - vende-se, quatro aro
14", de Fiat tipo, el 1 pn�u
R$80,OO. Tr: 370-6719.

CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pI crianças,
rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-8928.

PASSAT - vende-se, 84, ótimo
estado, bom preço. Tr: 9962-
4376 el Roberto. DT - vende-se, pI trilha. 91,

motor tovo novo. R$1.700,OO.
Tr: 9132-4061.

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

CD PLAVER - vende-se, p/ carro
Sony, el controle e 2 auto falantes
trixlals, 50ww RMS, el nota fiSCll
R$450,OO. Tr: 8802-8968.

PASSAT - vende-se, 79, bom

estado, rodas 14, bolinha.

R$2.200,OO. Aceita-se troca. Tr:
273-6242.

vermo Ferrari, eompl.
R$16.500,OO. Tr: 373-4997 ou

9107-4525.

CLlO - vende-se, 01, Rl, a.c.,
trio, trava. R$16.500,OO. Tr:
373-4997 ou 9107-4525.

FINANCIAMENTO - vende-se, de
moto YBR 1258, 03, preta,
18.000km. R$2.700,OO + 20x

R$180,OO. Tr: 373-6264.
GOl-vende-se,l.0, 16v, cinza
grafite, el cd, v.e., t.e.

R$13.400,OO: Tr: 371-8037 ou

, 9955-8968 el Sido
ij

COMPRA-SE - de R$500,OO a

R$1.000,OO. Tr: 9975-6721.
RODAS - vende-se, TSW, ar
16" modelo VX1, furaçà
4xl00, com pneu Pirelli P7üO
195x45. Tratar: 372-3235 c

Gláueia.

PASSAT - vende-se, 86, ótimo
estado. R$3.500,OO. Aceita-se
trocá. Tr: 372-2402 hor. comI. GARELI- vende-se, monark, 86,

BIZ - vende-se, 03, el partida, ,el detos em dia. R$500,OO. Tr:
preta. R$2.100,OO + 18x

R$204,OO. Tr: 9132-4061. 9_9_5_3�-9_9_66_. _

COMPRA-SE - carro atê

12.000,00. Tr: 9123-7355.QUANTUM - vende-se, eompl.,
de particular, ótimo estado.

R$15.000,OO. Tr: 9985-2302

após 19:00.

GOL - vende-se, CU, 1.8, 96,
, financiado. Tr: 374-1'117 ou

9975-0117.
TITAN - vende-se, 00. RODAS-vende-se, Binno17',
R$3.100,OO. Tr: 9962:3664. el pneus Continental 225/45

R$1.800,OO. Tr: 9131-9514c
TlTAN - vende-se, 01, ótimo Tiago.
estado. Tr: 372-2591 el ----------.
laurita. RODAS - compra-se de omega

cd. Tr: 9962-3664.

l-200 - vende-se, Mitsubishi,
98/98, eompl. traçada.
R$42.000,OO.Tr: 9962-3664.

BIZ - vende-se, 02, verde.

R$3.400,OO. Tr: 9997-5557.
I GOl-vende-se,l.0, 2p, branco,

43.000km, super novo.

R$13.100,OO. Tr: 373-5030 ou

9957-3751.

SANTANA - vende-se, Cl, 1.8,
89, gas., impecável.
R$5.800,OO. Tr: 371-6238.

BIZ - vende-se, 02, cl part.,
verm., l1.000km. R$1.300,OO
entro + 19x R$189,OO. Tr: 370-
7863.

l-200 - vende-se, cabine dupla,
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor
no negócio. Tr: (47) 9102-0009
el Santiago.

,',
1 GOL - vende-se, 1.6, 86,
branco. R$3.800,OO. Aceita-se

,I proposta. Tr: 9975"0045.

TITAN - vende-se, 00, detos 04
pagos. R$3.100,OO. Tr: 9905-
0362 ou 9975-6721.

SAVEIRO.., vende-se, GIII, 01,
1.8, eompl., gas., prata, rodas
de liga, lona marít., ótimo

estado, IPVA pago até 05.

R$21.500,OO à vista. Ligar
somente interessados.
Somente até 03/04. Tr: 370-
8563.

SOM - vende-se, aparelho de
cd, Pioneer, último modelo, cl
1 mês de uso. R$500,OO. Tr:
273-6242.

BIZ - vende-se, 02, azul rnet.,
paga. Tr: 376-1483.RURAl-vende-se, 1960, d.h.,

reduzida, traçada, 4x4.

R$8.000,OO. Tr: 371-9607.
TlTAN - vende-se, 02, cl
partida, bem conservada, el
12.000km. R$4.500,OO à
combinar. Tr: 275-2385.

GOl-vende-se, speeial, branco,
01/01,5 pneus novos, insufllm,
Valor à combinar. Aceita-se
troca. Tr: 370-4810 à tarde ou

372-6025 manhã.

BIZ - vende-se. R$1.600,OO
entro + 21x R$164,OO. Tr:
9117-2447. SOM - vende-se, caixa de som

automotivo, el sub de 12, de
250w RMS. R$200,OO. Tr: 37�
9796 el Carlos.

CB 400 - vende-se, 85, motor
novo, ótimo estado.

R$2.800,OO. Tr: 273-6242.

XlX 21)0 - vende-se, 93,
impecável. R$3.500,OO. Tr:

371-1574 ou 275-0815.
GOL - vende-se, CU, 1.6, 96.

I Aceita-se troca por menor valor.
Tr: 276-0397 ó

SOM - vende-se, pI carro, cl
frente destacável, Sony. Tr:

XlX 250 - vende-se, 83, . 9979-0005 ou 372-2772.
preparada pI trilha, ótimo
estado. R$2.000,OO. Tr: 273-
6242.

DODGE400-vende-se,80/81,
22 dono, motor 3.000�.
R$12.000,OO. Tr: 9979-1437.

CB 500 - vende-se, prata, 98.
Tr: 9101-7158.BESTA - vende-se, GS, 12

lugares, 00, eompl. ,92.000km.
R$34.000,OO. Tr: 373-.5030 ou

9957-3751.

,

KOMBI - compra-se, 96/97.
I �

Paga-se à vista. Tr: 371-1831
I

.

ou 9122-4239.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, el MP3, modo 4650,
el controle, novo, na caixa. RI
585,00. Tr: 376-2206 ou

9111-9968 el Alexsandro.

MB 1113 - vende-se, no toco,
carroceria. R$18.000,OO. Tr:
9997-5557.

CG 125 vende-se.

R$3.200,OO. Tr: 9952-9649.

CONSÓRCIO - vende-se, de

Titan Es 150, el 21 pare. pagas.

PARATI-vende-se, 86. Aceita-
.

CLlO - vende-se. Hateh, 00, 1.6
se troca pI moto'. Tr: 376-4253. RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c., 608 - vende-se, furgão, 85,

CS Recursos Humanos

admite:
J

• INSTALADOR DE LINHA TELEFÔNiCA (lNST. DE CABOS E LINHAS TELEFÔNICAS)
• MECANICO DE EMPILHADEI RA A COMBUSTÃO E ELÉTRICA
• TÉCNICO MECÂNICO COMPRESSOR DEARROTATIVO DE PARAFUSO

• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (EXPERIÊNCIA EM CONSERTO DE TELEVISÃO,

VíDEO, RÁDIO ETC ... )
• TÉCNICO EM ELETRO ELETRÔNICA (CONSERTO DE CENTRAL TELEFÔNICA)
• AUX. ADMINISTRATIVO (2Q GRAUCOMPLETO, EXP. DE 1 ANO EM FATURAMENTO)
• MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (EXPERIÊNCIA EM ESMERILHADEIHA, FURADEIRA,

MAÇARICO, SOLDA ELÉTRICA, SOLDA MIG, TORNO, GUILHOTINA, DOBRADEIRA E

A CS Escritório Contábil dispõe de um

site para que você possa cadastrar seu
curriculo e ter maiores chances de

conquistar uma vaga no mercado de
trabalho.

CALANDRA)
Cadastre seu Currículo • COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK, E COBERTURA QUE MOREM NAS

no nosso site: PROXIMIDADES DO BAIRRO ANA PAULA.

www.csescritoriocontabil.com.br • COSTUREIRAS PARA' RETA, OVERLOOK E COBERTURA QUE MqREM NAS

PROXIMIDADES DA ILHA DA FIGUEIRA E GUARAMIRIM.

• COSTUREIRAS PARA RETA, OVERLOOK E COBERTURA QUE MOREM NAS

PROXIMIDADES DO BAIRRO VILANOVA.

• GERENTE DE EXPORTAÇÃO C/ 32 GRAU COMPL, C/ DISPONIBILIDADE DE RESIDIR EM

BLUMENAU EQUE FALE DUAS LíNGUAS.

, r

CS ESCRITORIO CONTABIL LTDA
A SUA EMPRESA MERECE!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FINAtaIlA FI:NAtCEIIA
VfVolor.m'tim I FinançasV Votorantim I finanças

IIrtArduino 371 4225UVeiculos
• w. BREITKOPF

Caminhões e Ônibus370-7516Rua João Januário Ayroso, 65

37�-5343 - (47) 9903-2936 FinanciaI11pra
rlHer Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

Azul 02

GM
Branco
Branco
Prata
Prata
Bordô
Bordo
Vermelho
Cinza
Bordá

VW
Verde
Amarelo
Bordá
FIAT

Vermelho
FORD

Azul
Azul
Branco
RENAULT
Cinza

BR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127�0_:<;:·.V:-,
G
G
O
O
G.
G
G
G
O
O
O
O
O
GNV
G
G
G

03'

00

00

00

00

98

97

Corsa Gl1.6 a.c.. d.h.
Celta
Blazer, top de linha
Vectra Millenium
Corsa Super 4p
Corsa Wind
Monza Sl, compl. -Ar
Monza SlE cornpl, - ar

Astra GlS cornpl,

Branco
01
00
92
90
97
94
96
00
82
79
75
98
00
97
00.
96
01
95
94
94
94

Celta 1.0 VHC

GolSpecial

CorsaWagon Super 16v, a.�.,I.t., d.t.
Go1'1.0 16v GIII 4p, a.q.

Uno Mille SX 4p, l.t,

Parati 1.0 1611 compl. 2p

Corsa Super 4p, t.e., a.q., I.t.,

01
01
01
01
97
95
93
93
95

G
G
G
G
G
G
A
A
G

�
I#)

Branco I#)�.
�=

g�
I#) =

.i�
� �

Cinza -= �

Vermelho .� !
I#)�

Marrom _

==_
Branco e e

� �
Branco f I#)

:i

cinza Marea EX 2.0 20v 4p cornpl.
Tempra 2.0 8v compl. GNV
Palio EX 1.0 4p
Palio Weekend 1.5 compl. -d.h.

Gol! 1.6 compl.
Parati 1.0 4p u., o.t., a.q.
Saveiro 1.6 MI GNV
Goll.0
Gol LO 4p

Corsa Super 4p 1.4 Gt, v.e., T.e.
Vectra 2.0 Gl compl. GNV
Astra Gl 1.8 4p compl.
Corsa Wind 4p
Astra 4p 1.6 I.t., d.t., a.q.,t.e.

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16v GLX Zetec 4p cornpl.
Escort Hobby LO, í.t., o.r., a.q,
Escort SW 1.8 16v compl.

99
99
98
97

01
99
98
93
94

96
98
99
01
00

97
97
95
98

azul met.
branco
azul
preto

�e
,lllplus, gasolina, 4p

cinza
vermelho
bordá
vermelho
vermelho
vermelho

Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i '

Gol GIII completo 1.6
MS 608 carroceria
MS 1513 caçamba
MS 1113 truck
MS 710 turbinado, cl baú
MS 710 turbinado
Palio 1.5 compl. + banco couro
Gol LO 8v 4p
Fusca
Goll.0 8v
Gol modo Antigo, lrnpecável
Vectra GlS compl.
Uno'Mille
Uno Mille

01

00
98
97
94

93
92
92
90
86
86
88

99

Branco
Azul

Cinza
Prata
Vermelha

Cinza
Bordô

Cinza
Cinza

Amarela
Prata

Verde rnet.
Verde

Branco'
CAMINHÕES

,i

1.0compl.
)4p16v compl.
,�
Sw4, diesel
,1Scompl.
iOdiesel
aGLXGNV
00

vw Branco
cinza mel.
prata
branca
branco
cinza

R$ 40,000,00

R$ 85,OOO,ÓO

carroceria94/94vw 12.140HCinza
amarelo
azul
vermelho
branco

Parati Cl,
Fusca
Parati Cl1.6

Uno 1.5R

93
69
95

G
G
G

3° eixo chassi01vw 17.210
GM

branco
branco
branco
branco
cinza

preto
branco
verde meto

R$ 102.000,00 chassivw 26.300 00/01
89 G

G
G
G

Escort Gl 16v compl.
Verona 1.8 GlX
Fiesta Street 4p

R$36,OOO,00

R$32,OOO,OO + 32x565,00

turbo daly
cinza 98

.

94
03

Iveco Furgão 3310 99/99
FORD

marrom meto G
bordô G
bordô G
cinza G

branca
prata
cinza
prata

98vw 8,140c/ bau
Scenic RT 1.6 00 G Prata

�l
I
!

.ÇmI=!fêM.. •� a u ta m
ó
vei s 370 3113

Av. Waldemar Grubba • Jaraguâ do Sul. se

373-0806
373-1881 372-0676

VEICUL.OS

370-0013Novos e Usados
Vectra GLS 2.2
Gol GI1I4p, 16v
Astra GL compl.
Corsa Wind 4p
Goll.0

CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Vectra GL compl.
Polo Classic, compl.
Palio Young, tire, 4p, c/occ,
Goll.08v4p

CHEVROLET
Prata
Verde

Azul
Branca

Bordô
Vermelha

Preto
Azul
Dourado

Bege
Azul

Prata
Vermelho

Cinza
Vermelha

Azul
Azul

99
97
93
91
91

.

90
90
89
86
79
93
98
91

,01
03
93
94

Ka
Corsa Wind

Tempra
0-20 diesel

Escort GL

Santana Quantum GLS

Voyage
Monza

Del Rey Ghia
.corcet u

. Escort GL 1.6
Parati 1.0 16v

Escort GL 1.6 álcool

CG Titan ES

.·CG Titan KS

verde 00
branco 00
azul 99

prata 01

prata 94

prata 99

prata 97

branco 99

branco
..

02
branco 99

cinza 97

prata 97

vermelho 00

vermelho 95

95

G
G
G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

IPANEMA SL/E
ASTRA GLS
MONZA GL, CI TRIO +OH

MAREA WEEKENO 2.0. 20V. COMPLETO
PREMIO 4P

AZUL
CINZA
AZUL

CINZA
CINZA

1995
1995
1994

Titan
Monza SLE, álcool 1.8
Goll.6
Voyage 1.8
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6
Ranger XL GNV
Parati 1.6 álcool
Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu
Vectra GL.
Santana compl. 2.0
Palio 4p
Pálio, 1.0, ED, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6
Saveiro 1.6

EX 1.3

MODNOVO

FIRE �
RN 1.0 1!;V

1.6

DOBLO
00
96
92
92
87
78
93
95
89
93
93
97
96
00
98
94
98
98
91

prata
vermelho
prata
prata
dourado
branco
verde musgo
branca
prata
verde

prata
prata
branco
verde

preta
cinza rnet.
azul
branco
amarela

CORSASEDAN2003/2003

2002/2003

.

2002/2003
2001/2001

2000/2001

2000/2001
2000/2001

1999/1999

1996/1999

1996/1996
1997/1996

FIAT PRATA GASOLINA

PRATA GASOLINA
.

BEGE GNV/GAS

PRATA DIESEL

CINZA DIESEL

CINZA

AZUL

CINZA
PRATA

VERMELHA DIESEL·,
PRATA GASOLINA

PRETA GASOLINA

BRANCA GASOLINA
AZUL GASOLINA

BRANCA GASOLINA
AZUL GASOLINA

VERMELHA DIESEL

PALIO

CLlO

GOLF
S·10 DE LUXE

RANGER XL

1999
1990

2000
1999
1997
1996'
1994
1994
1988

FORD
ESCORT GL COMPL.
ESCORT SW GLX
RANGER
ESCORT Gl 1.8
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GL 1.8. 4P
ESCORT CONV.

PRATA
AZUL
'vERDE
CINZA
CINZA
VERMELHO
PRATA

2.6 4X4 CAB DUP

C.SIMPLES

16V PLUSPARATI

CORSAWIND
EX

LAREDCHBYO

HSOXLT

PALIO

"JEEP GCHEROKEE

..
' Fl000

CORSAWAGON

VECTRA
. VERONA

GOL'"
FUSCA

, MONZA

0-20

VOlKSWAGEM
POLO SEDAN

-

GOL GIII16V
GOll000 4P BV
GOl1.0 16V 4P. TRIO
GOL 1.0
GOL 1.8
PARATI Cl
GOll000

PRETO
CINZA
PRATA
BRANCO

�;;�r
PRATA
BEGE

2003
2000
2000
1999
1994,
1994
1993
1993·

Santana quantum
Vectra CD compl.
Clio RN compl.· v.e.
Corsa 1.0

GolfGTI2p

GlSWD

GLS

1.61 GL

10001

1600

ClUB 2.0 EFI

CUSTOMS

Rodocar
Veículos . 273..6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 . Baependi . Jaraguá do Sul

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

.

Av. Prefeito Waldemar Gruba,'.37.47 � Jaraguá do·Sul
\ !

Borqó

(XP. Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
FIAT Un04p

Tipo 1.64p
97

96
R$ 9.800,ÓO -

.
-Paràti
Meriva

Omega 93

Omega 95
GolG1I1 01
F-l000 8�
Gol 95
Kadett conv. 94
Escort Euro. 93
0-20 92

Voyage 91

Omega 95
S-10 97'
Escort Euro. '96
Palio 99
Corsa Wind 97
EscortSW 97

branca 4p, LO, 16v,
grafite 1.8 cornpt..
azul GlS, compl., GNV.

. azul CO-GNV

R$15.500,OO
R$ 34.000,00
R$ 15.000,00
R$18.000,OO
R$ 17.000,00
R$18.000,OO
R$ 7.700,00
R$ 12.500,00
R$ 7.800,00
R$ 31.000,00
R$ �.700,OO
R$ 18.000,00
R$ 15.700,00
R$ 9.500,00
R$16.000,OO
R$ 10.506,00
R$16.500,OO

Vinho
Verde

Vermelho

Cinza

Cinza

Cinza

Cinza

Verde

: Brandi •.
'-'Bordô ,-

GrafiJe

Branco

Azul

Corsa sedam compl, modo Novo Prata

Corsa Classic Azul

Golf 1.6 compl. air bag Vermelho

Clio RN cf a.c. + trio • Azul

Fiesta 4p a.c., O.h. Branco

Corsa 4p cf d.h. + trio Azul

Fiesta 4p cl opc. Verde

Corsa sedan milênio, ac/vte Prata

Gol 1.6 power d.h., Trio Branco

Gol Power 16v, d.h., Trio Branco

Parati Summer cornpl. Bordô

Gol Special Azul

Palio Weekend ELX compl. Azul

Palio EDX compl. Cinza
Scenic RT 1.6 compl. Cinza

Astra GLS compl. Prata

03
03
01

01

99

98
96

02

03
02

01
00

.03

99
01
99

ns 9.100,00
R$ 7.500,00
R$ 5.900,00
R$ 7.900,00
R$ 8.500,00
R$ 3.800,00
R$ 7.000,00
R$ 9.500,00
R$10:800,OO
R$ 1.60Õ,OÕ
R$ 6.300,00
R$10.200,OO
R$ 6.500,00

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
A

G
G
G

branca
dourado
branco

prata
preto
preta
branco
azul
cinza
verde
branca

.

azul
verde
vermelho
cinza

prata

03

00

00

99

97

97

96
93

94

94

95

92

87
90
90
00

Celta 1.0 4p VHC
I<a 1.0 2p zetec rdcan
Gol GIII 1.0 4p 8v

I<a 1.0 2p
Corsa 1.0 4p M PFI

Ranger 2.3 2p cl G N V

Corsa 1.0 2p M PFI

Uno 1.0 4p eletronic
I<adet 1.8 2p EFI

Omega 2.0 4p compl.
Quantum 1.8 4p básica
Gol CL 1.6 2p CHT
Monza 1.8 2p S LIE
Del Rey 1.8 2p G L

CBX 750 Wind
CG 125 cl partida e freio a disco

Fiorino alongada
Uno

Fusca 1300

Go11.32p
ApoloGLS2p
Voy�geLS 2p
UnoCS 1.32p
Premio 1.0 2p
Ranger2.8CD
VeronalX 1.84p
Corsa 1.04p
BlaserDlX2.24p
Yamaha125K

Cinza

Azul

Veme

Bege
Cinza.
Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

G

G

G
A

G

G

D

G

G

GNV

G

1981

1983

1992

1983

1991

1987

2002
1994

2001
1996

2001

2001

1995

1993

94

91 verde R$ 28.000,0001
branco Plus,4p

cl carroc. Madeira. diesel
1.0,opcinais
GSI, cornpt., 2.0 gasolina
1.6, gasolina

Tempra 92

Pampa 94

Voyage 83

._ApoloGLScompl. 91

ParaliGL 93
Gal MI Plus 97
KadeHGS 90

CheVelte DL 91

Uno 2p 01

Prêmi04p

branca

preto
branco

cinza

FORD

VW

IOc/GNV cinza R$ 18.500,0096

96

95

95
.

94

92

91

FIAT

oEP a.c., trio

·elocompl.

preto R$ 9.500,00

chumbo R$ 45.000,00
FORD

gabinada, diesel, compt,
marrom CL 1.6
dourado CD, couro. 6ec
branca d.h., a.q

1.8 d.t., a.q., Alarme
azul weekend,16v, compl.
verde 2p

GNV,compl.

GM
ICU a.c., d.h. R$ 12.500,00

R$ 8.500,00

R$ 7.500,00

. R$ 19.000,00

GM MOTOS
pretoHondaC100Biz Preta G

. IMPORTADO MercedesC2804p Preta G
BMW 3251A 4p Cinza G

cinza

branca
Com fa-se carro 1,0 acima do ano 95 Barraca picamping completa

LD veículos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Tipo IE 2p (- a.c.) Prelo 94 R$ 7.300.00
UnolE Verde 95 R$ 7.500,00
Tipo compl. + teto Cinza 95 R$ 9.300,00
Fiorino furgão álcool Branco 93 R$ 6.900,00
Tipo SlX compl. Bordô 95 R$10.500,OO
Uno IE 2p Vermelho 96 R$ 8.300.00
Fiorino pick-up Branca 91 R$ 5.900,00
Fiorino pick-up Vermelha ·96 R$ 8.300,00

FORD Escort Hobby 2p Prata 94 R$ 6.500,00
EscortSW cornpl.+ leto Sordô 97 R$14.300:00
F·1000F Prata 87 RS17.900,OO
EséortL Azul 93 RS 7.800,00
Veróna GLX compl, Preto R$ 6.800,00 I·

GM CorsaWind Bordõ 95 R4 9.300,00
KadettSL . Prelo 93 R$ 6.500,00

VW LogusGlS, compl, Cinza 94
.

RS 9.500;00
Logus.Gl 'Prata '94 RS 8.300,00
GolCl Branco 89 RS 5.400,00 I'
Santana Verde 92 RS 8.300,00
Fusca Branco 81 RS 1.900,00
Saveiro CL 1,8 Vermelho . 95 R$ 8.300,00
Motor roam -casa compl.Azul 76 R$36.000,OO
JetskySeedoo 750 94 R$ 6.800,00/(jaC/aros Praia 98 R$19.500,OO

.....,..'\.:�.?\Q, 310-302
'\Yi3JÇ;lIJOS

' "". . ..

Av. Preto Waidemar Grubba, 4142 - Centenário _ Jaraguâ do 5

COMPRA
VENDE
TROCA
RNANCIAfBONTIIL

VElcUlOS 311-4570/376-2895
RUA BERNARDO OORNSUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUl- SC Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia -

Gol CL 1.6 Branco G 92/92
Parati Branco G 85
Passat LS Vermelho A 79/80
Voyage Cl Azul G 88/88
voyage Plus Azul A 86/86
Fusca Azul G 72/72
Logus Prata G 95

Saveiro Branca G 96
Kombi Furgão Branco G

, 87/87
().20 Sulan compt. Prata O 89/89
�_ A a
Corsa GLS Vermelho .. G 96

Kadett EFI Verde G 93
Kadett GSI Prata G 9,3
Palio Grafite G 97

Iernpra Ouro 16v Verde G 95
Strada Worklng Cinza G 99

Uno Mille SX Azul G 96/97
Uno 1.0 Prata G 91

Millys Azul G 70

Rural Wlllys Verde G 76/76
f.l00 Bege G 65/65
Escort Branco G 84
Corcel li Marrom G 84
Corcel I Verde G 76

Towner 94
MB 608D Vermelha O BO/BO

F·l000 gabinada
Monza v.e.iT.e.

Escort

Chevette 1000

Gol

Monza 4p compl.

Fiesta4p
Santana cf a.c., ü.h.

Suzuki compl. ':?,7 ,OOOkm originais
GolMI

Fiesta

branco 01

preta 02
branco 00
azul, 99
branco 99
Azul 98
branco 97
branco 97
bege 98
verde 95

preto 95
prata 94
branca 95
prata 94
branco 94
prata 93
preto 94
vermelho 93
branco 91
azul 91
azul 93
vermelho 88
cinza 89
branca 86

Gol MI1.02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v2p
Fiesta Gl1.0 4p
Ducato'Furgão 2.8 diesel
Escort 16v 4p cornpí.
Pampa 1.6l
Parati 1.6 MI cl a.c.
Palio 1.0 4p a.c.
OmegaGlS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p compl.
Ranger 6cc, compl.
KombiSTD
Gol Cl1.6
Goll.0
logus Gl1.8
Corsa 1.02p
Kadet SlE 1.8
Saveiro CO

.

Monza Classic 2p
Escort1.6l
Uno 1.3S
EscortGll.6
Fusca 1.6

94

91

94

92

88

93

96

92

98

97

96

R$ 25,000,00
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00
R$ 5.500,00
R$ 4.800,00

R$ 8,500,00

R$ 9.800,00
R$ 9,500,00
R$ 12,500,00

R$11.500,OO
R$ 9.500,00

6.200,00
3.700,00
2.500,00
5.000.00
4.800.00
2.500,00
9.500,00
9.500.00

R$ 3.800.00
R$ ,.!l.50a.QO

���;�gg:gg
.)1$. ,8,900,00

\�$:}�&gg:ggRt 10.000,00 ,

R$ 14.500,00
R$ 9.300,00
R$ 5.700.00
R$ 6.500.00
R$ 7.500,00
R$ (;.50Q,OO

=t �g,g�:gZ·
=� ���;�gg:gg., .

",'.,

R$·2Q,000.oÓ

branco
verde
cinza
azul
branco
verde

vermelho

prata
verde
branco
azul
cinza

01

99
98
98
96
96
95
95
93
01
94
92

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus

Escort Guarujá compl.
Uno 4p

Titan

Gol MI

Uno EU< 4p

Gol CLI 1.6, cd e roda

Escort Hobby

87

97

94

92

96

01

97

94

96

94

branco trava

V.e.• trava aI.

completo, ar _

Trava

aq- limp/des.
Ar
a.c,

prata

verde

cinza

bordo

vermelha

.prata

branco

vermelhO

a.c.

cornpl.

03 preta
00 azul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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:,:,diversos
, , '

I·
'

"b- �� �--------------�

1,111.,;'
I"R CONDICI.ONADO -vende-se,

Illsrastemp, 10.000btu, cj
� controle. R$500,00. Tr: 9112-
.

15143.
,

.

BICICLETA vende-se,
.ergométric a, ótimo estado.

R$:j.OO,OO nego Tr: 371-9195
manhã ou 371-0508 cj
Danielle.

I"R CONDICIONADO - vende
'se , 7.000btus, semi-novo,
I::ônsul. R$500,OO. Tr: 371-
19959.

11,1------
I'R CONDICIONADO - vende-se.

Irr: 371-7570.

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, vermelha, nova.

R$180,OO. Tr: 371-9959.

BICICLETA vende-se,
sundown, 18 marchas.

R$35,OO. Tr: 370-6719.I, _

13ALCAO - vende-se, de f�rmica,�,5m. R$150,OO. Tr. 372-
3993.
1

BOLSA - vende-se, de viagem,
semi-nova. R$90,OO. Tr: 8803-
6061.

31CAMA - vende-se, cj baú e

)rateleira, semi-nova. Tr: 9117-
p839 ou 370-8986;

I

CACHORRO - vende-se, Poodle.
Aceita-se troca pj pintcher. Tr:

II�\ � .

il��_"
, R: .JosÉ TEODORO RI.BEIRO, N° 540 - IL'1A IllA FIGUEIRA

CLASSI

ICom. de Peças Antonio]

II,��
IIr:FlEJJ��tJlil)liçf�[i;lJJ
! Fone: 370-2764 ,

IceI.: 9104-2070/9957-6099>
I��·._��.I_�.!.���.. ��-�.�.��.. ��.�.�.. �.��.. �! ... �.�.�.!.�.

TERÇA-FEIRA, 30 de março de 2004
----------------------------------------------lE

,

r I i·�·····\
! O < � iI:1!,

S melJn
.

1: t�_-
i,,>;;'_

d"9;'
.

#'4".''''j / -," '""'.'. ...

J.'tI#flá

E SUA CASA OU INDÚSTRIA

Rua Antônio Gesser, 40 - Czemiewicz

,<:'9uá do Sul - Telefone: 371-1558

Situada na rua Antônio Gesser, 40, no bairro

Czerniewicz, a Imunizadora Jaraguá conta com uma equipe
de seis funcionários que atuam nos serviços de dedetizaçâo,
I impeza e pintura de residências,

É especialiaada no combate a cupins, traças, formigas,
ratos, baratas e outros insetos. Prestando serviços em toda a

microrregião, a empresa utiliza inseticida aprovado pelo
Conselho Regional de Química, destacando- se na

preservação do meio ambiente, Também conta com urna

engenilei ra química responsável, Vanderléa Zancanella.
Fundada pelo empresário Tercílio Voigt, a Irnunizadora

Jaraguá iniciou suas atividades em 1976 prestando serviços
à clientela local. Atualmente, realiza cerca de 30

atendimentos mensais a residências, indústrias e até prédios
públicos de todo o litoral, norte catarinense e Paraná, além
do Vale do Itapocu.

Pela quinta vez, a Imunizadora Jaraguá recebe o troféu
da Podhium Pesquisas corno a melhor empresa no ramo de

dedetizaçáo, além de já ter obtido outros prêmios, inclusive
como destaque na preservação ambiental.

370-3287.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle e micro-toy, branco.
Valor à combinar. Tr: 373-3787 .

CACHORRO - vende-se, filhote
de cofab, Tr: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, filhote
de boxer. R$200,OO. Tr: 372-
3655.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle, micro toy. Tr: 275-
1587.

CACHORRO - vende-se, filhote
de pintcher, nº1. R$120,OO. Tr:
376-2393.

CACHORRO - vende-se, pastor
alemão, cj 5 meses, puro. Tr:
373-3787.

CACHORRO -vende-se, filhotes
de American Staffordshire

Terrier, Poodle micro e toy,
Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei,
Beagle, Schnauser, Lulu da
Pomeranea anão, labrador,
boxer, buldogue inglês, pit buli,
todos cl pedigree ou contrato.

Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

Operacionais, Soluções de Conflitos, Configurações é Substituições de Peças. etc.

" U m C I , C k e m sua v, d a p e s s o a I e p r o f i s s i o n a I
"

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Impressoras &
Impressoras fiscais
Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.
Preto: R$40,OO e Colorido: R$ 50�()(). C?m �a�al1tia

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150.00 unido

Programas/
licenças do
windows

excel/word/linux

Sistemas para
comércio e

Indústria: Pcp,
Exportação,
administrativo,
controles,
emissões fiscais,
cupom fiscal e
nota fiscal, etc ...

Oferta
MICRO a partir de:

R$ 1.487,00
A vista ou financiamos

em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb

de memória. Hard Disk 40GB. fax

modem 56k. cd rom LG 52x. Placa,
mãe ECS. Placa de vídeo AGP 32 mb, •
monitor IS" Samsung. drive disquete.
1.44, teclado. mouse. gabinete atx

300w, caixas de som amplificada,
180w, placa de som e rede integrada

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

v. G�tulioVa�g�s.'5�4 .,Slr2 �'Centro - PROX� JI1ILiUM . -' Estacionament�'Gr(;duit() +F()ri�/Fax: ,275 ..2684. email: infoclick@ibest.com�br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



D04
r-c-, rERÇA-FEIRA, 30 de março de 2004 CLASSI

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservàção

, SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme '

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
J"I1fÚ4. de� '"� Md, s� des� de 4«a. &mfPte44 (UI,

íl!!�,� em-�� «IN-�des� da- J"I«ttJtu

CADEIRAS - vende-se, seis, CELULAR - vende-se, Sansung
marfim. R$200,OO. Tr: 370- Voicer. R$200,OO. Tr: 273-

1441. 6242.

Lucilda.

COMPUTADOR - vende-se. Tr:

370-8599.

CAMA - vende-se, cl colchão.
R$100,OO. Tr: 370-7312.

CELULAR - vende-se, gradiente.
Valor à combinar. Tr: 370-7944. COMPUTADOR - vende-se, AMD

K611 500,20 gb,128mb,
monitor sansung 15', cd

56x,caixas de som super
wooter, cpu satélite,acompanha
200 músicas, karaoke, anti

vírus, firewall, internet

gratis,tradutor, kazaa, etc. R$
1.000,00. Tr.: 370-0383

CARRETINHA - vende-se,
�arraca, modelo Halley, 93,
ótimo estado. R$2.000,OO. Tr:
275-2949 manhã.

CELULAR - vende-se, LG.

R$150,OO. Aceita-se troca pI
mato construção, vídeo-game ou

televisão usada. Tr: 376-2393.

CARRINHO - vende-se, de CHURRASQUEIRA-vende-se, à
cachorro quente. Valor à gas. Tr: 31'0-9197.
combinar. Tr: 9117-2447.

COMPUTADOR -vende-se, XP,
CELULAR - vende-se, LG, compl.,c/impressora,2meses
sensation. R$400,OO. Tr: 9131- de uso. Tr: 376-0364 hor. ComI.
3497. ou 9116-7754 cl Rogério ou

CONSÓRCIO - vende-se,
sorteado. R$3.500,OO.
Tr: 9995-2778 cl
Antônio.

Rua João P'laninscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se
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CONTRA-BAIXO - vende-se

Golden, em ótimo estado, cor
madeira, com case e alça.
Tratar: 370-1801

CUBO - vende-se, fender, pI
guitarra, semi-novo. Tr: 376-
0413 hor. comI. Ou 376-3771
à noite cl Sidnei.

DVD - vende-se, Panasonic,
semi-novo. Tr: 9975-6323.

ENCICLOPÉDIA - vende-se,
Barsa, compl., ótimo estado, cl
bíblia, atlas e 9 livros do ano.

Aceita-se troca. Tr: 371-9897
ou 9905-8113.

ESTEIRA - vende-se, mecânica.
Tr: 370-7312.

ENXOVAL - aceita-se doação,
de bebê, pI pessoa carente. Tr:
370-4445 cl Joice após 18:00.

ESTUFA - vende-se, pI
estamparia, Metalnox. Tr: 370-
7861.

FILMADORA-vende-se, JVC, cl
controle, 36x de zoam, 2

baterias, carregador, maleta.

R$950,OO. Tr: 374-5597.

, FaGÃO - vende-se, à gas, 4
bocas. Tr: 371-7797.

FREEZER vende-se,
Brastemp, 250L. R$250,OO.
Tr: 370-7144.

FREEZER vende-se,
horizontal, 5 portas, bom

estado. Tr: 370-8294.

FREEZER - vende-se, 230L,
Cônsul. R$380,OO. Tr: 372-
1.593.

FRITADEIRA - vende-se,
elétrica, grande, pI lanchonete.
Tr: 370-9197.

GALPÃO - vende-se, pré-

MÊS DE
MARÇO

BALANCEAMENTO

ESCAPAMENTOS - RO
i

GEOMETRIA - SUSPENSAO

FREIOS - PNEUS

kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

moldado, cl 13x10, cl
cobertura e 6m de pé direito.

Tr: 370-9879 ou 9975-0208.

GELADEIRA - vende-se,
Prosdóscimo, ótimo estado.

Valor à combinan. Tr: 370-

9185.

GA,IOLA - vende-se, de

acasalamento, cl repartição,
ninho, cl 81cmx60cm altura.

R$15,OO. Tr: 273-0944.

GELADEIRA - vende-se,
Consul, 280L. Tr: 371-8040.

GRAVADOR -vende-se, de Cd,
LG. Tr: 9979-0005 ou 372-

2772.

Referência de nosso trabalho (calçadão e pátio da SCZ\R,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, cokigrama.

Especializada na colocação do verdadeiro peiver, intertravado.

Temos compactador e policorte.

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

JANELAS - vende-se, duas,

dejalumínio, cl caixilho e vidro, cf,
1,OOalt x 1,5larg., semi-novas.
R$350,OO. Tr: 9134-0816.

AULAS DE PINTURA

Rua Exp, Cabo Harry Hod(/ch, 8J I - Centro

(próx. Supermercado AngelOni)
Fone: (47) 275-6464 - Jaraguá do 511/ - 5C

JOGO DE QUARTO - vende-se,
infantil, babylândia,
laqueado, cor creme. Tr: 371-
5153 comI. •

Fale hoje mesmo com a Magda da AJAP, pelo fone
371-0873 ou pelo e-mail: mstahlkeéeterra.corn.br I

-

Com a artista plástica Magda Stahlke.

Pintura em óleo 801H'l) tola, nas mais variadas técnicas, desde ()

amHJi\llIieo, técnica mistn (COIII aplicação de outromaterial}, ahstrato.
de. Técnicas para. você descobrir o seu estilo próprio e desenvolvô-Io.

EslU:; aulas () ajurlurão (I despertar II criatividade. senso dr' r:ijlétir:a,
liberar li esponrancidnde e auto-couliançn.
l� uma excelente terapia para ajudar na. cura c prevenção de

dcpressâo e para desenvolver urna boa auto-esuma, que é

limdlH nenral para toda" as áreas da vida.

Ir; tuna aula semanal de :.� ou:! horas de duraçaõ. +vezes pormês. Você
pode escolher (l \('nJIJo e o, horários disponíveis rHJ,; períodos
matutino. vespertino ou noturno. Voc,� também pode optar por aulas
avulsas, onde você faz seu horário de acordo com sua agl"llda. Se

desejarfaç« lima aula erperimental.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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-

ATBNÇAO
Revele o seu futuro através da alta

evidência.
Trago a pessoa amada de 7 a 12 horas.

Atendimento a distância.
Ligue de qualquer lugar do Brasil.

Fone (18) 3623 -1958.
1
I[
.. LANCHA - vende-se, de fibra,

.)4,80X1,90 .. cl motor de poupa

I· 33Hp, cl carretinha.
l' .

. R$2.500,00. Tr. 9102-7311.
I, -.

---------------------

Spidi, modelo Suzuka, azul,
preto e branco. Preço de
ocasião. Brinde protetor de
coluna Dainese. Tr: 371-0206
ou 9973-1657 cl André.

I: LAVADORA-vende-se, de louça,
" Enxuta, semi-nova. Tr: 9975-

116323.
II)
Ih MACACÃO-vende-se, de couro MÁQUINA - vende-se, de

'I� --

MÁQUINA - vende-se, de xerox.
Tr: 370-3287.

Mais Qualidade

Para o lar
e para a Indústria

A TECNOCAlHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Calhas, Coifas, Aquecedor
:\i' Solar, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para
,�i velas, Chapas em geral, Churrasqüeiras, Baldes, Mictórios,

I
' Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas, .

I
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

,

I
Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

,

I QUALIDADE E EXCI'lÉNélA EM SERViÇOS DE·CALHAS E fUNILARIA INDl. É COM A rECNO CALHAS

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

. . [
TERÇA-FEIRA, 30 de março de 200

Tratar: 373-4997 9107-4525
'

costura, overloque, cobertura, 4
agulhas. Tr: 370-7861.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, oveloque, marca

Rimoldi. Tr: 370-8599.

MÁQUINA LAVAR LOUÇA -

vende-se ou troca-se, Brastemp
p/12 pessoas, revisada. Tr.:

3719897 ou 99058113.

MESA - vende-se, de centro, �or
marfim, nova. R$50,00. Tr: 372-
3675.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr: 9979-0695.

PORTA - vende-se, de ferro e

vidro. R$20,00. Tr: 370-9185.

SECADOR - vende-se, pI
cabelo, de coluna, Pandora.

R$200,00. Tr: 376-2752.

SUGAR - vende-se, pI fogão de
6 bocas. R$90,00. Tr: 372-
1593.

SÓCIA - procura-se, cl ponto
ou sem, pI abrir negócio de

alimentação ou outro ramo na

região central. Tr: 9909-7562.

SOFÁ - vende-se, modulado, 5
peças + canto. R$80,00 nego
Tr: 371-9195 manhã ou 371-
0508 cl Danielle.

TECLADO - vende-se, Casio

770. R$500,00. Tr: 9975-
0045.

TORNO - vende-se, mascote,
Nandine, bom estado.
R$15.000,00. Tr: 9975-8433.

TOCA FITAS - vende-se, da

Pionner. R$50,00. Tr: 276-

0196.

VENDE-SE - aparelho de barbear,
Philips, 2 lâminas. R$100,OO.
Tr: 371-9959.

TORNO - compra-se, financiado.
Tr: 372-3993. VENDE·SE - mesa de tênis de

(47) 276-3302
Rua 25 de Julho, 662 • Vila Nova· Jélraguá do Sul· se

telefonia e segurança

"
i

Fone: 371-7007
A melhor opção para sua empresa,

escritório e residência.
I

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condominios.

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Cãmera (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Têcnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores ele ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs

. Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cal. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patcn Cante CAT Se
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURÁNÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)

. Portão eletrônico e íntertones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Asststéncts Técnica)
Portelro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens
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•Distribuidora d. Cosm6tleos:

"'lll'Jf'de, c�?(l6a,,' '" c'ílll>l'UU"

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450

S
,Iv. l'Iar. Deodoro tia Fono<-ca, 491

,
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SAUDE Bc INFORMA AO

Redução de estômago: modismo ou necessidade?

Venho ressaltar algumas implicações das relações psíquicas da pessoa com a comida, e nas conseqüências psicolôqicas
de uma cirurgia de redução de estômago.
Para algumas pessoas a comida não é um símbolo, não ocupa uma importânciamuito grande em suas vidas, é apenas.urn alimento'

orgânico, no entanto para outras a comida é simbólica, sendo que a energia afetiva ou atrativa que ela exerce para estas, varia

muito de pessoa para pessoa. A comida exercé simbolismos diferentes em grau e intensidade para cada indivíduo.

Existem pessoas que quando passam por algum sofrimento deixam de comer e existem outras da qual a comida é

essencial e fundamental em suas vidas.

Quanto maior o conteúdo inconsciente relativo ao simbolismo da comida, maior sua atratibilidade assim como seu

significado e significante para a psique.
Tenho observado sujeitos que não estavam em terapia, que fizeram a cirurgia de redução de estÔmago e entraram em

uma grande depressão, ou ficaram extremamente obsessivas(por limpeza, arrumação, etc) ou compulsivas com outras coisas que

não maisa comida.

Porque isso? Porque a comida exercia um significado e significante em suas psiques, e ao ser tirada de forma abrupta, a

lacuna psíquica que era ocupado pela comida e por seu simbolismo ficou em aberto. Esta lacuna então foi ocupada com outras

compulsões e obsessões que cercavam a vida da pessoa. .

Quando a comida exercia uma significação inconsciente extremamente intensa, ao ser tirada repentinamente, pode até

.resultar em uma psicose, na qual o individuo fica imerso em seu inconsciente.

Há importância da cirurgia de redução de estômago para milhares de pessoas, mas também há riscos psíquicosque
devem ser considerados, além dos biológicos.

Devido a estas reações, que é indicado ao paciente da gastroplastia realizar uma avaliação psicológica como avaliações
que devem serfeitas com outros profissionais. (médicos, endocrinologista, nutricionista).

Ressalto a importância de terapia aos pacientes pós-operatórios, no período de recuperação e após ele, para que seja

feita uma reflexão de todo o seu processo de mudança física e psíquica bem como algumas alterações em sua identidade.

"A forma como digerimos o allmento podemos considerar que é a forma como digerimos nossos sentimentos"

Joseane Patrícia Marques
Psicóloga - Gestalt Terapeuta
Instituto de Psicologia PU LSAR

R: Guilherme Dancker, 87 Centro.

Fone: (.47)372-2522 e (47) 371-0121

PLANETGAME
• VENDAS ·LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TOOA A UNHA DE

VíDEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL

Fone: 376-2206
VESTIDO - vende-se, dois, de
prenda, um verde e um bordô.
Tr: 371-5270 noite ou 371-

5042 comI.

de bancada, furadeira de
bancada cf motor, policorte
cf morsa e solda de
Assitileno. R$5.000,00. Tr:
9975-8433.

Dreamcast, cf 2 contr. e 3

jogos. R$350,OO. Tratar: 376-
2206.

• PLAVSTATION 2
'xaox
• PLAVSTATION ONE
'DREAMCAST
• NlNTENDO 64
• GAME aoy COlOR
• GAAtE BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBe

VIDEOGAME - vende-se. Play
Station One, cf 2 controles,
memory card, 1 transformador,
2 jogos, cf 6 meses .de

garantia. R$350,00. Tratar:
376-2206.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Philips, 4 cabeças. R$200,OO.
Tr: 9141-4740.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, cf 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-
2206.

cf 12 saídas, Yamaha.

R$350,OO. Tr: 276-0858.
mesa, compl. R$100,OO.· Tr:
376-2393.

VENDE-SE - máquinas, tornoVENDE-SE - caixa amplificada,

PREVINA-SE
Use Camisinha

paTa eles, 1
elas e casais I

MORENO CLo\RO, i
1.83 oh., 75kg, 2$ ANOS.i

9963-80021
� L- , .,

CVal-mN-.Asi--nS-h·-Ea� 1E-�-7-�
Atende hotel,

moreI e resldêncl.l.

L________ 91�J-4:s__º5
,- i

IAnunCie aqUilj!i 371-1919
I !

VIDEOGAME - vende-se,

i-p��������f���re:r--l INATÁLIA!
i l: h lldodoflelt.m ....q"'.......,...la,vn.h. 1 PREVINA-SE i i
i _"- ...,..0<1. eem linda. _�a"h."t... 24"'" i ! larasuá do Sul I
i ao ... dj.f>tlt. T.''" �1<lÇO<_r..it • lIUIo alondi.....to. i Use Camisinha

'! i
i T.do�.t'r_ <liOllte, Ta........ ot••"."... I>otói.,1 .

lll�=º05�_ , �:_��_.27__3:!l74_j , ..... ........_ ... __ ........__ .19117·04971
· .. ----'�--- .. ----· .. --- .... - .....

----l lLOIRO-OlHOS·VERDES!!-. . l'i------·::_-::_-
.. --

..

_--...--.-
.. _

......-
.. -- ..

--
.....

-

.....

- .......---
..

_-...
- - ... ,

PREVINA.SE II MARCOS i I i •

'.. II h\IC"nl�;U:�:tepara j IAnun�ie aqui! I
PR EV I N_A_ SE

Use CamiSinha i 19143-76781 i

3711919
I Use CamiSinha

Anuncie aqui!
371-1919/

PREVINA-SE
Use camisinha

Se o seu marido sal para jogar bola ou

- .. ---- .. -- - ..

·--·-I r---·_
.. -·_ - .. ·-_ .. c

.. - _.- - -.- -

beberr:omosamlgos.lIgueparamlm
PREVINA-SE "IAnuncie aqUlill.1 Anuncie aqui!

(Bruno), loiro, olhos verdes, 1.78 de altura, Use Camisinha
75kQ, coqio malhado (só para elas). I 371-1919 I 371.-1919

'-- .Tratar._..._ �99.. -7..5-&\.. - ..-50-..... _ .. _._.__ --' ,_, , t .. __ � .... �I _

Saiba eMasrecer selll

parar de cOlller.

Conh6fi ° proSraMa'

'DISCIPLINA
ALIMENTAR
Infor",a�Õ6S: 997)-;)814

- GINECOLOGIA -

fJalmJn
CRM/SC 1242· TEGO 030,79

ll.bnll"�o SOBRACIL 1.019

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rlld: Guilherme l'\!l'fS�,.', 50 � SI. 406

Fone: 370-1705
$OlItalà®úl!hurl.l.com.br • .ItrnlgUliÓl)Sul,

"VlrO-FARMA� F�CIA E MANIPULAÇAO

.4 $iJulu#La.·da ,j·1I0,,jatid,,,/
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GUIA DE SERVI

Anuncie aqui!!!
371·1919

!
Anuncie aqui!!!

371·1919

\1\
w
10
c..r

.J.v
",P"

TRABALHOS:
COM LAVA·JATO !

(Ãgua quente e fria)

Dedelflação lCUpIll$ e 8I8CaSl '
, farpD ePlRlU,. de Te'"ad.se IIJl'8S

'

l/mllen_e Caiu ligu. e
! Imllsmreall/llZaçã. de Pedras

Trabalhamos onde você precisar j

(cidade, praia, sitio, elcJ

(41) 310-1488 /310-8810 /9602-3735
'

,Rua: José,Kra,U5,e�,2,12".,Vil,aNc.a,: Jaraguá,do Sul c se,.!

MudançasJ
fretes ,e

viagens com
F-4000Baú.

; Anuncie aqui!!!
371·1919

Rua: EXJl, Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

A
• .",

• nuncle aqul •• �
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

· Medição de terra
· Desmembramento
· Regularização de medidos
· Projeto e execução
(residencial, comercial, etc.)
· Reformas em geral
· Paisagismo
370-7611/9911-2525

'Volter Morqumdf,744 Sl 5

AUTO PEÇAS

!)apa��lio .'

ElI"N6��;nb�6ío;i.·�t1�u�;;a,/�
Q iiova [afá 'da, AutlJ Peças»
Pdpagniô, I�calizada na ...
Rllâ.25de Tulha, 1650 •

Yila Nova

RUA Z5DE JULHO, 1650 -

VILA NOVA - JGUÁ DO SUL
f·rnail: papagoiO@terra.com,br

(47) 276-3429
9975-5659

.•...........................•.....•......................•• , .. ' .

Anuncie aqui!!!
371-1919 Anuncie aqui!!!

371·1919

Fone, (47) 373-0703/ Fax, (471373·f 138
R�a, Athanáslo Rosa. 115· Guaramirlm· se
e vm all : freltagd@l.I�tuno.com.br

, * Santas

i * Méia Cana
, * Rebaixo
, * Forro

,

* Acabamentos de gesso
j * Consertos
: * Orçamento sem compromisso
!dlh§,ªll,"'1i!t�2&tgj

� Venha Conhecer a
:Moda que é um Doce!!
,

Preços especais
de inauguração!

, Produto:

Comércio
.insta'ladora

Lange Ltda

Sçrviçp,s'de'Instalaç{>cs
Elétrica e Hidráitlica
Com Fábrica de Postes'

'II elA DO'de 6 e 8 metros i '

'4Z"374-fA30: TONER:
,

.

� I . � ,

fOTOCOPlATJORAS -IMPRESSORAS

9991 8567
i - MATERIAIS DE CONSUMO

- 1 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA i
tua Mal. Castelo Branco, 4893 i276·3417 !

Modinha
: tarn, 01 a 16

Moda Adulto'

Fone: 371-5810 I Endereço, atendimento e entrega
i Rua �!lI.P�a.�?�i?�?Ill::'����... L com totol pri����.�, .

Centro - Schrocder - se l.UI2�,�e 1111110,115:'11'111.•1 :JllIgU�daSal-,SIl, [

,

! �I\I($.�.�.""", """,; ,.:, ...""",�?,::;'.• ??$1
i 10t,S�'SHOP'\lA.�À
I"";"";' P;.·o� ';""a�t';• íUllzet

1(47) 370-90681
, ,

iiJ�4i�1g; prQ!i.utot;'êfó�iI
Acessórios em Geral I
Cosméticos; Fantasias i

i Roupas Intimas !

I Brincadeiras· Artesanato I
, ,
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Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!
e solicite demonstração gratuita

TERRAPLANAGEM

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
loteamentos completos
Rompedor de Concreto

ROIJlPedor de Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
-

Pavimentação c/lajotas

Vídros, Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento,
Jateamento, Plotter de Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COLÉGIO MARISTA INAUGURARÁ
ÁREA DE CONVIVÊNCIA

!egurança, conforto e harmonia são os destaques
deste empreendimento.

\contecerá na próxima sexta-feira, (02/04), às 9h15, a

AUGURAÇÃO DAÁREADE CONVIVÊNCIA
o Colégio Marista São Luís. A obra, segundo o

'rmão Evilázio Tambosi, diretor do Colégio, "apresenta
:onforto, segurança e harmonia integrando
nodernidade de estilo com o prédio do Colégio,
ombado pelo patrimônio municipal". A ÁREA DE

WNVIVÊNCIA CHAMPAGNAT, assim intitulada,
rontempla também um requintado projeto paisagístico
'brangendo a passarela, rampas e o pátio central

:oberto, em torno do qual se organizam os espaços e

:onferem à edificação aspecto dinâmico e de

onternporaneidade. A nova edificação, construída numa
kea de 930 metros quadrados, conta com passarela de

iO metros que une, a partir da guarita, todas as

�ependências do Colégio e o Ginásio de esportes.

rrivilegia, ainda, ampla e sofisticada área reservada para
I praça de alimentação. Com design arrojado, a

omunidade educativa usufruirá de 20 mesas que
Itenderão 80 pessoas sentadas. Toda a área é propícia
�ara a integração e os bate-papos entre os

freqüentadores., "A construção é funcional e prática,
10m espaços destinados, à convivência e lazer, uma
característica dos ambientes educativos dos Colégios
Nfaristas", ressalta o Diretor. A obra, projetada pelas
arquitetas Simone A. Mattedi e Cibéle Ristow

IVodzinsky foi realizada, pela PROMA Construções e

Planejamento Ltda. "Tudo foi amplamente estudado

para o melhor e mais consciente aproveitamento dos

tspaços. O resultado será percebido em conforto e

funcionalidade para os alunos, que terão espaços
privilegiados", avalia o diretor geral, Irmão Evilázio

Tambosi.

INVESTIMENTO: PREFEITURA DE CORUPÁ INVESTE NA MELHORIA DE SUAS ESCOLAS

Escola Municipal de Corupá
reinaugura suas dependências

CORUPÁ - Foi entregue
na manhã de domingo uma

nova creche para a comuni

dade do Bairro Ano Bom, em

Corupá que atenderá cerca

de 50 crianças. Até então as

mães levavam os filhos para
creche Dona Nina, na BR

280, distante cerca de quatro
quilômetros. "Esta creche

atenderá uma demanda de

mães que estão na fila de

espera que deverá ser sa

nada", afirma a Secretária de

Educação, Bernadete Corrêa

Hildebrecht. O centro de

educação infantil Franz

Dom tem área construída

de 359,53 m2 e teve inves

timento de R$ 57,3 mil apli
cados pelo governo federal

com contrapartida do muni
cípio. Ano passado foram
reformadas e ampliadas
ainda a Escola Francisco

Mees, na Vila Isabel, aten-

Alexandre' Bcçc

Participação das crianças marcou solenidade

dendo 320 alunos da edu

cação infantil ao ensino

fundamental e o Centro de

Educação infantil Pequeno
Polegar no centro de Co

rupá que atende 36 crianças.
A comunidade de Pedra

de Amolar também recebeu

no dia 21, a Escola Muni

cipal de Ensino Funda
mental Pedra de, Amolar

fissionais das secretarias

para que estes saibam reco

nhecer um caramujo infec

tado com o parasito Schis

tossoma mansoni", diz o

enfermeiro Luiz Artur, da

secretária de saúde de Cua
ramirim. Os ovos do Schis

tossoma mansoni são elimi

nados através das fezes de

pessoas portadoras da do

ença, lançadas em rios, lagos
onde existam aespécie de

caramujo que serve como

seu hospedeiro. "A trans

missão se dá através da pene
tração do verme na pele e

nas mucosas (principalmente

totalmente reformada. Foi

realizada a troca de laje e

forro das suas salas de aula,
cozinha, nova pintura,
móveis para a cozinha,
adaptação para uma secre

taria, remodelando todo

aspecto físico da escola, O
investimento da admi

nistração de Corupá foi de

R$ 56 mil. Segundo o

da boca e do aparelho diges
tivo) ou pelo consumo de água
contaminada", contaArtur.Os
sintomas iniciais são febre,
tosse, falta de apetite, moleza
no corpo e às vezes, diarréia.

Com o agravamento, surgem
sangue nas fezes, ,prisão de

ventre, dores na barriga e

tonturas. O agravamento da

doença pode levar à morte.

Em Guararnirim está sendo

realizada uma avaliação nos

bairros iniciando na comuni

dade de Corticeira para
levantamento da doença. A
meta é entrevistar 1,8 mil

prefeito Luiz Carlos Tarna

nini, a intenção da ad

ministração é dar condições
de estudo de qualidade aos

alunos e à .comunidade para
os próximos dez anos através
de obras bem feitas. "As

escolas estão entregues.
Agora basta mantê-las bem

cuidadas", disse ele.

A secretária municipal de
educação destacou que o

trabalho da secretaria é

,voltado a qualidade de

ensino, buscando o cres

cimento do cidadão COIDV
, .

pessoa no mela em que VIve.
,

"Todo recurso financeiro

investido em educação re

sultará no bem-estar das

pessoas e conseqüentemente
da comunidade, pois através

do conhecimento as pessoas
contribuem com o desenvol

vimento da sociedade",
destacou a secretária.(CG)

Setor de sa�de faz curso de prevenção a Schistossomose
com 1285 pessoas e detecta

mos um caso positivo, que
já foi atendido e medicado",
diz o enfermeiro acrescen

tando ainda que infelizmente

dos entrevistados, cerca de

20% não concordaram em

fazer o exame. Luis Artur,
explica que no cronograma
está previsto para o primeiro
dia o ,repasse dos conteúdos

teóricos. No segundo dia

haverá trabalho de campo
e nos dois últimos dias serão

feitas visitações em proprie
dades para se fazer o reco

nhecimento dos caramujos
infectados. (CG)' \

GUARAMIRIM A

Secretaria Municipal de

Saúde, através da Vigilância
Epidemiológica está reali
zando hoje, amanhã, dia 01

e 02 de abril um curso de

capacitação em malaco

logia. O curso será destina
do a três funcionários de
cada secretaria de saúde dos

'

municípios de Guaramirim,
Jaraguá do Sul e São Fran

cisco do Sul. A capacitação
serárealizada por Inca César
do Departamento de Vigi
lância Epidemiológica de

Florianópolis. "O curso tem

por finalidade preparar pro-
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• Elaine Kasmirski, filha de
Bernardo e Maria, tem dois
motivos para comemorar,
pois no dia 27 colou grau
em Ciências Biológicas,
pela Furb e está de aniversário
dia 5/4. Parabéns!

• Silvana -Ao Augusto, grávida
de gêmeos, aniversariou
dia 23, o marido Bruno
Marschall deseja muitas
felicidades

._�_._._,_,,��,� GENT��Ç.�O
Por Franciene Fagundes

TERÇA-FEIRA, 30 de março de 20
,",_'_'_' ....��.,_,'_''''>'''__-..-.'''"..."...'>;_� Y>.w•••''''''''��

• Daniel Rodrigo de Souza,
cursando Comércio
Exterior, pela Unerj, que
recentemente viajou para o

Chile, aniversariou dia 2l.
Sucesso!

• Colou grau em Tecnologia
em Mecânica, pela Unerj
l1Ii> dia 26, Dieter Paul
Weege. Sucesso, desejam
com orgulho seus

familiares

• O casal de advogados Marcos

Augusto Pordeus 'de Paula e Danielle
Hornburg recebem a benção
matrimonial neste sábado dia 3/4 na

Igreja Evangélica Luterana e após na

AABB

• Colou grau em Tecnologia
em Eletro Eletrônica, no
dia 26, Alan Jonas Gonzaga
dos Santos. Os pais, as
irmãs e a namorada
desejam sucesso e

felicidade

• Jaison Heinzen formou-se
dia 26 em Tecnologia
Mecânica, pela Unerj.
Sucesso de suas amigas:
Morgana, Cris, Daiane,
Fernanda Meri e Brenda

• Sandra Machado aniversariou dia 29.
Parabéns do seu neto Vuri, do
marido Antônio e das filhas

ANIVERSÁRIO

I. No último dia 24, João
Piuntkowski esteve de
aniversário e sua esposa
Silvia faz essa homenagem
com muito carinho dizendo
que "o ama muito"

• Completou 26 anos, no dia

26, Leodete Beier.
Felicidades de seu esposo
Dard, seu filho Rodrigo e

de seus demais familiares

• José Nunes comemorou seu

aniversário dia 10. Parabéns de seus

familiares

CENTER

Cd's-DVD/s.ACESSÓRlOS PARA SOM co��letou i?ade nova. Quem lhe deseja
fellcidades e a sua namorada Dayane e

Av Mal Deodoro/4Q6-Centro 371-2847j familiares

Shopping Breithaupt- Centro 275-2005
--- - ------ ---- - ------ ---- -

Midori Kiyama(D) viajou para o exterior e

deixa 'um abraço para todos os amigos
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Onde há rios, é

preciso haver meios

'para atravessa-los. É
obvio. Uma das formas

para fazer a sua tra

vessia, em J araguá do

Sul, em décadas p�s

sadas, foi a construção
de pontes penseis. A
foto de hoje é um

flagrante da inaugu
ração de mais uma

ponte pênsil, a Alfredo

Emmendôrfer, sobre o

Rio Itapocu. No mo

mento, o Prefeito Hans

Gerhard Meyer (Nutzi)
fazendo seu discurso.

-&�A_-F._E_I_R_A_,_,-:-30_de_m_ar_,o.ç_o_de_2_0_0_4 •..;H..;.·;;.,;IS;;..T;..;Ó;.;R�I;.;.A�-------------._._C9RREIODO POVO 9
POR EGON L. JAGNOW

,

RA A HISTORIA POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEl

HÁ 4 ANOS

Barão do Itapocu

'.ii História de nossa gente não pode ficar só na saudade". O passado só é importante se seu tempo foi bem empregado.

HÁ 16 ANOS

Em 1988, o Grupo Nascente de Tradições Germânicas de Jaraguá do
Sul, com vinte e dois integrantes realizava nas tardes de domingo, no salão da
Comunidade EvangélicaLuterana os seus ensaios. OGrupo já tinha seis números
prontos e devia estrear na abertura da ConferênciaDistrital do Rotaract Club,
no mês de julho, em Jaraguá do Sul e, dias após apresentava-se oficialmente à
comunidade no Parque Agropecuário. Dirigido por Albertina, no palco da 3a
Amostra Agropecuária. Era dirigido por Albertina, no palco da 3a Amostra

Agropecuária. Era dirigido por Albertina Junkes e Carlos CezarHoffmann, o
grupo participava como observador, de um encontro de grupos folclóricos na
cidade gaúcha deCampo Bom. Os trajes, em estilo Alemão legítimo era doado
pelaMalwee.

Uma nova comunidade daParóquia São Sebastião era inaugurada. Era
a Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz, no bairro Vila Nova, com o

desenvolvimento de um programa que iniciaria às 9 horas, com uma procissão
a partir do Posto Mime na qual era carregada a Cruz até local onde seria a

futura Capela e celebrada a primeiramissa. A nova Comunidade abrangia um
universo calculando em 800 farrulias. A primeira diretoria tinha na presidência
Norberto AntonioMarangoni, vice presidenteHorácioTecila, 10 e 20 tesoureiros
AdelinoHoller eOswaldo Grossk1ags e Alveni dos Santos.

No ano 2000, aconteciam reconhecimentos a dois industriais

jaraguaenses, que repercutia favoravelmente na cidade e no Estado:
o industrial Wander Weege (Malwee Malahas) era homenageado pela
CNI (Confedereção Nacional da Indústria) com a Ordem do Mérito

Industrial, maior da entidade, e o empresário Eggon João da Silva

(Grupo Weg) recebia o Prêmi�Mérito Industrial, concedido pela Fiesc
(Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina).

Gerentes das agências bancárias do municípío reuniam-se na

Câmara de Vereadores, para discutir o projeto em 15 minutos o tempo
máximo de atendimento a um cliente de 15 para 30 minutos o prazo
máximo, e uma hora nos dias de pico (pagamento). O projeto era de
autoria dos vereadores Carione Pavanello e Elisabet Matedi e já se

.

encontrava em análise na Comissão de Legislação eJustiça, a exemplo
de idêntica proposta inspirada num projeto da Prefeitura de Blumenau,
com objetivo de acabar com as longas filas nas agências bancárias e

c9m a demora no atendimento.
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Dois adolescentes do Procad
morrem afogados no rio Jaraguá

}ARAGUÁ DO SUL - Os,
adolescentes.Simone Nasci

mento, 15 anos eJonatas Ri
beiro, 13, foram sepultados
ontem no cemitério da Vila

T .enzi, vítimas de morte por

afogamento. Simone morreu
ao dar entrada no Hospital
J a raguá, pouco depois do

acidente, ocorrido na tarde

de domingo, depois das 16

horas. Jonatas veio a falecer

ontem pela manhã, no

Hospital e j\ Iatemidade São

J osé.Eles eram internos do

Procad (Centro de Proteção
•

à Criança e ao Adolescente)
localizado no J araguá Es

querdo. No momento do

acidente, estima-se que ape
nas um funcionário estava no

local para somar conta de

cerca de 12 crianças.
,

r\ supcrvisora do Cen

tro, Tânia Krause, relatou

que os dois tomavam banho
de mangueira no quintal da
instituicáo junto com outras

crianças c decidiram pular o
muro para continuar a

brincadeira no tio, sem que
a saída deles fosse percebida
pela' atendente, devido a

algazarra cio momento. "Ela

Muro de onde, possivelmente, os adolescentes pularam
César Junkes

( a atendente) disse que foi

tudo muito rápido e só

percebeu a situação quando
uma das imâs de jonatas -

que estava junto com eles no

rio - pediu socorro", ex

plicou Tânia, acrescentando
que a atendente ainda estava

muito abalada com o ocor

rido. Enquanto os bom

beiros eram chamados, os
vizinhos conseguiram tirar

os adolesc�'ntes dos rios:

"Foi uma fatalidade. Os

dois eram crianças com

portadas. Ela, inclusive, es
tava fazendo um curso de

informática e era estagiária
na Caixa Econômica

Federal", destaca, lembran
do que a adolescente 'era
natural deJoimille e vivia há

um ano e dez meses no

Procad", destaca Tânia.

Simone Nascimento tr1m
bérn havia participado
como delegacia na Confe

renciaMunicipal da Criança
e cio Adolescente. J onatas é

natural de Presiclente Ge

túlio e estava no Procad há

cerca de três semanas, com

mais oito irmãos. "O

Procad é um abrigo onde

existe. confiabilidade no

relacionamento entre os

funcionários e as crianças e

adolescentes que ali residem,

tanto que alguns deles vão

sozinhos a escola", exern

plifica.
O delegado Uriel Ribei

ro afirmou ontem (lue será

aberto um inquérito. O

promotor da Infância,
Alexandre dos Santos, afir
mou que a investigação será

feita pela delegacia e

lamentou profundamente o

fato. "Ninguém está livre de
acidentes. O meu receio é

que, por excesso de zelo,
acabem transformando o

local ernprisào", observa o

promotor. O coordenador
do Centro de Direitos

Humanos deJaraguá cio Sul,
jornalista Maurílio de Car
valho afirmou ontem que a

entidade vai acompanhar de
perto, exigindo transpa
rência, todo o desenrolar
desse fato. Também salien

tou que o CDI-! deve solici

tar uma visita ao Procad

para saber quais as condi

ções oferecidas aos internos
e que vai levar () caso ao 13°

Encontro Nacional do

Movimento dos Direitos

]- I umanos, que acontece esta

semana, em Goiânia.

Bombeiros e SDR lançam campanha para atingidos
]ARAGUÁ DO SUL/

REGIÃO - t\ Secreta ria de
Desenvolvimento Regional e
ü Corpo (le Bombeiros de

Jaraguá do Sul, Co rupá ,

J\lassaranduba, Guararnirim
e Schroeder lançaram na

I tarde de ontem uma campa
nha para arrecadar donativos

para ajudar as famílias atin-:

gidas pelo ciclone na região
sul do Estado. "Solicitamos

(lU<:: a comunidade ajude
doando colchões, roupas e

alimentos ·n:1o perecíveis. Os
donativos rodem ser entre

gues no Corpo de Bombeiros

ou' nas escolas que serã?
nossas parceiras na embala

gem e distribuição", afirma
a Secretária de Desenvolvi

mentoRegional NiúmDem..archi

dos Santos.
,

Dependendo do que for
,

arrecadado, amanhã já deve

iniciar o transporte dos do

nativos. Em Jaragu::í do Sul

qualquer um dos quatro

ésar Junkes

Bombeiros da região e SDR solicitam colaboração
postos dos bombeiros (Barra
do Rio Cerro, Nereu Ramos,

João Pessoa e centro) pode
receber os donativos. "Nosso

'

trabalho é continuo, estamos
atendendo durante 24 horas

o que possibilita que a comu

nidade traga a qualquer mo
mento os donativos", infor
ma Adolar J ark, secretário
executivo do Corpo de Bom

beiros de J arat,ruá do Sul. Em

caso de dúvidas sobre como

ajudar a SOR disponibilizou

o telefone 371-1 H55, com
Mariane ou ainda no 199 na

Defesa Civil. A arrecadação
de donativos 'deve acontecer

até a próxima sexta-feira,
quando será dado encami

nhamento do produto arreca

dado para as SOR' s de r .agu
na, Criciúma e Araranguá, á
reas que mais sofreram com

os fortes ventos.

O ciclone deixou um ras

tro de destruição em 23 mu

nicípios do SuJ de Santa Ca-

tarma e em Torres, litoral
Norte do Rio Grande do Sul.
Com ventos de até 150 quilo
metros por hora, o ciclone

Catarina, destruiu 500 casas,

arrancou árvores, interrom

peu rodovias, rro\'ocou uma

morte e deixou 74 pessoas
feridas. A tempestade, atingiu
seu ápice no período das 3h

às 3h30 da madrugada de

domingo e desabrigou deze
nas de famílias no sul do

Estado e no RS. A tranqüili
dade só retornou a região por
volta das 7 horas, quando o

vento j;1 era mais fraco e

soprava por volta de (i0 km/
h.

A ação da SOR de

Jaraguá do Sul junta-s: as

demais ações em desenvol

vimento pelo Govemo Es

tadual. "Nossa união neste

momento é fundamental

para oferecer um pouco mais

de conforto a estas pessoas",
finaliza Niúra. (CG)

TERÇA-FEIRA, 30 de março de 20

PROCAD- A casa de apoio é destinada ao atendimento
de crianças e adolescentes' com idade entre zero e 18 anos

incompletos, encaminhados pelo Conselho Tutelar e pelo
Juizado da Infáncia .e da .Juventude por estaret11 em

situação de risco pessoal e social: vítimas de negligência,
exploração, omissão, opressão, abuso sexual e social. O

programa procura priorizar todos os direitos dos residentes,
proporcionando acesso à educação, ao lazer, à cultura "à
convivencia familiar, quando existe possibilidade.
"Não posso falar nada agora. Estou muito abalada. Fm
outro momento, darei as explicações necessárias",
desculpou-se. Assim como Tania, nenhuma das peSS(Jas

que trabalham rio local ou internos do Procard LJui,eram ,[

dar entrevista. () (lue se comenta é clue os dois saíram do 'e
pátio do Centro, que fica bem próximo da margem do tio

para, talvez, tomarem banho de rio. O leito do rio, nesse

local, é bastante profundo e a água, poluída.
o

II
De acordo com o sub-comandante do Corpo de
Bombeiros da Barra do Rio Cerro, Ncri Beno Graunke 4

o chamado foi feito por volta das 16hSO e, quande óe

chegaram, as crianças já haviam sido retiradas da :Ígua. or

"Foram encaminhadas aos hospitais Jaragu::í e São .José Id

com parada respiratória", informa Néri. lU

SÁBADO - 27/03/04

Furto em loja de 1,99
A Polícia Militar foi informada, por volta das 3h 15 da

manhã, que dois homens quebraram a vitrine de uma

loja de artigos de R$ 1,99, na rua RobertoZimmermann
Os dois levaram do local uma TV ele 14' e um aparelho
de som, além de vários objetos do estabelecimento. i\

Pi\'[ realizou as buscas na região e encontrou os dois

andando cle bicicleta, mas já sem parte de alguns objetos
furtados. Quando viram o carro d� Polícia, os dois

tentaram fugir, mas um foi preso e reconhecido pela
testemunha da loja.

Furto em lanchonete

Por volta elas 6h30 da manhã, a PI\I foi avisada que três

pessoas com sacolasplásticas nas mãos,' estavam saindo P�de um matagal próxima a Unerj, na Rua dos Imigrantes. _I
Quando perceberam a chegada da polícia, os trcs ij�
tentaram fugir, mas foram pegos e encaminhados à �S

I
delegacia. Os acusados estavam com várias bebidas 15
alcoólicas e material para fazer sucos e lanches. Na 11
delegacia, um deles confessou que haviam furtado uma 21
lanchonete, entrando pelo telhado. 1�

Acidente com moto deixa um morto

O acidente aconteceu na Rua João Plninichcck, undc

estavam envolvidos uma moto Honda Biz e um [<'orei

Escort. O condutor da moto, R.R., 22, foi conduzido
ao Pronto Socorro pela guarnição dos bombeiros, mas

não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 549

08 - 13 - 22 - 46 - 51 - 58

Quilla
concurso: 1279

06 - 18 - 24 - 39 - 70

Loteria Federal'
concurso 03820

1 ° prêmio 30.451
2° prêmio 13.922
3° prêmio 16.831
4° prêmio 53.106
5° prêmio 50.23::

Lotomania
concurso: 403

1 7 - 25 - 36 - 37 - 38 -

40 - 42 - 48 - 50 - 55 5/
- 62 - 71 - 72 - 73 - 79 -

80 - 82 - 92 - 93
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tll hertura do Municipal foi
arcada por bons jogos

Ia, SCHROEDER _ Boas
O .

'S :sputas marcam a pn-
: eira rodada do 190
a

ampeonato Municipal de
11 utebol de Campo, na

", dade de Schroeder. OS

IS gos ocorreram neste do-
11 ingo no Estádio Mu
o cipal Cláudio Tomaselli.
o O campeonato já
c
omeça disputado no

limeiro jogo, às 8h 15 da

� anhã. A Néki Confec

; es venceu o Comercial
L Dr 3 x 2, num jogo mar

é Ido pelas "viradas". A

�uipe da Néki saiu na

ente, mas o Comercial

IOU pra 2 x 1. No segun
o tempo, ocorreu a

gunda e última virada,
e deu números finais à

Irtida. No segundo jogo,
I Aliança saiu na frente do

I alência, e logo fez o

gundo. Nos acréscimos,
,
Valência descontou,
ixando o placar em 2 x

O primeiro jogo da

Ide foi marcado pela
rte chuva que caiu

arante a partjda, que

iop ic io u um
.

grande
imero de gols na partida,
de a Menegotti ernpa
u ern 5 x 5 com o Atlé-

tico. O jogo teve dois

tempos distintos, onde o

primeiro terminou em 3 x

O para a Menegotti. O

Atlético volta mais dis

posto do intervalo e conse

gue virar o placar para 4 x

3. Logo em seguida, a

Menegotti empatou, mas

toma o quinto gol. Faltan
do cerca de oito minutos

para terminar, a Menegotti
faz seu gol de empate.

Pra fechar a primeira
rodada, o Sport Rancho
Bom, campeão da: última

edição, confirma o favori
tismo e vence o Tupy por
3 x O. A equipe da Gra

meyer folgou na rodada.
De acordo com a coorde

nadora da CME de

Schroeder, Edite Hang, o
campeonato promete ser

bem disputado, pois as

equipes mostraram muita

disposição nessa primeira
rodada. "O saldo negativo
ficou pela quantidade de

cartões amarelos, a maio

ria deles por reclamação",
diz. No próximo domin

go, no mesmo estádio,

ESPORTE'
esporte@jornalcorreiodopovo.com.br
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• COMPETiÇÃO: PRÓXIMA ETAPA DO CIRCUITO SERÁ NOS DIAS 26 A 30 DE MAIO

Circuito de Tênis de Campo,
reuniu 107 atletas no Baependi

.I ',�
•

]ARAGUÁ DO SUL - O

Clube Atlético Baependi
recebeu, neste final-de

seman, 107 tenistas para as

disputas da la Etapa do

Circuito ATJ de Tênis de

Campo. A chuva impediu
a realização das finais nas

. categorias A, Vip e Pro

fissional, que serão dispu
tada durante essa semana,

no Baependi.
Humberto Pacheco

venceu a categoria 10 anos,
tendo como vice Luiz F.

Tazinaffo. O titulo até 12

anos ficou com Eduardo

Vasques, que venceu Rubens
Pacheco. Augusto Teixeira
e Lucas Pavin ficaram,
respectivamente, em pri
meiro e segundo lugares na
categoria até 14 anos. Na

A Feminina, Jânia Pereira
superou Patrícia Schrnidt e
levouo titulo. Na B; o titulo

Atletas de Jaraguá mostraram bom nível técnico nas partidas de Tênis
Alexandre Boqo

ficou comWanderléia Sohn,
seg�ida de Lana Bandeira.

Já no masculino, a ca

tegoria B ficou com Cris

tianoWatzko, que venceu
Wanderlei R. Silva. Eggon
Trapp foi o campeão da

C, tendo como vice

Onofre Melin. E aD ficou

com Gabriel Pavin, 'se-

guido de Américo Coral.

Na categoria Veterano,
Eraldo Pacielo conquistou
o titulo, após vencerNorli
Martini.

Segundo Flademir

Gasparetto, diretor daATJ
(Associação de Tênis de

Jaraguá), a competição foi
marcadapelos bons jogos,

que mostram a qualidade
dos tenistas de nossa

cidade. "Entre atletas e pú
blicas, circularam no clube

cerca de 300 a 400 pessoas
que foram assistir as parti
das", diz. A próxima etapa
será realizada nos dias 26 a

30 demaio.

(JULlMAR PIVATTO)

Màlwee empata em sua estréia diante da torcida
, ,

acontece a segunda rodada,
com início às 8h 15 da. ]ARAGUÁ DO SUL _

Num' jogo de muita

marcação, aMalwee empata
com oJoinville, na sua estréia
em casa pela Liga Nacional
de Futsal. As duas equipes
tinham alguns desfalques em

.' seu elenco para a partida de
ontem. A torcida compa-

o
receu em grande número,
lotando o ginásio Wolfgang
Weege. Os visitantes come
çaram a demonstrar seu

ritmo de jogo desde o início,
que era de muita marcação
e: jogar no erro da equipe
.

.

manhã. (JP)

Próximos jogos da Malwee pela Liga Nacional

�3/04 _ Malwee/FME x UCS/Moreflex
ij5/04 - Malwee/FME x V&M Minas

15/04 _ Carlos Barbosa x Malwee/FME
17(04 _ Atlântico x Malwee/FME
14/04 .: AABB/Ourocap/Umbro x Malwee/FME
16/04 _ Malwee/FME x ECB/São Bernardo

'

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO. 783 • NOVA BRASíLIA

(47)371.9659

)araguaense.
Mesmo assim, a Mal

wee conseguiu sair na frente
com um gol de Rato, numa.

'jogada onde o goleiro
Franklin impediu o ataque
do JEC e a bola acabou

sobrando para o jogador da
Malwee que fez o primeiro
gol. Mas numa jogada pela
direita, num lance de bola

'parada, a bola sobra para
oi

Fernandão, que empata o

jogo. O primeiro tempo
ficou assim, onde o time de

Jaraguá do Sul não

Alexandre Bcqc

Mf'lIwee esbarra na forte marcação do time de Joinville

conseguiu furar a' forte bola e o capitão Henrique,
marcação do adversário e do JEC, vira o jogo para a

isso fez com que a tempe- equipe visitante.
ratura subisse em quadra e eles Para enfrentar a forte
saíram muito nervosos para
o vestiário.

O segundo tempo co

meça como terminou o pri
meiro, onde a equipe de o

Joinville conseguiumanter o
forte ritmo que vinha man
tendo desde o início da par-

.

tida. O time de Jaraguá do

Sul estava criando pouco, e
numa tentativa dê, jogada:
individual, Falcão perde a

marcação, nada melhor que
surgir à estrela a habilidade

dos principais jogadores da

Malwee. Numa boa trian

gulação, Falcão empata o

jogo' e cala a pequena, mas
barulhenta, torcida do ]EC,
que o havia chamado de

pipoqueiro. Logo depois,
em jogada individual; o

camisa 12 chama à respon-�
sabilidade pra si e marca o

terceiro, pra alegria da

torcida jaraguaense.
A Malwee continua em

cima, tentando fazer o

quarto, até que, numa bola

cruzada, Marcelinho, do
JEC, só tem o trabalho e

empurrar pro fundo da rede

e dar números finais à

partida. O jogador Xande,
daMalwee, diz que a equipe
precisa aprender a jogar
contra adversários assim, que
vem marcando forte e

jogando no contra-ataque.
O goleiro Diogo, do JEC,
comemorou o resultado,
pois, como ele mesmo

disse, a equipe de Jaraguá é

a melhor da competição.
O próximo jogo da

Malwee pela Liga é contra

a UCS/Moreflex, aqui em
Jaraguá do Sul, no próximo
sábado, 03/04. Mas antes

disso a equipe entra. em

quadra na quinta-feira,
também em casa, pela Di
visão Especial do Estadual,
contra São Lourenço do

Oeste/Bauer Cargas.
(JULlMAR PIVATTO)
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• ESTRÉIA - EQUIPE DE SÇHROEDER ENFRENTA METISA, DE TIMBÓ, NESSA �EXTA-FEIRA

Adesc vence a terceira etapa
do Circuito Infanto de Futsal

SCHROEDER - A equipe
infanto-juvenil da Adesc/
Angerô/Grameyer/Mime,
de Schroeder, venceu seus

três jogos na terceira etapa
do Circuito Infanto de
Futsal Menor, disputados
no ginásio Alfredo Pasold,
em Schroeder. As equipes
participan tes estão se

preparando para o Cam

peonato Estadual de Futsal
da categoria, que começa
no próximo final de

semana, onde .os times são

divididos por região.
A Adesc estreou na

sexta, goleando a Adiee, de
Florianópolis, por 7 x O. Já
no sábado, a equipe apli
cou outra goleada de 10 x

2 no Estrela Batistense, de
São João Batista. O último

jogo foi o mais equi
librado, onde a equipe da

Assis. O re-turno está

marcado para os dias 30/
04 e 01/05, no gi-násio
Alfredo Passold, em

Schroeder.
"Estamos confiantes na

nossa estréia, na próxima
sexta-feira, ainda temos

alguns acertos para fazer e
estaremos dando ênfase
nisso durante essa semana",
declara o técnico da equi
pe, Glauco Behrens. O trei

nador ressalta que os atle
tas estão conscientes que o

estadual é uma com-petição
mais difícil que esse

circuito. ''Vamos jogar de
.

forma mais cautelosa e

acreditamos que vamos

fazer bons jogos e trazer

bons resultados para o

nosso município", conclui
Behrens. (JULlMAR PIVAITO)

Alexandre Buço

Adesc (vermelho) vence a Apama em jogo disputado
casa venceu a Apama, de

Blumenau, por 5 x 3 de
virada, Com isso, a equipe
consegue o título da etapa,
confirmando o favoritis-

mo, que apareceu após a

equipe vencer as duas pri
meiras e fica também com

o troféu geral da competição.
Agora os atletas come-

çam a pensar mars
I
sena

mente na estréia do cam

peonato estadual, no Gi
násio Arthur Muller, em

Jaraguá do Sul, no prêxi
mo: final de semana. A

chave é formada, além da

equipe de Schroeder, pela
Metisa/FME (Timbó), A.D.
Jaraguá eJEC/Machado de

91 atletas na primeira etapa do Toneio de Tênis de Mesa'
]ARAGUÁ DO SUL - O

Shopping Breithaupt foi
palco, no último sábado, da
la Etapa do Torneio Norte

Catarinense de Tênis de

[' Mesa.

:\ Participaram da
: 1

competição um total de 91

atletas amadores, repre
sentando 13 escolas/clubes

I, de Jaraguá do Sul. Os cam

peões em suas devidas

categorias foram: Gabriel
Getelina (pré-mirim 9 anos),
Rafael da Silva (pré-mirim
11 anos), Christhian
Pedrotti (mirim), Ciovani

, da Silva (infantil), Tiago
Pedri (juvenil), Juliano
Goulart (adulto), Luanna
Karla (pré-mirim 11 anos),
Jéssica Formigari (mirim e

infantil), Francielli Bonatti
(juvenil) e Danielli Stolf

(adulto).
Na competição entre

clube/escolas, a melhor
colocação ficou com a Es

cola Ribeirão Molha, com
I 702 pontos-e 30 atletas

representantes. Em segun-do
ficou a Escola Giardini

Lenzi, com 408 pontos, se

guido da Escola Alberto,
Bauer, com 225.

Alexandre Bogo

Atletas de Jaraguá mostraram bom nível técnico nas partidas de Tênis

Segundo a diretoria da

Liga Norte Catarinense de
Tênis de Mesa, o número
de participando foi o

esperado, já que a cidade de

Jaraguá do Sul tem o tênis
de mesa bem desen-volvido,
graças ao bom trabalha da

Fundação Municipal de

Esportes e da própria Liga.
A pró-xima etapa está

marcadá para o dia 16 de

maio, em local ainda a ser

definido.

Quem quiser maiores

informações, pode' procu-
.

rar o Centro de Treina

mento, no João Marcatto.

TABELA CÀMPEONATO ESTADUAL FUTSAL MENOR I
Sexta-feira - 02/04

19 horas - Metisa x Adesc
20 horas - jaraguá x JEC

Domingo
9 horas - JEC x Metisa

10 horas - Jaraguá x Adesc
16h30 - Adesc x JEC

17h30 - Jaraguá x Metisa

JARAGUÁ: Novo líDER NO BOLÃo 23
Foi realizada, neste final de semana, mais uma etapa
do Torneio da Liga de Bolão 23 do Vale do Itapocu.
A Sociedade Alvorada venceu o Clube Atlético
Baependi por 1773 x 1762. No outro jogo, a Arweg
venceu a Sociedade Vieirense por 1771 x 1714.
Com esses resultados, o líder da competição é a

Sociedade Alvorada, seguido da Arweg, Baependi
e Vieirense. Na competição individual, estão

empatados em primeiro lugar os atletas Osnildo,
Lourival e Mauri, do Alvorada, e Armando, da

Arweg. Todos arremessaram 20 bolas e derrubaram
todos os pinos. Nessa semana prosseguem os jogos,
onde se enfrentam Vieirense e Alvorada e, na outra

disputa, Arweg e Baependi.

SCHROEDER: PilOTO GANHA TíTULO DE
BICICROSS

.

O piloto de bicicros� de Schroeder, Carlos Miguel
Strelow, de oito anos, conquistou o primeiro lugar.
na Primeira Etapa do Campeonato Estadual de

Bicicross, que aconteceu emJoinville. A competição
foi realizada no sábado. O próximo desafio de
Strelow é a Copa Metal Ciclo, no dia 4 de abril, na
cidade de Rio do Sul. Strelow compete com o apoio
da Prefeitura Municipal de Schroeder e do Auto
Posto Salomon e Maicon Confecções.

GUARANI: EQUIPE É VICE-líDER DO ESTADUAL
Em partida emocionante, o Guarani superou neste

domingo o Atlético de Ibirama, fora de casa, por 4

a 3. Sérgio Lobo (2), Ricardo e Flávio marcaram os

gols dos visitantes. Marquinhos, Alex e Vanderson

balançaram as redes para o time de Ibirama.
O resultado colocou o Guarani na vice-liderança
do quadrangular final do Campeonato Catarinense.
O clube de Palhoça agora tem quatro pontos. O
líder é o Figueirense (sete pontos), que no sábado
superou a Chapecoense por2 a O, em Florianópolis.
A equipe de Chapecó e o Atlético de Ibirama vêm

empatados na última, com três.
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