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Prefeitura lança campanha de
valorização da terceira idade
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Aproximadamente mil idosos que freqüentam o Centro de Convivência participaram ontem do lançamento da 5°
Campanha de Valorização da Terceira Idade, que tem como foco, este ano, os maus tratos. Página 7

Anos

P N B·· BedifiGando
.. rograma . OSSO arrro ota

qualida�e
.

devida Fora contemplou centro de JS--�
. �-

-

r.!!!..�

Cassuli Advogados Associados SIC
OAB / se 397/99

(47) 371-7511
Direito Trabalhista Empresarial

90%
de preferência

Cesar Junkes

Domingo foi dia de trabalho no recolhimento de lixo, entulho e materiais recicláveis. O Bota Fora fez parte
da programação da Semana Municipal de Saúde que termina amanhã. Página 7

César Junkes

Criadores de peixe de lagoa estão
vendendo peixe vivo no Mercado
Público Municipal. A tilápia é a

espécie mais procurada, segundo
informou o produtor Silvino

Viergutz. Página 4

pp aguarda pesquisa para
indicar nomes para as

eleições
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Grande público prestigia
as finais do Torneio de
Futsal em Schroeder
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PÁSCOA - FESTADARESSURREIÇÃO!
JESUS ESTÁVIVO EVIVE ENTRE NÓS!
Páscoa para nós é vitória.Vitória de Deus. Vitória de Deus sobre a

morte. Jesus Cristo, que foi crucificado, sepultado, é ressuscitado

pelo.Deus da vida no terceiro dia. Jesus está vivo! Ele vive e está
no meio de nós. Páscoa. significa passagem. Passagem da escravidão

para a libertação. Passagem da morte para a vida. Páscoa é o

momento especial para compartilhar com você, querido leitor e

leitora, esta boa e alegre notícia: A última palavra pertence a Deus.
A morte, a cruz, o túmulo f<;>ram vencidos pela ressurreição.
O texto de Marcos 16.1-11 nos relata que na manhã da primeira
Páscoa (domingo), Maria Madalena, Maria e Salomé, vão bem

cedo, ao despontar do sol, ao túmulo de Jesus. Elas desejam prestar
o último serviço ao seu Senhor, queriam cumprir o ritual d�
embalsamar o corpo do amigo falecido: ervas, flores, perfume,
aromas - último sinal de carinho para com aquele, que havia lhes
ensinado o verdadeiro sentido da vida.
Elas vão, em direção ao túmulo, tom uma grande preocupação:
Quem nos removerá a pedra? Mas, quando chegam lá, elas têm
uma grande surpresa! A grande pedra já está removida! Elas tremem
de medo e se, perguntam: o que aconteceu. Ao lado do túmulo,
encontram um jovem que lhes anuncia uma notícia extraordinária,
boa d�mais para acreditar. Ele 'diz: "Não tenham medo, se vocês
buscam a Jesus, o nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou e

não está mais aqui." Dá para acreditar? As mulheres não disseram
nada a ninguém, tinham medo de serem tidas por loucas. Aquelas
loucas mulheres que não abandonaram Jesus quando estava

gemendo na cruz. E, então, Jesus apareceu e falou com Maria

Madalena, a quem curara de um mal terrível. Mari;' Madalena,
torna-se então, a apóstola dos apóstolos, sendo a primeira a anunciar
a ressurreição a seus irmãos e irmãs.

Páscoa é esta mistura de temor e silêncio que, de repente, explode
em-alegria e promessas de ummundo novo, diferente: justo, humano,
solidário... onde já não haverá morte, dor e luto. Páscoa é a festa da

esperança! Jesus Cristo ressuscitou! Em Jesus Cristo, a vida venceu
o poder das trevas e da morte em suas mil faces. A festa da Páscoa
anuncia que a vida é o bem mais precioso que Deus deu a cada um
de nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo todos os momentos de
nossa vida, sempre! Quem crer nisto viverá na solidariedade,
colocando sinais do Reino de Deus entre nós, Por isto, prezado
leitor e leitora, a Páscoa de Jesus te convida a viver com intensidade
cada momento da tua vida, com muito amor, espalhando a paz e a

verdade. Nós temos a boa nova do Evangelho que nOS fortalece;
enchendo de fé a vida, tirando as pedras de nosso caminho. O

Deus da vida ressuscitou o seu Filhojesus e assim quer dar a vida

plena para cada um de nós, já aqui e agora, prometendo-nos a

ressurreição e a vida eterna.
'

,.

Que a força de Deus que removeu a grande pedra'
E abriu a sepultura nos abençoe em nossas fraquezas,
Ajudando-nos a tirar as pedras
que sufocam a vida em nosso mundo.

Que o Amor que venceu a morte

nos ajude a vencer a indiferença;
Nos abençoe em nossas palavras e .ações
,para que se tornem sinais do Reino de Deus.

. Que a presença do Espírito Santo nos abençoe,
"nos dê á paz e a tranqüilidade nesta Páscoa,
Festa da' Ressurreição, da esperança da vida que vence a morte.

E que a graça, o amor e a paz nos acompanhem, hoje e sempre.
Amém!

Que a festa da Páscoa seja a festa da esperança de Um novo céu e

de uma nova terra em Cristo Jesus.
.

'

o sentido da vida
ções substanciais.A concepção
de eternidade encerrada no

conceito de Deus se mantém '_'

exatamente pela sua indetermi

nação.
Nesse período em, que a

Igreja Católica conclama os

seus, discípulos a re-viverem a

morte e a ressurreição de jesus
Cristo, é fundamental analisar

até que ponto a nossa tragédia
religiosa ainda está preservada
em nossos corações e mentes.

Enquanto o conceito.geral sobre
a morte nos leva a pensar e,

com isso, acreditar, no aniquila
mento da vida, a história de

Cristianismo é fundamentadanos
reflexos de nossas ações, mesmo
após o fim da vida, ou seja,
mesmo morto, o ser humano ,�,

continua interferindo através do
.

resultado do seu trabalho de vida.
Nesse sentido, o período da
Páscoa é essencial para uma

revisão de valores, de idéias e até

de obj�tivos. Em plena era dos

avanços tecnológicos, é funda-.
mental que o ser humano não

esquece de sua origem divina e

que perpetue, sempre, os valores
e ensinamentos que nos distin

guem de meros animais.

o que marcá O modo de r:
' .

estar ou de existir do ser é o Em contrapartida, a
movimento. E que esse mo- Páscoa também
vimento acusa, em seu pro- significa uma

cesso vital, um ponto de conge- chance de
lamento, de parada e asseri-

espiritualização, de
tamento, A oposição é entre

vida e morte, estática e dinâ- aceitação ao eterno.

mica, ação e estagnação: Isto colate a preços que não acorJ
não significa que a cristalização panham a condição salarial da

signifique total e absoluta grande maioria do povo
imutabilidade ou que mesmo brasileiro.
morto o ser deixe de produzir Em contrapartida, a Páscoa
seus efeitos. Mesmo em estado também significa uma chance

de não movimento operam-se de espiritualização, de aceita

transformações. A cristaliza- ção ao eterno. Revela ainda que
ção, portanto, apesar de "sem a morte é um conceito relativo,
vida", encerra uma certa já que, nesse caso, representa
capacidade ainda ativa. também a possibilidade de

Esta semana de Páscoa é vida. Uma vida eterna, que
perfeitamente ideal para refle- somente foi possível através da
tirmos sobre a capacidade de morte e posterior ressurreição
acontecimentos passados ainda de jes,us Cristo.
provocarem seus efeitos. E- A utopia deu sentido ao fi

feitos estes que se fazem sentir nalismo. Se a existência é pleno
de várias e diferentes maneiras, e permanente movimento, o
dli',endendo do grau de relio-i-' pensamentomístico definiu umI \. b'

�partzrade de cada pessoa. Para- lugar onde essernovimento pára:

\caitos, a'. Páscoa representa o paraíso. A matriz da cpncep
, h.}tenas rnars uma data de cunho ção do perene está na própria
meramente comercial. Mais uma idéia -de Deus, entidade eterna

oportunidade para? comércio
,

'

e imutável, que atravessa gerações
ganhar dinheiro vendendo cho- e períodos históricossem altera-
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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SENADOR VEM A JARAGUÁ DO SUL
O senador Jorge Bornhausen. visita hoje os

municípios de Campo Alegre, Rio Negrinho, São
Bento do Sul, J araguá do Sul e Guaramirim, para
contatos e reuniões com prefeitos e liderança
política do Norte e Nordeste do Estado. O senador

chega às 9 horas a Campo Alegre, onde �e encontra

com o presidente do diretório municipal, Raul
Johanson, e faz visita ao PFL. Às 10 horas, em Rio

Negrinho, visita o PFL local, recebido pelo
presidente OsniJosé Schroeder. Às' llh30, em São

Bento do Sul, visita o prefeito Sílvio Dreveck (PP).
Ao meto-dia almoça com o presidente do diretório

municipal, José Helenito Weiss, e líderes do PFL.

Às 15 horas, em J araguá do Sul, faz visita ao

presidente do diretório municipal do PFL, Valdir
Bordin, e líderes do partido. Às 16h 15, em

Guaramirim, visita o prefeito Mário Sérgio Peixer

e r�úne-se com o presidente do PFL, Valéria
Verbinem, e liderança local. Ao final da tarde

retorna para Joinville.

•

E S C L A R E C M E N T O

O projeto de lei 481/2003, que reconhece o

munlclplO de Guaramirim como Cap i tal

Catarinense da Palmeira Real foi proposto pelo
deputado estadual Dionei Walter da Silva, e

aprovado pela Assembléia Legislativa. O deputado
apresentou o projeto atendendo reivindicação da
c o m unI d a d e

especialmente a Aciag (Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Guaramirim). O título de'

Capital Catarinense da Palmeira Real deve ser

oficialmente entregue a Guaramirim no dia 18 de

maio, durante o lançamento da 7' Expofeira
Agroindustrial, na sede da entidade empresarial.

.

líDER SE AFASTA 15 DIAS

A senadora Ideli Salvatti, líder do PT e do Bloco
de apoio ao Governo, foi internada no Hospital
Sarah Kubitschek, em Brasília, no domingo, onde
foi submetida a uma cirurgia, ontem pela manhã,
devido a uma ?érnia de disco cervical. Sexta-feira,
a senadora fez uma série de exames que
identificaram a urgência da operação porque o

problema, considerado uma "patologia benigna",
segundo a junta médica, está localizado entre a
quinta e sexta vértebras. Ideli já tinha hérnia de disco

diagnosticada antes de 2002, quando, em julho,
durante a campanha eleitoral, foi vítima de um

grave acidente na BR-l01, o que prejudicou ainda
mais o seu estado de saúde, tendo de usar um

colete ortopédico. Após a operação desta segunda
feira, a senadora permanecerá 15 dias sob licença
médica, para a recuperação pós-operatória.

.\
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I ALIANÇAS: PARTIDO MENCIONA A POSSIBILIDADE DE SE COLIGAR COM PSDB, PFL E PMDB

pp fará pesquisa para então
indicar candidato às eleições

Jaraguá do Sul - O PP

está aguardando o resultado
de uma pesquisa a ser

realizada no Município para
definir quais serão os nomes

mais lembrados pela
comunidade para ocupar a

chefia do poder público. Os
líderes do partido estão

avaliando os pos síve.is

candidatos a concorrerem a

vereadores, secretários e.

também para deputado. "O
PP está passando por um

momento importante.
Estamos conversando ainda'
com os integrantes do

partido para analisarmos

quem são as pessoas mais

bem indicadas para
concorrer a estes cargos",
destaca o presidente do PP

de J araguá do Sul, Dieter

Jansen.
Se a pesquisa revelar o

nome de um dos integrantes
do PP, este será o candidato
indicado a concorrer ao

cargo de prefeito. "De

qualquer forma, o partido
está aberto a conversações,
estamos propensos a firmar

alianças com outras

lideranças, vamos negociar
tudo isso e levar à

convenção, que será

Jansen diz que a pesquisa é a maneira democrática de indicar o candidato

realizada no mês de junho.
Se não ficarmos na cabeça
de chapa, podemos pensar
em vice' ou outras funções,
mas tudo vai depender das
próximas conversações",
diz.

Entre as possibilidades
levantadas por Jansen está

a união com o PSDB� PFL

e PMDB. "Também vamos

entrar em contato com o

bloco de Moacir Bertoldi,
vamos avaliar as propostas

deles e escolher a melhor

coligação", enfatiza.
Dieter J ansen foi

exonerado da prefeitura na

semana passada, onde era

responsável pela secretaria

de Produção. O PP está

estudando o candidato

possível para ocupar esta

vaga. O )presidente do

partido menciona o nome

do empresário Alessandro

Vargas, formado, pós
graduado, além de ter

PTB avalia possível coligação com o

]ARAGUÁ DO SUL -

Mais de 300 integrantes do
PTB de Santa Catarina

participaram do encontro

estadual, �m Florianópolis,
com o presidente nacional
do partido, Roberto

Jefferson. Na oportunidade,
os filiados receberam
material para orientação às

eleições deste ano, além de

terem conversado sobre

questões legais. O presidente
do PTB de Jaraguá do Sul,
Jean Carlo Leutprecht, diz

que. as lideranças do bloco

onde o partido está inserido

(PL, PPS, PDT, PSB e

PTB) têm se reunido
mensalmente para discutir

e analisar

mars apro s a serem

indicadas p oncorrer a

prefeito e à eança.
- O nome de Moacir

-B.ertoldi já foi levantado,
mas confirmações serão
feitas no dia. da convenção,
em junho. Estamos abertos
às conversações, podendo

firmar aliança com o

PMDB ou PT, partidos que

podem nos indicar nome

para vice. Também estamos

estudando os 16 nomes

expressivos para disputar às
vagas no legislativo -,
destaca.

'

No mês' de abril será

realizado um encontro com

todos os partidos integrantes
do bloco, com-intuito de
reunir todos os filiados de

forma que eles que possam
se conhecer e trocar idéias.

estudado na escola do

governo. "Ele ainda está

avaliando a proposta,
acreditamos que ele tem

grande potencial para
assumir esta cadeira, se, ele
e a executiva aceitarem,
Vargas terá de se filiar ao

PP para ingressar no

funcionalismo público",
explica Jansen, que deixou
a secretaria para concorrer

às eleições deste ano.

(FABIANE RIBAS)

PMDB e PT
"Nós temos condição de

ganhar estas eleições porque
contamos com pessoas
capacitadas e sérias no

partido", salienta Leutprecht.
(FR)
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I LUCRO: PRODUTORES DE PEIXE DE LAGOA SATISFEITOS COM AS VENDAS PARA A SEMANA SANTA

Semana Santa incrementa a

venda de peixes de lagoa em JS
]ARAGUÁ DO SUL - Os

produtores de peixes de

lagoa do mUnlC1plO

aproveitam a Semana Santa

para incrementarem suas

vendas. De ontem até sexta

feira ao meio-dia a Aja
(Associação Jaraguaense de

Aqüicultura) estará comer

cializando peixes de Iagoa,
diariamente. Até a semana

passada, o atendimento era

'feito ap'enas nas ter�as,
quintas e sábados. "Com a

Semana Santa esperamos
vender um total de

1.500quilos de peixes",
afirma o produtor e

responsável pelas vendas
no M�rcado Público

Municipal, Silvino Viergutz.
Desde a semana passada
até o início da tarde de

ontem, já haviam sido

comercializados 250 quilos
de peixes, entre tilápias,
carpas, cascudos e outras

espécies de água doce. O

espaço é o único local onde
se encontra peixe vivo para
vender.

De acordo com pro
dutor e comérciante de

peixes, a situação dos

piscicultores está boa, mas
poderia ser melhor. "As

vendas estão bem porque o

preço é bom e a qualidade

César Junkes

Silvino Viergutz mostra carpa capim de cinco quilos à venda no Mercado Públicó
do produto também é a

melhor possível. Feliz

mente, as pessoas estão

aprendepdo a gostar do

peixe de lagoa e a confiar
em nossos produtos",
afirma Viergutz, que possui
uma lagoa e,m sua

propriedade localizada no

Rio Cerro, onde está sendo
construído o abatedouro

para peixes da Aja. "Eu que
doei o terreno para a

construção do abatedouro.

Confio e espero que o

negócio dê certo", admite

Viergutz.
O presidente da Aja,

Dagomar Muller também
aposta nç:> sucesso e no

incremento da atividade em

J araguá do Sul. Segundo
ele, 30 piscicultores
integram a Associação, com
uma produção de 80

toneladas por ano. "Mas isso
é o mínimo que conse

guiremos produzir já que
esse cálculo foi feito para
fins de ocupação do abate

douro, que foi projetado
para beneficiar 200 quilos
diários de peixe vivo",
analisa Muller.

Ainda de acordo com o

presidente da Aja, a

associação está aguardando
a liberação de uma verba de

R$ 50 mil da Prefeitura

para a finalização da obra

do abatedouro. "Dos R$ 70

mil que a Prefeitura

prometeu, apenas R$ 10 mil

nos foi repassado", comenta
Muller.

Ele assegura que o

negócio poderá ser muito

lucrativo, desde que
conduzido de forma profis

,
sional. Para se alcançar �sse
profissionalismo Muller

conta com o abatedouro e

com a qualificação dos

produtores.
(MHM)

Sebrae prepara.:.se paramais uma fase do Empreender
Jaraguá do Sul - "Ao

longo do mês de abril será

feita e seleção dos

interessados e quatro
consultorias coletivas". A

informação é do agente de

articulação do Sebrae para
a microrregião do Vale do

Itapocu, Donizete Bôrger,
que coordena a implantação
do projeto Jaraguá do Sul
'Cidade Empreendedora,
que dá continuidade às

ações do ProderComcenso,

implantado pelo Sebrae em
parceria com a Prefeitura
de J araguá do Sul com o

objetivo de incentivar a,

geração de novos negócios
com oferta de suporte
técnico para que o

empreendimento dê certo.

'O lançamento do

proj e to J araguá do Sul

Cidade Empreendedora
aconteceu semana passada,

no Centro Empresarial de
J araguá do Sul e contou

com a participação de

aproximada�pente
370

pessoas, tO�ar teressadas

em abrir r(,lC ,Ou própriod

negócio. A "lJtra inaugural
foi prod�ida pelo
empresário Guida Bretzke,
que abordou o tema

empreendedorismo. Bôrger
assinala que as pessoas que

participaram do lançamento

do projeto foram
contactadas através de

pesquisa' realizada ano

passado em todo o

município, quando foram

identificados 3.885

candidatos a

empreendedores, ou seja,
6% dos moradores da área

urbana do município
possuem interesse em abrir

seu próprio negócio.
(MHM)

INFORME CP
RETROCESSO
Em cinco anos, o Brasil caiu de 8° para 15°
no ranking das maiores potências econômicas

do planeta. Com o Produto Interno Bruto de
I US$ 493 bilhões no ano passado, divulgado
pelo IBGE, o pais passou de 12° para 15°
economia do mundo, sendo superado pela
Índia, Coréia do 'Sul e Holanda. Em 1988, o
PIB brasileiro era o oitavo maior. De acordo

com a pesquisa da consultoria Global Invest,
a tendência é o Brasil continuar caindo na

tabela. Caso a Rússia mantenha a média de

crescimento observada nos últimos quatro
anos ( 6% anual), ela deverá ultrapassar o

Brasil em 2004 e 2006. Em 2003, o PIB russo
foi o 16� maior, totalizando US$ 419 bilhões.

Segundo os economistas Fernando Pinto

Ferreira e Altemir Carlos Farinha, a má

performance brasileira deve-se à combinação
de baixo crescimento, evolução média de 1,4%
anual entre 1998-2003, com seguidas í

desvalorizações cambiais. Numa lista com a

taxa de crescimento de 178 nações, em que

aparecem em primeiro as de melhor

desempenho, o Brasil aparece em 164° lugar.
( Agência JB)

EMPREGO
A Secretaria Nacional do Ministério do

Trabalho, responsável pelo programa Primeiro
Emprego, informa que foram preenchidas
apenas 503 vagas das 250 mil pretendidas em

12 meses, a contar de novembro passado.
Foram desembolsadas, de novembro até o final

de março aproximadamente R$ 42 milhões. O

programa foi criado para ajudar os jovens de
,

16 a 24 anos a terem a primeira experiência
profissional. O secretário de políticas públicas
do Ministério do T�abalho espera para os

próximos diasalterações que possam estimular

o projeto, como a unificação do subsídio

econômico oferecido às empresas que abrem

vagas para os Jovens. '

Compra
2,8790
2,8800
2,8300

Venda

2,8810
2,9800
2,9300

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

_-:- _,' ,

'w.>,B"'�
• IHerlimlValorizando seu estilo de vida.

I
Athanásio Rosa, 1457· Centro· Guaramirim 373-0377 I

w w w. C O z i n h a s b e r I i m . com. b r I,
I�----------------------------------------------------------------------�!"

A cozinha oficial
da casa do BBB4
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Baile
Acontece no sábado, dia 10, o tradicional Baile de

Páscoa na Comunidade do Rio Molha, no salão

da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. O baile inicia

às 22 horas e será animado pela Banda Gerasom .

•
Crianças
As crianças estão convidadas para fazerem uma

visita, esta semana, à "Toca do Coelho" até quinta,
dia 8, das 8 às 11 horas, na Biblioteca Pública

Municipal Rui Barbosa. Pintura facial, música,
caixinha de recados para o coelhinho e outras

brincadeiras estarão à disposição dos baixinhos.

Vale lembrar que o simpático Coelho estará

marcando presença.

Microsoft
A Icro Informática de Jaraguá do Sul realiza no

dia 14 de abril o I Encontro de Gerenciamento de
Ativos de Software, às 15 horas no Centro

Empresarial e Industrial de Jaraguá do Sul. O

encontro contará com a presença da Consultora

de Negócios da Microsoft, Fernanda Campos
Costa, do Gerente de Políticas de Licenciamento,
Marcia Gonçalves e de Bianca Vassoler, MS Treiner

Microsoft. As inscrições podem ser feitas.pelo fone

275-1968 ou na Icro Informática na Rua Venâncio

da Silva Porto, 21.

Mecânica Para mulheres
o Núcleo! de Automecânicas da Acijs e Apevi
promove, nos dias 27 e 28 de abril, mais um curso

de mecânica básica paramulheres, motoristas iniciantes
e demais interessados. O treinamento, que será das
19h30 às 22 horas, vai oferecer orientações sobre o

funcionamento e a manutenção adequada dos veículos
e dicas de segurança e orientações sobre o trânsito. O
local do curso será a Retífica de Motores Felippi,
próxima do trevo de acesso a Schroeder, no bairro

Centenário, custando R$ 10,00. Informações e

inscrições tom Rejane ou Jonas, nos telefones (47)
275-7015, 275-7012 ou pelo e-mail

rejane@acijslcom.br . As vagas são limitadas.

REUNIÕES:

RII1Ic.'lil_liD.11a1._
4a Feira - 19hJO - ENSINO

�Jib1mng�.EmI.
PARTICIPE!

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

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

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

2 Coríntios 9:9

Áries - Vocêver precisar de muito paciência,

�
,

,

Retrógrado de 6/4 o 301

I PIONEIRISMO: Jaraguá do Sul se antecipa na discussão sobre o terceiro setor

Troca de experiências garantiu
sucesso da mostra em JS

esferas.

Na avaliação, do

doutor em Educação pela
USP e coordenador d�

Pesquisas da Unerj, Ademir
Valdir Santos, que participou
como palestrante, o evento

serviu como possibilidade
da Unerj em estabelecer

parcerias e associar-se a

outras instituições e

empresas que também
integram o terceiro setor.

SCHROEDER O

município de Schroeder é

um dos primeiros na região
do Vale do Itapocu a iniciar

a campanha de vacinação
contra a gripe, para as pessoas
acima de 60 anos. Desde
ontem os dois postos de saúde
do município estão dispo
nibilizando a vacina para os

idosos interessados.
De acordo com a

secretáriamunicipal de Saúde

"Temos vários projetos
sociais e ambientais.Partici-

pamos de vários conselhos
e desenvolvemos um projeto
denominado Cidadania e

Qualidade de Vida em cinco

bairros considerados ca

rentes em Jaraguá do Sul,
além de palestras, oficinas e

cursos sobre preservação
ambiental", exemplifica.
Ainda de acordo com Santos,
a iniciativa também é válida

porque existe muita

desinformação sobre o que
é e quem é o terceiro setor e

a mostra serviu para tirar

e Assistência Social, Aline
Mainardi, a meta nesta

campanha, é imunizar 723

pessoas, ou seja, 20% a mais,

do que em 2003. Um dos

fatores que tem contribuído

para o aumento, na avaliação
da secretári ão os efeitos

positivos
vezes a pes é pega um

resfriado, m que la gripe
forte, que leva o indivíduo a

��r hospitalizado, nós não

]ARAGUÁ DO SUL,- A troca

de experiênci� e a

conseqüente possibilidade
de se encontrar soluções em
conjunto para problemas
comuns foi a tônica da

Primeira Mostra Cata

rinense do Terceiro Setor,
promovida pela MD

Eventos, e realizada 'de

quinta a sábado, na Scar. A

Prefeitura de Jaraguá do Sul,
através da Divisão de

Turismo, prestou apoio
logístico ao evento, que
discutiu, pela primeira vez

-

Emílio Pompeo, da Greenpeace, falou sobre poluentes, no sábado
na região, as questões que
envolvem as ações de

responsabilidade social e

ambiental, patrocinadas por
entidades de todas as

Iniciada vacinação dos idosos em Schroeder

Leão - Se você é daqueles leoninos mais agitados,
is quando Mercúrio fica
corre de 6/4 a 30/4, quem se

fluxo e acaba perdendo ainda
ução na velocidade (e no ndo estresse. É hora de pcror
es ligadas à palavra falado r situações antes de agir e

ou documentos). Atençõo investir na quolidodede fudo
redo roda ao executa-Ias. o que v \

Côncer - A Retrogradação de Mercúrio, de 6/4 Virgem - Ora, não fique nervoso só porque
a 30/4·, é um bom momento para dar mais Mercúrio, seu planeta regente, entra em,

atenção mentes. sobretudo os de m o. Sossegue a cabeça, amigo
que envolvem alguma período, de 6/4 a 30/4,
ode. Nesta fase, como morar seu trabalho e outros

âo mais lentos, você vai estir em contatos sociais e

em algumas coisas que grandes e pequenos que vão
assam despercebidos. correria da vida.

muitas dúvidas. Segundo ele,
alguns autores adotam o

modelo que classifica o

primeiro setor como mer

cada, o segundo setor seria o

governo e o terceiro, as

entidades sem fins lucrativos.

"Aqui em Jaraguá do Sul,
prossegue Santos, existem
muitas ações so crars e

ambientais, há muitos anos,

como a AADAV, Rede

Feminina de Combate ao

Câncer e até a Ordem

Auxiliadora das Senhoras

Evangélicas", cita o pro
fessor. Ele alerta, no entanto,

temos tido casos aqui em
Schroeder",comenta
Aline.

Ela lembra que na

campanha do ano passado,
Schroeder teve o melhor

índice de vacinação entre os

municípios do Vale do

Itapocu. "Enquanto o

Ministério da Saúde tinha·

como meta a vacinação de

70% da população acima de

60 anos, nós atingimos mais

que o terceiro setor não é

caracterizado pelo assisten

cialismo, mas sim pela
conquista de recursos através
de projetos bem elaborados.
E projetos bem elaborados
não faltam a ONG Green-

Soqitóno. Não pense que só porque Mercúrio
ficará Rene do de 6/4 o 30/4, você vai poder

s outras pessoas poderão
esquecidos] quanto você.
atento e antenado. Este

ia - O mundo dos negócios, com todas
as sues papeladas, reuniões e acordos pode ser

rogradação de Mercúrio, de 6/
se surpreenda se ocorrerem

ou outros tranq�ejras. Suo
çõo serão testados, fique
fortalecer o nível de

peace, representado no

evento pelo coordenador

'nacional de grupos de

voluntários do Greenpeace,
Emílio Pompeo. Ele foi

palestrante do último dia da

mostra, quando falou sobre

Poluentes Orgânicos Persis-
.

tentes, encerrando a série de

palestras do evento. (MHM)

de 85% dos nossos idosos",
destaca a secretária de

Saúde.

A cámpanha nacional de
vacinação começa no dia 17

e se estende até o dia 30 de
abril. "A prevenção é a nossa

metodologia de t�abalho e,

por isso, nós convocamos

todos os idosos 'a se

prevenirem neste inverno,
imunizando-se contra a

gripe'�, finaliza.

Aquário - Durante a -Retrogrodoção de
Mercúrio, de 6/4 o 30/4, é possível que você
se

.v.. �idWJ;pp·i§tj_ntl..,\r.. lado à intenortzcçôo.
c:nefji1Wq9.Wm.t�i�ensomenfos e sem muito

. - .

ando por aí. Esta é uma
se escutar e poro refletir
balido e você não lem

(ou não se dá) lempo de processar.
Peixes - Mercúrio fico Retrógrado até de 6/4 a

30/4 e embora costume atrapalhar no
,

práticos e negócios, ajuda
de seus objetivos, planos

ais e o rever movimentos e
o tende a acontecer nas

de e grupos com os quais
e de que forma pode ser

Libra - O Iodo bom de Mercúrio ficar Retrógrado é

que, red idade dos occntecimentos
o o organização do mundo
o, de 6/4 a 30/4, convém

fico fala e escreve (e assina),
assim c9��.oa:� a�i.�!9s que estôo em andamento.

Nã"êriêlfffde.l1ova�ocupaçães e concentre-se

no que já está fazendo.

Escorpião - Talvez você onde tão ocupado com suas

tospessocls que nem se dê conta
mais lento, em Retroqrodoçõo.
evaide6/4a30/4,nãodescuide 4

movimentações financeiras e

mundo prófico. Mesmo que os
.

mo esperado, continue firme.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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]ARAGuA DO SUL - A

Associação de Moradores

dó Bairro Rio da Luz
.

(Arnbriluz) está solicitando
junto a prefeitura a

instalação de um Posto de
Saúde para atendimento
das mais de 700 famílias
moradoras do bairro. "Foi

cedida uma casa por um

morador para ser utilizada
no atendimento. Agora
aguardamos o

posicionamento do

prefeito com relação a

mobília e do profissional
que, segun'do sabemos,
ficará quatro horas no

posto atendendo no local
e mais quatro visitando a

comunidade", explica
Rutilda Mueller,
presidente da Ambriluz.

Segundo ela esta é uma

das principais reivin

dicações dos moradores

que não contam com

posto de atendimento e

precisam se deslocar até a

Barra do Rio Cer-ro. Além

da saúde a comunidade

espera ser atendida pelo
poder pú b l i co com a

implantação de uma

creche. "Temos mais de

500 crianças na região e

necessitamos de uma

creche para que as mães

possam trabalhar e. ter

onde deixar os filhos.

Estamos vendo um

terreno e talvez uma

parceria entre a prefeitura,
o Sesi e a empresa Seara

possa viabilizar a

instalação da creche para
que as mães tenham um

local onde deixar os

filhos", declara à

presidente que quer

conseguir também um

aceno positivo por parte

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
GERAL

/

e

(:-.

Patrolas fazem o alargamento da Rua Ricardo Fritze. Obras paliativas

da prefeitura para

implantação de casas

populares agregando as 47

já existentes no

loteamento Henrique
Raiser. "A empresa Seara

tem funcionários que
moram muito longe daqui,
e gostar{am de ter

disponíveis casas, escola e

posto de saúde para s�
estabelecer aqui. Na

verdade o que pedimos é

um mínimo de infra

estrutura para a

comunidade", diz Rutilda.

Mas um primeiro
passo já foi conseguido
com a implantação de

escola de segundo grau, à

noite, que funciona no

prédio da escola Helmuth

Duwe. Os professores da
escola Duarte Magalhães,
na Barra do Rio Cerro,
foram cedidos pelo estado

para lecionar aos alunos

que hão tinham uma

escola de ensino médio

naquela comunidade.
Mas a associação se diz

satisfeita com a realização
de algumas obras, como
implantação de tubos na

rede pluvial, maca

damização nas principais
ruas. "Recentemente a

secretaria de obras fez um .

teste com um tipo de

asfalto que poderá ser

implantado n,um outro

trecho da rua Eurico

Duwe. É o que aguar
damos", diz Rutilda. Essa

também é a esperança do

agricultor W7.1'�·er Siebert,
que mora hpar ,! anos no

l: ,)
Rio da Lui(Cjie diz que
não agüei\�á mais a

quantidade de pó que se

forma por causa do

trafego intenso de carros

e caminhões que passam
em frente a sua casa."Se

não há como asfaltar, que'
pelo menos a prefeitura
envie caminhões pipa para
molhar a rua. Eles passam
aqui uma vez por mês e

mesmo a s s irn em dez
f

minutos está tudo seco.

Seria, realmente muito

bom se pudéssemos ter

esta rua asfaltada", diz o

morador.
"De qualquer forma

agradecemos o empenho
do Fiscal Fran-cisco

Ruscka, do vereador

Adernar Winter e a

prefeitura pela atenção
que temos recebido nestes

trabalhos e esperamos

poder continuar contando
principalmente com a

implantação do Posto de

Saúde", finaliza a

presidente da associação.

TERÇA-FEIRA, 6 de abril de 2004

Senac de Jaraguá iniciará

curso de Guia de Turismo

]ARAGuA DO SUL - O

Senac de Jaraguá do Sul

está realizando o curso

Técnico em Guia de

Turismo Nacional. O curso

iniciou ontem e segue até

25 de agosto de 2005 nas

dependências da escola das

19h ,às 22 horas, Com carga
horária de 866 horas o

curso tem como objetivo
oferecer condições para que
o a lun o desenvolva as

competências profissionais
necessárias e comuns a

todo profissional que atua

na área de Turismo e

Hospitalidade de modo a

oferecer o diálogo e a

integração com os demais

profissionais da área.

O curso contempla a

formação de Técnico em

Guia. de Turismo seja
Regional ou Nacional. Ao
concluir a Qualificação
Profissional de Guia de

Turismo Regional, o

aluno será

ao

saberá desenvolver a

respon-sabilidade pelo
acom-panhamento e

orientação dos turistas em

roteiros decorrentes de

programa-ções específicas;
gerir o processo de

articulação e coordenação
dos diversos serviços de

apoio inerentes ao

programa, durante todo o

percurso estabelecido;
saberá prestar informações
históricas, geográficas
culturais e artísticas sobre

os atrativos turísticos; e

atuará no mercado de

turismo com visão global
da área, além de

compreender a necessidade
da educação continuada e

da atualização em assuntos

econômicos, sociais e

políticos, para acompanhar
a transformação da área,
tornando-se participante
produtivo do mundo do

trabalho.
O curso dividido em

três módulos: Módulo

Integrador, de Guiamento'

Regional e de Guiamento

Nacional. O investimento

para o curso é de 16

parcelas de R$ 195,00 (três
módulos), 11 parcelas de

R$ 195,00 (se optar por
dois módulos) ou 05

parcelas de R$ 195,00
(último módulo)

O curso é reconhecido

em todo o território

nacional. E. ao concluir os

módulos I e II, o aluno

estará capacitado para

acompanhar grupos de

turistas em suas viagens
pelo Estado de Santa

Catarina, recebendo o

certificado de Qualifi-cação
Profissional de Guia de

Turismo Regional.
Interessados podem ligar
para 370-0251 na secretaria
do Senac.

I COMUNIDADE: SAÚDE, OBRAS, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO SÃO REIVINDICAÇÕES DE MORADORES

Criação de Posto de saúde
Meta da associaçãoRio daLuz

egresso

competente para acom

panhar grupos de turistas
em suas viagens p'elo
Estado de Santa Catarina,
dando infor-mações e

assistência permanentes
aos turistas em viagens ou
deslo-camentos entre

diferentes localidades,
exercitando as habilidades

necessárias

desempenho da função. Ao
concluir os três módulos o

aluno egresso será

.

Jaraguá do Sul oferece oportunidade para a qualificação da atividade política
]ARAGuA DO SUL .:

Com o objetivo de

possibilitar que mais

interessados possam
participar de curso

visando o desen-
volvimento de habili
dades e competências
para exercer a vida

política com compro-

I'

misso, responsabilidade,
maturidade, inteligência e

ética, o Centro Universi

tário de Jaraguá do Sul

(Unerj) prorrogou o

prazo de. inscrições para
o curso "Política é coisa

séria: Trabalhe sua

imagem".
O setor de Extensão

e Relações Comunitárias

estará aceitando inscrições
até 14 de abril, com o

curso se iniciando em 20
de abril. Durante o curso

os participantes apren
derão sobre dese

nvolvimento interpéssoal,
ética na política e o poder
político, o poder legis-

lativo, os eleitores e a

pesquisa, marketing
pessoal, marketing político,
o companheiro na política,
administração do tempo,
protocolo e cerimoniais,
comunicação - falar em

público, organização do

discurso, uso da tribuna,
discurso de improviso,

competente para acomp.a
nhar grupos de turistas em

suas viagens pelo Brasil e

países da América do Sul,
dando informações e

assistência permanentes
aos turistas em viagens ou
deslo-came-ntos entre

diferentes localidades,
exercitando as habilidades

necessárias ao desem

penho da função. O aluno

postura. durante a

campanha e depois das

eleições e seminário livre.

O curso é ·direcionado as

pessoas interessadas em

se aprimorar na área

política. As inscrições
podem ser feitas atéo dia

26 de março, na

coordenação de Extensão

e Relações Comunitárias.
O investimento é de 4

parcelas no valor de R$
95, 00. Outras informa

ções podem ser obtidas

através dos telefones (47) ,

275-8·249, 275-8253 ou

via e-mail extensao@unerj.br.

(CELlCE GIRARDI) i
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIA INTERNET
Ar quente, Barras de proteção lateral, Faróis com duplo refletor
Óptico, Vidros Verdes, Desembaçador do Vidro traseiro.
Fabricado no Brasil.

veículos diversos

Venha fazer um

Test Drive
, ,������,�

RENAULT
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.sCéniC ; AUIHENllQUE 1.6· 16V 04104

Ar-condicionado, Air Sag Duplo, Direção Hidráulica, Travas e Vidros
Elétricos, Controle remoío por Radiofrequência, Sistema CAR '

uavamento automático das partis a partir deê kmlh.
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Ai! Bag Duple,"�'4uen!e, Barras de Proteção lalera, Faróis com Dupla Refletor

Óptico, Desembaçador da Vidro Traseiro, Vídras Verdes, Fabdcado no Brasil

Financeira Renault
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groupe Rei Banque

Rede Renault, Mais de 160 Concessionártes 110 Brasil. Vale do Itujui c Litorul Norte - SC

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
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JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO 'SUL
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kUlhenilqw 1.0 16V 04104, CÚf sólida sem opcionais Preço 'Iálid<l somente para aquisição dó vek&o pela lnternel, COrri freie Incluso para 106<1 o 61�siJ. Apinlura meiillica será screscída ao preço <In I/eículo, ( 5) A condição Plano 3{) é ,"I[(Ia semente par. a Urina de Passeio RMaúll, Cond,;>óes válidas,n" cata deve)culaç�o deste anúr-lcío 00 enqeanío durarem os esroques. Pata maif>lnformações, consulte a sua Concessionária Renaolt, Fotos paro fins pub!1dlárlo.s..�'\!gtJrlS Itensmostradus e/cu menclonadosnesse material pubücitáno sãcopelonaís e/ou relerern- se 11 versões espeoifltas.AReF1<1lJlt tio Brasil.reseNa·se ao direito
�(l alleraras especincaçõcs-do:sscs \re�c!Jlos sem pn�vio aviso, C;(l�O-Sdo seçurança em conjuflioco,':!)AirBags, salvarnvídas. I
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3�<Dorl11s. (1 surte)

60./mes�s para pagar
15% 'dQ 911trlldll e saldo dímo eern 11 ooristrutorll.

,Tubulaçã.o água quente
• Churrasqueira ria sacada

, "Opção garagem
.

cldep.Privatívo
. Completo sistema
d��gurança

ÁREADE LAZER
· Sala de jogos
· Sala de ginástica
• Sauna c/ ambiente
de descanso

• Salão de festas
c/ churrasqueira e bar

· Home Theater
• Piscina adulto e infantil
· Playground
· Ambientes decorados
-o mobiliados

constru I
'" Cambor!O BUSil\aS$ Contar

Rua 1101, n" 60 16" andar I Balneário Camboriú se

cotlstruso!®terra,cotll.br

Plãntão de 'Vendas na obra

(47) 275 3070
Diariamente das 9h às 19h.
In�lusive Sábados, Domingos e Feriados.

Rua Leopoldo Mahnke •. lado ímpar
Perto do Clube Beira Rio· I Centro de Jarl'lguá do SuVSG

J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA. 6 de abril de 2004

murada, c/ portão de alumínio,
ter. c/438m2• Aceita-se troca e

negocia-se. Tr: 9141-9344 ou

374·5757.

TROCA-SE - casa alv. em Barra

Velha, c/100m2, 3 qtos, sala e

eoz. ampla, c/ churrasqueira,
• área de serviço por casa ou

quitinete em Jaraguá do Sul. Tr:
371-5592 c/ João.

UBATUBA - vende-se, c/90m2,
c/ ter. R$20.000,00. Aceita-se
troca por casa 'em Jaraguá. Tr:
9102-7311.

V�NDE-SE - mista, c/ 10x44.
R$25.000,00. Tr: 370-6279.

VENDE-SE - excelente, c/ 3

dorm., ehurrasq., bwe c/ piso,
azulejo e Box, demais

dependências. Ter. c/ 1.500m2,
próx. Posto Behling.
R$30.000,00 nego Aceita-se

carro/moto. Tr: 9962-8154.

VENDE-SE - de madeira, P/
retirar do local. R$1.500,00. Tr:
371-7797.

VENDE-SE - ou troca-se, na

praia, por outra em Jaraguá. Tr:
371-3132.

VENDE-5E- alv., laje, c/100m2,
frente p/ asfalto, próx. escola e

posto de saúde. Aceita-se troca

p/ chácara. Tr: 374-5444.

VILA LENZI - vende-se ou troca
se p/ chácara. Tr: 371-3132.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,

RODOBEN;")
I

CONsá,RCIO
Cartas de crédito de Imóvel

30.000}00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

Parcela de R$ 315,92
Parcela de R$ 526,54
Parcela de R$ 789,54
Parcela de R$ 1053,08
Parcela de R$ 1263}70
Parcela de R$ 1579,62
Parcela de R$ 2106,16

Repres.: Paris Construções ltda. �497)433-7000
Rua Abdon Batista} 121 - sala 1202 978-1659

e solicite a visita de um de nossos vendedores

próx. WEG II. Tr: 370-3561 c/
proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

CENTRO - vende-se, calçadão,
c/145m2, sem garagem.
R$(30.000,OO. Aceita-se troca

por casa. Tr: 370-9787.

CENTRO - vende-se, em prédio
c/ 3 aptos. R$130.000,00,
Aceita-se proposta. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 c/ Tina.
Creci 9839

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

PROCURA-SE - pessoa c/ apto
no centro, p/ dividir aluguel.
Tr: 9902-3397.

Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

VENDE-SE - ótimo estado, c/ 1
suíte, 2 qtos, próx. Centro.

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

VENDE-SE - novo, c/100m2, 1
suíte + 2 dorm. R$75.000,QO.
Tr: 9977-5408.

VENDE-SE - próx. ao centro, c/
1 suíte, 2qtos, garag. e demais
dependências. R$68.000,00.
Aceita-se terreno no bairro
Czerniewiez ou Amizade. Tr:

9137-5573.

VENDE-SE - c/ 2 qtos, no

SCHROEDER-vende-se, centro, Condomínio Amizade.
comercial e residencial, valor a R$42.000,00. Tr: 276-3321.
combinar. Tr: 9133-3476. Creei
3476

TROCA-SE - terreno C/364m2,

_R$ 10,000,00 R$110,OO__ .c

-R$ 20,000,00 R$ 220,00__ É
�

_ R$ 25,000,00 R$275,OO__ 8
_ R$ 40,000,00 R$440,OO__

c:
ro
c-

_ R$ 60.000,00 R$ 574,00__ @

g
_R$100.000,OO R$ 957,00__ .

]_R$120.000,00 R$1149,0a.__
ro

Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00 E

INFORMAÇÕES: (47) 9993-2874 (47) 9980-1928 (47) 222-2853

ÁGUA VERDE - vende-se, c/
908m2, R. João Bertoli

(servidão). R$26.600,00
nego Tr: 371-5512. Creei
8054 .

BARRA - vende-se, Lot. Casa
Nova, área plana e parcialmente
murada. R$12.000,00. Tr:
9997-2020. Creei 7402.

Vtllorizando
seu tlmbientet

3'1""6/' 0"'6'·7·····'-_" ': "'.:: ': " _', 'o.

• , ';! ._: ,I" i/, '.'
'�. \_.'

'

. ./ i: /_,
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CHICO DE PAULO - vende-se, c/
1.234m2, fundos do Lot.

Firenzi(Mareatto).
R$17.000,00. Aceita-se
propostas. Tr: 372-3922 ou

9122-4198 c/ Walter. Creei
9238.

VENDE-SE - c/ 76 margas, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa c/ 3 qtos, sala, copa, eoz.,
lav., bwe, 2 galpões c/ engenho
de melado, c/ nascente de água.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - belíssima área c/
20.000m2, c/ terreno pronto p/
construir, infra estrutura de
condomínio ecológico, 6km do
centro. Barbada. R$45.000,00.
Tr: 370-8563.

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, c/ 3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creei 8950.

VILA RAU - vende-se, de

esquina, c/425m2•
R$23.500,00. Tr: 9997-2020.
Creci 7402.

VILA RAU - vende-se, c/ 14x32,
área residencial, c/ água e luz.
Tr: 370-1522 ou 370-8515.

VILA RAU - vende-se terreno C/
364m2, Área Nobre,' Lot.
Renascença. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

BAZAR - vende-se, no Bairro
São Luis, em funcionamento, c/
clientela formada. Aceita-se

proposta. Tr: 376-0307.

CORUPÁ - aluga-se sala comI.,
na R. Nereu Ramos, 112 -

Centro. Tr: 375-2301.

VENDE-SE - bar e lanchonete,

c/ ótima clientela, 500m do
centro, próx. Clube Baependi.
Barbada. Aceita-se carro de
menor valor. Tr: 9106-8757 c/
Jaime ou Sandra.

VENDE-SE - farmácia, em

funcionamento. R$60.000,00.
Tr: 9967-4608.

VENDE-5E - sala comercial, próx.
ao Edifício Isabela. Tr: 9112-
5143.

VENDE-SE - vídeo locadora no

Bairro Água Verde. Aceita-se
casa em Barra do Sul no nego
ou ter. até R$7.000,00 em

Jaraguá, Tr: 371-2525.

VENDE-S� - loja de 1,99, c/
bazar, na R. José Narloch, 1130.
Tr: 276-1424 à noite.

VILA LALAU - vende-se, sala
comI. c/ apto. Aceita-se troca por
imóvel de menor valor. Tr: 371-
3132.

VENDE-SE - mini sítio, c/
4.850m2, c/ toda infra
estrutura, 6km do centro,
acesso todo asfaltado. Visite
site www.barulhodagua.cjb.net.
Tr: 370-8563.

VENDE-SE - local pronto p/
residir c/ 147.500m2, a 18km
do centro. Com 1 casa, 3 lagoas,
3 bananeiras, 3 nascentes de

água, farta pastagem, 6 vacas

gersey PO. Tr. 9952-1267.

empregos
CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área externa

p/ Jaraguá do Sul e região. Ótima
remuneração. Tr: 371-8153.

BABÁ - moça que gosta
de criança, procura
serviço como babá. Tr:
370-8592.

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

CORUPÁ - vende-se, c/
52.500m2, próx. Seminário.

R$110.000,00. Tr: 372-3063

após 19:00.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/ 3.334m2, defronte a

Indumak. R$140.000,00 nego
Tr: 371-5512. Creei 8054.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
no Lot. Divinópolis, c/392m2,
ótimo loalização, íüa 912.

R$20.000,00. Tr: 372-3922 c/
Walter. Creei 9238.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
c/350m2, frente a Escola
Waldemar Sehmidt. R$
30.boo,00. Tr: 370-9935 ou

370-5202.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
na R. José Theodoro Ri,beiro
esquina c/ a R. Santa Julia, c/
393m2, próx. Supermercado
Kasmirski. R$35.000,00. Tr:
370-9935 ou 370-5202.

PiÇARRAS - vende-se, próx.
Candeias, c/400m2•
R$5.500,00. Tr: 372-1395.

PiÇARRAS..; vende-se, c/
2.000m2, defronte BR 101. Tr:
372-1395.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se
casa ou apto no negócio.
Tr: 9112-5501.

(proprietário)

SANTA LUZIA - vende-se, e/_
420m2, pronto p/ construir, c/
escritura e financiamento pela
CH. R$7.500,00. Tr: 275-
2335.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, c/ escritura, R. Ilda Friedel.

R$8.700,00. Tr: 371-5512.
Creei 8054. '

UBATUBA - vende-se, reta da
enseada, c/390m2, próx. Praia.
R$15.000,00. Tr: 371-6506.

VENDE-SE - dois terrenos, c/
13x25 ca= boa localização.
R$12.00t� cada. Tr: 370-
6279. ','Fi'f,jJ
____f���:f_' _

VENDE-SE - meio terreno,
murado, c/ casa alv., ci 2 qtos,

-

sala, eoz., banh., gar., no Lot.
Ouro Verde. R$23.000,00. Tr:
376-2902.

I

VENDE-SE-e/ 640m2, c/ meia
água nos fundos.

R$55.000,00. Aceita-se carro

até R$8.000,00. Tr: 370-1787
ou 9992-0673.

VENDE-SE - próx. Malwee, c/
30.000m2• Tr: 370-8097 ou

9104-5468 c/ Tina. Creei
9839.

VENDE-SE - na R. Egon Rocha.
R$18.0ÓO,00. Aceita-se troca.
Tr: 370-7144.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP 89255-000

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

Recruta e 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 área. (Schroeder)
·AUXILlAR FINANCEIRO (6180 EL) 02 anos de experiência em

contas apagarIcontas a receber, livro caixa, extratos bancários

(Jaraguá do Sul)
·AUXILI,AR 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 Engª de Alimentos,
Engª Química, experiência em vendas. (Jaraguá do Sul)
·ANALlSTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 A)Formação
Engª de Alimentos, Engª Química, experiência na área (Jguá do

Sul)
·TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6154 A)
Conhecimento em Brigadas de Incêndio (Jaraguá do Sul)
• MECÃNICO AUTOMOTIVO (6155 EL) Experiência em mecânica,
solda e pintura de caminhões (Jaraguá do Sul)
·PROJETISTA (6151 EL) Experiência em Auto CAD ( Corupá)
·TORNEIRO MECÃNICO (6160 EL) experiência comprovada
(Corupá)

,

·DIRETOR DE ARTE (6120 A) Experiência em Agência de

Publicidade. (Jaraguá do Sul)
·REDATOR PUBLlCITÃRIO (6121 A) Terceiro grau completo,
experiência em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
·AUXILlAR ADMINISTRATIVO (6110 ES) com experiência em

faturamento, notas fiscais, orçamentos e cobranças.
Preferência residir no Bairro Vila Lalau ou proximidades.
(Jaraguá do Sul)
·AUXILlAR TÉCNICO '" (6124 E) Formado em Técnico em

Eletrônica com experiência na área. (Jaraguá do Sul)
·ENG2 ELETRÔNICO (6156 EL) Microprocessador e Projetos;
Placas Eletrônicas (Jaraguá do Sul)
.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
Estratégico pI PCP e planos de ação. (Jaraguá do Sul)
·ANALlSTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 EL) experiência
na função, possuir curso superior em Comércio Exterior

completo' ou cursando, necessário saber falar fluentemente

inglês e ter carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
·GERENTE COMERCIAL (6058 EL) Necessárío 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/EST�MPADOR (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. (Guaramirim)

TERÇA-FEIRA, 6 de abril de 2004

TIM CELULAR
TBP - Jaraguá do Sul - Master Cell

Oportunidade de emprego

Master Cell, empresa que representa a TIM Celular em

Jaraguâ do Sul, (planos empresariais), contrata para
admissão imediata,

Vendedores externos.

Necessário: Condução própria, telefone celular,
alguma experiência em vendas externas.

Oferecemos: Ajuda de custo inicial, e, .comissão sobre

vendas.

Interessados devem comparecer terça-feira, 30/03/04,
munidos de curriculum vitae, em nosso escritório,
localizado a :

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

376-1306 cl Rosane.

Jardinagem &.

Paisagismo.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como segurança noturno, cl
curso. Tr: 9136-6647.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista, mensalista ou
aux. de produção. Aceita-se

proposta. Tr: 9136-6647.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como auxiliar de limpeza e

passadeira. Tr: 371-9670
recado cl Sr. Alcides.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como ajudante de cozinha ou

cozinheira. Tr: 370-0097 cl Zeli.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como cozinheira, copeira ou

zeladora, cl experiência. Tr:

�i6-0545.

OFEREÇO-ME -

g�1'
trabalhar

como mensalista/l" � 70-9796
cl Salete. c.�.._��--
OFEREÇO-ME - pI trabalhar na
limpeza de lotes. Tr: 370-6719.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
corno diarista. Ir: 371-8149.

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

ANUNCIE

AQUI!

371-1919

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
47 522 0256 ou 47

99680588.

senac

�.
veículos,
�--------------------------------------�

9991-3300.

CHEVETTE-vende-se, 88, gas.,
1.6. R$4.600,00. Aceita-se
troca por Galou Corsa de maior
valor. Tr: 9902-7884.ASTRA-vende-se, GLS, sedan,

compl., 00, branca, GNV. Tr: 375-
2018. CORSA - vende-se, super, 98,

4p, 1.0, vinho, único dono.

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

9957-3751.

BLASER - vende-se, 2.2,
cornpl., GNV, 96, branca. Tr:
375-2018.

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

BLASER-vende-se, compl., 96.
Aceita-se troca pI carro de
menor valor. Tr: 9905-3900.

BLASER-vende-se, DLX, 97, cl
a.c., d.h. R$22.000,00. Tr: 371-
9607.

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

(12:00 ou após 17:30)
CELTA - vende-se, prata, 02,
compl. Valor à combinar. Tr: 275-
1183.

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

R$7.800,00. Financio em até

36x. 'r-. 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

CHEVETTE-vende-se, 85, 1.6,
cl

.

reparos na lataria.

R$2.200,00. Tr: 9953-9966.
KADETT - vende-se, 95, bordô,
trio elétr., ótimo estado.

R$2.800,00 entro + 29x

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

CHEVETTE - compra-se, do ano

74 a 79, somente original. Paga
se à vista. Tr: 373-4581 ou

..Senac é pra vida toda".

PROGRAMAÇÃ,O DE CURSOS SENAI: 2004

C.H.: 40h # Período: 17/04 a 22/05/2004 (sábados) # Horário: 811 às 12h e 13h às 17h

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: iarae:uadosul@sc.senac.brAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SDN(j)SESC KADETT -vende-se, GSI, bordá,
2.0, 93, excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h., 'v.e.).
R$9.500,00. Tr: 372-3652 cl
Alcides ou Edinéia.

compra' - vende - troca
financia - novos e usadosSERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

KADETT - vende-se, 90, preto,
1.8, gas, R$4.000,00 entro +

14x R$260,OQ. Tr: 9145-3074.

"

'88 Ámateló
9 Ó .

.

grafite.'
. 9:ér:. branco.

Monzá Classici
..

.88. azul A
, Santana Quantum CL d.h;. .9.'0 vermelha G

Opala Comodoro.compl:
'.

89 'verde'met;
.

G

Escort; Hobby L6 93 branco A

Un.o.· .

;..< 87 ,branco A
'Escort Ghia ..•.

.. 8.9
.

verde," G
Moto XRL 125C 01 .preta. G

Gokl;8:T:" .i.• i .•.
·

_.87 prata ,A
Moto.YBR (entr.+·21parcó) 02 vermelha G
Kombi stander.; 92. branca .• G
'Uno Mille -

". ..' ....••
.

.
I. 92 branco

.

G
'

Ford Stratus compl•..: 97 preto G
'Ford'Landal em couro 8'0 ",1, ,azul, GNV

.

Gol MI 1.6 9'7 azul' G
Santana,leD' compl, '86 verde' A
Uno Mille;::' !', "94. vermelho G,
Santana Quantum GL<

.

86 azul A

L�.200 GLI couro, rodão 99. azul D

'Del Rey GL .. '89 :.' 'verde A
'Escort L' '89< 'azul A'

,

Omega Suprema GLS 2.0 compl, top de linhá 93 azul G

F,1000-c,dupla,.MWM"compl:, 94 cinza D

,Gol'CL MI 1'.6, a,c.,'d.h;' 00' branco" G
Moto Titan ES 99', verd.e G

VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESSA .•• MONZA-vende-se, classic, 90,
compl., ótimo estado.

R$7.000,00. Tr: 371-3447.
No SESC Jaraguá do Sul, tem aulas personalizadas com profissionais

especializados, venha conferir!
ÔMEGA - vende-se, CD, 93, cl
kit gás. R$15.500,OO. Tr: 9962-
3664.

,

PERSONAL TRAINNER 5-10 - vende-se, cabine dupla,
98, ótimo estado, prata. Tr:
9975-4623.

Esta atividade promove uma melhoria na qualidade de vida, um maior

ganho de resistência, melhoria na flexibilidade e combate a flacidez.

Você que não gosta de academia agitada e gosta de um pouco mais de

privacidade, tem que vir e conferir as aulas de Personal Trainner.

Atendimento para todas as idades "Inclusive pra crianças".

Agende uma aula experimental, sem compromisso.

5·10 =vende-se. cabine dupla,
98, de luxe, cl kit 'gás.
R$32.000,00. Tr: 9962-3664.

VECTRA - vende-se, GLS, 98,
compl., GNV. R$22.500,00. Tr:
375-2018.

Cei: 9963-7641Tel: 371-7212VECTRA - vende-se, 97/98,
compl., a.c., d.h., pneus novos,
branco. R$19.000,00. Tr: 9124-
1878.

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Setor de Lazer: 371·8930 R. 203I

compl. R$18.000,00. Tr: 372-
1857 .

cl Rejane.
.

<

VECTRA - vende-se, GLS, 94,
branco, compl., v.e., t.e.,
R$12.800,00. Tr: 9906-8849

cl Paulo.

.

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

quente. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 cl Waldir.

ESCORT�vende-se, hobby, 94,
bom estado. R$3.500,00 +

fncto. Tr: 273-0944.
Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273- Centro � www.sesc-sc.com.br I e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.bl

Fone/Fax: 371-8930' - Fone: (47) 371-9177
F-75 vende-se, 81.

R$2.000,00. Tr: 9973-9994.
UNO-vende-se, smart, 01, 2p.
R$;1.0.500,00 ou a partir de

R$1.500,00 entr. Tr: 370-3574
ou 9123-7355 cl Waldir..,

CBX 750 Four Cinza

XT600 Preta 2

b CB450DX Cinza 1988

�OTOS CBX 250 Twister Preta 2002

F-1000 - vende-se, 95, ótimo
estado, gas./GNV. Tr: 9973-
3232.

FIORINO - vende-se, 95, furgão,
branco, 4 pneus novos,

gasolina. H$8.300,00. TF:
. 9906-8849. F-1000 - vende-se, S.S, 92,

chumbo. R$19.500,00. Aceitá
se troca. Tr: 371-6280 ou

9113-6280 cl Odair.
PALIO - vende-se, 97, 1.5, 4p,
t.e., v.e., azul. R$11.800,00
financiáveis. Aceita-se carro de
menor valor. Tr: 370-2461.

COURIER - vende-se, 1.3, G, cl
prot. de caçamba e capota
marítima, ótimo estado. Aceita
se troca. Tr: 370-2468 cl
Valmor.

LANDAU - vende-se, 80.

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

CBX 200 Strada Verde

PALIO - vende-se, weekend,
16v, compl:, air bag, cinza, 97.
Tr: 275-2451.

CBX 200 Strada Roxa 1996

i..r......JI�
XL 125 Vermelha E5CORT - vende-se, GL,

europeu, 94, compl. - a.c.,d.h e

vidros, cl rodas de liga: Tr: 370-
6944.

p'AMPA-vende-se, 92. Tr: 371-
6968.

XLR 125 ES Vermelha PALIO - vende-se, 97, a.c., cl
v.idro e trava, 4p. R$11.000,00.
Tr: 371-9607.

PAMPA - vende-se, 94, 1.8, ,

álcool. R$6.500,00. Tr: 9975-
5382 cl Edemilson.

Titan KS -Verrnelha
E5CORT - vende-se, GLX, 00,

Titan KS Verde

(371-197QJ fiZ'.

i�
�
.s
_Q
�

,*
- Atendemos frotas e particulares}

-ii! convertedora de se
- Mais de 2 mil veículos convertidos

Titan ES

Titan KS Vermelha

TEMPRA - vende-se, ouro, 92,
compl., cinza met. R$8.000,00.
Financio. Tr: 370-3574 ou

9123-735.5.cl Waldir.

Compra - Vende
Troca - Financia

VerdeTitan 125

Titan 125 Cinza

CG 125 Branca
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

TIPO' - vende-se, 1.6, 96, 4p,
vinho met., rodas esp.
R$9.800,00 ou financiado. Tr:
370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

UNO - vende-se, 92, 2p, branco,
1.0. Aceita-se troca. Tr: 371-
7542.

REGIÃO' NO'RTE em:
Jaraguâ do Sul- Fone: (47) 372-1777 I Rua Barão do

Rio Branco, 230 - centro
UNO - vende-se, Mille, 94/95,
branco.. gasolina. R$6.800,00
à vista ou R$1.600,00 entro +

27x R$275,OO. Tr: 9905-7823
Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi

Jaraguá do Sul- se
.

GRANDE FLO'RIANÓPO'lIS em:
São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer -150 - Barreiros

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO CLASSI

• Fol1l

VERONA - vende-se, 4p, 2º

dono, 94. Tr: 370-4698.

II Volksw'

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

FUSCA - vende-se, 82.

R$3.500,00. Tr: 371-1853

após 12:30.

FUSCA - vende-se, 70, original,

único dono. R$2.500,00. Tr:
9132-2390 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 76, ótimo
estado. R$2.200,00. 'Jir: 273-
0779.

FUSCA - vende-se, 72, laranja,
bom estado, 1500. Tr: 376-
0625.

. GOL-vende-se, Cl., 1.6, 91. Tr:
273-5078.

GOL - vende-se, 1000, 95.
R$5.000,00 + consórcio. Tr:
274-8364 cl Clàudernlr.

GOL - vende-se, cu, 1.8, 96.
R$6.000,00 entro + 24x

R$3'50,00, Tr: 374-1117 ou

9975-0117,

Truppe] Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compr� - vende- financia

2002 prata
1999 branco

Celta 1.0 2p
Corsa 1.04p
Palio 1.0 2p
GoI1.82p
Fiesta l.0 4p
Saveiro 1.8

.
Corsa pick-up 1.6

Corsa 2p
.Omega GLS 2.0, eo.mpl.(-I;t�; 1994

2000

1997.

2001

2001

prata

branco

branco

cinza

azul.

! Computadores
C?1!1pletos

GOL-vende-se, 87, 1.6, álcool,
Gl. R$5.200,O.o. Aceita-se
troca por.Gol ou Corsa de maior
valor. Tr: 9902-7884.

GOL - compra-se, 97/98, bom
estado. Tr: 371-6352.

GOL-vende-se, branco, 95, CU,
1.6, a.c., d.h., ar quente, lim.1
des., cl película, pneus semi

novos, ótimo estado, 2º dono .

Tr: 371-2898 ou 9955-5858 cl
loudemar.

GOL-vende-se, 01, 2p, branco,
43.000km, 1.0. R$13.000,00.
Tr: 373-5030 ou 9957-3751.

GOL - vende-se, 99, bordô.

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

GOL-compra-se, MI,1.0 ou 1.6,
perfeito estado, paga-se à vista,
96 ou 97. Tr: 9137-1969/370-
0246 com. Ou 376-1868 res.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96.
Aceita-se troca por menor valor.
Tr: 276-0397.

KOMBI - compra-se, 96/97.
Paga-se à vista. Tr: 371-1831
ou 9122-423�.

PARATI- vende-se, 86. Aceita
se troca pI moto. Tr: 376-4253.

PASSAT - vende-se, 84, ótimo

estado, bom preço. Tr: 9962-
4376 cl Roberto.

SANTANA - vende-se, Cl,
1.8,89, gasolina, impecável.
R$5.800,00. Tr: 371-6238.

SAVEIRO - vende-se, GIII,
01,1.8, compl., 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.

VOVAGE - vende-se, 93.

R$6.500,00 nego Tr: 376-0792

cl Charles à tarde.

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

COMPRA·SE - carro financiado,
acima do ano 94, até

R$2.300,00 entro e assumir

parco Tr: 9902-4818.

COMPRA-SE - de R$500,00
a R$1.000,00. Tr: 9975-
6721.

COMPRA-SE - carro até

12.000,00. Tr: 9123-7355.

PASSAT - vende-se, 79, bom DODGE - vende-se, Dakota

estado, rodas 14, bolinha. sport, 3.9 C, 99, verm., cabine
R$2.200,00. Aceita-se troca. Tr: estendida, compl., impecável,
273-6242. , gas./GNV. Tr: 371-6506 .

•

IC
Informática',
" U m c I j' c k e m 5 U a v I d a p e 5 5 o a I e p r o f j 5 5 j o n a I "

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

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

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

Periféricos
CDRom

Impressoras fiscais

I Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.
: Preto: R$40,OO e Colorido: R$ 50.00. Com garantia
!

; :
, , - - , .

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

Programas!
licenças do
windows

excel/word!linux

TERÇA-FEIRA, 6 de abril de 2004

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2 - CentroJPROX. f.11L1UM'·;- ESfa;cíon�rT1érito Gratuito � FonejF�: 275-2684 _ émail: infoclick@ibest.com.br

ébe,
Freios
AL�
�

/

FAÇA SEU lESTE
DE fluíDO DE FREIO

GRATUiTO!

k i k a r @ n e t uno. c o m . br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

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 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1a Fase: Educação Básica e Obediência

(Á$r� cães a partir-de 3 meses)
2a�Fâse: Defesa Ci 'soai e Patri

! ." ,,:�giÍity'e E
.s,�, ç10 E��iíft

'(onde 'o cão e o aô'po interagerria9 áximo
numa corrida de .obstáculos contra o tempo)

-e;

,.,

UCACA'Q
t1ir\

,

.

, �• "

,..'
.!»' ,�.2""'''''�''''''''' ',""

��

'A :Mt;1',"" .t.\
..".;o:_."",:_'"-o.� ,:' ft�" {�'

. >$
.

f"" :

. ",

•

10:
"Jaiãguá é Reg�
Curs.o!:d� Educaça Canina Permanente" i-o------4

com um dos melhores Educadores
Cinófilos do BrasllíProf. JAIRO EIXEIRA.

. �

Ç!��SQ�iaqe para �ti�t i '. ' i iii
.

sem Cà��lªq1;' de'Bruno .Ta\·. 'aplicação o. onnecimen
em uço:[nportamento Canino" do Prof. William Câmpbe/�.

« �,

f,i;,.�,.•\. ';?''''f''n�'''''�0;"; ., ".

'

." r ""'''''}j%XHY "·k+".··w.7;� 'if.

'.Tel.lE"ax:n(47) 370-85631'(4fr) 9103.-3580'
(47) 9957-2527/(48)':'9134-8035

e-mail: barulhodagua@ibest.com.br .,; '�?L./

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I

Gol GIII completo L6
MS 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

MB 710 turbinado, cl baú
Palia 1.5 compl. +�banco c�uro
Gol LO 8v 4p
'Gol rnod. Antigo, impecável
Vectra GLS compl.
Uno Mille

Gal MI

Monza 2p
Rural4x4

90

00

82

79

75

98

97

00

95

94

94

97

94

75

cinza O

cinza O

vermelho G

vermelho O

amarelo D

azul D

vermelho D

preto GNV

branco G

marrom meto G

bordô G

bordô G

vermelho G

cinza G

branca G

Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se
CHEVROlET

PRETO
VERMELHO
AZUL
CINZA
AZUL

1997
1995
1995
1995
1994'

CORSA WIND
CORSA WINO
IPANEMA Sl/E
ASTRA GLS
MONZA GL, C/TRIO +DH

MAREA WEEKEND 2.0. 20V, COMPLETO
PREMIO 4P

FIAT
CINZA
CINZA

1999
1990

FORD
PRATA
VERDE
CINZA
VERMELHO

200q
19971
1994
1994

EseORT GL COMPlo
RANGER
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GL 1.8, 4P

VOLKSWAGEM
PRETO
CINZA
PRATA
BRANCO
BRANCO
VERDE
PRATA
BEGE

POlO SEDAN
GOL GI1116V
GOll000 4P 8V
GOL 1.0 16V 4P. TRIO
GOl1.0
GOl1.B
PARATI Cl
GOl1000

2003
2000
2000
1999
1994
1994,
1993
1993

FIAT Un04p

Tip01.64p 96

Uno 91

Iernpra 92

Pampa 94

Apolo GLS compl. 91

Gal MI Plus 97

KadettGS 90

Uno 2p 01

Prêmi04p 93

Corsa 98

Vinho R$ 9.100,00

R$ 5.900,00

R$ 7.900,00

R$ 7.500,00

R$ 7.000,00

R$11.500,00

R$ 7.600,00

R$10.200,OO

R$ 5.500,00

R$10.000,OO

Vermelho

Cinza

CinzaFORD

VW Cinza

Branco

GM Bordô

Branco

Azul

Verde

Prata

Branco

Cinza

Branco

Prata

Prata

Branco

Prata'

Azul

Prata

Prata

2001 R$ 24,500,00

2003 R$ 24,500,00
2003 R$ 23,500,00

2000 R$ 19,500,00

2001 R$'16,800,OO
2004 R$ 21,500,00

2000 R$ 11.800,00

1999 R$ 11.500,00

1993 R$ 8,500,00

1995 R$ 8,500,00

1996 R$ 3,600,00

R$1,500,OO + 17x 243,00

Clio RN 1,6 16v Sedam

Gol 1,0 Power cornpl. 4p
Gol 1,6 Power 4p, álcool

Santana 2,0 compl.

Clio RN 1,0

Celta 1,0

Ka

Ka

Monza SLE compl,

Pampa 1,6

Chevette SL

Fusca 1984Branco

01
01
01
99
97

. 95
93
93
95

Branco
Branco
Prata
Azul
Bordô
Bordo
Vermelho
Cinza
Bordô

VW
Verde
Amarelo
Bordô
FIAT

Branco
FORD

Azul
Bordô
Azul
Branco
RENAULT
Cinza

Celta
Astra GL Sedan compl.
Btazer, top de linha
Vectra GLS 2,2 cornpí.
Corsa Super 4p
Corsa Wind
Monza SL cornpt. -Ar
Monza SLE compl. - ar

Astra GLS compl,

...
A
G

G
G
G

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6

93
69
95

GUno Mille EP cl opc, 96

98
98
94
03

00

G
G
G
G

G

Escort GL 16v compl.
Ka
Verona L8 GLX
Fiesta Street 4p

373-0806
373-1881

Vectra GLS 2.2
Gol GII14p, 16v
Astra GL compl.
CorsaWind 4p
Gol1.0

CorsaWagon GLS 1,6 compl.
Vectra GLcompl.
Polo Classic, cornpl.
Palio Young, fire, 4p, cl opc,
Gol1.08v4p
Santana quantum
Vectra CD compl.
Clio RN cornpl. - v.e.
Corsa 1.0

GolfGTI2p

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 60
vermelho 95

vermelho 95

G
G
G

G

,G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

,.,

R$15,500,OO
R$ 34.000,00
R$15.000,OO
R$18,000,OO
R$17,OOO,OO
R$18,000,OO
R$ 7.700,00
R$12,500,OO
R$ 7.800,00
R$ 31.000,00
R$18.000,OO
R$15,200,OO
R$ 9,500,00
R$16.000,OO
R$16,500,00
R$10,800,00
R$ 6.700,00
R$12,800,OO

acima do ano 95

Meriva

Omega
03

93 azul

Omega 95 azul

Gol GIII 01 branco Plus,4p
F-l000 89 branca cl carroc. Madeira, diesel
Gol 95 preto LO,opcinais
Kadettconv, 94 branco GSI,compl.,2.0gasolina
Escort Euro, 93 cinza L6, gasolina
0-20 92 gabinada. diesel, compl.
Omega 95 douradoCD, couro, 6cc
S-10 97 branca d.h., a.q
Escort Euro, 96 L8 d.t., a.q., Alarme
Palio 99 azul weekend, 16v, compl.
Escort SW 97 prata GNV, compl.
Corsa Super 97 �. branco 2p, cl opcinais
Voyage 93 'l-'a�i verde L6
Fiesta 991C� cinza básico,4p

CO...1 ra-se carro 1.0

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 COf)1PI. + teto Cinza 95 R$ 9.300,00
Fipnno furgãoálcoal Branco 93 R$ 6.900,00
Tipo SL!< compl. Bordô 95 R$10.500,00
Uno IE2p Vennelho 96 R$ 8.300,00
Fíorino pick-up Branca 91 R$ 5,900,00
Fiorino pick-up Vennelha 96 R$ 8.300,00

FORD EscortHobby2p Prata 94 R$ 6.500,00
EscortSW compl.+ teto Bordô 97 R$14.300,OO
F-1000F Prata 87 R$17.900,OO
EscortL Azul 93 R$ 7.800,00
Verona GLX compl. Preto R$ 6,800,00

GM CorsaWind Bordô 95 R4 9.300,00
KadettSL Preto' 93 R$ 6.500,00

VW Logus GLS, compl. Cinza 94 R$ 9.500,00
LogusGL I Praia 94 R$ 8.300,00
GolCL Branco 89 R$ 5.400,00
Santana Verde 92 R$ 8.300,00
Fusca Branco 81 R$ 1.900,00
Saveiro CL 1.8 Vennelho . 95 R$ 8.300,00
Motor room -casa compl.Azul 76 R$36.000,00
Jetsky Seedoa 750 94 R$ 6.800,00
Kia Clarus Prata

�

98 R$19.500,OO

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

Marea EX 2,0 20v 4p compl.
Tempra 2,0 8v cornpl, GNV
Palio EX 1.0 4p
Palio Weekend 1.5 cornpl. -d.h,

Gol! 1.6 cornpl.
Parati 1,0 4p l.t., d.t., a.q,
Saveiro 1.6 MI GNV
Gol LO
Gol LO 4p

GM

01
99
98
93
94

96
98
99
01
00

97
97
95
98

vw
cinza met.

prata
branca
branco
cinza

branco
branco
branco
branco
cinza

Corsa Super 4p lA GL v.e., T.e.
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Astra GL 1.8 4p, compl.
Corsa Wind 4p
Astra 4p 1.6 l.t., d.t., a.q.it.e.

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16i1 GLX Zetec 4p cornpl.
Escort Hobby LO, l.t., D.t" a.q,
Escort SW 1.8 16v compl.

FORD
branca
prata
cinza
prata

02
86

92
87
78
93
89
93
93
97
96
98
94
98
91

azul
vermelho

prata
dourado
branco

verde musgo I

marrom mel.

verde
cinza met,

prata
branco

preta
cinza meto

azul
amarela

Titan

Monza SLE, álcool 1,8

Voyage 1,8
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1,6 G
Parati 1,6 álcool
Gol 1,6, gasolina
Escort Europeu 1,6 G

Vectra GL cornpl,
Santana compl. 2,0
Pálio, 1,0, ED, 2p
Uno, 1,5, IE, álc,
Fiesta 4p
Saveiro 1.6

Saveiro MI 1,6 cl a.c.

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382
VW Fusca 1300

Fusca 1300

Go11.32p
ApoloGLS2p
VoyageLS2p
UnoCS 1.32p
Premio 1.0 2p
Ranger2.8CD
Verona LX 1.8 4p
Corsa 1.04p
BlaserDLX2.24p
Yàmaha125K

Branco

'Cinza

Azul

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Bran,ca
Cinza

Branca

Verde

G

G

_G
G

A

G

G

D

G

G

GNV

G

1985

1981

1983

1992

1983

1991

1987

2002

1994

2001

1996

2001

2001

1995

1993

FIAT

FORD

GM

MOTOS

Honda C 1 00 Biz Preta G

IMPORTADO MercedesC2804p Preta G

BMW 3251A4p Cinza G

Barraca pI camping completa

;.310-3021
,.'

Av. Pref•. Waldemar Grubba, 4142 - Centenãrio - Jaraguã do �ul
87

97

94

92

96

01

97

94

94

brancoChevette + rodas

Tempra compl. Único dono

togus

Es.cort Guarujá compl.

Uno 4p

Titan

prata

verde

cinza

bordo

vermelha

Gol MI

Uno ELX 4p

Escort Hobby

prata

branco

vermelho

,

VE.CULOS
370-7516

Compra Financia
'RuáWálter 'M.rquardt, 1850 - Barra do Rio,Molha�' Járágua do s.. l-sc.····
Uno fire

Gol GIII plus, gasolina, 4p

Golf 2.0 cornpl,

Pampa

Hilux Sw4, diesel

F-1000 diesel

Verona GLX GNV

F-1000

Azul

Branco

Cinza

Vermelha

Cinza

Cinza

Cinza

Amarela

Prata

Verde meto

Verde

Escort

Escort álc,

Saara

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Suzuki / Jimmy

S'10 c/ GNV

01 verde R$ 28,000,00

cinza R$ 18.500,00

preto R$ 9,500,00

chumbo R$ 45,000,00

R$ 12.500,00

preto R$ 8,500,00

cinza R$ 7,500,00

branca R$ 19.000,00

96

96

95

95

94

92

Uno EP a.c, trio

Pajero cornpl,

Gol CU a,�" d.h.

Kadet

Kadet

CUstom S 91

fR_ONTilL
V E I C U l O, S

COMPRA
VENDE
TROCA
fiNANCIA

371-4570/376-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI . JARAGUÁ DO SUL, sc

Branco 2002

Parati 1,6 álcool, a.c. D,h,

Corsa Wegon GLS 1.6 compl.
Gol Special '

Santana 1,8 compl.
Corsa 4p v.e. Trava, alarme
Siena cornpt, - ar

'i'ílno Mille 2p
Vectra GLS compl,

,

VOYage GL 1.8

Branco 2001

Prata 2000

Branco 2000

Vermelho 1999

Cinza 1998

Azul 1998

Verde 1996

Azul 1994

Verde 1993

Cinza 1994
.

Azul 2000

--

.1....10
VIVotoranritn I Fin,Jnças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

"

02

01

98

94

93

92

90

86

86

88

99

DR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373,-0127

CAMINHÕES

R$ 40.000,00

R$ 85.000,00

R$ 102.000,00

VW 12.140H J4/94
01

I

carroceria

VW17.210 3° eixo chassi

VW 26.300 00/01 chassi

R$36.000,00lveco Furgão 3310 99/99 turbo daly

VW 8.140c/ bau 98 R$32.000,OO + 32xS6S,00

,I

'[
"

odocar
273-6549

Azul
Branco
Azul
Prata
Branco
Branco
Bordô
Azul
Azul
Cinza
Prata
Vermelho
Azul
Cinza

311-0802
311-8281

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul fxp.Antônio Carlos Ferreira, 130 • Centro - Juuá do Sul
Ka d.h, trio Vermelho
'Corsa sedam cornpl, modo Novo Prata

04
03
03
99
98
02
03
02
01
00
03

,01
99
97
96
01

Celta 1.0 4p V H C branca 03 G
I<a 1. O 2p zetec rocan dourado 00 G
Gol GIII 1.0 4p 8v branco 00 G
I<a 1.0 2p prata 99 G
Corsa 1.0 4p M PFI preto 97 G
Ranger 2.3 2p c/ G NV preta 97 G
Corsa 1.0 2p M PFI branco 96 G
Uno 1.0 4p eletronic .' azul 93 G
Kadet 1.8 2p EFI cinza 94 G
Omega 2,0 4p cornpl. verde 94 G
Quantum 1.8 4p básica branca 95 G
GolCL 1.6 2p CHT azul 92 A
Monza 1.8 2p S L/E verde 87 A
Del Rey 1.B 2p G L vermelho ':"'90 G
CBX 750 Wind cinza �� O, G
CG 125 c/ partida e freio a disco prata �o G

� ----,,'t;,"'.<:I',-' --'

Corsa Classic .

Fiesta 4p a.c., O,h.
Corsa 4p cl d.h. + trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
Gol 1.6 power d.h., Trio
Gol Power 16v, d.h., Trio
Parati Summer cornpl.
Gol Special
Palio Weekend ELX cornpl,
Scenic RT Lôcompl.
Astra GLS cornpl.
Fiesta 2p, a.c.
Uno EP 2p trio
Scenic RXE cornpl.

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·3034 • centro/Coru á Seja parceiro

da BV Financeira
-e faça ótimos

GolMll,02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2,8 diesel
Escort 16v 4p cornpl.
Pampal.6L

.

Parati L6 MI cl a.c.
Palio LO 4p a.c,

Omega GLS 4.1 cornpl.
Passat 2,0 4pcomp!.
Ranger 6cc, compl.
Kombi STD
GoICLL6
Gol LO
t.ogus GL 1.8
Corsa 1,02p
KadetSLE L8
Saveiro CO
Monza Classic 2p
Escort 1.6L
Uno 1.3S
EscortGLL6
Fusca 1.6

branco
preta
branco
azul
branco
Azul
branco
branco
bege
verde
preto
prata
branca
prata
branco
prata
preto
vermelho
branco
azul
azul
vermelho
cinza
branca

01
02
00
99
99
98
97
97
98
95
95
94
95
94
94
93
94
93
91
91
93
88
89
86

G
G
G
G
D
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G,
G
D
A
G
G
A
G

, .

negoclos
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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L-200 vende-se,
Mitsubishi, 98/98, compl.
traçada. R$ 42.000,00.Tr:
9962-3664.

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 cl
Santiago.

RURAL - vende-se, lQ60, d.h.,
reduzida, traçada, 4x4.

R$8.000,00. r.. 371-9607.

TOVOTA-vende-se, Corola, LE,
compl. R$9.000,00 e assumir
32x R$320,00. Aceita-se troca.
Tr: 9909-0513.

DODGE 400 - vende-se, 801
81, 2º dono, motor 3.000km.
R$12.000,00. Tr: 9979-
1437.

MB 1113 -vende-se, no toco,
carroceria. R$18.000,00. Tr:'
9997-5557.

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

BIZ - vende-se, azul, 03, cl
partida, 12.000km.

R$1.300,00 + 22x R$�04,00.
Tr: 371-0069 ou 9:).16-2403.

BIZ - vende-se, 03, cl partida,
preta. R$2.100,00 + 18x

R$204,00. Tr: 9132-4061:

BIZ - vende-se, 02, verde.

R$3.400,00. Tr: 9997-5557.
,

BIZ - vende-se, 02, cl part.,
verrn., 11.000km. R$1.300,00
entro + 19x R$189,00. Tr: 370-
7863.

BIZ - vende-se, 02, azul rnet.,
paga. Tr: 376-1483.

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

R$2.800,00. Tr: 273-6242.

CBX 1S0-vende-se, 93. Aceita
se troca por menor valor. Tr:
371-7542.

CONIiÓRCIO - vende-se, de Titan
Es 150, cl 21 parco pagas. Tr:
373-6264 cl Tito.

DT 200 - vende-se, 97. Aceita
se troca pI carro. Tr: 9905-
3900.

DT - vende-se, pI trilha, 91';'
motor tovo novo. R$1. 700,00.
Tr: 9132-4061.

FINANCIAMENTO - vende-se, de
moto YSR 1258, 03, preta,
18.000km. R$2.700,00 + 20x

R$180,00. Tr: 373-6264.

TITAN -vende-se, 99,cl alarme
e emplacamento 2004 pago,
impecável. Tr: 376-1496 ou

9973-8743 cl Edemar.

TITAN - vende-se, KS, ótimo
estado. R$2.500,00 entro + 9x

R$175,00. Tr: 371-8047 ou

9115-1003 cl Sidnei.

TITAN - vende-se, 02, cl
partida, bem conservada, cl
12.000km. R$4.500,00 à
combinar. Tr: 275-2385.

XLX 2S0 - vende-se, 93,
impecável. R$3.500,00. Tr:

371-1574 ou 275-0815.

DVD - vende-se, Boss, pI carro,
mais telinha 5 polegadas.
Aceita-se troca por som

automotivo. Tr: 9103-9362 cl
Lucas.

RODAS - vende-se, TSW, aro
16" modelo VX1, furação
4xl00, com pneu Pirelli P7000
195x45. Tratar: 372-3235 cl
Gláucia.

RODAS - vende-se, 15",
penúltimo modelo da Sino.
Valor à combinar. Tr: 376-0792

cl Charles à tarde.

TERÇA-FEIRA, 6 de abril de 2004

SOM - vende-se, pI carro,

Pioneer, 2 sub, 1 par de 69,
caixa selada, fiação, etc. Tr:
376-0792 cl Charles à
tarde.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cl MP3, modo 4650,
cl controle, novo, na caixa. R$
585,00. Tr: 376-2206 ou

9111-9968 cl Alexsandro.

diversos
APARELHO - vende-se, de Tr: 371-7398 cl Eduardo.
ginástica, Ab-Shaper.
R$200,00. Tr: 376-2820. BICICLETA - vende-se,

AR CONDICIONADO - vende

se, Brastemp, 10.000btu, cl
controle. R$50Q,00. Tr: 9112-
5143.

BALCÃO - vende-se, de

fórmica, 4,5m. R$150,00. Tr:
372-3993.

BATERIA - vende-se, Heliar,
55A. R$50,00. Tr: 376-0005
cl Dorizete.

BICICLETA - vende-se,
feminina, Fischer, vermelha.
R$100,00. Tr: 370-1'783.

BICICLETA - vende-se, 18,
marchas, vermelha,
musculina, c/l mês de. uso.

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

Fone: 371·7007

sundown, 21 marchas, 2

amortecedores, susp.

regulável, ideal pI Down Hill.

R$430,00. Tr: 376-2820.

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, cl amortecdor
diant. e· tras., Brisk,
Sundown. R$180,00. Aceita- .

·Com. de Peças Antonio!
. .

rTQJ?g:fQ:]
[flQçQ:ª?Ti!<il
[lf[féri}�Y1:hªª�Jrªl

, Fone: 370-2764 .

ICeI.: 9104-2070/9957-6099;

se troca por bicicleta Monark
ou barra circular em bom
estado. Tr: 376-3003 cl
Wolni.

BICICLETA - vende-se,
ergométrica, ótimo estado.

R$100,00 nego Tr: 371-9195
manhã ou 371-0508 cl
Danielle.

CACHORRO - aceita-se

doação de Rotweiller, filhote
ou adulto. Tr: 373-6247.

CACHORRO - .vende-se,
filhote de Husky. R$250,00.
Tr: 275-2364 cl Marton ou

Walter.

COM CAR.NES

TEMPERADAS NOS

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° 540 - ILHA DA FIGUEIRA

, I

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes deR,formática, segurança

eletrônica e �"tomação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico + Interfone

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PÁBX)

,

Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefónica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais

. Cabos telefónicos
Tomadas e Plugs
Sistemas ele protecão
Fontes e baterias c/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado :i9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT õe

Instalação cabeamento est-ruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Asststéncte Técnica)
Portão eletrônico e tntertones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras eíétrícas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletlvo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 373·4997
CACHORRO _ vende-se,
Poodle. Aceita-se troca pI
pinteher. Tr: 370-3287.

CACHORRO _ vende-se,
filhotes de Ameriean
Staffordshire Terrier, Poodle
micro e toy, Yorkshire, Shi

Tzu, Sharpei, Beagle ,

Sehnauser, Lulu da Pomeranea
anão, labrador, boxer,
buldogue inglês, pit buli, todos

, el pedlgree ou contrato. Tr:
370-8563 ou 9103-�580.

CADEIRA DE BÊBÊ - vende

se, p/ crianças de O a 2 anos,
pI carro, el regulagern de

inclinação. Tr: 9122-3315. ou 275-6227.

CAMA _ vende-se, de casal,
el colchão. R$130,00. Tr:
371-7761 el Marlene.

CELULAR _ vende-se, Tim,
Nokia Neo. R$150,00. Tr:

9146-0363.

CÂMERA _ vende-se, digital,
Canon Powereho A80 ou G3,
Paga-se à vista. Tr: 374-
1828 ou 9909-7428.

CELULAR _ vende-se, Tim,
Nokia 5125, pré-pago.
R$60,OO. Tr: 9146-0363.

CELULAR vende-se,
Sansung Voieer. R$120,00.
Tr: 376-0005 c/ Oorizete.

CASINHA _ compra-se, de
boneca. Tr: 376-0005 el
Oorizete.

ÇELULAR vende-se,
Motorolla V8160, Vivo, pré
pago. R$320,00 à vista. Tr:
372-3157.

CELLJLAR _ vende-se,
Motorolla, Vivo, e/l ano de

uso, pré-pago. Tr: 9132-4186

"9107·4525
CELULAR vende-se,
Sansung Voieer. R$200,00.
Tr: 273-6242.

CELULAR _ vende-se, Nokia,
modl. 8280, Vivo, pré-pago.
R$ 250,00. Tr.: 9132-9282.

COMPUTADOR _ vende-se, el
impressora Oeskjet, 6 meses

de uso. R$1.700,00. Tr: 370-
6803 após 18:30 ou 9967-
5612 el Oayane. ,

COMPUTADOR - vende-se"
AMO K611 500,20 gb,128mb,
monitor sansung 15', cd

56x,eaixas de som super
woofer, epu satélite,
acompanha 200 músicas,
karaoke, anti-vírus, firewall,
internet gratis, tradutor, kazaa,
etc. R$ 1.000,00. r-: 370-
0383

Mais Qualidade

T
\

I

fECNe
CALHAS

Para o lar
e para a "Idúslria

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA tNDl. É COM A rECNO CALHAS

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

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

DVD _. vende-se, LG.

R$250,OO. Tr: 370-1783.

FILMADORA - vende-se, JVC,
el controle, 36x de zoom, 2

baterias, carregador, maleta.
R$950,00. Tr: 374-5597.

FOGÂO _ vende-se. R$50,OO.
Tr: 273-0779.

FREEZER _ vende-se, 270L,
vertical, Cônsul, semi-novo.

R$500,00. Tr: 371-503 el
Márcio.

FREEZER vende-se.

R$250,00. Tr: 273-0779.

FREEZER vende-se,
CONTRA-BAIXO _ vende-se Brastemp, 310L. R$450,00.
Golderí, em ótimo estado, cor. Tr: 376-1306.

madeira, com case e alça. ----------

Tratar: 370-1801 FREEZER vende-se,

Novo site de serviços da região
/., '<" gékWi0

, fIlvice.com.br
�.

Rua João Pianinscheck, 293 _ Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, cokigrama.
Especializada na colocação do verdadeiro peiver, intértravado.
Temos compactador e policorte.

Venda e colocação de lajota prensado c/ 35% de MP" tijolos de concreto prensado
c/ 35% de MPI, Peive com trova

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122-8935.

llua Exp, Cabo Harry Hadllch, 831 - Centro

(próx. Supermercado Angelan;)
Fone; (47) �75-6464 - Jaraguá do Sul - se

Brastemp, 250L. R$250,00.
Tr: 370-7144.

FREEZER vende-se,
horizontal, 5 portas, bom
estado. Tr: 370-8294.

GALPÂO _ vende-se, pré
moldado, el 13xl0, el
cobertura e 6m de pé direito.
Tr: 370-9879 ou 9975-0208.

GAIOLA _ vende-se, de

acasalamento, el repartição,
ninho, el 81emx60em altura.

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

GELADEIRA _ vende-se,
Prosdóseimo, ótimo estado.
Valor à combinar. Tr: 370-
9185.

GELADEIRA _ vende-se,
370L, Prosdóeimo, bom
estado. R$300,00. Aceita-se
proposta de pagamento. Tr:
371-5503 c/ Márcio.

GUARDA ROUPA _ vende-se,
de casal, el maleiro, 6 portas.
R$200,00. Tr: 370-6526.

JANELAS _ vende-se, duas, de
alumínio, el caixilho e vidro,
el 1,00alt x 1,5Iarg., semi
novas. H$350,00. Tr: 9134-
0816'.

MACACÃO _ vende-se, de
couro Spidi, modelo Suzuka,
azul, preto e branco. Preço de
ocasião. 'Brinde protetor .de

AULAS DE PINTURA
Com ii artista plástica Magda Stahlke.,

Pinl uru cru ôJ"l) sohre rela, nus mais variadas i,l;cnieas, desde o

acadênuco, técnica mista (com nplicação de outromrucrial}, abstrato,
de. 'Técnicas pura.você descobrir o sei 1 estilo pl�6prio e desenvolvê-lo.
Estas aulas () ajlldarão ii despertar li criatividade. senso de estéiica,
liberar aespontanci.ladc e auto-confiança.
I;: IIlllil. excelente terapia para ajudar na cura I' prevenção de

depressã« e para desenvolver uma IH)a autn-estimn, qlll.' é
fuudnmentul para todas as áreas da vida.
r:: 11I�IÜm.lJII semanal de:) 0112 horas de durucaõ,+vezes pormês. Voeê
pode í'scoll.wr o tempo e os honirios disponíveis 110:; pcríudos
matutino, vesperrino ou noturno, VoCt� uunhém pode optar por aulas
avulsas onde você faz S(�U horário de acordo com suo agf'lIda, .""e

, desejarfaça umaaula experimental.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

, Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
r!1Ite4 de� 4-�� s� des� de <UM-� ""

ít!!e4t�a,�eM��_�deS�4A�

coluna Dainese. Tr: 371-0206
ou 9973-1657 cj André.

MÁQUINA - vende-se, de
lavar roupa, Electrolux,
automática. R$250,00.
Tr: 371-1853 após
12:00.

MÁQUINA vende-se,
overloque, sequinha.
R$200,OO. Tr: 375-2271.

MÁQUINA vende-se,
cobertura Singer, 3 agulhas.
R$900,00. Tr: 375-2271.

MÁQUINA - vende-se, de
costura Eugin, reta e zig
zag, R$250,00. Tr: 376-
'2820.

•

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

MESA - vende-se, pj telefone.
R$60,00. Tr: 370-6526.

,..

ATENÇAO
Revele o seufuturo 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.

MESA - vende-se, de tênis de
mesa, ótimo estado, marca

oficial. Tr: 371-7398 cj
Eduardo.

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

MICROMETRO - vende-se,

�_r
'.� ,(ifáce" ce(17)('

e Distribuidora. de Cosméticos,

1,$'(nlilll/de,.c�(J,.').a,,;,;' '* ,�am(l.nlli

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450
Av. i'lur. J)co(1o[o aa FOHSC(.'i"l, 4C)]

':SilJ," 01 - Centro - J�fr"i.1.gml. ,lo Sl11

�
Medicamentos em geral
MJnípulJçJo de fórmulJs médicas

Fís;o[er.ipicos e
Cosméticos manipulados
Fone: 371-8298

Jtltl�{'
AtlUI

de 150 a 300. R$1.500,OO
nego Tr: 375-2271 ou 9902-
6876.

OURO - compra-se, qualquer
peça, arrebentada, quebrada.
Paga-se à vista. Tr: 9979-
0605 .

(47) 276·3302
PLAINA vende-se,
desengrossa, 400mm.

R$2.000,00. Tr: 9132-4454
- 275-3019(recado) ou no

endereço R. João Fermino

Domingos; sjn Vila Lenzi.

Rua 25 de Julho, 662 • Vila Nova· Jaraguá do Sul· se ;
, .. _- .-.- , - _ .. _ ,.... . .

371-1853. SOFÁ-vende-se. R$30,00. Tr:
273-0779.

SÓCIA - procura-se, cj ponto
ou sem, pj abrir negócio de

alimentação ou outro ramo na

região' central. Tr: 9909-
7562.

SOFÁ-vende-se, modulado, 5
peças + canto. R$80,OO nego
Tr: 371-9.195 manhã ou 371-

0508 cj Danielle.

PORTA - vende-se, de ferro e

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

SOFÁ-vende-se, semi-novo,
:2 lugares. R$80,00. Tr: 370-
6526.

TORNO ANTIGO - vende-se,
2,80 barramento temperado,
cj placa de 3 castanhas,

REFRIGERADOR - vende-se,
Cônsul,-280L. R$250,00. Tr:

VENDE-SE TERRENO - Ótima localização, c/364m2,
...

Vila Rau, Area Nobre

Saiba emagreeer sem

parar de comer.

Conhefa o programa'

SAUDE Bc INFORMA

Florais de Bach
Muitas vezes no intenso ritmo do dia-a-dia, esquecemos de

prestar atenção em nós mesmos, nas nossas emoções e

sentimentos, não levando em consideração o que isto pode
desencadear em nosso COI'pO físico.

O QUE SÃO
As essências florais de Bach são remédios líquidos naturais
altamente diluídos que destinam-se justamente à cura dos

problemas emocionais e espirituais, limpando e harmonizando o

indivíduo. O objetivo da terapia floral é o equilíbrio das emoções
do paciente, buscando assim a consciência plena do seu mundo

interior e exterior. ("I
INDICAÇÕES .,,;
Visto que sentimentos que foram persistentemente reprimidos
podem emerqir como conflitos mentais, observa-se que

frequentemente problemas de saúde estão associados a essas

emoções não resolvidas. Com os florais pode-se tratar estresse,
depressão, pânico, desespero, sentimentos de culpa, cansaço
físico ou mental, solidão, tristeza, indecisão, sensibilidade
excessiva, ciúmes, ódio, todos os tipos de medo, ansiedade e

preocupações, entre outros.

COMO ATUAM
Os florais trazem sem dúvida, uma maior consciência dos

próprios processos psíquicos e como consequência, alterações de
conduta. Por exemplo, após o uso do floral específico,
sentimentos corno o medo transformam-se em atenção, inveja em

admiração, ódio em amor, insegurança em iniciativa e vontade
de agir.
Quando instituiu o seu uso no início do século vinte, o médico e

pesquisador inglês Edward Bach propôs, no caso das florais, a
autornedlcação, sendo esta possível na maioria dos casos.

DISCIPLINA
ALIMENTAR

Recomenda-se porém o bom senso em casos de desiquilíbrio
emocional intenso, onde a busca de um profissional habilitado
torna-se essencial.

ORIGEM E APLICAÇÕES PRÁTICAS
OS florais de Bach originais têm como sua procedência o Bach

Center, local onde o Dr. Edward Bach viveu seus últimos anos,
na Inglaterra. Todos os remédios são preparados a partir de
flores, arb�,stos de árvores silvestres e a sua manipulação
obedece aos ríqidcs padrões determinados por este centro.

Deve-se salientar que esses remédios podem ser usados

juntamente com outros tratamentos, não provocando efeitos
colaterais.
Das 39 essências de Bach, vale a pena verificar a indicação .de

algumas delas:

AG R I MO NY: Pessoas que escondem' preocupações mostrando
braveza, roendo unhas ou nervosismo constante.

O LlV E: Esgotamento total, falta de tempo para relaxamento e

prazer.

'ESCLE RANTH US: Incerteza, indecisão. Pessoas que
experimentam estados extremos ele alegria ou tristeza, energia
ou apatia.
M U STARD: Tristeza profunda, desânimo, depressão.
Sem dúvida, quando usados corretamente os florais de Bach

promovem de maneira sutil uma grande melhora no equilíbrio
emocional do indivíduo, resultando assim em uma melhor
qualidade de vida.

Para maiores informações, contate o departamento técnico da

EKILÍBRIO LABORATÓRIO E FARMÁCIA DE

MANIPULAÇÃO.
.

- Descontos
- Convênios
- Tele-entrega

Infoflllações: 9971-1814

- GINECOLOGIA -

s fJalaslri
CllMlSC 1242 . TEGO 0,0,79

Habilitação SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endornetriose
RI/a: GlIilIlI;rml.' �Vécgt': 5'0 sr 4Ul;

Fone: 370-1705.
<:�ámitlawJ'/dilJ:lo.(.(",t,br" Jamgud do Sul.

!!I�;���
�;ij;/i!Q��'ril,j(l/da.·;)fla,MI tiri"
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VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíOEO .GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

TUPIA vende-se,
superior, copiadora.
R$2.500,00. Tr: 9132-
4454 - 275-3019 (recado)
ou no endereço R. João
Fermino Domingos, s/n
Vila Lenzi.

PLANETGAME
• VENDAS . 'LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

* PLAVSTATlON 2

'XBOX
" PLAVSTATlON ONE
* OREAMCAST
" NtNTEN00 64
• GAMe BOY COLaR
• GAME BOV AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE hbrarioáeill.er.dimenlo: seglllldaá segll!\didal ID1ilO i$�:OO:

Rua: Bertha Wee ue ,1087· Barra· Jara uá do Sul· E-mail p!-ªn�!� �1!l�@l�.��!&Qr!!,,9ri

internas e externas, contra

ponta nova. Tr: 375-2271 ou

9902-6876.

TV .: compra-se, em bom
estado. Paga·se à vista. Tr:

9124-2390 hor. comI.

TORNO _ compra-se,
financiado. Tr: 372-
3993.

VENDE-SE _ móveis pI loja.
Tr: 370·5727 hor. comI.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de GuaramirimNara Única
Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro - CEP 89270-000, Guamirim - SC

Juizfa) de Direito: Viviane Isabel Daniel

Escrivã(o) Judicial: Ellen Carina Araújo de Carvalho
EDITAL DE CITAÇÃO':" COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
Espécie e Número do Processo: Ação Ordinária, 026.01.002421-8
Requerente: Indústria de Artefatos de Borracha BM Ltda (Tecnologia RuberLtda)
Requerido: José Roberto da Silva

'

Citando(a)(as): Requerido: José Roberto da Silva, Solteiro, cobrador, com endereço à Rua

Arnoldo Antoni, s/n, Guaramirim/SC

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo Fixado para a Resposta: 15 (quinze) dias.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto

ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo

epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, que querendo, no lapso de

tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA. Não
sendo contestada a ação no prazo marcado, presumír-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos

articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, pata que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado

no local de costume e publicado na forma de lei.

Comarca de Guaramirim(SC), 09 de fevereiro de 2004.

Gol Bola CU 1.6 96
,

entrada + 155,00 mensais
não e consórcio nem

financiamento
Tel 047 466 7928

YBR 125 K O KM

36 X 196,98 Fixas SI
Entrada

ligue agora tel 047 465
4021

Voyage 90 Entrada + 105,00
mensais
não e consorcio nem

financiamento
Ligue agora tel 047 465
4021

Uno 4p. Ano 94.Entrada
+ 130,00. Mensais.
Não é consórcio , não é
financiamento

Ligue agora 047 465 4021 VILMAR SIZINO GARCIA - Presidente

VENDE-SE _ jogo de panelas,
de vidro, cl tampa, 5 peças.
R$100,00. Tr: 9901-4179.

VIPEOGAME _ vende-se,
Play Station One, cl 2

controles, 2 memory card de
20 jogos. H$250,00. Tr:

9112-4693 ou 371-9311 c/
Gilmar.

memory card, 1

transformador, 2 jogos, cl 6
meses de garantia. R$350,00.
Tratar: 376-2206.

, EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIAGERAL
EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias

Metalúrgicas, Mecânicas, dos Materiais Elétricos, dos Motores

Elétricos, de Máquinas, de Peças para Reparação de Veículos, de

Fundição e das Oficinas de Jaraguá do sul e Região, convoca toda
a categoria do Sindicato, para a ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia 8.4.2004, em primeira
convocação às 17:30 horas, e em segunda e última às 18:00 horas
com' qualquer número de presentes, tendo por local a sede do

Sindicato, sito a rua João Planincheck, n° 157, nesta cidade de '

Jaraguá do Sul.

COM ASEGUINTE ORDEM DO DIA

Eleição dos Delegados, desta entidade sindical, para o 3º

Congresso' da FEMCUT-SC/PR e para o 6º Congresso
Nacional dos Metalúrgicos da CUT.

Jaraguá do Sul, 2 de abril de 2004.

VESTIDO _ vende-se, dois, de
prenda; um verde e um bordô.
Tr: 371-5270 noite ou 371-
5042 comI.

VIDEOGAME _ vende-se, Play
Station 2, totalmente

de stravad'o , cl 3 jogos ..

R$750,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME _ vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3

jogos. R$350,00. Tratar: 376·
2206.

VIDEOGAME _ vende-se, Play
Station 1, cl 2 controles, 13
cds. R$260,00. Tr: 370-
8579 ou 9912-5936 cl
Marcelo.

VIOLÃO _ vende-se, marca

Tonante. R$90,00. Tr: 376·
2820.

VIDEOGAME _ vende-se, Play
Station One, cl 2 controles,

ESTADO DE SANTACATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de GuaramirimNara Única
Rua 28 de Agosto, 2.000, Prédio, Centro - CEP 89270-000 - Guaramirim - SC

Juiz(a) de Direito: Viviane Isabel Daniel

Escrivã(o) Judicial: Ellen Carina Araújo de Carvalho

EDITAL DE CITAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS
Espécie e Número de Processo: Cautelar Inominada/Atípica, 026.01.002172-3
Requerente: Indústria de Artefatos de Borracha BM Ltda. (Tecnologia Ruber LIda)
Requerido: José Roberto da Silva

Citando(a)(s): Requerido: José Roberto da Silva, brasileiro, estado civil, profissão e. endereço
ignorados.

Por intermédio do presente, a(s) pessoats) acima identiticadats), atualmente em local incerto ou

não sabido, ficatm) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo

epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação, querendo, em 5 (cinco) dias,
contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no

prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente
na petição inicial (art. 803, c/c os arts. 285 e 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento

de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de

costume e publicado na forma de lei.

Comarca de Guaramirim(SC), 09 de fevereiro de 2004.

ESTADO DE SANTA CATARINA/PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul! 1 ª Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP 89259-300, Jaraguá do Sul·SC

Juiz(a) de Direito: Márcio Renê Rocha

Escrivã(o) Judicial: Claúdia Jenichen Janssen
EDITAL DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO - COM PRAZO DE 30 DIAS

Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente,
036.99.003241-3

Exeqüente: CooperativaMistaHabitacional e do Trabalho na ConstruçãoCivil do Vale Ltda - COHAVALE
Executado: Jaírne Baechtold Correa e outros

'

Citando(a)(as): Executado: ELlSALDO LEUTPRECHT, Casado, Comerciante.
Executada: SÔNIA BAHR LEUTPRECHT, Casada, Comerciante.

Valor do Débito: R$16.105,35. Data do Cálculo: 02106/1999.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não
sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como CITADA(S) para, em 24 (vinte e quatro) horas, contadas do transcurso do prazo, deste edital,
efetuar(em) o pagamento do principal, acessórios, honorários advocatícios e despesas processuais, ou
garantir(em) o juízo, através de nomeação de bens à penhora, observada a gradação estabelecida no

art .. 665, do CPC, provando-os de sua propriedade e livres e desembaraçados, facultando-se, em
momento posterior adequado, a interposição de embargos, em 10 (dez) dias. Não ocorrendo o pagamento,
nem a garantia do Juízo, proceder-se-á a penhora ou arresto de bens do executado. E, para que chegue
ao conhecimento de lodos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local
de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraguá do Sul(SC), 24 de junho de 2003.

IP��!�.:jCl
. I elas e casais

.

I
MORENO CLARO. ;

ª·iil�i�;·��Aº:i:, ;

PREVINA-SE
Use Camisinha

PREVINA·SE
Use Camisinha

Eduarda, 19 imos,
morena broIlZe,ldJ,
dos olhos verdes e

corpo escultura/.
Atende hotel,

moreI e residência.

PoUsada breiche no Ar i i

i com acompanhantes i !
! �n VO(�Q Q.!:t.á NHlS!ldo do fieM em enlla com eOIOp1tnilJ, vnlllt�. t j
t r.(Jnh(!�t!t tIf)tl:� �Qur::.jdQ eotn lindal:: -nc.ofTl�lIt1hantAt 24 fltf: t j
! ao seu dlJ;por. r�nOll �ft!ÇO� ace.�!:ílfp'j!:: e auto QfvNJÍlnp.rdo: l !
i Tudo �"Ní f�vot{lr.{!t 1t voei! cI;Qtlh�. Tambfim etendemos holéL�/l [

i275-0052 ,noIM,ete,ldênoIO"273_1'1741 ;

\

PREVINA·SE
Use Camisinha

MARCOS
Iniciante, somente p�1fJ

mulheres
'

9143-7678

Anuncie aqui!
371-1919

IAnuncie aquil
.

37.1-.1919

Stcfenen I? Carol

PREVINA·SE
Use Camisinha

•
Duas mulheres se acariciando

• só para você.

........................ ** .. **

J I
I

:Anuncie aqUi!1
,

371-.19.19 I
: I
; I I

�-----� �-----,------�

!

I , ,

I��i:;�� �!E:�,��: h:;;-��;"I
iA�241c.w I J • ii ! 11I hoUl. """!l t wid�Meia • ii " .. _" .. , , , ,. ,.,._ , .. ,

' '
__ , " .. " . . ,

PREVINA-SE
Use Camisinha

Das ôhs às 22h." Ih Nat:asha
A mais completa, possuída, •

agradável e perfeita. :
•••••••••••••••••••••••••

Anuncie aqui!
371-1919 9963';'5544

Atendemos Motéis, a domtcato e temos Iccal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Anuncie âqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
I<egulorizoção do medidos

· Projeto o execução
(residencial, comercial, etc.)
· Reformas em geral
· Paisagismo
370-7611 /9911-2525

Walter Morql1aldt. 744 Sl 5

AUTO PEÇAS

Papagaio

RUA 25 DE JULHO, 1650 -

VILA NOVA - JGUÁ DO SUL
E·mail: papagaiO@terra.com.br.

Anuncie aqui!!!
371·1919

I Anuncie ,aqui!!! \

371·1919

Fone: (47) 373·0703 I F.. : (47) 37 ).1138
Rua: Alhanas I. Ros •• ! t S· Guaramirlm· se
e·mall: fteltagd@nttu"o.com br

�(!)_ére,iô
Insta'l'adio,ra

, 1 ,g,e L.tda

(47)'37
9991-8567

'tua Mal. Castelo Branco. 4893
Centro - Schroeder - se

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp, Gumercindo da Silva. 616 r

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Anuncie aqui!!!
371·1919

* Forro
* Acabamentos de gesso ,

* Consertos

1
* Orçamento sem compromisso

!il�:!::1
I fOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS
I

- MATERIAIS DE CONSUMO
I - ASSISTtNCIA TÉCNICA !

I I'

I I

1276-3417!
t.l.ua�5.dl.IlII11l1,SI.5:.VlI.a."W�.:..J.lf8IJUí.�a.$id.-s� ..

;

. :

i COM LAVA.JATO"
(Água quente e fria) "

i Bedelllação lCUl1l11SthssJ: J';l
i lavação el'fllfulB l1liTelllIIIIOSllII� i
: LlIII/Jel8 deCalifa lállllU
\

Iml18rmellllllllaçã81111Pellras

i Trabalhamos onde você Pf8cISlit i
(cidade, praia. sitio. elcoJ ;

I (41) 310·1488/310·8810 19602-3135 j
I. Rua.José.Krause,.2t2. .,Vlla.Nova:.. !araguá.dDSul S(;:

Anuncie aqui'!!!
371·1919

: venidà Getúlio Vargas, 594
I

cenfro - Joraguá do Sul :
Tel.: 370-3612 :

I Produto:@

Venha Conhecer a
IModa que é um Doce!'

Preços especiais I

I de inauguração!
Modinha

tam, 01 a 16
Moda Adulto,

Mudanças,
fretes e

vteaens com
F-4000Baú.

Anuncie aqui!!!
371·1919

Acessórios em Geral
Cosméticos - Fantasias

Roupas íntimas
BrincGdeiras - Artesanato

Fone: 371 �581 O

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!
e solicite demonstraçâo gratuita

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto

ROI'J1)edor de Pedras

Compactadores de Solo
Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas
R: Wigando Menslin

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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César Junkes

Alfredo Vuerz afirma que idoso não tem o respeito merecido

Campanha incentiva denúncias

de maus tratos contra idosos

]ARAGuA DO SUL - o

aposentado Alfredo Vuerz,
76 anos de idade, afirma
com convicção que ainda
falta muito pára que o idoso

possa se considerar res

peitado e valorizado pela
sociedade. Ele esteve

presente ao lançamento da
5° Campanha de Valo

rização da Terceira Idade,
promovida on tem pela
Prefeitura. Na avaliação de

Alfredo, o idoso é esquecido,
acaba sozinho e aban

donado, com problemas de
saúde que a impedem de ter
uma melhor qualidade de
vida. Eugênio é separado da
esposa e vive sozinho. Sua

distração e freqüentar o

Grupo de Idosos Afonso

Piazera, no centro da cidade.
"É onde eu fiz 'amizades.
Me sinto bem porque te

mos várias atividades,
sempre que quisermos", re
lata,

Este ano, o faço da

campanha da valorização
da terceira idade é a

violência, os maus tratos

infringidos aos idosos por
pessoas da família ou pela
sociedade. A vice-presi
dente do Conselho Muni

cipal do Idoso, Tânia

Regina Nunes, informa
que a campanha tem por
objetivo estimular a de-:

gação do estatuto do idoso,
passamos a ter a garantia
legal de que os agressores
serão punidos", argumenta
Tânia, que atua no Centro

de Convivência da Terceira
Idade desde a sua criação,
há cinco anos.

Ainda de acordo com

Tânia Regina, o município
ainda não tem dados sobre

o número de casos que

enquadram em maus tratos.

Atualmente 30 grupos
de terceira idade freqüen
tam regularmente as

atividades oferecidas no

Centro de Convivência da
.

Terceira Idade. Além de
atividades recreativas e de

lazer, a Prefeitura oferece
aos seus idosos direito ao

transporte coletivo gratuito
para quem tiver mais de 60

anos de idade (LeiMunicipal
número 2.218 de 1996),
oficinas de cozinha expe
rimental, de artesanato e do

corpo, além de urnasérie de

projetas, como o de Cui
dadores de Idosos e do

Programa de 'atendimento'
domiciliar e asilar. ao idoso

carente e acamado.

Ontem, quase mil
idosos compareceram ao

lançamento da c am

panha.O evento também
.

serviu de comemoração à

PáSCOa.
(MARIA HELENA DE MORAES)

I FAXINA: CERCA DE 250 QUILOS DE MATERIAIS FORAM RECOLHIDOS NO PROGRAMA DE LIMPEZA E HIGIENE

Prefeitura realiza a 18a etapa
do Nosso Bairro Bota Fora

]ARAGuA DO SUL - A

prefeitura municipal
realizou nó domingo o

programa Nosso Bairro

'Bota Fora, no centro de

Jaraguá do Sul. Esta é a 18a

etapa e atendeu pela
primeira vez o centro de

Jaraguá do Sul, que por não
haver uma associação de

moradores, não havia sido

contemplada, Das 8 horas

até as 11 horas, foram

arrecadadas 120 toneladas

de entulhos, como

madeiras, galhos de

árvores, pneus, la tas de

tintas entre outros. Quinze
máquinas e 10 caminhões

caçambas estiveram envol
vidas' no recolhimento e

cerca de 100 pessoas contri
buíram neste trabalho,
desde o recolhimento até os

catadores. Foram arreca-

César Junkes

Centro da cidade foi contemplado com programa Bota Fora

dados cerca de 250 quilos
de material reciclável e

aproximadamente 40 peças
de mobiliário e lO de ele

trodomésticos.' "Durante a

semana já havíamos re

colhido seis caminhões de

lixo. Fizemos uma ver

.dadeira limpeza no centro

da cidade. Foi muito pro
veitoso", informa Nanci

Solange Zimmermann, ge
rente da secretaria de saúde.

O Nosso Bairro Bota

Fora foi realizado como

part@ da programação da
.

semana municipal de saúde.

Este programa iniciou em

abril de 1998, quando
envolveu os bairros São

Luís e Tifa Martins.

Desde sua implan
tação, o programa já
atendeu a 37 bairros, de

onde foram retiradas mais

de três mil toneladas de

resíduos sólidos e cerca de
228 toneladas de material

reciclável.

De acordo com a

gerente de saúde é através

da limpeza, da higiene e

da prevenção que se

mantém a saúde pública.
Neste sentido, o Bota Fora

colabora no combate a

doenças como l ep

tospirose, dengue e cólera,
por exemplo.

deveres", avalia.
De acordo com o

médico veterinário José
Humberto & Souza, que é

supervisor de Corltrole de

Zoonoses, setor vinculado à

Divisão Municipal de

Epidemiologia, o município
vive o problema dos

animais soltos nas ruas e até

mesmo os que estão nos

cercados mas não tem a

mínima segurança. Segundo
ele, o objetivo do encontro

foi o de formular uma

legislação eficiente, na qual
estejam previstos todos os

aspectos ligados à

responsai::Qdade daqueles
que erram

domésticos.
-

,O encerramento. da

_Semana Municipal de Saúde
acontece amanhã, dia 7, data
em que se comemora o Dia

Mundial da Saúde, com a

arumars

Pública no calçadão, das 9

às 16 horas. No local haverá
equipes da secretaria de

saúde em mais de 20

barracas que es tarão

prestando informações a

respeito de diversos tipos de
programas e serviços
disponibilizados à população
jaraguaense pela Prefeitura,
seja através da Secretaria de

Saúde ou parceiros.
Participam do evento

Rotary Clube Jaraguá dà Sul

Pérola Industrial, Lyons
Centro, Lyons Cidade

Industrial, Hospital São

José, Hospital e Materni

dad'e J araguá, Rede

Feminina de Combate ao

Câncer, Bombeiros Volun

tários de Jaraguá do Sul e

Polícia Militar, entre outras

instituições. Também serão

mostrados os programas da
Secretaria da Saúde, que

representada pelas

Animais X segurança e saúde foi tema de debate

]ARAGuA DO SUL - Os

eventos iniciaram na sexta

feira, dia 2, com o Fórum

Sobre Posse Responsável de
Animais Domésticos,
segundo os Aspectos Legais.
A palestra foi proferida pela
médica veterinária Milena

Câmara, que atua com

promoção de saúde na

Prefeitura de Diadema, em
São Paulo. Segundo a

veterinária quando se fala
em controle de natalidade
animal muitas pessoas e

organizações são contra a

castração ou abate. "Este é

um assunto delicado e

polêmico, mas que precisa
ser discutido", conta

revelando. como o estado de
São Paulo trabalha esta

ques tão. "A partir do
momento que a pessoa tem

um animal de estimação ele

é responsável por este

animal, tendo direitos e

divisões Ambulatorial, de

Odon-tologia, de Clínica

Médica, Epidemiológica e de

Vigi-lância Sanitária.
Como o tema nacional do

Dia Mundial da Saúde é "O
trânsito é feito de pessoas.
Valorize a vida", a Comissão
de Educação para o Trânsito
estará divulgando a

Campanha de Trânsito deste

ano, apresentando estatísticas
e fotos sobre acidentes. ACET
também convidou o grupo
teatral Humanitran, de Timbó,
para fazer duas apresentações
- uma pela manhã e outra à
tarde - da peça "Educando
Gerald", que deverá ser

encenada na escadaria do
Museu Emílio da Silva, na
Praça Ângelo Piazera. Será
realizado amanhã o "Minuto
da Paz", em homenagem às
vítimas do trânsito, devendo
ocorrer em dois momentos,
durante as apresentações
teatrais. (Celice Girardi)

:>,,"-

FelloW9
D 10M A S

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul.
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BAILE
Acontece neste sábado,'

dia 10 grandioso Baile de
Páscoa na comunidade do
Rio Molha, no Salão da

Gruta Nossa Senhora de
Lurdes. Início às 22 horas.

Animação com a Banda
Gerasom.

Neste sábado, dia lO,
Páscoa do Banana J oe, na

Praia de Ubatuba, em São
Francisco do Sul. Não

percam!

BALADA
No dia i s. próxima

sexta vai rolar, na

Cachaça ria Sons e

Vinhetas, Only Friends, a

Balada dos Amigos. No bar

Pop Rock com Márcio e

Lenilson. Na boate DJs:

Antony, Rafael Ferrei ra e

Ruan Suíço. Apanhe seu

convite na Loja Arremate

(fim do calçadão). Não

fique de fora dessa festa
entre amigos.

o centro U ruversitário
de Jaraguá do Sul -

UNERJ, com a

Agreminação de

Orquidolofilia do Itapocú -

ADORI, e a Prefeitura

Municipal de Schroeder
convidam para o

Lançamento da la

Exposição de Orquídeas,
que será realizado hoje, dia
6, no Hall interno do Bloco
F a partir .das 18 horas.

DOBRADINHA
Nesta quinta-feira, no

Max Bar, da Vila Lalau
será servido Dobradinha, a
parti r das 1 � horas.

CENTERSOM

•
Cd's· DVO's· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av, Mal, Deodoro,406· Centro 371-2847

ShoppingBreithaupt· Centro 275-2005

Por Franciene Fagundes

• Aniversariou dia 25 a Sra.
Herta Porath. Todos os

familiares e amigos lhe
parabenizam pelos seus 84
anos

Estava de aniversário •
ontem, dia 5, Dona

Geraldina da Silva Pereira.
Parabéns dos seus

familiares e de toda a

equipe do Jornal Correio
do Povo

• Formada em Arquitetura e

Urbanismo, no dia
26/3, Keidy Daiane Kaestner,
juntamente com o pai
�demar

Comemoraram Bodas de Prata, no

dia 21/2, Mar,lise e Alvino Taid. A
cerimônia realizou-se na Igreja

Evangélica Cristo Bom Pastor.io
Cerro II, e a recepção fOI na

Recreativa do Choco leite.

Aniversáriou no dia 4/4
João da Silva, sua esposa
Rose, seus filhos João

Henrique e Bruna desejam
• felicidades

•

ANIVERSÁRIOS

4/4

Lemir S. Ferreira
Cláudio V. Winter
Ana Cláudia Wopsch ,
Waldemiro Glatz

Mayka Regina I<inas Almeida
Ana Elizabeth Duwe

5/4
Nikolaus RoClney Hermann
Allan F. Vieira

Ademir Orsi
Thinara Machado
Odilo Caye
Antônio Berns

I<átia Mara Frankowiack
Luciane Dalpiaz
Debbie Mara Souza
Ana Gabriela Volkmann
Juliani Gasda

Cleydi Chiodini Pedri
Bruno Floriani
Gustavo Junton "

6/4
Conrado Fischer
Anderson I<rQger
Douglas Raul Herrmann
Guido Muller
Dr. Edson Carlos Schulz
Rodolfo Fiedler

Rosi Mare U. dos .Santos
Tamiris dos Reis

7/4

Guerda Harbs
Ana Claudia Yamashita
Nelson Satler.

\1)

Jussinei Dalpiaz
Vanderlei Siewerdt
Cléber W. I<inen

Ema T. Lawand
Adolfo Smekatz
Girio Giacomozzi
Eliana R. D. de Oliveira
Paula Fernanda Marangoni
Gerd Alfredo Spliter
Andressa M. Muller

Gal5rieli Maas Gilow
André Luis Ribeiro
Eder Willian Colle
Débora dos Santos
Rolf Hubner f)
Edio Nei Dolzan

Lucy Lagedo
José Bridarolli Neto

Darci Correia

Isabelle Krawuski Minei
Rolf Brandenburq
Michelli Guimarães Souza
Cleide Bartel
Anorberto I<opp
Verônica Sevegnani
Charles Cristiano Schunke
Rafaela 'J ungton 'u
Evaristo Júnior I<iatkowski ,

Silvéria Jacob Boder �
Fábio Gross
Eduardo 1<1 ug H ahn �

b
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CONFIRA A HISTÓRIA

HISTÓRIA
POR EGON L. JAGNOW

CORREIODO POVO 9

A qualidade da foto

é nada boa. Mas acha

mos interessante pu
blicá-la pois revela um

flagrante comum nos

tempos idos; a neces

sidade de se desatolar

um carro ou outro

.

veículo, puxando-o do

atolador com uma

junta de animais (bois
e cavalos). Neste

parti-cular, foi um

carro que' ficou

encalhado no' pas-so
do rio. Aliás, estes

passos eram comuns

de-vida à falta de

pontes. Esta foto é de

dezembro de 1948.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

HÁ 4 ANOS

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

HÁ 16 ANOS

Em 1988, a educação no Vale do Itapocu atingia novo patamar,
com a formação de uma equipe integrada por dois pedagogos e um

psicólogo, que se dedicavam ao atendimento de crianças portadoras
de deficiência das redes estadual, municipal e particular, as quais a

�PAE não dispunha de estrutura para o acompanhamento evolutivo
do progrésso de' ensino-aprendizagem. Esse tratamento

psicopedagógico, de acordo com a diretora da 19a UCRE, Rosemere
Vasel era considerada inédito em termos de ensino no Estado e

funcionária no CIP "Mário Krutzsch". Da mesma maneira eram

formadas na região sete classes de apoio pedagógico, para o

acompanhamento das crianças de 1 o grau, executados nos próprios
estabelecimentos, dentro da política de ensino da Secretaria de

Educação.
A Associação Assistencial dos Deficientes Auditivos deJaraguá

do Sul, programavam nova promoção beneficente, que se constituía
de uma suculenta feijoada nas dependências do Centro Interescolar
de 10 grau "Mário Krutzsch". A promoção da AADAV tinha como

finalidade arrecadar fundos para auxílio de recursos didáticos bem
I '

.

como auxílio nas consultas e exames otorrinológicos e oftalmológicos
dos alunos das salas de Multimeios.

Em 2000, acontecia a solenidade de instalação do Centro Universitário d

Jaraguá do Sul e a Reitora Professora Carla Schreiner recepcionava os convidados n
auditório da Fundação Educaci_onal Regional Jaraguaense. O professor João Arnold
Gascho, assinava um longo artigo, saudando o Centro Universitário de Jarab'11á d

Sul, e se pergunta' qual o valor do conhecimento, quanto vale um povo culto e el

mesmo conclue que cultura e conhecimento não são mercadorias, ainda que

pensamento rieo-liberal assim os considere, dominado por uma visão economicis

da sociedade e quanto vale, para uma comunidade mais oportunidades de acesso

um curso de nível superior, concluindo que este valor transcende a critério

econômicos, mesmo sem negar a necessária e importante contribuição do sabe

acadêmico para o mundo do trabalho e da produção. Mais adiant� o Professor Joã
Arnoldo Gascho perb'11nta-se: O que significa termos 'agora o Centro Universitário d

FER]? Significa o fort�lecimento do nosso Ensino Superior através de mai

alternativas, mais autonomia e agilidade para atuar em novos campos do conheciment
e mais flexibilidade para administrar os já existentes. Além e acima de tudo, signific
mais cultura{flais cidadania, mais desenvolvimento humano e social. Não esta

delirando: a educação, em qualquer nível, não tem o poder mágico de transforma

tudo, mas sem a educação a transformação não acontece. Por isso, ou o Ensin

Superior tem este amplo significado ou 'não faz sentido, e, pelo que conheço, é nes

perspectiva que se trabalha na FER]. O Centro Universitário é um grande sinal d

adição, de acréscimo quantitativo e qualitativo para a comunidade. Ele tem a missá

de ser fonte de expansão humana, social, cultural e econômica.

Conheça as

vantagens que a

Fellows
'

Idiomas
tem para você.

E faça �gora mesmo
sua matrícula.

:.-;::7

Fellows'
o I O'M A S

CURSO PREPARATÓRIO
PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

Fone (47)275-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.brINíCIO 12/04/04 . MATRíCULAS ABERTAS· VAGAS LIMITADAS
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RESULlADOS: A EQUIPE APRESENTA O PIOR DESEMPENHO NAS PISTAS DESDE 1981

O ano que a McLaren virou

equipe pequena na fórmula 1
Surgiu como a grande

força da temporada, assim
que seu carro, o MP4-19,
desatinou a quebrar
recordes desde o final de
novembro. As marcas, no

entanto, não escondiam as

quebras, então espo
rádicas, do novo motor

Mercedes. Veio a concor

rência, a surpreendente
BAR, a Williams do bico

Batmóvel, a Renault e suas

ondas e a Ferrari sempre
eficiente. E, diante destas,
a McLaren ·transformou
se em uma Minardi.

O ápice de sua

decadência aconteceu

neste fim de semana, no

Bahrein. Kimi Raikkonen,

,logo na sexta, teve

problemas no motor. A

equipe teve de trocá-lo e

ele perderia dez posições
de largada não fosse a

estratégia de não treinar

'na sessão classificatória.
Na corrida, limitou-se a

brigar por sete voltas com
Christian Klien, 14°, da

Jaguar. Na oitava

passagem, eis que seu

carro, em chamas,
denunciava o terceiro
abandono do ano.

David Coulthard
sofreu para levar o carro

'até o oitavo lugar na

Austrália e terminou
discretamente em sexto na

Malásia. Domingo, 4, em
Sakhir, não tinha

equipamento para brigar
entre as grandes,
acompanhou o ritmo de
Mark Webber Oaguar),
não conseguiu defender
sua posição diante dp
ataque de Takuma Sato e,
no final, abandonou com

um problema de ar no

sistema pneumático do
motor. "Vamos melhorar",
declarou um incrédulo
Ron Dennis. Além da

McLaren, só Zsolt

Baumgartner, da Minardi,
não completou a corrida.

São quatro pontos em

54 possíveis, ou 7,40%. É
o pior desempenho desde

1981, portanto o pior da
era McLaren-Mercedes.
Considerando-se as três

'primeiras etapas daquele
campeonato, John
Watson e Andrea de
Cesaris não haviam

conquistado um ponto
sequer - a equIpe era

parteira da Ford. A
estatística é mais dura

quando se considera todo
o histórico do time inglês:
é seu sexto pior começo
de temporada - no ano

de estréia, em 1966,

também não fizera ponto
no mesmo período e em

1967, 1978 e 1980 só

somou três pontos.
Desde 1994 a McLaren

não ficava na quinta
posição do campeonato.
Naquela temporada, Mika
Hakkinen obteve um

terceiro lugar em San
Marino - a pontuação era

diferente da atual;
Benetton, Ferrari,Williams
e Jordan estavam à sua

frente. Hoje, pela ordem,
Ferrari, Renault, Williams
e BAR sobram diante da

equipe que se deteve a

concentrar seu dinheiro
na construção de seu

Centro Tecnológico, em
Woking. Obra em fase de

finalização, foi erguida
em 2000. Desde então,
não ganhou
campeonato sequer.

Um gol de Jaraguá do Sul bate numa Scania de

Criciúrna, no sábado por volta das 20h30, na rua

Bernardo D\lrnbusch. O motorista M.I., 24 anos,,
,

foi encaminhado à delegacia de polícia, onde não

conseguiu nem ao menos fazer QS testes, por estar
visivelmente embriagado.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 551

12-21-46-48-56-57

Lotomania
concurso: 405

05 - 07 - 16 - 22 - 26 - 33 -

37 - 38 - 39 - 43 44 - 58 -

59 - 61 - 68 - 70 - 81 - 83 �

89 - 92

Três veículos se envolvem num

engavetamento, na rua Adélias Fischer. O
acidente aconteceu por volta das 8 horas
da manhã de sábado e causou apenas
danos materiais. Os carros Uno e Corsa,
de Jaraguá do Sul e um Palio, de
Gu ar am ir irn, estiveram envolvidos no

acidente. Enquanto os policiais estavam

fazendo a perícia, uma Parati de J araguá
do Sul passou em alta velocidade, 'quase
atropelando as pessoas que estavam por
perto. A PM foi atrás do carro e conseguiu
pegá-lo na Rua Procópio Gomes Oliveira,
onde o motorista foi autuado por furar o
sinal vermelho, dirigir na contra-mão e

estar sem Carteira de Habilitação.

Quina
concurso: 1282

46 - 65 - 67 - 69 - 70

Loteria Federql
concurso 03822

1 o prêmio 68.1 59
2° prêmio 24.314
3° prên:io 12.804
4° prêmio 64.850

50 prêmio 10.796

um

CP RONDA
-l

I
Três motoristas tiveram suas carteiras recolhidas

por estarem dirigindo alcoolizados. O primeiro
deles foi o motorista do Fusca de Jaraguà do Sul,
que bateu num Santana, também de Jaraguá, por
volta das 20h30. O fato aconteceu na Rua José
Narloch, na Tifa Martins. A PM fez o teste e o

condutor do fusca foi levado à delegacia.
O segundo caso foi por volta das 21 horas,

quando a PM foi informada que um Peugeot de
J araguá do Sul estava fazendo manobras perigosas
na rua Reinoldo Rau. A Polícia abordou o carro e,

após o bafômetro, foi acusado que o motorista

estava alcoolizado e foi levado à delegacia.
O terceiro caso foi por volta das 23 horas, na

Rua Januário Ayroso, no bairro Jaraguá Esquerdo.
Um Volkswagen Fox, de Jaraguá do Sul, perdeu o

controle e bateu contra o meio-fio. A PM foi até o

local e comprovou que o motorista estava

alcoolizado, sendo conduzido até a delegacia.

DOMINGO - 04/04

•
,

,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretária de Desenvclvimentoôociul e

Habitação

CONVITE
No dia 17 de Abril do corrente

(sdbcdoj.estoremos realizando uma

Reunião para a Formação da Comissão
Provisória para a Implantação do
Conselho Municipal de Segurança

Alimentar a Nutricional (COMSEA)
I' de Jaraguá do Sul. O Conselhó tem

por finalidade elaborar diretrizes

para implantar a Politico local de

Segurança Alimentar a Nutricional.
. Para 'que a implantação

do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar a

Nutricional tenha êxito
convidamos toda a Comunidade
Jaraguaense para que se faça
presente na referida Reunião.
A Reunião será realizada no dia
17 de abri I de 2004 das 8h e

30min às llh e 30 mini no Salão

Paroquial da Paróquia São
Sebastião

I
�'
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eIS Jr. fica
em

com a 13a

Londrina
]ARAGuA DO SUL - o

loto da Fórmula

nault/Copa Clio, Kreis
., conseguiu fazer uma

a prova de recuperação
a segunda etapa di s

utada na cidade de

ondrina. O atleta jara
uaense largou na 11 a

osição, e conseguIU
nquistar três posições,
cando então em oitavo.

pós a entrada do Safety
ar, houve a relargada
ara realinhamento das

osições, e o piloto foi

ocado, rodou e perdeu
ez posições na prova,
'Icando em 180.

Durante o resto da

,
. rova, Kreis conseguiu
ecuperar-se e terminou a

rova em décimo terceiro

lugar. "O calor e a pista
travada foram fatores que
dificultaram o meu ren

dimento. Aprendi muito
nos detalhes e com certeza

minha performance na

próxima corrida aqui em
Londrina dia 19 de Setem

bro será melhor. Este ano

é de aprendizado, mesmo
assim estou cbnseguindo
atingir meus objetivos. O
apolO e o trabalho da

Equipe está sendo muito

importante", diz Kreis Jr.
O vencedor da prova

foi José Cardava, do

Paraná, seguido de Renê

Bauer (SP) e Elias

Nascimento (RJ). A

próxima etapa será no dia
30 de maio, na cidade de
Brasília.

JOGOS DE'ONTEM PELA LIGA
São Paulo 3 x 5 Tio Sam

Malwee 8 x 5 Minas

JEC 1 x4 UCS

São Bernardo 3 x 2 Palmeiras

Atlântico 7 x 4 Carlos Barbosa

PRÓXIMOS JOGOS DA MALWEE
15/04 - Carlos Barbosa x Malwee/FME
17/04 - Atlântico x Malwee/FME
24/04 - AABB x Malwee/FME

26/04 - Málwee/FME x ECB/São Bernardo

10;05 - Maringá x Malwee/FME
12/05 - Malwee/FME x Ulbra

22/05 - Malwee/FME x Tio Sam

24/05 - Malwee/FME x CR Vasco da Gama

27/05 - São. Paulo x Malwee/FME
29/05 - lntelly/Penalty x Malwee/FME

31/05 - Caldense x Malwee/FME
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R. PROF. ANTÓNIO E8TANISLAU
AYROSO, 78a • NOVA BRASluA

(47) 371.9659

esporte@jornalcor-r-elOdopovo.com.br

[I CALENDÁRIO: PRÓXIMA PARTIDA DA EQUIPE É NESTA QUINTA CONTRA O JEC PELO ESTADUAL

Malwce perde
partida na Liga

jARAGuA DO Sul -

Muitos gols e lances

perdidos. Assim se

comportou a equipe da
Malwee na noite de ontem,
contra o V&M Minas, no

ginásioWolfgangWeege, em
Jaraguá do Sul. Depois de
vencer a UCS por 4 x 2 no

sábado, a equipe não

conseguiu manter a mesma

postura. Sem Falcão e

.Nuno, lesionados, mas com
a volta de Xoxo, a equipe
começa pressionando o

adversário, e numa jogada
errada de Neto, Tiago abre
o placar para os visitantes.

O time de Jaraguá do Sul

continua pres-sionando, mas
em outra roubada de bola,
Léo Bonfim amplia para 2

x O.

• •

O time da Malwee
continua abusando do
direito de perder gols e

numa jogada de contra

ataque, Igor faz o terceiro

do Minas. Aí o técnico
Marcos Moraes põe Xoxo

em quadra, que recebe

passe de Neto e faz o

primeiro da Malwee,
aumentando a esperança
do torcedor que lotou o

Schroeder - Muita

emoção marcou a final do 110
Torneio de Verão Aberto de

Futsal/Copa Caraguá, na

cidade de Schroeder. Depois
de empatar em 2 x 2 no tempo
normal, a equipe da

Valência/Juclecler/Klls ven
ce a Coremaco (campeãdo
ano passado) na pror

rogação por 4 x O, deixando
então o placar final em 6 x 2.

A equipe campeã
explorou muito bem as

saídas de bola do adversário

durante ·a etapa com-
. plementar e conseguiu
conter o forte time da
Coremaco. O terceiro lugar
ficou com a Kiferro, que
venceu a Artex/Labambina/
Sestrem também por 6 x 2.

O ginásio Alfredo Pasold
teve lotação máxima durante
as finais e muita gente ficou
do lado de fora, A

organização colocou um

sua primeira
Nacional

dando números finais ao jogo:
8 x 5.

Os jogadores lamen

taram a derrota, mas

reconhecem que é melhor

perder nessa fase. "Perder

agora significa que podemos
aprender com os erros e

melhorar para as próximas
partidas", diz o jogadorXoxo.
"Nós pecamos na marcação
e vamos ter que aprimorar
isso nos treinamentos",
salienta Valdin. A equipe volta
à quadra nesta quinta-feira,
contra o JEC, em Joinville,
pelo estadual. (JP)

Alexandre Bago

Equipe da Malwee usa o goleiro linha para virar o placar, mas esbarra na marcação

ginásio. Logo após, Xoxo
perde a bola e Tiago toca na

saída de Franklin, ampliando
para 4 x 1. A equipe
jaraguaense vai pra cima e

faz mais um, agora comNeto

bat�ndo no canto do goleiro
Bianchini. A Malwee ainda
reclama de um pênalti não
marcado, e logo em seguida
Léo Bonfim faz 5 x 2, ficando
assim no primeiro tempo. A
torcida vaia os jogadores na

saída para o vestiário.

No segundo tempo, a

Malwee volta pressionando'
e consegue o gol com

Alexandre. Mas numa saída
de bola errada do goleiro
linha Marcinho, Igor marca
o sexto gol do Minas. O jogo
continua movimentado e a

torcida começa a pegar no

pé do árbitro que erra

alguns lances primários.
Num chute do jogador

William, o capitão daMalwee
James desvia de cabeça e

desconta para o time de

Jaraguá, 6 x 4. A Malwee

tenta pressionar, mas toma

dóis gols em seqüência e se

desconcentra. Márcio
desconta no fim da partida

Emoção marca a final do Torneio em Schroeder

•
. ivulgação

ValênciaIJulecle'IJGB comemora o título do Torneio

telão dentro do ginásio, para sofridos. O arti lheiro da

o público acompanhar o competição foi Lenilson

lance mais perto. A torcida Pinheiro, também do

empurrava as duas equipes Valência, com 17 gols
na final,' dando um marcados. A Coremaco ficou

espetáculo à parte. O ginásio com o troféu disciplina, pois.
ficou dividido entre as duas recebeu apenas 12 amarelos

equipes finalistas, e isso ..
durante todo o torneio.

.

ajudou durante toda a final. Em 58 jogos disputados
O troféu para defesa durante toda a competição,

menos' vazada ficou com 'o . i foram marcados'42l gôls,':
Valência, com 20"gols tendo amédiatotalder.z por

partida. De acordo com a

coordenadora da CME de

Schroeder, Edite Hang, o

torneio superou as

expectativas dos organi
zadores, pois o nível técnico
das equipes estava bom,
deixando o torneio bem

. disputado. "Houveram fa

lhas, mas no geral o

resultado foi positivo. O
torneio fechou com chave de

ouro, pois a final foi muito

disputada e empolgante",
diz Edite.

De acordo com a

coordenadora, esse foi o

melhor torneio que foi
realizado desde em que ela
está no comando.

"Esperamos repetir esse

sucesso nos nossos

próximos eventos, como o

Municipal de Futebol de

Campo, que está em sua

segunda rodada", conclui.
(JP)
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I DESAFIO: PRÓXIMA COMPETiÇÃO SERÁ O STORN SAMURAl DE VALE TUDO EM CURITIBA

Atleta Jaraguaense consegue
, .'

vaga paramundial de Jiu-Jitsu
]ARAGU4. DO SUL -

Mesmo disputando em

duas categorias acima do
seu peso normal, o lutador
Antônio Conceição conse

guiu a vaga para o mundial
de Jiu-Jitsu que vai se rea-

(
lizar em julho, no Rio de

Janeiro. O atleta que
representa Jaraguá do Sul
esteve na cidade de Curitiba

disputando o Campeonato
Paranaense de Jiu-Jitsu.
,Quando chegou no

local do evento, Conceição
foi informado que não teria
adversários na sua cate

goria, que seria médio (até
79 kg). Como sua academia

já havia inscrito um atleta

Divulgação

Conceição recebe a medalha de prata dos organizadores

(85kg), ele resolveu encarar

a categoria pesado (92 kg).
, "Não queria ficar sem lutar,
pedi pra organizaçâo do

na categoria meio pesado evento me inscrever em

outra categoria e fui par
ticipar". O atleta conseguiu
a medalha de prata e a vaga

para o mundial.
"Tive muitas. difi-

culdades, além do cansaço
físico e mental, tive que
enfrentar lutadores mais

pesados do que eu, e isso

complica muito numa luta
de solo", explica Conceição.
Para o mundial, o atleta deve
escolher disputar a categoria
meio-pesado. A próxima
competição do atleta é o

Storn Samurai de Vale Tudo, ,

dia 18 de abril, também e'm

Curitiba. "Estou acelerando
o ritmo dos meus treinos

para essa competição", diz.
Conceição compete com o

apoio de Demicar, Pré

Fabricar, HV Pisos Indus

triais, Smurfs Lanches e

Academia Total Fitness.

(Julimar Pivatto)

Atletas trazem medalhas dos Jogos da Juventude Italiana
]ARAGUÁ DO SUL - A

cidade de Florianópolis
recebeu, neste final de

semana, a fase nacional dos

Jogos da Juventude Italiana,
disputado nas modalidades
de atletismo e natação. A
equipe AjincjUrbanoj
FME, de Jaraguá do Sul,
esteve representada por 4

atletas, que trouxeram para
casa três medalhas (uma de
ouro e duas de prata).

Os nadadores �ara
guaenses que participaram
foram Mayara Martins (1 °

lugar 50m costas e 20 lugar
4x50m livre), Rodrigo
Demarchi (20 lugar reveza
mento 4x50m livre e 70

lugar 50m borbolet�),
Otávio de Azevedo (40
lugar 50m costas) e Flávia
de Masi (70 lugar 50m

costas).
O grande destaque foi

a nadadora Mayara Martins,
que pelo segundo ano

consecutivo irá fazer parte
da seleção brasileira que irá
aos Jogos Mundiais da

Juventude Italiana, no dia
19 de maio em Roma, Itália.
A nadadora assegurou sua

partici ração ao vencer a

prova dos 50m costas. Outro

destaque foi o nadador

Rodrigo Demarchi, com

uma excelente 2a• colocação

no revezamento catari
nense 4x50m livre.

O próximo desafio da

Ajinc será nos dias 16 a 18

de abril, no Campeonato
Estadual Absoluto de

Florianópolis. A equipe irá
participar com 24 atletas,
sendo 12 no masculino e 12

no feminino.� Os atletas

aproveitam a competição
para buscar o Índice para

participar do Brasileiro.

Equipes da região estréiam no estadual de Futsal Infanto
]ARAGUÁ DO SUL - Muitos

gols marcaram o primeiro
turno do Campeonato
Estadual Infanto-Juvenil de
Futsal. Na chave da região,
estão a' Adesc/Angero/
Grameyer/Mime (Schroeder),
WizardjColégio Evangélico
(Iaraguá do Sul), JEC/
Machado de Assis (Ioinville)
e MetisajFME (Timbó). A
equipe de Schroeder está

liderando a chave com nove

pontos e está com 100% de

aproveitamento. Os jogos
aconteceram neste final de

semana, no Ginásio Arthur

Muller, em Jaraguá do Sul.
Em segundo na chave

estão empatados a Metisa e

Wizard/Colégio Evangélico,
com quatro pontos. O JEC I

não pontuou na rodada, e está

em último lugar na tabela.
O returno será disputado nos
dias 30/04 e 01/05, no

Ginásio Alfredo Pasold, em
Schroeder. Dessa chave,
classificam-se os três me

lhores para a próxima fase.
"Saímos muito satisfeitos
com os resultados e estamos

confiantes para o returno,
vamos lutar agora para
somarmos os pontos ne

cessários para podermos
trazer a segunda fase para

Schroeder", diz o técnico di

Adesc, Clauco Behrens. Ele
atribui o sucesso da equipe à

boa preparação que foi feita,
principalmente durante as

etapas do Circuito Infanto

Juvenil e que pretende manter
o ritmo da equipe para a

próxima fase.

(Julimar Pivatto) ,

06 de abril de 200

TABELA CAMPEONATO ESTADUAL FUTSAL MENOR

RESULTADOS
Metisa 4 x 5 Adesc

Jara:guá 9 x 4 ]EC
]EC 2 x 5 Metisa

]araguá 2 x 7 Adesc)
Adesc 6 x 2 ]EC

]araguá 3 x 3 Metisa

MUNICIPAL DE FUTEBOL Suíço
GUARAMIRIM

Barro Branco/Primo 4 x 6 Valcanaia
Lanchonete Vick 1 x 5 Cruz Azul

Rio Branco 2 x 2 Amovim
Andretta 2 x 2 Real Player

Lunender 1 x 5 Beko's/Rest. Represa
Cruzeiro 3 x O Serenata

Guamiranga 5 x 2 Estofados Mannes
MN Automóveis 5 x O EstrelaAzul

Lethuga's 7 x 2 Toronto

Agropecuária Friedmann 3 x 1 União
Lanchonete Titão 1 x 1 Pesque Pague Sardanha

Misto O x 4 Bar do Zico
Rubro Negro/Formento 2 x 2 A + GeladaIHP

Os Jagunços 3 x 2 Oeste
Caixa d'Água 7 x 4 Sport Car

Bryda 1 x 5 Bela Vista

FI'GUEIRENSE: SÉRGIO MANOEL CONTUNDIDO

O meia Sérgio Manoel está fora da próxima partida
do Figueirense, contra o Atlético Ibirama, no domingo.
Após um exame realizado nesta segunda-feira, foi
constatado um estiramento muscular na coxa direita
do jogador.

A lesão o tirou da partida contra a Chapecoense,
no último fim de semana, ainda no primeiro tempo.

Com isso, o atleta deve ficar de dez a 15 dias
afastado da equipe. Ainda não se sabe se o meia poderá
entrar 'em campo na última rodada do quadrangular
final do Campeonato Catarinense.jnarcada para o dia

18, de abril, contra o Guarani.
Além dele, outros que também ficarão fora do

confronto contra o Atlético serão os zagueiros Márcio
Goiano e Cléber e o volante Carlos Alberto. Todos
foram expulsos no jogo contra a equipe de C9apesó.
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IDESFALQUE: FALCÃO DEVE FICAR MAIS DEZ DIAS SE RECUPERANDO DE LESÃO NO ABDÔMEN
enZl pode garantir 7°

rulo brasileiro de jet-ski Malwee enfrenta Joinville pela
liderança do estadual de futsal

utilizados já nesta final.
Lenzi explicou que foi
uma semana bastante

proveitosa e o

equipamento teve bom

desempenho. Ele

pretende realizar alguns
treinos livres nesta

quinta-feira em Boa

Esperança e fazer os

últimos ajustes no motor.
Depois do 17°

Brasileiro de J et S ki,
Lenzi já viaja na próxima
terça- feira (13), para

Santiago de Cuba, onde
disputará a primeira
etapa do Campeonato da
União Internacional de
Motonáutica.

A segunda será uma

semana depois, em San

Fuegos, também em

Cuba. Esta competição,
que reúne pilotos de
vários ,países, deverá ter

cerca de sete etapas, com

provas na Europa e

Oriente Médio e Lenzi
- busca o bicampeonato,

O catarinense tam

bém elogiou o surgi
mento de novos pilotos
brasileiros no Freestyle e

acredita que 'o Brasil

continuará entre os

primeiros do mundo.
"Vári o s pilotos de

grande potencial tem
surgido no país,
deixando boas pers

pectivas para os pró
ximos anos. O im

portante é sempre estar

atualizado. Eu sempre

procuro estar inovando, '

agora mesmo já tenho,

seis manobras nova na

cabeça. Porque você não

pode ficar estacionado,
se não fica para trás.

Pretendo continuar na

modalidade por muitos
anos e sempre buscando
bons resultados",

,

JARAGuA DO SUL - O

ato Alessander Lenzi,
Jaraguá do Sul, pode
rantir neste final, de
mana, o sétimo título

categoria Freestyle
afissional, no 17°

mpeonato Brasileiro

Jet Ski. Campeão
undial em 2001, ele é

]ARAGuA DO SUL -

Depois de perder do

Minas por 8 x 5 pela Liga
Nacional, na última se

gunda-feira, a equipe da

Malweé entra em quadra
hoje pelo estadual, em

Joinvi�le, contra o JEC/
FME. O time de Jaraguá
do Sul vai em busca da

vitória para apagar da

imagem o jogo de segunda
e também manter a

liderança da Divisão

Especial do Estadual.

Para o jogo de hoje, o
técnico Mauro Moraes não

poderá contar com Falcão,
,

que está com uma lesão no

abdômen, e deve mais dez

dias parado. "Me ma

chuquei no Rio de Janeiro,
no jogo contra o Macaé.
Contra o JEC, pela Liga,
eu joguei com dores, pois
pensava que a lesão era

mais simples", diz o ala.
Moraes espera o time

de Joinville da mesma

forma como atuou aqui

na das principais
ações da etapa decisiva

competição; que tem

ício nesta sexta-feira e
'

i até domingo, na

epresa de Furna, em

oa Esperança (MG).
m grande público está

ndo esperado para 0'5

és dias de disputas de

sincide com o feriado

Páscoa.

Lenzi tem mantido a

gemonia no Carn
anato Brasileiro desde

e seu objetivo é

nquistar o sétimo título
victo. Bfe venceu as

as primeiras etapas,
,alizadas em Piçarras
C) e Curitiba e nesta

nal'promete mostrar

gumas manobras

vas, ,já visando as

mpetições 'que terá no

terior, a partir do
óxirno final de semana.

montei uma

qüência de manobras

pidas e algumas coisas

vas, que vou apresentar
Boa �sperança, para
antar o público que
mpre comparece em

ande número e este ano

ho certeza que não
á diferente. A Represa
Furnas é um excelente
ai de competição, que
'ssibilita a realização de
as manobras", diz.
No final de março, ele
eVe em Riverside, na
lifórnia (EUA) tes

ndo novos motores

Alexandre BoçoMarcos Moraes discute as táticas de jogo com Fernando Ferreti

enfrenta o Carlos Barbosa,
na casa do adversário. A
Malwee está em quinto
lugarna clas-sificação geral
da Liga, empatada em oito

pontos cOlp a, equipe de

Macaé (RJ), mas perde no
critério dedesempate, (JP)

em Jaraguá, marcando
atrás e transferindo a bola:
"Eles devem evitar a

quebra de marcação, mas
nosso time está preparado
para vencer", diz o técnico.

O jogo começai hoje às

20h30, no Ginásio Ivan

Rodrigues em Joinville. O
próximo desafio da
Malwee pelo estadual é na

, terça-feira, 13, contra o

Seara.em casa. Já pela Liga
Nacional, a equipe de

Jaraguá do Sul entra em casa

na quinta-feira, onde

Definido os finalistas do Torneio de Futebol Suíço
]ARAGuA DO SUL -

Acontece neste sábado, 10,
a final do Torneio de
Futebol Suíço da So

ciedade João Pessoa. Os

jogos do' último final de
semana definiram os

J

finalistas. Num jogo atípico,
a equipe do Vita Gold
venceu a Marisol por 4 x

O. A surpresa ficou porque
durante todo 'o ca�
peonato, o goleiro' da,
Marisol não havia tomado
nenhum gol, mas foi

,
surpreendido na semi-final.

No outro jogo, o Cri
ciúma venceu nos penâltis
o Posto Salomon, depois
de empatar no tempo

diz Lipinski.
Os jogos começam

neste sábado às 14 horas,
com a disputa de terceiro

lugar entre a Marisol x

POSto Salornon. Logó
após, a final, que será

disputada entre Vita Gold

e Criciúma. A premiação
será feita no dia 17 de abril,
na .Sociedade João Pessoa.

O, evento começa às 14

horas com direito a show
do Viola e Gaitaço, e à

noite haverá jantar dan
çarite e baile do Hawaii. As

informações sobre a festa

podem ser conseguidas
através do telefone 370-

2747. (JP)

Viiã;�G:OId. e Marisol fizeram o primeiro jogo da semi-final
nórm.alem 1 x L Segundo abrilhantar o torneio.
o Z;o;�enador de esportes "Não tem como apontar
da .Sociedade, Francisco favoritos, ainda mais pela
Lipinski, os jogos vêm, boa recuperação das duas

surpreendendo a cada equipesfinalistas duranteo
rodada, e isso só vem a decorrer da competição",

,.,.,'"

CURSO PREPARATÓRIO
i PARA EXAME DE PROFICIÊN,ÇIA

'

INíCIO 12/04/04 ., MATRíCULAS ABERT,AS ., VAGAS LIMiTADAS: : :" R4a;D�n1ing9�,d� Nova',�27. Jaraguá do su-
,

- '
. '..

,

" "

", (�,;,� i' '"r,r Fone ,(47l2}�-3�75,' E-mall.fellows@netuno.com.br
.

" '(:. ';
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ICONQUISTA: ATLETA EMBARCA NO MÊS DE MAIO. PARA A ITÁLIA ONDE DISPUTA OS JOGOS

AtletismodeJS terá representante
nos Jogos da Juventude Italiana

]ARAGUÁDO Su/- Além
da natação jaraguaense, o
atletismo também terá um
atleta representando o.
Bras il nos Jogos da

Juventude Italiana, nos

dias 18 a 23 de maio, na
cidade de Riccione, ria
Itália. Jackson Schwarz, 14
anos, conseguiu a vaga ao

ficar em segundo lugar nos
80 metros rasos. De acordo
com o técnico de atletismo
de Jaraguá do Sul, Adriano
Moras, só se classifica para

. .,

os Jogos o prImeIrO
colocado de cada prova.
"Como o primeiro colo
cado dos 80 metros

ganhou também o salto
em distância, e cada atleta
só pode participar de uma
modalidade, nosso cor

redor conseguiu então' a

vaga após o campeão op
tar por disputar em outra

modalidade", explica Mo
ras.

Os atletás de Jaraguá
do Sul disputaram as

provas da fase nacional na

Alexandre Boqo

Jackson consegue vaga nos SOm rasos em competição disputada em Florianópolis
cidade de Florianópolis,
no último final de semana.
Além de Jackson, parti
cipou também Natália
Tomelin que ficou em

'segundo no salto em altura.
.

A' equipe também

disputou do Campeonato
Estadual sub-23, onde no

naipe feminino ficou em

terceiro lugar, atrás apenas
de Blumenau eJoinville. O
destaque da equipe foi

Miriely dos Santos, que ficou
em primeiro lugar no salto
com vara, e em terceiro nos

100 metros rasos e 100

metros com barreirá. Por sua
boa atuação, a atleta tem

grandes chances de disputar
o campeonato brasileiro da

categoria.
Sally Siewerdt conseguiu

o título nos 100 metros rasos

e o segundo lugar nos 200

metros rasos. Diego Ricardo

Peiter conseguiu o título dos
100 metros rasos. Mesmo
com 16 anos, a atleta Camila
Glowatski conseguiu uma

boamarca para sua idade no
salto em distância. A atleta
saltou 5m09.

Apróxima competição da
equipe de atletismo deJaraguá
do Sul é o nos dias 24 e 25 de

abril, onde irão disputar o
Campeonato EstadualAdulto
deAtletismo. (JUUMAR PIVATro)

Duas equipes na liderançadoMunicipal deFutebol deCampo
SCHROEDER o

Estádio Municipal
Cláudio Tomaselli, em

Schroeder, recebeu neste
domingo a segunda ro

dada do Campeonato de
Futebol de Campo. O dia
foi marcado pelos bonitos
gols e pelas reclamações
dos jogadores com a

arbitragem:
A rodada iniciou de

manhã, com a vitória: do

Sport Rancho Bom por 5
x 2 em cima do Atlético,
que foi marcado pela boa
atuação da equipe ven

cedora. O segundo jogo foi
entre Aliança e Grameyer,
que estreou na com

petição. O primeiro tempo
foi muito tumultuado, e

acabou O x O, com muitas
.faltas e poucas chances de

gol. Após esfriarem a

cabeça no intervalos, os

jogadores da Grameyer
voltaram a campo e aplica
ram uma goleada de 4 x O,
com destaque para
Fernando, que fez 3 gols.

Num deles, driblou dois

zagueiros, mais o goleiro
e colocou no fundo da
rede.

Os jogos da tarde
foram mais tumultuados,
devido às reclamações de

jogadores e comissão
técnica sobre supostos
erros de arbitragem. Na

primeira partida, a Néki
abre o placar contra o

Tupy num gol de pênalti.
Logo após, o juiz marca

um pênalti para o Tupy,
que o jogador chuta, a bola
bate no travessão e no

chão e o juiz não dá o gol.
Os jogadores foram para
cima do árbitro alegando
que a bola teria entrado.
No segundo tempo, a Néki

acaba fazendo o segundo,
dando números finais à

partida.
No último jogo da

rodada, o Comercial sai na
frente do Menegotti.já no

primeiro tempo, por 2 x

O. O jogo foi marcado pela
expulsão do jogador Bode,
do Comercial, aos sete

minutos de jogos, após
fazer duas faltas em se-

qüência. Na etapa comple
mentar, o jogador do

Menegotti sai do meio

oampo, avança até a área
e chuta, mas a bola é
desviada pelo atacante

.

do seu time, que estava

impedido e o gol foi
anulado. O jogo termina
mesmo em 2 x O. Quem
folgou na' rodada foi a

equipe do Valência. (JP)

CRICIÚMA: EQUIPE FEZ TREINO ONTEM
Dando seqüência ao seu trabalho de preparação. para
disputa do Campeonato Brasileiro, o Criciúma disputo
um jogo-treino nesta quarta-feira às 20h30, no Estádi
Heriberto Hülse, em Criciúma, contra o Marcilio Dia
O técnico Vágner Benazzi aproveitou a partida pa
tirar as últimas dúvidas antes da estréia n

Campeonato Brasileiro, prevista para o dia 22 de abi
contra o Vasco, em São Januário. Ta�bém nest

semana a diretoria poderá anunciar a contratação d
um lateral-direito e de um meia, mas os nomes estí

sendo mantidos em sigilo para não atrapalhar a

negociações.

FIGUEIRENSE: TÉCNICO TEM PROBLEMA
O técnico do Figueirense, Dorival Júnior, ter'

problemas para armar o seu time para o jogo d

próximo domingo contra o Atlético de Ibirama, pel
penúltima rodada do quadrangular final d�

Campeonato Catarinense.
Além do meia Sérgio Manoel, que ficará afastado do!
gramados por dez dias devido. a um estirament
muscular na coxa direita, outros três atletas desfalcarão
o time. São eles os zagueiros Márcio Goiano e Clébe
e o volante Carlos Alberto. Todos receberam o cartão

vermelho nagoleada de 5 a 1 para a Chapecoense
Se. A boa notícia fica por conta do retorno do volant

Jeovânio, que cumpriu suspensão automática no

mesmo confronto. Ontem, DorivalJúnior comandou
o primeiro treino com bola e começará a definir o

time que mandará a campo no domingo

ATLÉTICO: TIME QUER BRIGAR PELO TíTULO
A palavra de ordem no clube agora que voltou' a ter

chances de brigar pelo título após a vitória do fim de

semana, é superação para vencer os dois próximos jogos.
E de superação o time entende muito bem, já que na

fase de c:lassificação enfrentou situaçã6 semelhante. O
.

único desfalque para domingo é o atacante Ivan, que
levou o terceiro cartão amarelo.
O técnico Mauro Ovelha gostou do' desempenho da

equipe diante do Guarani, no domingo. Para ele, o time
melhorou em relação às últimas partidas. "A parte tática
foi muito bem. O time rendeu bem e conseguiu reagir
na competição", afirmou o treinador.
Para enfrentar o alvinegro, Ovelha não terá à disposição
o atacante Ivan, que levou o terceiro cartão amarelo
contra o Guarani. Por outro lado poderá contar com o

lateral-direito Thiago, que cumprIU
automática.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




