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Moradores do, loteamentoVila
Nova não têm água tratada

Moradora Eli Terezinha de Seuza espera a instalação do serviço de água da Casan, pois seu pequeno reservatório
é insuficiente e a água, utilizada também para beber, é suja. Página 5

Ue a Participação maciça de fiéis
l!lI!IJlfj .lota as igrejas da microrregião

Cassou AdvogadllS Associados SIC
OAB / se 397/99

. (47) 371-7511
Direito TrabalhistaEmpresarial

900/0
de preferência

César Junkes

Douglas Manuel Ferreira, 16
.anos, já adquiriu o título de
eleitor. O prazo para fazer este
documento encerra no dia 5 de
maio. Página 3

Trabalho ainda é a

principal motivação
dos jaraguaenses
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Pedagoga assume

Gerência de Educação
-e Inovação em JS
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Malwee enfrenta Seara

hoje à noite pelo
Estadual de Futsal
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Dia do jovem - O coração palpitando
, �,t?(ltr,�. nr�ocupação e esperança

,
' �',;:' , ' ",,{::,;; :�0:;t.;;!] 7V i <

�,A\iR��,erítenH�hi�� li"'ütti artigo no jornal onde seu autor

, ,2:/�,�R.i��íi",<i�é�: b�i tn'ti,bl:a muitos celulares, atrás de algum
...

• .�" '(} • .�. f7 " ,I
, '..j cp - � f J ,

�,,) C�n;ígu.��qo,r é; Jl�:;y.'$.a, .agenda com 119 compromissos
, : ��if{�di�ye�s�'l\ta.�éÍÍ!i:;.�ç�ttamente,' um jovem- S�m tirar a

"}-r��ão,l<8:U� 'lh��:��sljs';te';t:l!crescentarei que, onde -há muita

"

,
energiâ� vitalidade, agito, barulho e alegria, há,i�mbém um

jovem. ' ;

Porém, há também muitos jovens em meld a muita.

desorientação, a muitas dúvidas, a muitas perguntas sem

respostas. >,

-Constanternenteduço seres chamando pela juventude
qu� ,ficou no passado; pelo tempo que mal usaram, pelos

, erros que cometerarít, pela orientação que não tiveram.

Olhando ao meu redor, sintó que muito� jovens de hoje
caminham para a mesma realidade. O quelhes falta? Que No final de semana que, r leis que visam obem comumni

vazio interno sentem que os fazem seguir os descaminhos passou, nada menos que oit�'
O conceito, de,

fossem possíveis de sere

pelos quais andam? pessoas perderam a �ida em cumpridas. Trata-se da D'

Surge então uma pergunta: �)llde está a felicidade tã� acidentes de trânsito nas estradas ",V io Iên c ia ou a nalização da violência e do S�)

sonhada e ansiada pelas gerações que nos precederam e catarinenses. O índice é tematização da tratamento como coisa insohn

ainda não encontrada, passado tanto tempo; pela geração assustador porque,mais uma yez, No caso da violência no ttânsi
violência como objeto

atual? ," ",
'i

'

"

,

revela a fragilidade da nossa está provado que duplicar
González Pecotche, pens�po�,:e:'l:lIim:;\ri±,sb" ç,rikd6r' da' existência e a precariedade das' das ciências sociais é rodovias não representa a úni

Ciência Logosófica, assinala',��é,\�:{���b.��9�"l�cl,9 'vâzio":, é '

• .":, ro�ovia.�. �.�sia um feriadão pam fenômeno recente. �OlupÇ!::c�l�dOf:�:a:r�st���
uma realidade dos tempos atu�i�{ Fa:l,',�i �"'h1:s,tg,,l)ificado p:�r�( ::,' q�� ,o .l?:�lce d�, mort�s n,� ...J" ' -, " transito aumente aindam 1 motoristas e bom motorista n'
a vida. Mas um significado que' possa ser entendido pela" '�

,

'

, ,

" a s as Ja

ido e acei
, " lamentavelsestattsttcas.Aculpa objeto das ciências sociais é é apenas aquele que sabe dins

mente e senti o e aceito pela sensibilidade humana. Falta '

"

' ou a responsabilidade tem sido fenômeno recente. A violência Ser bom motorista vai além
um estímulo para VIver, para ser melhor, para as lutas que ib íd

'

,
atn UI a ao governo, como se hoje assume diversas formas e teste e da conquista da carte

a VIda apresenta. Falta um conhecimento orientador, para d
"

-

'bl' d d id de habili tação. Ser boas a mrrustraçoes pu icas nem to as são pro UZI as por
a maior parte dos seres humanos e, principalmente, para 1: ' '

I d d
,"

lassem as
�

unicas cu pa as a uma mesma causa já que os atas motorista requer conscien

irresponsabilidade dos mo- de violência têm distintas origens, sobre o valor da vida, se

toristas. Observamos, no entanto, que, ao ,impli�ações com o aspec
A violência no trânsito existe contrário de três décadas atrás, a material.

desde queo primeiro automóvel maioria não ,tem. -conotação O que se observa como fal
� >, \

-

1 '
'

-

foi construído. A velocidade política. Algumas dessas formas " decisivo para o crescen

proporcionada pelo veículo ilude podem ser �o� troladas' de aumento da violência no ttânsi
;:- .'.

, ,

\ ,

o condutor, que acredita ser ele imediato pelos meios legais," é a indiferença em relação
mesmo uma extensão do carro, enquanto Q�tras ,rie�ess.itam',�e própria vida e a vida do ou

moto ou caminhão, A sensação, (
um amplo debate e de um cl,lsfo ': Como se o trânsito fosse

de poder leva ao pensamento que e� curto prazo a sociedade, , • campo de batalha de uma gue
de impunidade e, por sentindo-se totalmente ün� '\

travada em todas as esferas

conseqüência, perde-se o senso potente, não está disposta .a cotidiano eo carro servisse de ar

do perigo, Quem viaja pagar. :: Salve-se quem puder é o lema,
constantemente pode verificar o Nesse contexto classificamos trânsito, atualmente. Sair paraV1l
�uanto a violência no trânsito � violência -no trânsito, 'e conseguir chegar ao destinoji
traduz a violência represada da considerada um mal onde' um grande desafio. Essa trÍ(sociedade. predomina a crueldade sobr� a realidadedevesermodificadaan

O conceito .de violência ou a solidariedade no convívio hu- que as novas gerações venhaJl1

tematizaçâo' di('violência como mano, como se a trànsgressão às :� pagar o preço de nossa omissão
os textos e col-;iiias"assi.�ados são de responsabilidades.exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal,

,. ' ,!) ,

os Jovens.
Penso que os olhos se voltam para o lar dos pais e

educadores destes jovens. Que orientação se tem dado?

Que exemplo se tem sido? Quanto terrpo �e ,t�ip dedicado,
a estes seres a quem tanto se ama? Será ,que não sé tem

\ .: .1 ..

passado para eles, o mesmo vazio sentido, as mesmás
,

respostas duvidosas recebidas ha·'juvç:Btdde,? SéÜ q��' não'
se tem inculcado em suas'mentes, 'as mesmas idéias e

crenças contraditórias à verdade ou � re'aÍidade que eles,
quando adultos, comprova:m' ou' compeovarão por si

mesmos?
"

Frente à insatisfação qué sentem, c6rri relação às

respostas que recebem, muitoj� ,j,óvens ,têm 'se 'tornado

céticos. E o ceticismo é, a mel.l.'entender;: â. causa maior

.desse' aba�dono moral e espíritua], ao .��al muitos s�
'entregam.' , ",' "C,;

-

"

'

) é " :,
"

" l'1a�, há, porém, algo aledf��o,;hÉl,es ainda q�e;�p1,'e'
.;b(lS'G;am�·;,inúita:sir�spostas. E q��n<fQ':�ejb .idi�nté,;& Midi, '

:"··.�,.._;�d.l,!!�",,, ",t,. P:', _�'rT'.1 >. .�. ,1 ..
"

, ",'<I '. ��:--:.,. '

','
\

}4pi�','�lhq�,d?����':,�rilhando, f'�m�;'m,e'tite rc;��ptiva" sin��(
,

!q�e.�, Q�us; f.8i:itínüll nos oferecendo a oportunidade de
,

acertamos, de'ip'tendermos para poder ensinar, para
cumprirmos a missão que nos cabe, de preparar para as

gerações futuras, um mundo melhor.

PAULA F. D. MORETII, É GRADUADA EM LETRAS E DOCENTE DA

FUNDAÇÃO LOGOSÓFICA DE JARAGUA DO SUL.

Artigos para Carta do Leitor devem ser enViados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira 24&
Centro, ou pelo e-mail: r�dacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o ender,éço o�
telefone para conta,to, O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortografícas e
gramaticais necessarras.
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NOTACOES
PROJETO DE LEI
O vereador do PT Evaldo João Junckes (pupo) vai

apresentar novamente o Projeto de Lei que reduz o

recessO parlamentar. Atualmente as férias dos

vereadores são de 90 dias ao ano, a proposta de Pupo
é de que sejam de 45 dias.

O projeto foi apresentado à Câmara de Guaramirim
.

)

pela primeira vez em outubro de 2001. Na época, as
comissões responsáveis pelas análises o rejeitaram,
alegando inconstitucionalidade.

AUDIÊNCIA
O PMDB de Barra Velha participa esta semana de

uma audiência em Florianópolis com o governador
do Estado Luiz Henrique da Silveira (PMDB). A
informação é do industrial e pré-candidato a prefeito
de Barra Velha pelo partido, Samir Mattar, que
juntamente com o presidente da sigla, engenheiro
Mario Celso Bittencourt, e com a deputada estadual

peemedebista, Simone Schramm, estão agendando o

encontro LHS. De acordo com Mattar, a intenção é

repassar ao governador as primeiras articulações feitas
em Barra Velha visando o próximo pleito municipal,
além de tratar de liberação de recursos para obras na

cidade.

Reforma política
A Assembléia Legislativa de Santa Catarina inicia uma
jornada que promete mexer com as bases politicas
do estado, foi criado e já teve sua primeira reunião o

Fórum Parlamentar Permanente para discussão da
Reforma Política. A primeira reunião aconteceu

semana passada. Foram indicados como 'presidente
,

o deputado Francisco de Assis, proponente da criação
do Fórum, vice-presidente deputado Antonio Ceron,
relator deputado Lício Mauro da Silveira, demais
membros que farão parte do Fórum: os deputados
Mauro Mariani, Jorginho Mello, Odete de Jesus,
Narciso Parizotto e o recém empossado César Cimo
Discussão da presidência, vice e relataria, elaboração
de um roteiro de trabalho, propor reuniões regionais
nas Associações de Municípios, discussão de futuros
nomes a serem convidados para colaborar com o

Fórum e discutir a viabilidade de uma Audiência
Pública foram a pauta principal doprimeiro encontro.

Novo Simples federal
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos
Deputados aprovou por unanimidade (7/4) proposta
apresentada pelo deputado Carlito Merss (pT/SC)
para constituição de uma subcomissão especial que
analisará a nova redação do artigo 146 da Constituição
Federal. Com a aprovação da emenda constitucional
42

.

.

em dezembro de 2003, que tratou da reforma

tnbutária, a redação do artigo constitucional passa a

estabelecer que lei complementar irá definir um novo

tratamento tributário diferenciado e favorecido para
as

.

microempresas e para as empresas de pequeno
parte.

redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

IELEIÇÕES: ALISTAMENTO REDUZIU CONSIDERAVELMENTE NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS, EM JARAGUÃ DO SUL

Menores tem até o dia 5 para
adquirirem título de eleitor

Leone Silva assume PT jaraguaense interinamente
di

.. . .

al 23 O li d pessoas possam com-

]ARAGuA DO SUL - O retono muruclp em encontro amp Ia o
A ,

. . preende-las. ''Tambem esta-
coordenador do GTE de fevereiro de 2003, segue reuniu direção, filiados e

d
_

. . .
. .

d P id d
mos manten o conversaçoes

.

(Grupo de Trabalho conselho medico. O pedido stmpatlzantes o arn o os

Eleitoral) e vice-presidente de licença foi oficializado Trabalhadores para analisar

do Partido dos Trabalha- em carta encaminhada aos aconjunturaeocenáriopolitico
dores de Jaraguá do Sul, integrantes de partido no local. As lideranças do partido
Leone Silva, assumiu começo do mês abril, e definiram diretrizes estratégicas
interinamente a presidência confirmado durante o e de atuação e elaboraram um

do Diretório Municipal do encontro ampliado, reali- plano de ação para os meses

PT. O ex-presidente Luiz zado pelo dir.ório e pela de abril, maio e junho.
César Schõrner pediu licença executiva municipal do PT, Questionado sobre as

da direção por tempo no dia 3, nas dependências próximas ações do partido,
indeterminado, para trata- -ao Sindicato dos Traba- Leone Silva destaca que o PT

menta de saúde. olhadores das Indústrias da pretende prestar esclareci-
O afastamento de Construção Civil e do . mentos sobre as ações do

mr.jgs@terra.com.br
Schôrner, que assumiu o Mobiliário. governo Lula para que as

Ru� .ern.ardo.Dornbusch, 540.1

]ARAGuA DO SUL -

Jovens de 16 e 17 anos

têm até o dia 5 de maio

para fazer o título de

eleitor no cartório eleitoral

para poderem participar
do pleito de 3 de outubro.

Dados estatísticos do TRE

(Tribunal Regional Eleito
ral) de Santa Catarina

demonstram uma redução
considerável no alista

mento de novos eleitores

nos últimos seis anos. Em

1998, quando aconteceram
as eleições à presidência,
4.336 pessoas adquiriram
o título; em 2000, ano de

eleições para prefeitos e

vereadores, 3.216 procu
raram o cartório eleitoral;
em 2002, nas eleições para
a presidência, foram

efetuados 2.876 registros e,

ano passado, apenas 798

foram alistados.
O número é conside

rado baixo, conforme

informações do auxiliar

eleitoral, Liandro Piske.
. "Ano passado houve baixa

procura talvez por não ser

ano político, por não haver

César J unkes

Professora diz que o descontentamento deriva da corrupção

propagandas, embora
tenhamos registrado 2.185
novos títulos em 2001 ",
salienta, enfatizando que
não tem como argumen
tar sobre essa redução.
"Pode ser fruto de um

descontentamento com a

situação atual, mas não há

como saber", diz. Ele

acrescenta que.]araguá do
Sul apresenta 79.908

eleitores, sendo 1.499

pessoas com 16 e 17 anos.

O desinteresse pelo
tema política é um dos

motivos que afastam os

jovens desta responsa-.
bilidade, segundo infor

mações da professora de

história, Irmã Inês

Bamberg Oliveira. "Eu

oriento os estudantes sobre

a importância de participar
das eleições para que eles

percebam que através do

voto eles exercem a

cidadania e podem con

tribuir para que mudanças
aconteçam. O problema é

que tenho percebido' um
descontentamento forte

devido à corrupção, ii

conduta duvidosa de

políticos que prometem e

não cumprem. Se o voto

não fosse obrigatório,
certamentemuitos deles se

absteriam de votar",
destaca.

- Eu vou votar pela
primeira vez esse ano

porque quero exercer meu

papel de cidadão e ajudar
a eleger um político que
considero mais apropriado
para. estar à frente do

governo -, considera o

estudante Douglas Manuel
Ferreira, 16 anos. Ele

enfatiza que, apesar de não

ser obrigado, quer par
ticipar des ta ação
democrática.

Os jovens que têm 15

anos, mas forem com-"

pletar 16 anos até o dia 3

de outubro deste ano

também podem fazer o

título de eleitor. Os inte

ressados podem com

parecer ao cartório

eleitoral das 13 às 19

horas.
(FABIANE RIBAS)

com outras lideranças pa.ra
avaliar as possíveis coligações:
Temos muito interesse em

firmaraliança comoPMDB",
diz.

Novo Conceito
em Transporte
Transporte para
Iluminau [FurbJ�

Jolnville [odese,Univille e SenaiJ
Fone/Fax· (47) 370-8655 "

-
.-. "

I' d
." t'd - . - t' t d

-

I
. Pref. Waldemar Grubba 1�12. Vila Lalau • Jar�uá do Sul. se

a em. e viagens es a II;IIS., 1ft eres a DaiS
j

-·· .. --- __ c .. _ _ _. __ l._ __ .. __ .. _ _. __ .. _. ._ .. __ . __ __ . ._ __ . ..

.

__

.,.
._._.. __ .. __ .. _ __ .. _. , """","""".""_,,,,,,,,,,,,,_.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ",,,,.,,,,,,.. ,,,,_,,,,,,,,,�,, ..
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.INVESTIMENTO: RECESSÃO ECONÔMICA NÃO AFETA MOVIMENTO NAS AGÊNCIAS DE VIAGENS

Viagem de negócios aindaé o

forte
]ARAGuA DO SUL .s: A

maioria das viagens
internacionais realizadas

por jaraguaenses é a

negócios. A afirmação é da
. proprietária da Agência de

Viagens Haustur, Sibele de
Barros. Segundo ela, o

j:1 aguaense ainda não

d escobriu o turismo

cultural e prefere viajar para
lugares onde têm garantia
de hospedagem e amigos
de longa data. Mesmo

assim, ela garante que os

poucos que gostam de

viajar o passeio, preferem
sair do País, sendo a

Eur�pa o destino pre
ferencial.

Como proprietária de
uma agência especializada
em viagens de negócios,
Sibele acrescenta que
atualmente a preferência
do empresariado ex

portado! tem sido a China

e o Japão, sendo que
s. mente este ano apro
x.rnadamente 15 exe

cutivos viajaram para estes

países. ''Aqui em Jaraguá
do Sul é assim. Os

empresários participam de
muitas feiras internacio�ais.
Estão sempre em busca de

entre
• •

os jaraguaenses

César J unkes
Sibele afirma que jaraguaense não descobriu o turismo cultural

novidades e se atualizando
no que diz respeito a novas

tecnologias. Muitos

equipamentos importados
exigem que o treinamento

seja feito nfà país de

origem", explica Sibele.

Ainda de acordo com

Sibele, as viagens a passeio
para outros estados

brasileiros também a

contecem, mas em menor

escala, exceto nos finais de
ano, quando estudantes

organizam excursões cujo
destino preferencial é

Porto Seguro, na Bahia.

Atualmente, .segundo a .

proprietária da Haustur, a

agência tem co

mercializado cerca de 100

passagens por mês. A

maioria é a negócios.
Na avaliação da

responsável pela Cosmos

Turismo, Maria Júlia
Gonçalves Emendôrfer, as
pessoa.s com poder
aquisitivo continuam

viajando e preferem o

exterior. "São sempre as

mesmas pessoas, que,
mesmo com a recessão,
continuam investindo em

si mesmo", ressalta
Maria Júlia. Segundo ela,
este ano a procura no

mês de março foi bem'

maior se comparada ao

mesmo período do ano

passado. Quando s�e trata
de viagens nacionais, o

destino preferido é o

Nordeste.
O 'jaraguaense

também aproveitou o

feriado da Páscoa para
conhecer lugares novos
ou retornar a lugares
conhecidos. Como foi
um feriado pequeno, a

procu.ra maior foi p!1ra
a cidade de Gramado;
na serra gaúcha. "Os

hotéis de Gramado estão

lotados a um mês. Quem
não se antecipou não

conseguiu hospedagem",
informa Maria Júlia, que
trabalha na agência, há 22

anos. A procura por
viagens de estudo também
está crescendo e re

presenta um novo

mercado para as agências.
'.'Os jovens estão per
cebendo que um ano fora

vale mais do que muitos
cu-rsinhos de línguas",
compara Maria Júlia, que
também destaca o

aumento de viagens para
os países proxlmos,
como a Argentina.

Viagens proporcionam troca de informações e cultura
O engenheiro mecâ

nico e analista de projetos
de uma grande empresa,
de Jaraguá do Sul, Edmar
Scarabello, 27 anos, afirma
que, quando se viaja, o
resultado é sempre
positivo, independente da

viagem ser de negócios ou
a passeio. Edmar viaja
l";lstante, tanto pro
fissionalmente como

turista. Como profissional,

já esteve na Europa e nos

Estados Unidos. Quando
se trata de lazer,dápreferência

.

às praias brasileiras, aos ainigos
e à família.

Na avaliação de Edmar,
que é da cidade paulista deJaú
emorahá três anos emJaraguá
do Sul, quando se viaja não se

conhece apenas a questão
geOgráficadeum pais. Ornais
importante, segundo ele, é
que se tem a oportunidade

de ver o mundo sob uma

ótica diferente daquela que
temos quando conhecemos'
alguma coisa por ouvir falar
ou através da leitura. ''Viajar
representa uma oportuni
dade de conlsscer e.entender
outras culturas e de
amadurecer nossos concei

tos", resume.
A assistente adminis

trativa Rute Duarte da

Silva, 40 anos, também não

perde nenhuma oportu
nidade de botar o pé na

estrada. Ontem mesmo deu
entrevista a caminho dePorto

Seguro, para onde foi com

amigos. Rute afirma que já
conhece boa parte do Brasil
e só não foi para o exterior

por falta de oportunidade.
Elaviaja a passeio e afirma

que o ato de conhecerpessoas
e lugares diferentes são as suas
principais motivações. (MHM)

INFORME CP
TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 200

Pela segunda vez consecutiva, o diretor presidente d,
WEG, Décio da Silva, foi eleito o Executivo do Valor
na área de Máquinas e' Equipamentos Industriais. Elt
foi escolhido por um grupo de consultores e headhuntell
pela sua performance à frente da empresa. O prêrni�
em sua quarta edição, foi criado pelo jornal Valor
Econômico para homenagear os profissionais que mail
se destacam no país. A premiação aconteceu ontem,
em São Paulo.

TRIBUTOS
Aumento de carga tributária e de custos de matérias,

primas para a produção são os principais receios d,

indústria, que está cautelosa em seus planos. Embora
mantenham as perspectivas de investimento, O!

empresários ainda vêem riscos pela frente. É o que
mostra pesquisa divulgada pela Federação das Indústria
do Estado de São Paulo, feita com 405 industriais

paulistas entre os dias 18 e 23 de março. O levantamento
indica que 88% dos empresários têm como maior

preocupação o aumento da carga tributária. O

percentual é maior do que os 51% que temem a falt,

de demanda para seus produtos. A pressão de custOI

de matéria-prima é fato de preocupação para 84% e,

aprovação da nova alíquota da Cofins incomoda 71%

DíVIDA
O corte de 83% nos investimentos e a obtenção de

superávit primário recorde de R$ 66,2 bilhões nal

contas de 2003 não foram suficientes para impedir o

crescimento da dívida pública em relação ao Produto
Interno Bruto. Apesar de todo o esforço do govern�
ela cresceu 3,2 pontos percentuais em relação ao PIR

Cálculos do economista do 'BNDES, José Roberto

Afonso, especialista em tributação e contas pública
feitos com base no valai: do PIB nominal, mostrar

que a dívida pública passou de 55,5% para 58,7% do

PIB, devido ao aumento das despesas com juros.

/ Preços
'

"

O movimento de queda no preço dos alimentos apurad
em fbvereiro continuou em março. No mês passadí
12 das 16 capitais pesquisadas pelo Diese

Departamento Intersindical de Estatística e EstudO!

Sócio-Econômicos) apresentaram queda no valor di

cesta básica. A pesquisa apurou em Florianópolis
maior queda no valor da cesta básica entre todas capit�
brasileiras, com 9,46%.

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

Compra
2,8847
2,9000
2,8200

Venda

2,8855
2,9800
2,9200

2""�
,

KI Iner m
Valorizando seu estilo de vida,

'A cozinha oficial
da casa do BBB4

Athanáslo Rosa, 1457· Centro· Guaramlrlm 373-0311
www.cozí.nha5.berlim.com3�____ _I!'i�i
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IPROBLEM�: FALTA DE ÁGUA DE FONTE NATURAL LEVA MORADORES A PEDIREM SERViÇO DA CASAN
s

MoradoresdoVilaNovapedem
instalação de serviço da Casan

o Núcleo de cabeleireiros está organizando uma missão

técnica para o 100 Fashion Hair, que será realizado em

Lages. A viagem está prevista para o dia 16 de maio e

retorno no dia 18. Segundo especialistas da área, este é

o maior evento da beleza do Sul do Brasil. O custo da

viagem é de R$ 240,00 para associados e R$ 270,00
aos não-sócios da Acijs. Este valor inclui transporte,
entrada para os três dias do evento e duas estadias em

hotel. Inscrições e informações podem ser feitas com

Rejane ou Jonas, na Acijs, pelos telefones (47) 275-7015
e 275-7012, ou rejane@acijs.com.br.

GUARAMIRIM

Moradores do loteamento

Vila Nova no bairro Nova

Esperança, em Guara

mirim, estão reivindicando
a instalação da rede de água
nas ruas que ainda não

recebem o serviço, feito
pela Casan (Companhia
Catarinense de Águas e

Saneamento).
A moradora Eli

Terezinha Ferreira de Souza

explica que a situação está

cada vez mais crítica pois,
em função da estiagem, a

fonte d'água que .abastece

sua casa e a de outros

moradores está secando e.

a água não é limpa. ''Até as

crianças já ficaram

doentes", diz.
. Em função do pro

blema, duas semanas atrás

a moradora elaborou um

abaixo-assinado com 50

assinaturas e o entregou ao

prefeito municipal, Mário
Sérgio Peixer, a fim de

agilizar o processo. Na

A Scar (Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul)
mantém inscrições abertas para o curso de Alongamento
Postural Corretivo. Inédito em Jaraguá do Sul, o curso

acontece todas as sextas-feiras, das 18h30 às 19h30, na
sala de Dança 1, do Centro Cultural. Segundo a

coordenadora do Departamento de Dança da Scar, Lisa.
Jaworski, o alongamento corretivo postural trabalha o

conhecimento da estrutura óssea do ser humano, o que·
leva a uma organização muscular, trazendo a redução
de tensões e a sensação de um corpo mais relaxado.
Penha de Souza, profissional da dança com 45 anos de

carreira, é criadora .deste trabalho que, segundo Lisa

Jaworski, é desenvolvido com sucesso há alguns anos.

Curso de Alongamento Postural Corretivo é direcionado
a pessoas acima de 15 anos. As vagas são limitadas a

20 pessoas. A taxa de inscrição é de R$ 20,00, além das
mensalidades de R$ 45,00. As inscrições podem ser feitas

,na secretaria da Scar, Outras informações podem ser

obtidas através do telefone (47) 275-2477.

César Junkes

Eli Terezinha providenciou um abaixo-assinado para agilizar a implantação do serviço da Casan

ficou resolvido. "Ficam

jogando um nas costas do

outro. Enquanto isso a

população fica tomando

barro", declara.

Câmara de Vereadores de

Guaramirim.
Eli também foi pedir

esclareçimentos naCasanmas,
segundo ela, o problema não

ocasião, a dona de casa

conta que Peixer disse que
visitaria o bairro, mas não

compareceu. O abaixo

assinado está protocolado na

SESC
O Sesc Jaraguá do Sulpromove todo mês o Sesc Saúde,
realizada toda segunda quarta-feira de cada mês. A edição
de abril acontece amanhã no shopping Breithaupt das
8h às 17 horas. O tema enfocado será obesidade. Serão
realizados exames de a�uidade visual, diabetes,
colesterol, verificação de pressão e peso. A gerente do
Sesc, Mery Laise Wa;mling informa que os exames

iniciam somente apartir das 8 horas não necessitando
chegar com tanta antecedência como vem acontecendo
das pessoas ficarem na fila desde às 6 horas da manhã.
"Todos serão examinados e não há necessidade de tanta

antecedência", informa a gerente.

ESCLARECIMENTO
concessões, por se tratar de
um contrato de 1975. "É
lamentável. Eles implantam
o serviço, cobram e nós

temos que dar a retro-

- escavadeira", diz.
Ele acrescenta que o

prefeito Mário Sérgio
Peixer participará amanhã

de urna reunião com a

diretoria 'da Casan, onde
será discutida a questão.
"Mas certamente a retro

escavadeira será cedida",
ressalta.(CAROLlNA TOMASELLI)

o presidente da'
Amovin (Associação de

Moradores da Vila Nova),
Alencar Manoel Vasques,
esclarece que a não dispo
nibilização' do serviço foi

uma opção dos próprios
moradores que, quando da

instalação da Casan no

um convênio em que a

prefeitura faz a concessão

do abastecimento de água
e coleta de esgoto para a

Casan, participando com

25% dos custos dos

investimentos, seja através
de mão-de-obra, terreno,
transporte ou equipa-

residências que não

possuem o serviço. "Dian
te disso fizemos contato

com a prefeitura para que

participem com a retro

escavadeira, mas até o

momento não temos a

máquina a disposição",
afirma.

De acordo com o
.

secretário de Planejamento
do município,]air Tomelin,
esse convênio entre prefei
tura e Casan poderia ser

discutido com base na lei de

�ESUS CRISTO",
"Nosso Sentlor'

'

loteamento, preferiram menta.

utilizar a fonte d'água já Segundo ele, a Casan
disponível. já dispõe do material e

I O chefe da filial pólo mâo-de-obêi necessários
da Casan, lrvando Luiz para fazer a extensão da

Zorner, lembra que existe
,

rede de água nas 35

"Ele .dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura
para sempre." Rua: Max Wilhelm, 289

Baependi / Jaraguá do Sul - SC
Fone: (47) 370-6180

www.casadeoracao.com
2 Corí.ntios 9:9

Áries·Me ., .

'

faz um
rcuno transita por Aries até 16/5 e

fi�:tiin5ad.e e��us neurôn_ios:
sua mente

Jif v. mOlsjlflva, rápida. E provável que
�1>"""

�itxaml
rcom mois objetividode

exp
areza, ,

ndo mais transparente no sua

co�eS.São. relação ao externo. Sua

conlu�,coÇõ flui melhor, contribuindo paro os
- a os e cionamentos com as pessoas.

Gêmeo,. M .,

tra�sem' .ercuno,
seu planeta regente,

sobre s Afies.. 1 �/5 e convido a pensar
realllJe te�e , �deols e planos. O que você

AtuQ(;�
e, eitc para que se realizem?

queaj
seu prq' odevido: examine-o, veja o

fase, sua�:� endo, faça mudanças. Nessa
l1..1u. com grupos e amigos podem

trazer muitas informações e novidades.
CônFe!,�_passa�e,mr Mercúrio porÁries (até
16/5) aqUf'" suos·col'hunicações com o mundo.
O mom�l1lo fov�1ce contatos com pessoas que
estejam teJacion�os

a suas metas e objetivos
profissiorqis, me, o que indiretamente. Invista
em co b�mel1to :e�de, aprenda e desenvolvo
novas-téCnicos para "",'horar sua performance.

espontaneamente e com mais clareza aquilo que
penso e sente. Entretanto, talvez você fique tõo
voltado paro

SUOSCoi!S
que nõo consigo ouvir os

outros ...

Cop�rnio. O�n to de Mercúrio porÁries
(até 161!i)

�'n
,(O um erlodo de reflexão, de

assimilação e idéias e informações. Talvez você
tenháqb!orvi muito ultimamente: é hora de

procefsar e pôr tudo em ordem. Um pouco de
recolhimento vai lhe fazer bem, pois ajuda a

aval� 0.,eNodo d,
os coisas. se organizar por

den \'l! o foro e preparar novos planos de

ação. .

Aquério- Q tZ)'e Mercúrio porÁries, oté
16/5, p��"yer�o dinâmico e produtivo,

sobretudo em atividades de comunicação,
trubalho intelectual, contatos, viagens, etc. Sua

necessli;lddefo��ade de experiências e de
troC�irjfÓ'rfnpÇoolom os pessoas aumento

sensivftl�nte\vai .� difícil poror quietei. Tente
se �"",n,JIPi e;1/ilo�ue só no papo,

Peixes· Mercúrio.está em Áries até 16/5 e

sugere que você reflito a respeito de tudo o
que considera como valores em sua vida, do

nível�teria':l0spirituol,
Com uma maior

defini& pess I sobre o questão, você tende
a dese, olv r !.relhores estratégias para

olclJ;n� se��ietivos, ,geror
recursos e,

u s s r
..

ter. OIS progresso em seus

em r ndiment .

ouvido (e o ombro) poro os outros.pode ser interessante.

Virgem . O trônsi� de seu regente Mercúrio por
Aries, a , in lco uma fase de reflexão, de
olhar c vag r e cuidado para seu mundo

interi0r� s o tos mais profundos de suo

pSicol�,Vi i�' nos são tão reservados que, às
vezes, escen e coisas até de si mesmos ... Invista
no diálogo intem_:Âça-se com atenção.

Escorpião"'� 't�'ito de Mercúrio por Áries (até16/5) deslf�a 'eu, do prótico, lhe faz�ndo fícor
mais ote��s coi s da seu dia-a-dia. E um bom
momento poro o trobolho mental e atividades em

que cbncentraçó!=, e té�ica sejam necessárias.
Seu nível de exigência fica ainda maior,
querendo o melhor em tudo. Evite, porém, ri
velha

doq\din�ha
compul,ô%b',essôo,

sagit?f,,'�,-�� soqern de

M.
e;cúrio por Áries,

até 16 ! m s gno de Fogo como Sagitário,
podJ: �r m ito 'criativo e produtiva,
princl I' nt Q,,"plono intelectual. Você
tende a conseduir çomunicar mais

líbm- Mercúrio está em Áiles até 16/5 e favorece

, tro e não apenas emprestar o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GERAL

vai progredindo. O depeno
dente dificilmente consegue
parar de usar sozinho e POt
isso precisa de ajuda. "A co

dependência também é

doença que atinge as pessoas

próximas ao dependente (pai�
cônjuge, irmãos, tios, avó�
amigos...)", explica. Esses e

outros preceitos são enten.

didos pelo grupo que está a

disposição para informar e

ajudar a quem precisa.
O Gama, realiza reuniões

todas as quartas- feiras, sempre
às 20 horas, no prédio da

IECLB (Igreja Evangélica de

Confissão Luterana no Bras�
na Paróquia Apóstolo Pedro

(em cima da loja Barato

Maria) em Jaraguá do Sul.

Interessados em conhecer o

trabalho dogrupo podem ligar
para 9962-8154.

--<'

TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2004

Missas
•

• FÉ: Atividades relativas à Semana Santa tiveram participação de milhares de cristãos

]ARAGuA DO SUL - A

religiosidade do j ara
guaense e o respeito aos

ritos da Igreja Católica

foram confirmados
através da expressiva
participação popular nos
eventos relativos à Semana

Santa, que teve como

ponto alto a procissão, ou
caminhada penitencial,
realizada na sexta-feira de

madrugada, a partir das 5

horas, em direção à Gruta

Nossa Senhora de

Lourdes, no Bairro Rio

Molha. A estimativa dos

organizadores do evento é

de'que aproximadamente
5 mil fiéis acompanharam
a romaria, já tradicional em
Jaraguá do Sul.

''A fé prevalece diante

das injustiças", avalia o.

padre Sildo César da

Costa, que também co

ordenou todas as ativi

dades da' Semana Santa

realizadas pela Paróquia
São Sebastião, do centro

da cidade. De acordo com

ele, todas as missas

celebradas durante a

Semana Santa foram

assistidas por um número

bastante grande de pessoas.
''A Igreja tem espaço para

,.w

e procissoes marcam

a Semana Santa nomunicípio

Vigília Pascal envolveu a comunidade do centro de ,Jaraguá do Sul
Alexande Bago

1.200 pessoas sentadas e

nas missas, estimamos que
o público atingiu a marca

de até 1.700.

Um bom exemplo da

participação popular foi
registrado na Solene Vigt1ia
Pascal, quando foi acesa

uma fogueira e os

símbolos sagrados da vida
- como o sol e a lua- ,

foram reverenciados pelos
participantes. Esta ativi

dade foi realizada a partir
das 20 horas de sábado,
com a presença de
milhares de fiéis, que

demonstraram todo o seu

apreço ao exemplo de

Jesus Cristo eseus ensi

namentos.

Na avaliação de padre
Sildo, apesar dos tempos
difíceis por que passa a

humanidade, a população
de Jaraguá do Sul não

perdeu a sua fé. Segundo
ele, a presença dos jovens
nas missas é um bom

exemplo do quanto a

comunidade está en

volvida com a Igreja e seus

ensinamentos.

Padre Sildo ressalta

que, durante toda a

Semana Santa, a Igreja
recolheu donativos, neste
caso dinheiro, para ser

enviado a locais pobres
para a instalação de cis

ternas. "Este é um exem

plo de uma atitude concre

ta da Igreja em relação ao

problema de abastecimen
to de água nas regiões
pobres do país", esclarece
padre Sildo, lembrando

que a iniciativa é decorrente

da Campanha da Fraterni

dade deste ano, que tem a

água como tema. (MHM)

Abertas as inscrições do Festival Estudantil da Canção
Estudantil da Canção ainda

concedem prêmio em

dinheiro, sendo: R$ 500,00,
R$ 350,00, R$ 250,00, R$
100,00 e R$ 50,00 aos cinco

primeiros colocados, pela
ordem, da etapa do ensino

fundamental; R$ 1.000,00,
R$ 700,00, R$ 500,00; R$
200,00; R$ 100,00 aos

classificados, respecti
vamente, do primeiro ao

quinto lugar' entre os

competidores do ensino

médio /superior / técnico.
Também a melhor torcida

de cada etapa é premiada
com troféu e R$ 300,00. o.

regulamento completo do

evento está disponível no site

www.jaraguadosul.com.br!
prefeitura.

Grupo de Apoio Mãos Amigas
promove bate-papo sobre drogas

EDITAL
PREGÃO N° 49/2004

PROCESSO N° 14/2004-FM S
POLÍCIA CIVIL / POLÍCIA MILITAR /

DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: Aquisição de diversos veículos e

motocicletas, novos, zero' quilômetro, ano de

fabricação e modelo 2004, em conformidade comas

normas do CONTRAN, descritos no item I do edital
completo.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de

julho de 2002 e Decreto Municipal n? 4.698/2002,
de 03 de outubro de 2002.

ENTREGA E ABERTU RA DOS ENVE LOPES E

CREDENCIAMENTO: Até às 14:00 horas do dia 28/ .

04/2004, no endereço abaixo, na Divlsãc de

Licitações.
OBTENÇÃO DO EDITAL: A íntegra do Edital poderá
ser obtido no seguinte endereço: Rua Walter
Marquardt nO LIlI, bai rro: Barra do Rio Molha,

município de Jaraguá do Sul-Se, ou via Internet no

endereço www.jaraguadosul.sc.gov.br
INFORMAÇÕES:�Informações e esclarecimentoS
poderão ser obtidos na Divisão de Licitações da

Prefeitura no endereço acima; pelo telefone (47) 372'

8085/372-8058; pelo Fax (47) 370-7253 ou ainda
pelos e-mail' s licitacoes@jaraguadosul.com.hr OU

contratos@jaraguadosul.com.br
Jaraguá do Sul (SC), 12 de abril de 2004

SOLON CARLOS SCHRAUTH

SECRETÁRIO DE GESTÃO

]ARAGUÁ DO SUL - O

Gama - Grupo de Apoio
Mãos Amigas realiza amanhã,
um bate papo sobre drogas
com palestrante Alair Scheidt,

- ex-diretor do Centro de

Recuperação para dependentes
químicos em Blumenau,
durante 13 anos, missionário e

terapeuta pastoral do Cerene,

O encontro será na Igreja
Luterana Apóstolo Pedro, no
centro de Jaraguá do Sul, a

partir das 19h30. A entrada é

gratuita.
De acordo com Arsanjo

PaulColaço, coordenador do
Gama, é importante saber

que a dependência é uma

doença que atinge cerca de

10% da população mundial e
não distingue raça, cor, credo,
condição socioeconômica ou
sexo e começa lentamente e

]ARAGuA DO SUL - As

inscrições para o Festival

Estudantil da Canção
estarão abertas até sexta

feira, dia 16, na Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul.

O evento é destinado a

estudantes matriculados em

instituições de ensino

instaladas no município
jaraguaense e os interes

sados em participar devem
procurar a direção de sua

escola, pois cada entidade

educacional pode ter apenas
um representante por etapa:
uma voltada a alunos do

ensino médio/superior/
técnico e outra para crianças
do ensino fundamental (7 a

14 anos), que até o ano

passado participavam do

agora extinto Festival

Infantil da Canção.
O evento será realizado

em 14 de maio, no ginásio
de esportes ArthurMüller,
com a etapa do ensino

fundamental acontecendo à

tarde, a partir das 14h30,
quando os candidatos se

apresentam acompanha
dos por play back for
necido pela Fundação
Cultural. Já às 19h30 inicia

a competição dos estudan

tes de ensino médio, que
contarão com o acom

panhamento de uma banda
a ser contratada pelos
promotores do Festival

Estudantil da Canção.
De acordo com o

superintendente de

Cultura, Sidnei Marcelo
Lopes, "o evento tem

como objetivo promover
o intercâmbio musical

entre as instituições"
escolares, p6;>ssibilitar o

surgimento de talentos

musicais, desenvolver o

gosto pela música e

proporcIOnar o lazer

artístico e cultural aos

estudantes e à comunidade".

Os candidatos serão

avaliados por uma comissão

julgadora, tendo como

critérios classificatórios

dicção, afinação, ritmo e

interpretação.
Além de troféus aos

candidatos posicionados até

o quinto lugar de cada etapa,
os organizadores do Festival

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Imovels veículos diversos

ciso�. AUTHENTIQUE 1,O·16V 04/04
.

VIA INTERN.ET
. Air Bag Duplo, Ar quente, Barras de Proleção lalera, Faróis com Duplo Refieroi
. Óptico, Desembaçador do Vidro Traseiro, Vidros Verdes, Fabricado no Brasil

Avista

"

\

C�IO=·--4.1- AUTHENTIQUE 2 Portas 1,0· 8V 04/04

VIA INTERNET
Ar quente, Barras 'de proteção lateral, Faróis com duplo refletor
Óptico, Vidros Verdes, Desembaçador do Vidro traseiro,
Fabricado no Brasil:

Venha fazer um
..TestDrive

'

eÓsÓ,��_e,�fo��
RENAULT

ScêniC AUTHENTIQUE 1,6 �,16V 04/04

Ar-condicionado,Alr Bâg Du�o, Direção HidráuDca, Travas e Vidros.
Elétrioos, Controle 'remoto por Radiolrequência, Sistema CAR •

travàmento automátloo das portas a partir de 6 kmlh,

RENAULT/SÉU • REVISÃOPREçoFECHAOO • PEÇASORIG/NAlS • PACOTEOEPEÇASINSTALAOAS (1)

I lado' ACESSÓRIOS EXCLUSIVOS • RENAULTASSISTANCE24 /{

Financeira Renault
•

groupe ReI Banque
Rede Renaulr, Mais de 160,Clmccssiouárias no Brasil.

Dicave
....""",_.

-

BLUMENAU
322·8800

ITAJAi
346 .. 7400

Vale do Itajaí fi Litoral Norte - se

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

J!l:O;aq""'íSinformaçOOs sobrepreços e rond;çôes, ç�nsulle a suaConcessilmana Ro""u[1. (2) Condição ""lida para financiamontoromTa,asdeJurosde 1,79% a.m. j TAC I Taxa doAllert'lfa�c CrÔ,elilo)+ldF .RS 2, IS porlàrnlna ôofloleto BandiDo, Finançiamento COC.( Cróelilo Oirelo ao Consumidor) comer,trada
t<lmt�

o vali){ do veículo! RS 5,9&7,O�} '·30 vezesce R$.465,OO + soldo de 30% do valordoveicuto no tlnaldo Plano,vátidopara oClloAuthentique 2 Polias 1.0 8V04i'04 Okm. SemAir Ba.g Duplo, wrsólida, sem opcional.', {Preçoávísta RS 19,99.0,00 I, Preços vàlldos somente paraaquisiçãoco vaicuro pela Internei.mertad�In?IUS<lpara todo o Brasil, APintulaMetálicaserAacrescida AC� preços dovelwlo. Financiamento Retl�ultal,avé.da CiJl. Dê Crédito, F!Mnciamenlú e [n,e,Umeftto ReMlJlldo Brasil. Ctéditl)suie.lro a análise e apm,ação deC:;daslrú. As Taxas pode�lo seralleradas, se !Ml\lveremmudançasslgnlficali'l3s no
Aulhe ,financeiro, semplévlo.Viso.(3)Preço ã vsts e/OOCOin o financlaménto aqui proposto do Scr\nfcAulhenüque t6161JV4104 conrAt·torltliclonado, corsólrda.Apintura meláltcà eo lreleserlo aoeseldos ao f"eçodovelculo. (4)P,eçopal'á pagamemo a VIsta e'/ou com o financiamento aqUi propostodoGiroS.da"veiCUI�llque 1,0 16V 04/04, COI sólída sem opcionais. Preso vlitídu somente para aquíslç,lo do v.;culo pela íníernet, com Irele Incluso para lod<l o Br.sll. Aplntura rnelálico será acrescida ao pll)Ç<) do Veículo. ( 5) A condiÇêo Plane 30 é v�lida' sorneme para a Linha de Passeio RenauU. CoJ\l:llÇÕes "álidas fi" data de
d. alt

Cil<l deste an(lnclo ()\j enqua.ntoduraremosesloqoes. Pará mais inlormações, consute a sua CIlncessiohátia Renaul!. Foles pata finspublicilários, AlgllllS ifens mostrados elou mencionados nesse mate,lal publici!à"o sã"opclonais eloo 'elerem·sea versões espectãcas.ARenaulldo Brasil reserva·se oodirelllleta, a.especlficações desses veietllos sem próvio aviso. Ciolosdo segurança em conjunlocomAirBags. salvam vidas,
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2 CORREIO DO POVO CLASSI TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 20�

.3 Dó·tms. (1 suite)
60 meses para pagar
15% de entr"da e ""Ido direto com II t;ol1'itrutorll,

2 garagens

PRÉDIO
· Tubulação água quente
• Churrasqueira na sacada.
· opção. garagem

rívatlvo
pleto sistema

segurança

ÁREA DE LAZER
· Sala de jogos
� Sala de ginástica
· Sauna cl ambiente
de descanso

• Salão de festas
cl churrasqueira e bar

• Homo Thaater
• Piscina adulto e infantil
· Playground
· Ambientes decorados
e mobiliados

Carnboriú Busíness Conter
RlIa 1101, 0460 16" andar f Balneário Camboriú se

construso[@terra.com.br

. Plantijo de Vendas na obra

(47) 275 3070
Oiaríamente das �h às 19h.
InClUsive �ábados, Domingos e Feriados.

AtiiiLeopóldQ Mahnke, lado ímpar
Perlodo Clube Beira Rio I Centro de Jaraguã:doSullSC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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www.síttobaruíhodagua.cib.net. Preço
de ocasião PI' pgto à vista

R$187.000,OO. Aceita-se proposta.Tr:
37().8563..

,_
.. __ .. _ .. __ ... __ ._-_._ ... _ .... _ .. _ ... _-_ .. _ ... _._._-.-... -------.. --.-------.-..... - .. --------- .. - .... -.---- ... - ... - .. - .....----- .. -

·····1

RODOBENI', !
CONSÓRCIO

VENDE-5E - 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.

VENDE-SE - um canto do paraíso, c/
40.850m2, à 6km do centro, acesso'
todo asfaltado, c/ toda intra
'estrutura. Visite nosso site

. � .

imovers Cartas de crédito de Imóvel

30.000,00 Parcela de R$ 315,92
50.000,00 Parcela de R$ 526,54
75.000,00 Parcela de R$ . 789,54
100.000100 Parcela de R$ 1053108
120.000,00 Parcela de R$ 1263JO :

150.000,00 Parcela de R$ 1579,62 I
200.000100 Parcela de R$ 2106,16 ,

, i

I Repres.: Paris Construções Ltda. ((4l6J���?.,.o20!
.
Rua Abdon Batista, 121 - sala 1202 ,� i

I �i��� � s�lic.i�� (lyi�i!:'i ��Yr11�����sosy������r��. J

ALUGA·SE - no Cond. Residencial
Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372-3192_

CENTRO -.vende-se, em prédio c/ 3
.aptos. R$130_000,OO. Aceita-se
proposta, Tr: 37().8097 ou 9104-5468
c/ Tina. Creci 9839 empregos

ALUGA-SE - quartos mobiliados .. Tr:

37().3561.

CASA - vende-se, mista, c/100m2•
R$20.000,OO à vista ou R$15_000,do
entro + R$5.000,OO parco Tr: 276-0196.

COMPRA-SE - Apartamento de até

40_000,00_ Tratar: 9122-1830 ou 9135-
5854.

ESTRADA NOVA - vende-se ou troca

se 2 casas de alv., uma c/140m2 e

outra cj70m2• R$68.000,OO. Tr: 371-
4507.

Jardinagem &

Paisagismo.
SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tr: 9133-3476. Creci 3476

linda áreac/ 2O.000in2, e/ter, de 3.000in2,
pronto p/ construir, c/ escritura

desmembradadentro de um oond. ecológico
e residencial, c/ 80% de mata nativa,
séeundária, frente p/ riacho, acesso
asfaltado, próx. Gruta, De R$ 60.000,00
por R$ 35.000,00_ Aceito proposta. Ver
site l'M'W.sitiobarulhodagua.cjb.net Tr. 37Q.
'8563.

CONSÓRCIO - vendedores(as), com

experiéneia na área externa p/ Jaraguá
do Sul e região. Ótima remuneração.
Tr: 371-8153.

I.LHA DA FIGUEIRA - aluga-se, casa
mista cj 02 qtos, sala, cozinha, bwe,
lavanderia. Rua Águas Claras, 436_
Tratar: 37Q.4594 após as 18:30

TROCA-5E -terreno C/364m2, Vila Rau,
Área Nobre, Lot. Renascença +

restante em dinheiro, por apartamento
até 40_000,00_ Tr: 9135-5854 ou 9122-
1830

BAZ·AR - vende-se, no Bairro São

Luis, em funcionamento, ej clientela
formada, Aceita-se proposta. Tr: 376-
0307.

VENDE-SE - ou troca-se em Ubatuba

por outra em Jaraguá. Tr: 275-2130 ou
9138-3648 cj Carlos.

UBATUBA - vende-se, próx. a praia,
c/ 1 suíte + 2 dorm., churrasqueira.
Tr: 372-3235.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969_480in2, escrmrado. R$l50.ooo,oo.
Aceita-se casa ou apto no negócio. Tr:
9112-5501. (proprietário)

CORUPÃ - aluga-se sala comI., na R.
Nereu Ramos, 112 - centro, Tr: 375-
2301.

VENDE-SE - em Barra do Sul. Tr: 376-
04630u9975-1372_ VENDE-SE - ótimo estado, cj 1 suíte,

2 qtos, próx. Centro. R$57_000,OO. Tr:
9997-2.020. Creci 7402.

VENDE-SE - vídeo locadora no Bairro

Água Verde. Aceita-se casa em Barra.

do Sul no nego ou ter. até R$7.000,OO
em Jaraguá. Tr: 371-2525_

DIARISTA - senhora se oferece p/
trabalhar de diarista, c/ 5 anos de

experiência, .dias vagos: 2', 3' e 5'
feiras. Tr: 37Q.5491.

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado,mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588.

UBATUBA - vende-se, reta da

enseada, c/390m2, próx. Praia.

ssis.ooo.co. Tr: 371-6506.

VENDE-5E - alv., c/ 96in2, murada. Valor
à combinar. Tr: 37Q.2613 ou 9962-5795
c! Anilda. VENDE-SE - c/ 2 qtos, no Condomínio

Amizade, R$42.000,OO. Tr: 276-3321_ VENDE-SE - dois terrenos, c/ 13x25
cada, boa 'localizaçâo. R$12.000,OO
cada. Tr: 370.6279.

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
dtarjsta. mensalista ou aux. de.
produção. Aceita-se proposta. Tr: 9136-
6647.

VENDE-SE - mista, c/ 10x44_

R$25.000,OO_ Tr: 37().8279.

VILA LENZI - vende-se ou troca-se
por chácara. Tr: 371-3132_

.

VENDE-SE - meio terreno, murado, c/
casa alv., c/ 2 qtos, sala, coz., banh.,
gar., no Lot OUro Verde. R$23_000,OO.
Tr: 376-2902.

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

PROCURA-5E -estágio como técnico
têxtil, Tr: 371-5640.

BARRA - vende-se, t.ot, Casa Nova,
área plana e parcialmente murada.

R$12.000,OO. Tr: 9997-2020. Creci
7402_

.

VENDE-SE - cj 76 margas, na Tifa
dos Húngaros - Jguá 84, casa c/ 3
qtos, sala, copa, coz., lav., bwc, 2
galpões ej engenho de melado, c/
nascente de água. Tratar: 273-
1660. (j)SESCALUGA-SE -no calçadão, impecável, c/

2 s.uítes + 1 dorm, c/ sacada e demais
dependências. R$550,OO. Tr: 9125-
0006 ou 9962-8154.

PiÇARRAS - vende-se, prôx.
Candeias, c/ 400m2_ R$5.5oo,OO. Tr:
372-1395_

VENDE-5E - na praia de Ubatuba, pronto
p/ construir. Tr: 376-0632_

.

PiÇARRAS - vende-se, cf 2.000m2,
defronte BR 101_ Tr: 372-1395.ALUGA·SE - quitinetes mobiliadas,

entrada da APAE, próx, WEG II. Tr: 37Q.
3561 cj proprietária_

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO'
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

VENDE-SE - comercial, condomínio
centro, c/ 3.90.om2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070. Creei
8950.

RIO MOLHA - TO MALUCO. vende-se, II

VILA LALAU - vende-se, na R. Alberto
Santos Dumont, 729, entre a Marisol
e a WEG, c/640m2• R$55_00d,OO_

. Tratar: 37Q.1787.
-R$ 10.000,00 R$110,00__ Js

-R$ 20.000,00 R$220,00__ E
e

_R$ 25.000,00 R$ 275,00__ 8
_ R$ 40.000,00 R$ 440,00_'_

s:
<ti
>-

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

_R$100.000,00 R$957,OO__
�

_R$120.000,00 R$1149,0a.__ �
<tiMotos R$ 4.200,00 R$ 73,00 E

o' • ··:1 . :

VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESSA ...
VILA RAU - vende-se, de esquina, c/
425m2• R$23.500,OO. Tr: 9997-2020.
Creci7402.

. No SESC Jaraguá do Sul, tem aulas personalizadas com proflssionais

especializados, venha conferir!VILA RAU - vende-se terreno C/364m2
, Área Nobre, Lot. Renascença. Tr:

9135-5854 ou 9122-1830

PERSONAL TRAINNER

Esta atividade promove uma melhoria n,a 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 "Inçlusive pra crianças" .:

Agende uma aula experimental, sem compromisso.

Valorizando
seu ambienteI

Setor de Lazer: 371-8930 R. 203

RuaPres_ Epitácio Pessoa, 1273- Centro - www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.�
Fone/Fax: 371-8930 .; Fone: (47) 371-9177

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (47) 275-1091

recrutamento@hum�na.com.br www.humana.com.br.

Recruta e seleciona para admissão imediata as següintes vagas:

VAGAS A_BERTAS - 05/04/2004

MOTORISTA ( 6.152 EL) - Com experiência caminhão Truck
e Muck disponibilidade para viajar.
VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 EL) - Com experiência
no ramo de express.

GARÇON (6249 EL) - Garçom com experiência.
CAIXA (6230 EL) - Caixa para trabalhar na sexta-feira,
sábado e domingo.
EXECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENTO - (6203 EL) -

.horário comercial, ter veículo, experiência em atendimento

no segmento de marketing.
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 EL) .; Confecções. de
etiquetas adesivas.
GERENTE ADMINISTRATIVO (.6218 EL) - Para atuar em

Posto de Gasolina.

COMPRADOR (6117A) 01 ano experiência na área.

(Schroeder)
AUXILIAR FINANCElijO (6180'El) 02 anos de experiência
em contas a pagar/contas a receber, livro caixa, extratos
bancários (Jaraguá do Sul)
INSPETOR DE VENDAS (6176 A) Formação Engª de

Alimentos, Engª Química, experiência em vendas. (itaraguá
do Sul)
'ANALISTA 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)
PROJETISTA (6151 Elo) Experiência em Auto CAD (Corupá)
TORNEIRO MECÁNICO (6160 El) experiência comprovada'
(Corupá) I

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

Publicidade. (Jaraguá do Sul)
REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 A) Terceiro grau completo,
experiência em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (6110 ES� com experiência
em faturamento, notas-flscais, orçamentos e cobranças.
Preferência residir no Bairro Vila lalau ou proximidades.
(Jaraguá do Sul)
AUXILIAR TÉCNICO III (6124 E) Formado em Técnico em
Eletrônica com experiência na área. (Jaraguá doSul)
ENG2 ELETRÔNICO {6156 El) Microprocessador e Projetos;
PlacasEletrônicas (Jaraguá do Sul)'
TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 Ai com experiência em

eletrônica digital e analógica, conhecimento em computação
.

e ter boa leitura em inglês. (Jaraguá do Sul)
ANALISTA 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)
OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de

produção do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e

segundo grau completo, sexo masculinõ. (Jaraguá do Sul e

Guaramirim)
FRENTISTA - (6190 EL) - para Jaraguá do Sul.

CHACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

TIM CELULAR
TBP - Jaraguá do Sul - Master Cell

Oportunidade de emprego

Master Cell, empresa .que representa a TIM Celular em

Jaraguá do Sul, (planos empresariais), contrata para

admissão, imediata,

Vendedores externos.

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 à :

Rua Reinaldo Rau, 60 - Centro - Edificio Market Place,
sala 4 - Fone 372-1922.

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

. .
.

CHEVETTE _ vende-se, 85, 1.6, c/
reparos na lataria. R$2.200,00. Tr:
9953-9966.

ASTRA _ vende-se, GLS, sedan,'
compl., 00, branca, GNV. Tr: 375-2018.

KADETT _ vende-se, 95, bordô, trio
CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p, elétr., ótimo estado. R$2.800,OOentr.

SDN

TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2004

Tel: 371-7212
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 _ Vila Lalau

60.000km, azul, t.e., rodas, alarme,
película e som, Tr: 9117-3464.

CORSA - vende-se, wagon, 16v, 01,
23.000km cqmp. + a.c. R$ 18.300,00.
Tr: 9953-5541(12:00 ou após 17:30)

(47)·370-0251senac
"Senac é pra vida toda".

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004·'

Rua Adélia Fischer, 303· Jaraguá do Sul- Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: iaraJi!uadosul@sc.senac.br

+ 29x R$364,00. Tr: 373-2651.

KADETT _ vende-se, GSI, bordô, 2.0,
93, excelente estado, compl.(a.c., teto,
d.h., v.e.). R$9.500,00. Tr: 372-3652
c/ Alcides ou Edinéia.

KADETT _ vende-se, 90, preto, 1.8,

gas, R$4.000,OO entro + 14x R$260,OO.
Tr: 9145-3074.

MONiA -_ vende-se, classic, 90,

compl., ótimo estado. R$7 .000,00. Tr:
371-3447.

ÔMEGA _ vende-se, CD� 93/93, c! kit
gás, dcto Ô4 já pago. R$15.50Q,OO.
Tr: 9962-3664.

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

PALIO _ vende-se, 97, 1.5, 4p, t.e.,

v.e.j.azul. R$11.800,00 financiáveis.
Aceita-se carro de menor valor. Tr: 370
2461.

BELlNA I-vende-se, 76, original, carro
de família, relíquia, super inteiro. rr;
370-7347.

COURIER _ vende-se, 98, bordô. t.e.,
v.e. Tr: 9107-4525:

COURIER _ vende-se, 1.3, G, cf prol.
de 'caçamba e capota marítima, ótima

estado. Aceita-se troca. Tr: 370-2468
-c/Valrnor. .

ESCORT _ vende-se, ghia, compk 88,

vermo R$4.500,00. Tr: 273-0779.

ESCORT _ vende-se, zetec, 98, 1.8,

grafite, c/ GNV, 2" dono. R$15.500,OO.
Tr: 9116-3386 após 18:00 c/ Giovanl.

ESCORT _ vende-se, GL, europeu, 94,

compl. - a.c.id.h e vidros, c/ rodas de

liga. Tr: 37Q.6944.

ESCORT _ vende-se, GLX, 00, compl.
R$18:000,OO. Ti: 372'1857 ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FUSCA - vende-se, 82. R$3.500,00.
Tr: 371-1853 após 12:30.

FIESTA - vende-se, 4p, 97.

R$10.500,00. Aceita-se troca por

veículo de maior, valor. Tr:. 9955-

4945. FUSCA - vende-se, 72, original, úriico
dono. R$2.500,00. Tr: 9132-9282.

F-1000 - vende-se, 89/90, cabine

dupla, XK deserte, compl.
R$24.000,00. Tr: 372-3667 ou 9952-

2420.

FUSCA - vende-se, 76, ótimo estado.

R$2.200,00. Tr: 273-0779.

GOL - vende-se, Cl,l.6, 91. Tr: 273-
5078.LANDAU - vende-se, 80. R$9.000,00:

Tr: 371-6968.
GOL - vende-se, CU, 1.8, 96.

R$6.000,00 entro + 24x R$350,00. Tr:
374-1117 ou 9975D117.

PAMPA - vende-se, 92. R$6.500;00.
Tr:371-6968.

RANGER - vende-se, 4x4, diesel, 031
03. Tr: 37&0463.

GOL - vende-se, 1.0, 16v', 4p, 99, plus,
48.000km. R$13.300,OO. Tr: 374-1290
ou 9991-8825.

VERONA - vende-se, 4p, 2" dono, 94.
Tr: 3704698. GOL - vende-se, 90, 1.6, gas,

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 275-1183

�OTOS
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- Atendemos frotas e particulares �,

-1! convertedora de se
- Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

Jaraguá do Sul·- Fone: (47) 372-1777/ Rua Barão do
Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

São José - Fone: (47) 258 - 0036 / Rua Abelardo Manoel
Peixer-150-, Barreiros

R$6.200,00. Tr: 99554945.

GOL - troca-se, 97, MI, 1.8, branco,
4p, impecável, por Kombi ou Fiorino

furgão de menor valor. Tr: 273-6110
ou 9975-6948:

GOL - troca-se, CU, 1.8, 96 por
Saveiro Gil ou GIII financ. Ou 5-10 de
luxe. Tr: 374-1117 ou 9975D117.

GOL - vende-se, 1.0, 16v, MI, t.e.,
v.e., alarme, 98, IPVA pago.
R$11.900,00. Tr: 9985-7277.

R$4.600,00. Tr: 371-1853 após 12:30.

PARATI-vende-se, 1.8, G, 91, branco,
muito bonito, insufilm, lirn.yde s.
traseiro, arquerite. R$7.500,OO. Aceita
se troca. Tr: 9117-3860 ou 376-4398

cl Marino.

SANTANA - vende-se, 95, compl., GNV.
R$14.8oo,00. Aceita-se troca. Tr: 9117-
3860 ou 376-4398cl Marino.

SANTANA - vende-se, Cl, 1.8, 89,
.

gas., impecável. R$5.800,00. Tr: 371-
6238.

GOL - vende-se, 88, Gl, :)..8.
R$4.900,00. Tr: 372-3667 ou 9952- SAVEIRO -vende-se, GIII, 01, 1.8, d.h.
2420, e ar quente, deto 04 já pago.

R$18.900,00. Tr: 9962-3664.
GOlF - vende-se, GLX, 98, eompl.,
vermo Ferrari. Tr: 9107-4525.

KOMBI- vende-se, diesel, 82, furgão,
ótimo estado. Tr: 9965-8875.

PARATI - vende-se, plus, 86; álcool.

CBX 250 Twister

CBX 200 Strada

CBX 200 Strada

CBX '200 Strada Vermelha

XTZ 125 Azul

YBR 125 E 2003

Titan KS Prata

Titan KS Azul

Titan KS Azul

Titan 125 Vermelha

Titan 125 Cinza
=��

CG 125 Branca

Reboque madeira 'Cinza

Escort L 1.6 Cinza
" 'W"';_!'�

,

Fiesta Gl Preto

(J71-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

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

COMPRA-SE - carro financiado, acima
do ano 95. Paga-se até 2.300,00 e

assume-se presto Tr: 9902-4818.

CLIO - vende-se, 01, a.c., trio', t.e., air
bag duplo. Tr: 9107-4525.

CLlO - vende-se, Hateh, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

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

DODGE - vende-se, Dakota sport, 3.9
C, 99, verm., cabine estendida, eompl.,
impecável, gas';GNV. Tr: 371-6506.

l-200 - vende-se, cabine dupla, 9'5,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se carro
de menor valor no negócio. Tr: (47)
9102-0009 el Santiago ..

l-200 - vende-se, 98, cornpl ,

R$42.oo0,00. Tr: 9962-3664.

SPACE - vende-se, GLX, 98, azul, T
lugares, compl. Tr: 9107-4525.

lOVOTA - vende-se, Corola, tE, eompl.
R$9.000,00 e assumir 32x R$320,00.
Aceita-se troca. 1" 9909-0513.

SIZ - vende-se, 03, vermelha.

R$3.700,00. Aéelta-se gol ou corsa na

troca. Tr: 376-3139.

SIZ - vende-se, 01, cf fl.000km,
verde, ótimo estado; cf parto elétrica.
R$3.500,00. Tr: 371-235.7.

HONDA - vende-se, 750 tour, 74.
Acelta.se troca. Tr: 372-3655.

FREIO É FUN.DAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

Freios

fAÇA SEU TESTE
DE fluíDO DE fREIO

GRATUITO!

k i k a r @ n e t u n .o . c o m . b r

Rua exp, Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá dó Sul Santa Catarina

SCOOTE'R - vende-se, 98, 90cc,
verde, perto Estado, dcto em dia até
05. Tr: 371·1814 ou 9992-3518 cf Arl.

telinha 5 polegadas. Aceita-se troca

por som automotivo. Tr: 9103.9362'c1
lueas.

TITAN - vende-se, KS, 02. R$2.500,OO
+ 9x R$175,00. Tr: 371-8047 ou 9115-
1003 cf Sidnei.

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

SOM - vende-se, cd player, el frente
destacável, contr., el 1 par de auto

falantes triciais Sony, Sowates RMS,
.

e( nota fiscal. R$420,OO. Tr: 8802-
8968.

,CARROCERIA - vende-se, pI MS 608,
verm., el +1- 4,5m eomp. Negociável.
Tr: 273-6110 ou 9975-6948.

SOM - vende-se, pI carro, cd, módulo
e 2 auto falantes. Valor à combinar.
Tr: 9953-4688.

CONSÓRCIO - vende-se, de veículo, el
10 pare. pagas. R$1.500,00 entro +

pare. de R$265,29. Tr: 275'1631 ou

9905-1736.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, el MP3, modo 4650, el
controle, novo, na caixa. R$ 585,00.
Tr: 37'6-2206 ou 9111-9968 el

DVD - vende-se, Soss, pi carro, mais Alexsandro.

diversos
BICICLETA - vende-se, ergométriea. CACHORRO - vende-se, filhote de

R$2oo,00. Tr: 91354640. boxer. R$180,00. Tr: 372-3665.

BICICLETA - vende-se, monareta,
A20, freio de pé. R$30,00. Tr: 275-
3315.

CACHORRO - vende-se, filhotes de

Ameriean Staffordshire Terrier, Poodle
micro e t9Y, Yorkshíre. Shi-Tzu,
Sh,arpei, Seagle, Schnauser, lulu da
Pomeranea anão, labrador, boxer,
buldogue inglês, pit buli, todos c/
pedigree ou contrato. Tr: 370-8563 ou

9103-3580.

BICICLETA - vende-se, feminina,
Fischer, vermelha. R$100,00. Tr: 370-
1783.

CACHORRO - doa-se, Doberman, adulto,
motivo: mudança pI apartamento. Tr:
372-0100 ou 370-1906.

CADEIRA DE BEBÊ - vende-se, pI
crianças de O a 2 anos, pI carro, cl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVotorantim I Fillánçil$

Moto CG 125 Titan KS
F-l000

F-4000

Gol GIII completo 1.6

MB 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

MB 719 turbinado, cl baú
Palio 1.5 compl. + banco couro

Gol LO 8v 4p
Gol mod, Antigo, impecável
Vectra GLS compl.
Uno Mille

Gal MI

Monza 2p
Rural4x4

cuoCOMPl..l.0. 16v

01
92

90

00

82

79

75

98
, 97

00

95

94

94

97

94

75

prata G
cinza O
cinza D

vermelho G

vermelho O

amarelo O

azul O

vermelho D

preto GNV

branco G

marrom met. G

bordô G

bordô G

vermelho G

cinza G

branca G

� .

ef,EI9Y! '370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

CHEVROlET
CORSAWINO
CORSAWIND
IPANEMA Sl/E
ASTRA GlS
MONZA Gl, C/ TRIO +DH

MAREA WEEKEND 2.0, 20V, COMPLETO'
PREMIO 4P

ESCORT Gl COMPL.
RANGER
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA Gl 1.8. 4P

VOlKSWAGEM
POlO SEDAN
Gal GIII16V
Gal 1000 4P 8V
GOll.0 16V 4P. TRIO
GOL LO
GOl1.8
PARATI Cl
Gal lODO .

RENAUlT

AAT

PRETO 1997
VERMELHO 1995

.

AZUL 1995
CINZA 1995
'AZUl 1�94

CINZA
CINZA

1999
1990

FORD
PRATA 2000
VERDE 1997
CINZA 1994
VERMELHO ,,, 1994

PRETO
CINZA
PRATA
BRANCO
BRANCO
VERDE
PRATA
BEGE

2003
2000
2000
1999
1994
1994
1993'
1993

GRAATE 2DOl

FIAT

Av. Prefeito WêÍlclemar Gruba, 3747 - Jaraguá do S'ul
Uno4p'

Tipol.64p

Uno

FORD

vw

Tempra

Pampa

ApoloGLS compl.

GolMIPlus

KadetlGSGM

Uno 2p

Piêmio4p
Corsa

Bordõ

Vinho

R$ 9.800,00

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$10.200,00

R$ 5.500,00

R$10.000,00

.•'.mari'clo: . 370-2769
'�lIfôMovÉis "," /:i::::,':[1',:,:'

, Aw;Pr�feit�'W�ide",ar Grubba, 3771 "Ce�'��n�ri'�, "

Clio RN 1.6 16v Sedam

Gol 1.0 Power compl. 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

Prata

Branco

Cinza

Branco

Prata

Prata

Branco

'Prata

Azul

Prata

Prata

Brànco 1984

Vermelho

Cinza

Cinza

Cinza

Branco

Bordõ

Branco

Azul

Verde

2001

2003

2003

2000

2001

2004

2000

1999

1993

1995

1996

R$ 24.500,00

R$ 24,500,00

R$ 23.500,00
R$ 19.500,00

R$ 16.800,00
R$ 21.500,00

R$ 11.800,00

.

R$ 11.500,00

R$ 8.500,00

R$ 8.500,00

R$ 3.600,00

R$1.500,00 + 17x 243,00

'370·2109 AGENOR
AV··���R�:���::U�R�:��'L3.809 f!1111111'1111'1i 1::-:·

GM
Celta Super v.e., t.e., Alarme, a.c. 4p
Celta

'

Astra GL Sedan compl.
Blazer, top de linha
Vectra GLS 2.2 compl,
Corsa Super 4p
Monza SL compl. -Ar
Astra GLS compl.

Prata
Branco
Branco
Prata
Azul
Bordô
Vermelho
Bordô

VW
Verde
Amarelo
Bordô
Cinza
Branco
FiAT

Branco
Verde
FORD

Azul
Azul
Branco

03
oi
01
01
99
97
93
95

G
G
G·
G
G
G
A
G

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6
Apollo GL
Gol GL

93
69
95
91
91

G
G
G
A
G

Uno Mille EP cl opc.
Marea SX compl.

96
01

G
G

Escor! GL 16v compl.
Verona 1.8 GLX
Resta Street 4p

98
94
03

G
G
G

373-à806
373-1881

Vectra GLS 2.2
Gol G11I4p, 16v
Astra GL compl.
CorsaWind 4p
Goll.0

CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Vectra GL compl.
Palo Classic, compl.
Palio Young, tire, 4p, c/ opc.

, Goll.08v4p
Santana quantum
Vectra CD compl.
.Cllo RN compl. -v.e.
Corsa 1.0

GoltGTl2p.

verde 00 G
branco 00 G
azul 99 G

prata 01 G

prata 94 G

prata 99 G

prata 97 G

branco 99 G

branco 02 G

branco 99 G

cinza 97 G

prata 97 G

vermelho 00 G

vermelho 95 G

95 G

Parati 99

Meriva 03

Omega 93

Omega 95
GolG11I 01
F-l000 89
Gol 95
Kadett conv. 94
Escort Euro. 93
D·20 92

Omega !:J5
5-10 97
Escort Euro. 96
Palio 99
Escor!SW 97
Corsa Super 97

Voya�e 93
Resta 99f1}

Cam

branca 4p,1.0, 16v, R$15.500,00
grafite 1.8 compl. R$ 34.000,00
azul GLS, compl., GNV. R$15.000,00
azul CD - GNV R$18.000,OO
branco Plus,4p R$ 17 .000,00
branca cl carroc. Madeira, diesel, R$ 18.000,00
preto 1.0,opeinais R$ 7.700,00
branco GSI, compl .. 2.0 gasolina R$12.500,00
cinza 1.6, gasolina R$ 7.800,00

gabinada, diesel, compl. R$ 31.000,00
dourado CO, couro, 6cc R$18.000,00
branca d.h., a.q R$15.200,00

1.8d.t .. a.q.,Alarme R$ 9.500,00
azul weekend, 16v, compl. R$16.000,OO
prata GNV, compl. R$16.500,OO
branco 2p, cl opcinais R$10.800,OO
verde 1.6 R$ 6.700,00
cinza básico,4p R$12.800,00
fa-se carro 1.0 acima do ano 95

LD veíeulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG)

FIAT TipoIE2p(·a.c.) Preto 94 R$ 7.300,00
UnolE Verde 95 R$ 7.500,00
Tipocompl. +teto Cinza 95 R$ 9,300,00
Fiorino furyão álcool Branco 93 R$ 6.900,00
TipoSLXcompl. BonJô 95 R$10.500,OO
UnolE2p Vermelho 96 R$ 8.300,00
Fiorino piek-up Branca 91 R$ 5.900,00
Fiorino pick-up Vermelha 96 RS 8,300,00

FORD Escort Hobby 2p Praia 94 RS 6,500,00
. EscortSWcompl.+teto Bordô 97 R$14.300,OO
F-l000F Prata 87 R$17.900,OO
EscortL Azul 93 R$ 7.800,00
VeronaGLXcompl. Preto R$ 6.800,00

GM CorsaWind BonJô 95 R4 9.300,00
KadetlSL Preto 93 R$ 6.500,00

VW LogusGLS,compl. Cinza 94 R$ 9.500,00
LogusGL Prata 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
SaveiroCL 1.8 Vermelho 95 R$ 8.300,00
Molarroam -casa compl.Azul 76 . R$36.000,00
Jel skySeedoo 750 94 R$ 6.800,00
/(ja C/àru. PraIa 98 R$19.500,00

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343· {47} 9903-2936

fu.'0 ]I'
.'

•• rrnO·.···.....•. VEíCULOSU� .� 370-7516
Troca FinanciaCompra

Rua Walter Marquardt, 1850 � Barril do Rio Molha - Jaraguá do Sul' � se
, Àzul 02

FIAT

Branco

Cinza

Vermelha

Cinza

Cinza

Cinza

Amarela

Prata

Verdemet.

Verde

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

Golt 1.6 compl.
Parati 1.0 4p I.!., d.t .. a.q.
Saveiro 1.6 MI GNV
Gol LO
Gol LO 4p

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

Pick up Ranger 2.5
Escort 1.8 16v GLX Zetec 4p compl.
Escor! Hobby 1.0, I.t., O.!., a.q,
Escort SW 1.8 16v compl.

99
99
98
97

01
99
98
93
94

96
98
99
01
00

97
97
95
98

azul mel.
branco
azul
preto

Unofire

Gol GIII plus, gasolina, 4p
VW Golf2.0compl.

Pampa

Hilux Sw4, diesel

F·1000 diesel

Verona GLX GNV

F·1000

Escort

Escortálc.

cinza mel.
prata
branca
branco
cinza

GM
branco
branco
branco
branco
cinza

FORD
branca
prata
cinza
prata

372-0676
Titan
Monza SLE, álcool 1.8
Voyage 1.8
Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6 G

Parati 1.6 álcool
Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu 1.6 G

Vectra GL compl.
Santana compl, 2.0
Pálio, 1.0', ED, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6

02
86
92
87
78
93
89

93
93
97
96

98
94
98'

vermelho

prata
dourado

branco

cinza rnet,

prata
branco

preta
cinza rnet,

azul
amarela

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)
1981

1983

1992

1983

1991
1987

2002
1994

2001
1996

2001
2001
1995

1993

'Fusca 1300 Cinza

GQll.32p Azul

ÁpoloGLS2p Verde
Voyage LS 2p Begé
UnoCS1.32p Cinza
Premio 1,0 2p Cinza

Ranger2,8CD Cinza
Verona LX 1.8 4p Branca
Corsa 1.04p Cinza

BlaserbLX2.24p Branca
Yamaha 125K Verde

Honda ç 1 00 Biz - Prela

G

G

A

G

G

D

G

'G
GNV
G

G

5-10 cf GNV

Palio Fire 4p
Palio a.c.

Pagero 2.8 cornpí.
Vectra GLS cornpt,

Tomado, branca
CBX 200 Strada
Fiesta , prata

Uno 4p , t.e.

96

01

97

98

94

02

98

96

94

R$ 17.500,00

R$ 15.500,00

R$ 10.700,00

R$ 58.000,00

R$ 13.000,00

R$ 6.900,00

R$
,

4.200,00

R$ 9.400,00

R$ 7.900,00

FIAT

FORD

GM

MOTOS

IMPORTADO MercedesC2804p Prela G
BMW 3251A4p Cinza G

Barraca pi camping completa

fBONTIJL
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
nlUlNCIA

Chevette + rodas

Tempra cornpl. Único dono

Logus

Escort Guarujá compl.

Uno 4p

Titan

87

97

94

92

96

01

97

94

94

Branco ' 2001
prata Prata 2000

verde Branco 2000

cinza Vermelho 1999

Cinza 1998
bordo

Azul 1998

Verde 1996

Azul 1994Gol MI

Uno EU< 4p

Escort Hobby

Verde 1993

Cinza 1994

Azul 2000

01

98

94

93

92

90.
86

86

88

99

nÁrduino 371 4225UVeiculos
•

FINAlaJIA
VfVotoranrim I finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

'g
....�
.... '

�I�-=
4.l e
."I:j CJ
� ti)
E e

Cinza .;';;,g
Vermelho ,',

E
-

.• ... ..4.l E
Marrom =' ..�.

':I, .'

BR 280 -I<m 53 - Guaramirim (47) 373-0127

CAMINHÕES

2003
'·2001.
'2000/01

.

2000/01
'2000.'
1999/00

",,1999 '

. ,1998/99 .

·.1!:J99, '

.

1997/98
,

1996/97
1996
1995
1995

····1994/95
1993
1993
1991.
1990

Rodocar
Veículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

03
00
00

00
97

97

97
96
94

95
87
90

90

00

00

00

vw 12,140H' R$ 40,000,00

R$ 85,000,00

94/94 carroceria

Celta l.0 4p VHC branco
Corsa Sedan l.0 4p wind branco
I<a 1.0 2p zetec rocan dourado
Gol GIII1.0 4p 8v branco
Polo 1.8 4p classic prata
Corsa 1.0 4p M PFI preto
Ranger 2.3 2p c/ G N V preta
Corsa l.0 2p M PFI branco

Omega 2.0 4p compl. verde
Quantum 1.8 4p básica branca
Monza l.8 2p S LfE verde
Del Rey i.a 2p G L vermelho
CBX 750 Wind cinza
CG 125 cf partida e freio a disco prata
CG 125 Titan I<S .vermelha
CG 125 Titan I<S verde

3° eixo chassivw 17,210 01

branco 01
preta 02
branco DO
azul 99

,

'branco 99
Azul 98
branco' 97
branco 97
bege 98
verde - 95
preto 95
prata 94
branca 95
prata 94
branco 94
prata 93
preto 94
vermelho 93
branco 91
azul. 91
azul 9;3
vermelho 88
cinza 89
branca 86

vw 8.140c/ bau 98

R$ 102.000,00

R$36,OOO,OO
R$32.000,OO + 32x565,OO

Go1MI1.02p
VT - Shadow 600cc
Gol GIII16v 2p
Resta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Escort 16v 4p compl.

.

Pampa1.6L
Parati 1.6 MI cl a.c.
Palio 1.0 4p a.c.
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p cornpl.
Ranger6cc, compl.
KombiSTD
Gol CL 1.6
Gol LO
LogusGL1.8
Corsa 1.0 2p
Kadet SLE 1.8
Saveiro CO
Monza Classic 2p
Escor! 1.6L
Unol.3S
Escor!GL 1.6
Fusca 1.6

vw 26.300 00/01 , chassi

Iveco Furgão 3310 99/99 turbo daly

Prata ",
Verde
AZul
Branca'
Bordô
Vermelha

311-0802
311-8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira,130 - Centro - Jguá do Sul
Ka d.h., trio Vermelho
Corsa sedam compl, mod: Novo Prata

04
03
03
99
98
02

.

03
02
01
00
03
01
99
97
96
01

Corsa Classic
Fiesta 4p a.c., D.h.

Corsa 4p c/ d.h. + trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
Goll.6 power d.h., TriQ
Gol Power 16v, d.h., Trio

, Parati Summer compl.
Gol Special
Palio Weekend ELX cornpl.
Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS compl.
Fiesta 2p, a.c.
Uno EP 2p iria
Scenic RXE corript.

Aiul
Branco
Azul

prata'
Branco
Branco
Bordô
Azul
Azul
Cinza
Prata
Vermelho
Azul
Cinza

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

'negoclos
neste espaço!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSI

•

IC
lnfórmátlca
"Um u kc , c em

Impressoras &
Impressoras fiscais
Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.
Preto: R$40,00 e Colorido: R$ 50.00. Com

TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2004

sua v i
á

e pessoal

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

Sistemas para
comércio e

Indústria: Pcp,
.

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

�romoçãode M.icro,s.Usados '.

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.

Vende-se
Monitores

.

usados com

garantia. R$
150,00 unid -;

Pentium 166 MMX,
'. completo R$500,00

(Pode er parceiado em 3
.... .. .

li ..

Oferta

e profissional"

MICRO a partir de:

R$ 1.650,00
A vista ou financiamos
em até 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 256 mb
de memória, Hard Disk. 40GB, fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb, monitor 15"

Samsung, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w, caixas de

som amplificada, 180w, placa de som

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA

CONCORRÊNCIA

Fo.,ê/fax:· 275 __2684 - email: infoclick@ibest.com.br

"Não tP!"�'as
.
d�clsõ�s p�los

outros; Não.deixe
:
OS �utros �ê,:

,

.

as .decisõ�s qu� ..

'. São suas;

telefonia e segurança

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

escritório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,'
redes de informática, segurança

eletrônica e aLtomação de condomínios.

IUt Portão Eletrônico + Intel'fone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax

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

Fontes e baterias pI telefones

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

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônlcc.coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefónico COletivo
Monitoramento de imagens

,
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•
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'''., �y � k{illJJ�Jtflfuf:�< ,'*:; �1éJ \." �

�'''' ",lf't" A t<�14;-. >' '" �� < �� /" �8'
<

v
'"

s �,v
) ,

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Oné'ia Horst, 104 ;; Vila Lenzf�· Jaraguá do Sul • se / emailrmaketel@terta.com.br • Fone/Fax: (47) 371·7007

Centrais telefônicas Infelbras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TERÇA-FEIRA, 13 de abril d; 2004 CORREIO DO POVO 9

Tratar: 373-4997 9107-.4525
regulagem de inclinação. Tr: 9122-
3315.

CAMA - vende-se, de casal, c/
colchão. R$130,00. Tr: 371-77�1 c/
Marlene.

CÂMERA - vende-se, digital, Canon
Powercho A80 ou. GCl. Paga-se à vista.
Tr: 374-1828 ou 9909-7428.

CARRETINHA-vende-se, barraca, 93,
'documentada e toda reformada, pronta
pI camping. Valor à combinar. Tr: 275-
2949.

CARRINHO - vende-se, de bebê, semi
novo. R$150,OO. Tr: 27!?-2949.

CELULAR - vende-se, Motorolia, Vivo,
cl1 ano de uso, pré-pago. Tr: 9132-
4186ou 275B227.

'

CERCADINHO - vende-se, pI bebê.

R$50,OO. Tr: 275-2949.
,

FOGÃO":vende-se. R$50,00. Tr: 273-'
0779.

Mais-Qualidade

Para o lar
e para a IndústriaTECHe

CALHAS

.A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

qualidade em tudo que produz. Càlhas, Coifas, Aquecedor
Sola,r, Eólico, Chaminés, Tanques, Funis, Moldes para

velas, Chapas em gei'aI,"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 INDL É COM A TECNó CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279· Centro· Jaroguá do Sul· SC· Fones: 370·6448.275.0448. Fax: 37]·9351

COMPRA·SE - carrinho de bebê, em
bom estado. Tr: 372-3212.

'

FRÉEZER - vende-se, vertical,
Consut, semi-novo. R$600,00. Tr:
2760058.COMPUTADOR - vende-se, c/

impressora Deskjet, 6 meses de
uso. R$1. 700,00. Tr: 370-6803
após 18:30 ou 9967-5612 el
Dayane.

FREEZER - vende-se, 270L, vertical,
'Cônsul, semi-novo. R$500;00. Tr: 371-
503 c/ Márcio.

CONTRA·BAIXO - vende-se Golden,
em ótimo estado, cor madeira, com
case e alça. Tratar: 370-1891

FREEZER - vende-se. R$250,00. Tr:
273-D779. •

1
GELADEIRA - vende-se, 370L,
Prosdôcirno, bom estado. R$300,00.
Aeeita-se proposta de pagamento. Tr:
371-5503 c/ Márcio.

DISCMAN - vende-se, Philips, semi
novo, ótimo estado. R$100,OO. Tr:
9912-7962.

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

DVD - vende-se, LG. R$250,00. Tr:
370-1783.

GUARDA ROUPA - vende-se, de

casal, c/ maleiro, 6 portas. R$200,00.
Tr: 370-6526.

SEG�RANÇA' E' TRANQUILIDADE
rtlftu de,� a.�� s� des� de 4«4� 6U

.1i!�.� em� C<Jffl.- __� deS� 4 Aut<JtuFILHOTE - vende-se, de eurió. Tr: 371-
8040 ou 9962-5883. GUIDÃO - eompra-se, Pro-taper ou Tag

serviços da região
see.com.or

T2, usados. Tr: 374-1117 ou 9975-
0117.

IMPRESSORA - vende-se, HP Apolo
2600. R$2ÚO,00. Tr: 370-0383.

JANELAS .; vende-se, duas, de

alumínio, c/ caixilho e vidro, c/ 1,00alt
,

x 1,5Iarg., semi-novas. R$350,00. Tr:
9134-0816.

MÁQUINA - vende-se, de lavarroupa,
marca Wanke + 1 centrífuga .marca

Plena. R$550,00. Tr: 9135-4640.

MÁQUINA - vende-se, de lavar,
automática, 5kg, Cônsul.Tr: 275-2768.

Rua João aninscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

MESA - vende-se, p/ telefone.
R$60,OO. Tr: 370-6526.

MICROONDAS - vende-se, em ótimo
estado. R$220,00. Tr: 276{)858.

Referên'Ôa de nosso' trabalho (calçadão e pátio da SCAR;
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

Tudo em colocação de lajotas; paralelepípedos, cokigrama.
Especializada na coloccçôo do verdadeiro peiver, interfravado.
Temos compadador e policorfe.

.

Venda e colocação de lajota prensada c/ 35MPA, tijolos de concreto prensado
c/ 35MPA, Peive com trava

FONE/FAX: 392-3071 ou 9122·8935.

(47) 276·3302
,Rua 25 de Julho, 662· Vila Nova· Jaraguá do $ul· se

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

Com. de Peças Antoniol
II':QPCi't9J!
��ª(4�:rªj
10,rcfen'ha/deir(jl1

SOFÁ - vende-se, semi-novo, 2 lug3res:
R$80,00. Tr: 370-6526.

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

Fone: 370-2764
CeI.: 9104-2070/9957-6099:TOCA FITAS - vende-se, Pionner,

digital. R$50,00. Tr: 276{)196. , '

Av. Woldemar Grubbo, ,i406 (Tlevo de Sch,oederlj
TV - compra-se, em bom estado.

Paga-se à vista. Tr: 9124-2390 hor.
comI.

1867 res. - 275-8033 comI. ou 91'18-
0256.

VÉNDE-SE - caixa amplificada da

Yamaha, e/lO saídas e entradas, semi
nova. R$300,00. Ti: 276{)858.

VENDE-SE - móveis p/ loja. Tr: 370-
5727 hor. comi.

VENDE-SE - dois vestidos, de prenda,
manequim 36/38, sendo 1 verde e

outro azul. Valor à combinar. Tr: 371-

VENDE-SE - jogo de panelas, de vidro,
c/tampa, 5 peças. R$l00,OO. Tr: 9901-
4179.

ATENÇÃO
Revele o seu futuro através da alta

evidência.
'

Trago a pessoa amada de 7 a 12 horas.
Atendimento a distâncià.

Ligue de qualquer lugar do Brasil.
Fone (18) 3623 - 1958.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TF'
\. iláce CfJorpo

e Distribuidora de Cosméticos:

""f/w-., de. CR.IJ.SIM' '"Sllf11lUllv

Fone: 371-6110·
9905-2653

.

'

A
l>'AltMAOADlZMANIlIlJUÇJiÚ·

fone: 275-1450
Av. ]\1.1<. Deodoro ,la Fouscca, 491
s.la 01 . Centro· },l[ag'u,i do Sul

Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisíoterjpícos e
Cosméticos llIanipu/ados

Fone; 371-8298

Saiba ell1agrecer sell1

parar de cOll1er.

. Conheça o prograll1a'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
InforMações: 9973-]814

Faseolamina
A El<ilíbrio Fármacia de Manipulação vem informar sobre a

faseolamina que é indicada para inibir a digestão de amido e é
ideal para pessoas que desejam perder peso sern abandonar o

consumo de carboidratos, numa forma segura, prática e eficaz.
A Faseolamina é uma glicoproteína que funciona corno um

inibidor de arnilase e possui efeitos comprovados clinicamente
para diminuir o peso que os carboidratos exercem no ganho de
calorias da alimentação.
Ao contrário dos antigos produtos para a perda de peso, que
continham cafeína ou anfetamina e produziam efeitos
colaterais' indesejáveis, a Faseolamina atua de forma
intei rarnente diferente. Ligando-se à enzima aífa-arnilase, inibe
a digestão do amido, que desta forma não é absorvido. Cada

.

grama de Faseolamina neutraliza 2 . .250 calorias de amido, in
vitro.
Estudos Clínicos constataram que o inibidor de alfa-amilase

provocou a inativação de arnilases salivar, intraduodental e

intraileal, in vitro, e diminuiu a digestão de amido sólido de
forma dose-dependente. A perfusão do inibidor no duodeno de
humanos rapidamente inibiu >94%, >99% e >99,9% da
atividade intraluminal da amilase.
Em outro estudo, 4 voluntários saudáveis receberam 50g de
amido de arroz com placebo, e no segundo dia a mesma

quantidade de amido com o inibidor.de amilase. Comparado ao

placebo, o inibidor reduziu siqnlficantemente a atividade da
amilase em mais de 95% por 1 a 2 horas. Verificou-se um

aumento nos carboldratos totais pós-prandiais.
Outro estudo, que utilizou marcadores para os carboidratos e

umamonitorização por tubo oroileal, também constatou que o

.

inibidor de amilase significantemente reduziu a absorção do

PLANETGAME
" VENDAS "LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIO!) EM GERAL.

VIDEOGAME - vende-se. Play Station
1. c/2 controles. 13 cds, R$260.00.
Tr: 370·8579 ou 9912·5936 c/
Marcelo'.

* Pi.AVSTATION 2
*XBOX
* Pi.AYSTATION.ONE
*DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

VESTIDO - vende-se, dois. de

prenda, um verdee um bordô. Tr:

371·5270 noite ou 371·5042 comi,
,

pura eles,
elas e casais

MORENO CLARO.
1.83 alt.. 75kg. 25 ANOS.!
9131 ..7231

................................................•.......................; .

PREVINA-SE
Use Camisinha

Eduarda, 19 anos,
morena bronzeada,
dos olhos verdes e

corpo escultural.
Atende houil,

motel e residência.

PREVINA-SE
Use Camisinha

r-··---··-------··-·----·,-·-··-··

i
. I

!Anuncie aquill
371-1919 I

I

PREVINA-SE
Use Camisinha

PoúsadaDrelchenoAr r -,
_-

-j

,

com acompanhantes ':
�j iNATALIA!

'! �"oe. ,"'� 'ij"Mdo d, fi..,..", ,,�,� 'OI" cOlnl>'lhiQ, v.hh�; P R EV INA-S E I. ,

'

i c.nhp.,", I\.,ea ·�.u'.d. com /inda< aeo",�."h.nt,.. 24 h.. :
Use Camisinha I laragua do Sul

I no $:!:!-IJ dj!:�or. T (!,rnot p�ÇO.f; {len�!:ílJl!l!: fi,QtftO llhmdjrnt!flto. l I! Tudo fJnNI f�vOtur.l!t II vocã,r.lielltíl. T�lI)bérn 3tet1d�.rnol.l: hot6iJ.:/[
. i

[ ..�.!.?..�ºº?� .'"otói:e"'ld.n�j·'· .. �.!�.:.I )
.. !1.1 , t?111.04971, _ � _ ,

[LOIRO· OLHOS VERDES] [ = ..j

���; iA;�;_�9��Ulll19143-76781 i I!
.._Da,8hs il_' 12hs «Vhs.".I.hj

,

............................ l _ ,., L... .

:.::: :.:.:..:.: ::.:.:.: ::.::: : :.:.: :..: :::.: :::. :.":
! r
IAnunCie aqui! I
371-1919

VIDEOGAME - vende-se. Dreamcast.
c/2 contr. e 3jogos. R$350.00. Tratar:
376-2206.

ViDEOGAME - vende-se, Pl ay
Station 2. totalmente destravado.
c/3jogos. R$750.00. Tratar: 376·
2206.

VIDEOGAME - vende-se, Super.
Nintendo, ôtirno estado. R$80.00. Tr:
37Q..7310.

VIDEOGAME· vende-se. Play Station,
cf 2 controles. 3jogos. R$ 250.00.
Tratar: 376-2206.

PREVINA·SE
Use Camisinha

(auxiliar na perda de peso) - GINECOLOGIA
s f}alo.sLi

CRMlSC 1242· TEGO 030m
'H�bj[ltlção SOBRACIL 1.079

complexo de carboidratos do lleum terminal. Um estudo feito
em ratos concluiu. que o inibidor de amilase altera a

quantidade e o padrão da absorção de ai imentos reduz o ganho
de peso.
Com resultados promissores no tratamento de diabetes

mellitus, um estudo constatou que a ingestão do inibidor de
arnilase com 50g de amido substancialmente reduziu os

aumentos pôs-prandiais nas concentrações plasmáticas de

glicose e insulina, tanto nos voluntários saudáveis como nos

diabéticos. A presença de gorduras e proteínas não preiudicou
o efeito inibidor sobre a amílase, e a Faseclaminapode ter um
efeito benéfico em pacientes com diabetes mellitus ou que
sofrem de obesidade.

Quanto aos efeitos adversos, um estudo apontou a ocorrência
de diarréia no primeiro dia de tratamento, que no entanto

cessou nos dias subseqüentes. Em outro estudo, o inibidor de
amilase provocou diarréia apenas em dosagens maiores, e em

dietas que continham apenas amido. A diarréia' não foi
observada quando a dieta continha também gorduras e

proteínas.'
Principal Indicação: em dietas de emagrecimento, para
reduzir a absorção de calorias provenientes do amido. Além

disso, mostrou-se benéfica 110 tratamento de diabetes meJlitus
em pacierites não-dependentes de insulina. (4,7)
Posologia: As dosagens podem variar de 250 a 1000mg/dia.
Tomar uma ou duas doses imediatamente antes da ingestão
dos alimentos contendo amido. Para atinqir melhores

resultados, recomenda-se reduzir o consumo de gorduras e

açúcares.
Passe na Eklllbrio e confira a ação deste produto inovador.

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Hua; Cuiiltcm:« IVi't.'ge, 50. � SL 406

Fone:.·370-1705
;"sdn1l1rnf("Yúelunó,cohdlY � JarllguIÍ do 5111

CLASSIMais
·371-1919 .'.

Anuncie aqui!
371-1919

Amais completa, posst!íd!., •

agradável c perfciti:�·,'�: :
, '

� ,,*", ,'"

, �" '" �"\ : ��1'«;;jt, �

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

SI f C

PREVINA·SE
Use Camisinha

Duas !l1ulherés se aCaJ:ici;�ld()
•

� ... ';�""I,�:ili'o!
• so para voce. ,0!,:"W? ii'
• ******* .... ***lt •• lt;'.*'... ••

Natasha

Anuncie aqui!
371-1919

LINDASMULHER
PREVINA-SE
Use Camisinha

9963-5544
Atendemos Motéis, a domicilio e temos ILlCo1
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� Rua Jorge Czerniewicz, 400

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

- Mediçóo do torra
, Desmembramento
, Regularizocão de medidas
, Projeto e execuçóo
'(resldencial, comercial. etc.)
" Reformas em geral

, Paisagismo
370-7611/9911-2525

Walter Marquardl. 744 Sl 5 .

RUA 25 DE JULHO, 1650 -

VILA NOVA - J(JfJÁ Do SUL
E.mail: papagaiQ@terra.cem.br

CLASSI

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

371-1063

I Anuncie aqui!!!
371·1919

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

(47) 776-3429
9975-5659 Anuncie aqui!!!

371·1919

�
, , - .. " , , , , . , -.,., , , . , - _., . _ , .. , _ - -, ,. - - - - - _. -. - -. - - -. - - -

:

I Anuncie aqunu
371·1919

o •••••••••••

;
•••••••••

}

� !
I Anuncie aqui!!! I
: 371.1919 I

.... � ... _ . _._ _. ._01
Anuncie aqui!!!

371·1919
,

Anuncie aqui!U
371·1919

"

* Sancas Ç!j)
i * Meia Cana

i * Rebaixo
i * Forro
: * Acabamentos de gesso.

* Consertos --j-
:
* Orçamento sem compromisso I
131iliaac�2At9JJlaJ241'lt

�

I.���::i
i FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS I
i

- MATERIAIS DE CONSUMO
'

- ASSISTÊNCIA TÉCNICAI I

1276-34171I lua 25 dllulllo. S15-VllallVI-laraguldiSul- se
'

L .. _. __ ." .. .,,, ........ ,., ...... "" ....... , .. , ... ",: ..•...... ,., ... , ... �, .... _ .... , ... ,_,_ .. _ .. __ .... _.;

I a etúlfo Vargas, 594
Centro· Jaraguó do Sul

Tel.: 370-3612

Anuncie aqui!!!
3rl·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919'

!····A�·�·��I�·····��·�·i!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919.

Anuncie aqui!!!
371·1919

CORREIO DO POVO 11

A
• nnnuncle aquI... ,

371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919'

Serviços com Retroescavadeiras
Tratares e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
.

Loteamentos completos
Rompedor de Concreto

ROO1JEl(Ior de Pedras
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

Vídros, Espelhos. Bisotê, lapidação e Polimento.
[ateamento, Plotter de Recorte, Acessórios

1fR'V1DRAÇARIA
L..JII.Arte' Vidros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



12 CORREIO DO POVO CLASSI TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2004

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GERAL
redacao@jornaicorrelodopovo.com.br

CORREIODO POVO 7TERÇA-FEIRA, 13 de abril de 2004
-

I AuxíLiO - CAMPANHA FEZ A COLETA DOS DONATIVOS COM APOIO. DO CORPO DE BOMBEIROS

Comunidade doadonativos para
as vítimas do furacão- Catarina

GUARAMIRIM - No

último sábado, dia 10, foi feita
arrecadação de donativos

para as vítimas do furacão
Catarina no município de

Guaramirim.
A campanha foi realizada

pelo programa Na Geral

104,9 FM, da rádio Ptó

Guaramirim, apresentado
peloslocutores Oséias Martin
e Josiel Gomes Ferreira aos

sábados, das 13h30 às 15

horas.

Em parceria com o

Corpo de Bombeiros

Voluntários de Guaramirim,
que cedeu o veículo da

entidade para a coleta, os

locutores da rádio, bombeiros

Pedagoga dá continuidade
aos projetos da Gerei deJS
]ARAGuA DO SUL -

Desde o dia 02 de abril a

Gerei - Gerência de

Educação e Inovação está
sendo administrada pela
pedagogaDeni Rateke, ex
diretora de assistência ao

educando, uma rami

ficação da Gerei. Deni é

pós-graduada em interdis

ciplinaridade e trabalha
com educação há 24 anos

nas escolas do estado.
Deni assumiu por

indicação da bancada de
líderes governistas do
PMDB substituindo Maria

,:,,'Salete Patrício dos Santos

que saiu para concorrer a

uma vaga no legislativo
municipal.

De acordo com a

pedagoga não será difícil
administrar a gerência uma
vez que os trabalhos nas

escola� estão em anda
mento, "Trabalhamos de
acordo com os projetos da
secretaria estadual. Con
tamos também com três

diretorias, a de adminis
tração, de assistência ao

,! educando e de ensino o que
nosp

.

ernute uma segurança
nas decisões", avalia Deni.

Além dos projetos
estruturantes, de apoio aos

professores e gestores Deni
deve apresentar à Secretaria

de Desenvolvimento Re

gional o projeto "Gerei nas
Escolas", que passaria a

maior parte do tempo nas

escolas da região. "Seria
uma espécie de gerência
itine-rante, onde ao invés

dos professores irem até a

Gerei, nós vamos às escolas
verificar os trabalhos,
escutar os professores,
dando apoio tanto na parte
pedagógica. como finan

ceira", destaca Deni. A

região da Gerei de Jaraguá
do Sul administra hoje 32

escolas dos cinco mu

nicípios (Corupá, Jaraguá
do Sul, Massaranduba,
Schroeder e Guaramirim)
com cerca de 26 rr{jl alunos
e 510 professores ACT's e

450 efetivos.

Ontem a tarde a secre

tária Niura Demarchi dos

Santos, da SDR (Secretaria
de Desenvolvimento Re

gional) fez a ofi

cialização da posse de
Deni frente à Gerência
de Educação e Inovação.
"A Deni é uma pessoa
muito competente e

tenho certeza fará um

ótimo trabalho e tem

todo o apoio da

Secretaria Regional",
finaliza Niura.

(CELlCE GIRP;RDI)

Locutores responsáveis pela Campanha satisfeitos com o resultado obtido

no município e o resultado

superou as expectativas dos

organizadores. "Os guarami
renses mostraram-se bastante

solidários abraçando esta

.aguardam novas doações que
podem ser entregues na sede
da entidade, na Rua 28 de

Agosto.
O locutor Martin explica

que a campanha para as

vítimas do Catarina foi inédita

produtos de limpeza e roupas.
No total foram obtidos

e outros voluntários percor- quase meia tonelada de

reram o centro dá cidade e donativos que serão encami-

também os bairros Corticeira, nhados às vítimas do Catarina
Bananal do Sul e Guamiran- na próxima semana. En-

ga arrecadando alimentos, quanto isso, os bombeiros

Sesc oferece cursopara formação deContadores deHistória
idéia", declara.

,

(CAROLINA TOMASELLI)

]ARAGuA DO SUL .:

Contar histórias é muito

mais do que expressar um

conjunto de palavras. É
uma arte que une pessoas
e que é muito mais antiga
do que se imagina: todo
conhecimento adquirido
no passado pelos grupos
humanos vinha dessa

prática. Passada de geração
em geração através da

oralidade, a contação de
histórias mantém vivos

costumes, valores e mitos

através dos temp.os.
Valorizando essa forma
tão antiga de se fazer arte,
o Serviço Social do
Comércio (SESC) de Santa
Catarina realiza o curso de

Segundo Celso Sisto,
um dos ministrantes do

curso, a prática de contar

histórias é de fundamental

importância porque
possibilita o ressurgimento

-

da figura do contador. "É
ele que propicia o diálogo
entre o passado e o pre
sente, entre a cultura

erudita e a popular. Enfim,
o contador tem o poder
de promover' a solidarie
dade que as histórias
transmitem ao juntar pes
soas para ouvi-las",
ressalta.

Segundo Sisto, as

histórias também podem
ajudar o cor1Pato entre pais
e filhos. "Quando um pai,

história também incentiva

o hábito da leitura e da

escrita. Contar histórias
também pode ser um

importante aliado no

momento em que a criança
precisa entender concei

tos", explica Sisto.

O curso terá carga
horária total de 60 horas/
aula, divididas em cinco

etapas. São disponibili
zadas 30 vagas por turma.
Na unidade do SESC de

J araguá do Sul será

oferecido o curso Básico

a partir dos dias 07 e 08

de maio (primeira etapa).
Em cada etapa do nível

básico são trabalhados

conteúdos como conceitos

básicos, ele�entos de

narração, efeitos sonoros,

resumo e compreensão da

história e diversas outras

questões. A última etapa
culmina em um evento que

--- ------------- --- - ._-_.__ ... __ ._.

conta com a apresentação
dos alunos no maior

número de espaços

possíveis como hospitais,
creches, asilos e presídios.
Já o nível Intermediário

trata de temas relacionados
ao estudo e leitura de

textos, bem como abor
dagem de narrativas sob o

ponto de vista literário,
psicológico, antropológico
e sociológico. Cada aluno,
ao final do curso; apresenta
um espetáculo-aula com

duração entre 30 e 45

minuros.

'Os interessados em

adquirir informações sobre
inscrição e demais conteú

dos trabalhados em cada

etapa, bem como datas,
horários e valores, devem
entrar em contato com a

unidade do SESC Jaraguá
do Sul através do telefone

(47) 371-9177.

"Formação de Conta-i . que passa muito tempo
dores de His tória", que longe do filho, tira dez
acontece em diversas'
cidades do Estado, nos

minutos .para contar uma

história, ele compensa uma
boa parte da falta que faz

à criança. Além disso, a

e Interrne-

�FellowslV� � o' 10M A S

Rua Domingos da Nova, in • Jaraguá do Sul.
Fone (47)275-3475. E-mail: fellows@netuno.com.br
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Por Franciene Fagundes
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AN IVERSÁRIO�
�����========�I

Ciane
Scnulz

'i7Fríi lEIa Roae
Narina Krenke
Julien Júnior Nunes da Silva
Lucas Matheus Leal
Ana Beatriz Leal
Frederico Mayer .

Alfredo Hanemann Neto
Fernando Francisco G rim
Marlene Schmidt
Denis Marquardt
Fátima Marilei Ciconeti
Sandro Bartel

Dia 5, comemorou mais um

ano de vida, Cleide C. Pedri.
Parabéns e fel i-cidades são os

votos da tia Alzira, Rogério,
Sérgio e família.

Vem aí ala Festa \\ Los

Bizeiros", na Notre dia 15

de maio. Fique de olho, pois
mais próximo da data mais

informações da festa.

CONEJAS
A comunidade Negra de

Jaraguá do Sul, CON EJAS,
convida a todos para
participar do primeiro
encontro de Pagodei ros de

Jaraguá do Sul, que
acontecerá neste sábado, dia
17, no Parque Muni-cipal de
Eventos, a partir das 21

horas.

FESTA
Acontece no próximo
sábado, dia 24, Goah - A

Festa, na sede Campestri
Diana, em Guáramirim, com
início às 23 horas. Na boate
DJ Caverna e na área
externa (piscina) ani-mação
com a Banda Os Caras.

Ingressos ante-cipados:
feminino R$ 5,00 e

masculino R$ 10,00.

SHOW
Será na próxima terça-feira,
dia 20, véspera de feriado,
Show com a Banda Reação

_ em Cadeia, no Big Bowlling.
Não percam!

No dia 15, acontece a

reabertura do Big Bowlling
a partir das 23 horas. .Na
Boate DJs Murphy e Antony
e no Bar Banda Tiaveya e

DJ Xalinho.

OTRE
Show nacional com Banda
Bide ouBalde, na Notre nes

te sábado, d ia 17. Sensação
por três .anos no Planeta
Atlântida. Início as 23 horas.

Ingressos antecipados' a R$
10,00.

CENTERSOM

•
Cd's - DVD's - ACESSÓRIOS PARA SOM

Av. Mal. Deodoro,406-Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

• Cola grau em Administração pela Unerj,
no dia 16, Solange Wolf. Sucesso e

felicidades deseja a tia Alzira e familiares

• Oaiana Kaiser cola grau em

administração e marketinq no dia 16.
Parabénsda mãe Leonora e o irmão
Valdir

• A Orientadora Educacional Lenir Fátima
Muller Bogo aniversaria no dia Jl, seu
esposo, Engenheiro Civil Euclides Adilson

Bogo, lhe deseja muitas felicidades

•

• Cola grau no dia 17,
na faculdade de
Turismo, Patrícia
Barbosa Reeck. Seus

pais, irmãos, sobrinho
e amigos desejam
felicidades e sucesso

• Claudemir Ruedieger está de aniversário

hoje, dia 13. Quem lhe deseja muita '

saúde e felicidades é a mana Eleni e o

cunhado Laércio. "Você merece ser muito
feliz"

• Ernestina Outra Fernandes
visitou o Museu em 31/3
por motivo da exposição
alusiva a emancipação .

política de Jaraguá do Sul.
Ela casou em 1934, no
ano da emancipação.
Nasceu em 1910 em ttaiaí;
ainda criança veio a

Jaraguá do Sul
I

12L4
Ga6�r�le�I�L�oa�n�S�c�n�io�c�n�e;=�==
Marta Maria S. Pfiffer
Doraci L. Braun
Salete Formigari
Denny Cristian Schwartz
Lurdes Modro
Julito Friedemann
Marlene Herrmann
Leda Mara Ohf

H ilmar Ru ens Hertel
Zuleica Schramm
Maria Julia Leal
Acir Oechsler
Vanilda Dalprá Petry
Maria Valnaide Garcia
César Pradi Floriani
Ingrid Nascida S iewerdt

Iso de Lenzi
Verônica Winter
Maicom Luiz Brás
Talina Machado
Michelle Michels
H ilda Pedrotti Wintrich
Georgia Mariah Rossweller
Angélica M. De Avila
Eduardo Baumann
Pedro Paulo Morais Cardoso
J uraci Satler
Regilene Hinsching

15,t4��;;::=======::;1Aoífio �6uae
Rosicléia L. Demathe
Junilto Dalpiaz
Eliakim Augusto Pieper
Eduardo Reckziegel·
Ricardo Reckziegel
Diogo Kersting
Rolf Hedler
8Lidolfo Szirkowski
Edio Tomaselli
Caetano C. Pedri
C ristopher Eduardo da Cruz
Dayane Pasold
Cleiton Schulle

16/4
Graciosa Bortol1ni
Morgana Maiochi
Teresa Saplinski
Valdir Bertoldi
Márciane Hamburg
Reqis Hamburg
Amadeu 'Gadotti
Fabiana Karsten
Daniel Carlos Steinert
Raulino Esbisteskoski
Analí Thaís Wintrich
Enoc de Souza - Formiga
Werner Stahl
Miria Rodemel
Afonso Piazera Neto
Roberta Caroline Küster
Veronicia Maria B. Torri
Irma Goulart
Sandra Silvete Schroeder. Bruch

Luiz Carlos inter
Jocelei Ropelato
Maura Sebastiana Besen
Laurinda Dalpra Tomazelli
Kelly Thais Ehlert \

Marco Augusto Por Deus de Paula
Alire José Bertoldi
Silvia Regina T. Kita
Mario Soares Pereira
N ilton Engelmann
Francisco Assis Réus
Anderson dos Santos
Oliana da Fonseca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POREGON L. JAGNOW
HISTÓRIA ÇORREIODOPOVO 9

Mais uma vez

CONFIRA A HISTÓRIA

solicitamos aos nossos

leitores nos ajudarem a

identificar mais uma foto

de nosso acervo

fotográfico. Na verdade, o
.Arquivo Histórico

Municipal tinha' uma

centenas de imagens ainda
não identificadas ou

identificadas apenas

parcialmente. Com a ajuda
de 'nossos leitores,
conseguimos identificar

muitas destas fotos e a

outras acrescentar detalhes.

Acreditamos que é um

legado importante que,
todos nós podemos deixar
para nossos ftlhos. Quem
quiser colaborar pode
entrar em contato com a

redação do jornal, ou ainda
na Fundação Cultural pelo
telefone 275 1300.

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

,

'.i1'Histórià de r:ossa gente nãopodeficar só na saudade". O passado só é importante se seu tempofoi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 16 ANOS

Em 1988, o Grupo Nascente de Tradições Germânicas de

Jaraguá do Sul, com vinte e dois integrantes realizava nas tardes de

domingo, no Salão d� Comunidade Evangélica Luterana os seus

ensaios. O grupo já tinha seis números prontos e devia estrear na

abertura da Conferência Distrital do Rotaract Club, no mês de julho,
em J araguá do Sul e, .dias após apresentava-se oficialmente à

comunidade no parque Agropecuário, no palco da 3' Amostra
Agropecuária. Dirigido porAlbertina Junkes e Carlos Cezar Hoffmann,
o grupo participava como observador, de um encontro de grupos
folclóricos na cidade gaúcha de Campo Bom. Os trajes, em estilo
Alemão legítimo era doado pela Malwee.

Uma nova comunidade da Paróquia SãÇ) Sebastião era inaugurada.
Era a Comunidade Nossa Rainha da Paz, no bairro Vila Niva, com o

desenvolvimento de um programa que iniciaria às 9 horas, com uma

procissão a partir do posto Mime na qual era carregada a Cruz até o
,

local onde seria a futura Capela e, celebrada a primeira missa. A nova

Comunidade abrangia um universo calculado em 800 famílias. A
. primeira diretoria tinha na presidência Norlerto Ant�nio Marangoni,
vice presidente Horácio Tecila, 1 ° e' 2° Tesoureiros Adelino Holler e

Oswaldo Grossklags e Alveni dos Santos.
\ ,''1

,HÁ 4 ANOS

Em 2000, aconteciam reconhecimentos a dois industriais
,

faraguaenses, que repercutia favoravelmente na cidade e no Estado: o
industrial Wander Weege ( Malwee Malhas) era homenageado pela CNI

(Confederação Nacional-da Indústria) com a Ordem do Mérito Industrial,
maior da entidade, e o empresário Eggon Joã? da Silva (Grupo Weg) recebia
o Prêmio Mérito Industrial, concedido pela Fiesc (Federação das Industrias

do Estado de Santa Catarina.)
Gerentes das agências bancárias do .município reuniam-se na Câmara de

Vereadores, para discutir o projeto 'em 15 minutos' o tempo, máximo de
atendimento a um cliente de 15 para 30 minutos o prazo máximo, e uma

'hora nós dias de pico (pagamentos). O projeto era de autoria 'dos vereadores
Carione Pavanello eElisabetMatedi ejá se encontravaem análise naComissão

de Legislação e Justiça, aexemplo de identica proposta inspirada numprojeto
da Prefeitura de Blumenau, com objetivo de acabar com as longas filas nas

agências bancárias e com demora no atendimento.

�Fellowst'/·�DIQMAS
.��tdl�i:'::ja.i1!,�t.j_

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul •

Fone (47)275-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.br

,

CURSO PREPARATORIO
� .

\

A

r PARA EXAME, DE PROFICIENCIA
\

INíCIO 12/04/04 • MATRíCULAS ABERTAS· VAGAS LIMITADAS
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NÚMEROS: EM 11 ACIDENTES, IS PESSOAS FICARAM FERIDAS NESTE FINAL DE SEMANA

PRE diz que feriadão de
Páscoa foi tranqüilo na região
JARAGUA DO SUL -

"Tivemos um feriado

tranqüilo no trânsito das

rodovias estaduais da

região". Com essas pa
lavras, o sub-tenente da
Polícia Rodoviária Esta

dual, Amilton Nazário,
definiu a Operação
Páscoa em nossas es

tradas. "Nenhuma morte

foi registrada nas ro-

dovias em que atuamos",
diz.

A operação teve início
na quinta-feira, 8, e

terminou na noite de
ontem. A PRE de Blu

menau, registrou 11

acidentes neste feriadão,
totalizando 15 feridos.
Nazário ainda salienta

que muitas multas foram

aplicadas, a maioria delas

por ultrapassagem em

lugar proibido. "Das 61

infrações, 21 foram para
ultrapassagens perigosas e

sete onde o passageiro
estava sem o cinto de

segurança", explica.
Nazário se diz sa

tisfeito com a operação e

que a consciência dos
motoristas vêm mu

dando com o tempo. Um

exemplo disso é que a

PRE não multou nenhum
veículo que estivesse com

a velocidade 20% acima
da permitida.

Até a noite de

domingo, oito mortes

foram registradas nas

rodovias de Santa Ca

tarina, sendo cinco em

rodovias estaduais e três em
federais. (JP)

Elite deve voltar à Davis após sucesso de 'boicote
SAo. PAULO o

boicote dos principais
tenistas do Brasil deu'
resultado e o País foi
derrotado pelo Paraguai
no duelo, pela zona

americana da Copa Davis
no último fim de semana.

O objetivo de Gustavo

Kuerten, André Sá, Flávio
Saretta e Ricardo Mello

era mos-trar que o esporte
não evoluiu e pediram
mu-danças no comando

da Confederação Brasi
leira de Tênis. Pressionado,
o presidente Nelson

Nastás já havia marcado,
antes dos jogos, eleições
para maio.

O time brasileiro

precisa agora de uma

vitória contra a Venezuela
em julho para se manter

na zona americana. Caso

perca, cairá para a

Terceira Divisão. Porém,
para este duelo, deverá ter
força máxima, já que o

p lei to (que rftudará o

presidente da entidade)
acontecerá antes do

confronto diante dos

venezuelanos. "Só

queremos deixar claro

que, se ele (Nelson
Nastás) sair, a gente joga
na hora", confirma

Saretta.

A elite do tênis brasi
leiro viu seus colegas
Marcos Daniel,Júlio Silva,

Josh Goff e Alexandre
Simoni sucumbirem dian
te do inexpressivo Para

guai. Agora voltarão com

Nastás longe do poder. O
capitão Carlos Cha

balgoity já entregou o

cargo, pois foi chamado
às pressas, pelo atual

presidente após a

conturbada saída de Jaime
Oncins (que nem chegou
'a' trabalhar) e sabe que
dificilmente seria mantido.
Os tenistas devem esco

lher a nova comissão.

técnica, segundo o diri

gente.
A vitória política, além

de mudar os rumos do
tênis brasileiro, satisfaz:

Guga pessoalmente, já que
o principal tenista do País,
pretende ver um membro
de sua família (o irmão
Rafael Kuerten é o favorito)
ou o atual presidente da

Federação Catarinense,
Jorge Lacerda da Rosa, no
comando da Confederação
Brasileira de Tênis.

A colocação dos
venezuelanos no ranking
deixa os brasileiros'mais

tranqüilos para os

confrontos de 16 a 18 de

julho, em Caracas. O

principal tenista do país,
KeplerOrellana, é o 362" do
ranking. Os jogos devem
acontecer em piso rápido,
favorito dos donos da casa.

Brasil leva dois ouros no Pré-Olimpico de boxe
RIO DE JANEIRO - O

Brasil conseguiu dois título
no Pré-Olímpico de Boxe,
que foi disputado no

Riocentro, zona oeste do
Rio de Janeiro. O meio

pesado Washington Silva
venceu o canadense Trevor
Stewardson por 26 a 14 e

ficou com a medalha de

ouro. Já o peso leve Myke
Carvalho foi campeão de
sua categoria ao vencer o

colombiano Jose Mos

quera por 22 a 21.

Depois de perder no
primeiro round por 4 a 3,
Washington se impôs nos

rounds seguintes e acabou

vencendo por facilidade.
No último round, ele

ainda foi ajudado por, ter
recebido um golpe baixo

do canadense, que acabou

perdendo dois pontos pela
imprudência.

A vitória de Washing
ton, acabou vingando as

duas derrotas do Brasil

para o Canadá nas outras

duas finais disputadas neste
domingo. Edvaldo de
Oliveira perdeu por 19 a

9 para Benoit Gaudet na

categoria leve e'Glaucélio
Abreu foi derrotado por
Jean Pascal por 30 a 12 na

decisão entre os médios.

Já Myke Carvalho teve

que suar muito para ficar

com a vitória. Ele come

çou perdendo nos dois

primeiros rounds por 12

a lO, mas conseguiu virar
o resultado no terceiro (18
a 17). A vitória só foi

garantida no último soco,
momentos antes de o

gongo soar no quarto e

último round, com um

gancho de esquerda, que
valeu o placar de 22 a 21.

O brasileiro reconhe

ceu que não esperava uma
luta tão difícil contra o

colombiano. "Eu pensei

que teria facilidade, pois já
havia derrotado os adver
sários mais difíceis da chave
em lutas anteriores. Tive

que virar o placar na raça

para ficar com o título, que
vai servir como uma

grande motivação para a

disputa da Olimpíada",
afirmou o pugilista.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 553

04 - 43 - 46 - 53 - 54 - 58

Lolomania
concurso: 407

05 - 06 - 07 - 10- 15 - 24 -

29 - 34 - 40 - 44 45 - 72 -

74 - 75 - 87 - 89 - 93 - 94-
98 - 99

Quina
concurso: 1285

19 - 34 - 58 - 60 - 72

Loteria Federal
concurso 03824

1 ° prêmio 42,122 '

2° prêmio 72,691
3° prêmio 18,917
4° prêmio 59,196

5° prêmio 09,965

Chegou o dia em que a

BAR perturba a Williams.
A nova e supostamente
'revolucionária asa traseira

da equipe inglesa, proibida
semana passada pela FIA,
teria sido deriunciada à

entidade pela Williams,
segundo reportagem
publicada no fim de sema

na pelo jornal "Sunday
Mirrar".

De acordo com a

publicação, a Williams fez
uma queixa formal à

entidade, que considerou
correta a reclamação e

proibiu seu uso. A asa teria

o que os especialistas estão
chamando de um "terceiro

elemento", que renderia ao
time um ganho na luta para
se aproximar da Ferrari.

Williams teria denunciado
irregularidade na asa daBAR

A BAR argumenta que
não h á um terceiro
elemento, mas sim algumas
guias que funcionam como
"cata-ventos" e ficam
presas ao segundo elemen,
to da asa. Isso daria ao

time "downforce" e

aderência extras que repre,
sentariam uma evolução
significativa para circuitos
como os de Montecarlo e

Budapeste.
''A Williams não pode

aceitar que alguém tire

van�agens de certas

situações, mesmo que seja
apenas por uma corrida",
teria dito uma fonte da

equipe ao "SundayMirror"
"Com o tempo, estaria feito

urn estrago pelo uso de algo
ilegal", completou.

FALECIMENTOS
Faleceu às 14;00 horas de 8/4, o senhor Antonio

Ribeiro, deixando enlutados a esposa, filhos, sogra,

sogro, irmãos, cunhados e demais parentes e amigos,
O sepultamento foi realizado no dia 9/4 às 17:00, saindo

do féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para o cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 7:00 horas de 10/4 o senhor Davi Pereira

da Rosa, com idade de 41 anos, deixando enlutados

urna filha, seus'pais, irmãos, cunhados e demais parentes
e amigos, O sepultamento foi realizado no dia 11/4 às

9:00, saíndo do féretro da Capela Mortuária de Nereu

Ramos seguindo para o Cemitério Nereu Ramos.

Faleceu às 7:15 de 10/4 a senhora Cecilia Kopp
Rowe com idade de 74 anos, deixando enlutados duas �
filhas, um filho, dez netos, quatro bisnetos, dois genros,
urna nora e demais parentes. e amigos. O sepultamento
foi realizado no dia 11/4 às 9:00 saindo do féretro da

residência do seu genro Sr. Werno Raash no Rio da �
Luz, seguindo para o Cemitério Rio da Luz 1°. t

Faleceu às 17:45 horas de 9/4 a senhora Maria

Reinert Zimerman com idade de 83 anos, deixando

enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado no dia

10/4 às 16:00, saíndo do féretro da sua residência

seguindo para o Cemitério.Municipal do centro.

Faleceu às 8:00 horas de 11/4 o senhor Alcides

Nascimento com idade de 38 anos deixando enlutados

esposa, dois filhos, irmãos e demais amigos e parçntes.O
sepultamento foi realizado ontem às 10:00 saíndo do

féretro da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

seguindo para o Cemitério do Centro.
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SOCIEDADE ESPORTIVA

E

RECREATIVA VIERENSE

Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam
convocados todos os sócios

Patrimoniais da Sociedade Vierense,
a fim de reunirem em Assembléia

Geral Ordinária, em sua sede social

sito � Rua Dona Matilde, 201, nesta
cidade, no próximo dia 27 de Abril

de 2004 às 19:00 hotas em primeira
convocação e/ou às 19:30 horas em

segunda e última convocação com

qualquer número de sócios presentes,
para tratarem da seguinte

Ordem do dia:

1 - Prestação de contas referente o

ano de 2003
2 - Eleição do Conselho Deliberativo

para Biênio 2004/2006
3 - Assuntos Gerais

ANTÔNIO BERNS

PRESIDENTE

!.cademias '

COrpO &Mente
�--

fE&iJ[JJJj][1J]f1jJJ]]] ,

B!JJ1Jf!IIItHlEJjUI1"tm

4J�
úIf)ffIIII]fPfIIfIDú1Em�G
�fD[JJJEtItHm{[fillJi1/

®J[íJt!11i1 IEIií 131IlJI_
�IDlti)umt1OOIl:tlliIl

AV. auVuo VAhW. 44
CENTRO • CIP 89212 000

'(47) 275.0351','
R. PROF. ANTÔ.dO ,ESTANISLAU
AYRO&O, 78S • "OVA BRASluA

(47) 371.9659

ESPORTE
espórte@jornalcorrelodopovo.com.br

I MARCAÇÃO: MAIS UMA VEZ, A EQUIPE DE JARAGUÁ ENFRENTARÁ UM TIME RECUADO

Malwee enfrenta o Seara
esta noite no Wolígang Weege

que precisamos aprimorar com sete pontos, dois a

e a finalização, pois estamos menos que a Anjo Futsal, tem um jogo a menos. (JP)

Atletas de Jaraguá do Sul trazem troféus de travessia

]ARAGuA DO SUL -

Depois do empate em 1 x

1 com o Joinville, a equipe
de Jaraguá do Sul enfrenta

hoje a equipe de Seara, pela
Divisão Especial do

Campeonato Estadual. A

partida da última quinta
feira foi, de muita

marcação, onde o placar
foi definido no primeiro
minuto de jogo. O capitão
da Malwee James, diz que
a equipe se comportou
bem taticamente, seguindo
à risca o que foi preparado
durante a semana. "O

jogo foi pegado, e o

empate foi bem recebido,
pois conhecemos as

.qua lidade da equipe
joinvillense", diz.

Para o jogo desta noite,
a equipe de Jaraguá rnais

]ARAGUA DO SUL - 14

atletas da Academia

Impulso participaram,
neste .final de semana, da

6a e última etapa do
Circuito Mercosul de

Travessias, na Costa da

Lagoa, em Florianópolis.
O percurso da prova foi
de 2.400 metros e três

atletas trouxeram me.da
lhas para Jaraguá do Sul.

Juliano Prim ficou em

oitavo lugar, na categoria
Tainha. José Carlos

Fagundes ficou em nono

na categoria Robalo e

Marlise Klernann, sexto
lugar na categoria 40+.
Com o encerramento da

ogo

Equipe pretende.alcançar a Anjo na liderança do futsal

uma vez espera um time

recuado que venha jogar
no contra-ataque. "A

maioria das equipes que,
vêm jogar aqui' se com

portam dessa maneira. O

conseguindo criar as opor
tunidades, é preciso apro
veitá-las", salienta o ca

pitão.
A Malwee está em

segundo lugar na tabela,

Divulgação

competição, a organização Juliano Prim�onquista oitavo lugar em sua categoria
do circuito distribuiu categoria. classificação geral, com
troféus para os dez

__

A Academia trouxe Marlise Kle-mann fitando

melhores atletas de cada quatro troféus na em terceiro lugar na

AProvíI1cia Marista do Brasil Cen.ro-Sul vai promover a quinta edição do JOMAFUS (Jogos Maristas de Funcionários) entre os

dias 23 e 25 de abril, no ginásio de espectes e dependências do Colégio Marista de Criciúma. O evento tem por finalidade fortalecer

li a•• iizade, a integração, a sociabilidade e incentivar a Psática esportiva, COn:10 atividade de lazer, imprescindível para a formação
integral do homem na sociedade contemporânea.
Serão disputadas asmodalidades de futebol suíço, voleibol feminino, tênis demesamas�ulino e 'feminino, truco(livre), canastra(livre),
dominó livre) e recreativamista. O Colégio Marista São Lús será representado por todas as modalidades.

"Como na edição passada iremos participar integralmente do ]omafus c estamos realizando treinos semanais com nossos

professores-atletas", destaca Cláudio Tubbs, coordenador de esportes do Colégio,
O]omafus é aberto somente para funcionários, professores e irmãos, Jcgu1annente vinculados a um estabelecimento de

ensino ou obra social ]\farista.' " ': '

,
'

'

"

,

'

Colégios Maristas realizam
jogos de funcionários
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de Criciúma. A eqUIpe
esperar conseguir a vitória,
para- que possam estar

,

motivados para os jogos
que irão disputar no Rio

Grande do Sul pela Liga.
O primeiro desafio será na

quinta-feira contra o

Carlos Barbosa e o

segundo no sábado, contra
o Atlântico. "São dois

adversários difíceis, mas

precisamos conquistar os

melhores resultados pos
síveis, para melhorarmos

nossa situação na tabela",
conclui James. Atualmente,
a Malwee ocupa o oitavo

lugar na tabela, com oito

pontos marcados, exata
mente ametade dos pontos
da Ulbra, que é a líder. A

equipe de Jaraguá do Sul

categoria 40+; José
Carlos Fagundes, quarto
na Robalo (17/19anos);
Marco Antônio Delgado,
sétimo na Bonito (50+) e

Raquel Cristine Mayer,
décimo na Manjuva (131
14 anos). Com isso, a

Impulso ficou em 130

lugar na competição,
onde participaram mais

Je 150 clubes de todo

país. Nos próximos dias

23 e 24 de abril, a

Academia estará promo
vendo a 1 a Maratona de

Natação 24 Horas. O

evento é inédito emJaraguá
do Sul e consiste em nadar

24 horas em forma de

revezamento a partir da

formação de quatro equipes.
O evento inicia às 18 horas

do dia 23 de abril.
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• PREMIAÇÃO: ENTREGA DOS TROFÉUS SERÁ REALIZADA NO PRÓXIMO'SÁBADO

Muita chuva na disputa do
título do tomeio de futebol suíço

"-

Debaixo de muita chuva, Vila Gold e Criciúma fazem a final no último sábado no torneio de futebol suíço
Marisol e terminou 1 x 1 no doisminutos parao témino da

tempo norma], Na cobrança partida, quando o Vità Gold

de pênaltis, o Posto Salo- fez o segundo gol e venceu,

mon venceu por 8 x 7, mas então, pelo placar de 2 x 1.

perdeu os pontos da partida Os artilheiros da com

por escalar um jogador petição foram Adilson (Vita
irregular na partida. Com Gold) e Vandinho (Bananas
isso, a Marisol ficou com a Hefier), com seis gols cada.

terceira colocação. O goleiro menos vazado foi

A final foi um jogo Carlos Frama, da Marisol,
muiio disputado, entre Vita que sofreu cinco gols du

Gold e Criciúma, no qual o rante toda a competição. ,

placar foi definido faltando A premiação será feita no

Lenzi conquista, o sétimo título nacional de jet ski

..

]ARAGUA DO SUL -

Debaixo de muita chuva, a
equipe da Vita Gold con

segue ,o título de campeã do
Torneio de Futebol Suíço da
Sociedade João Pessoa. Os

jogos finais ocorreram na

tarde de sábado, lP, e de-tiniu
os quatro primeiros
colocados da competição.

A primeira partida, que
definiu o terceiro lugar, foi
entre Posto Salomon e

]ARAGuA DO SUL - O
atleta jaraguaense Ales
sander Lenzi conquistou
seu sétimo título nacional
de Jet Ski, na categoria
Freestyle Profissional, neste
final de semana, na, cidade
de Boa Esperança (MG). Ele
conquistou o cam,-peonato
de forma invicta, com total

apoio da torcida local, após
o espetáculo que o piloto
protagonizou nas q�atro
baterias que disputou. Ele

apresentou várias manobras
novas e garantiu o título
nacional.

Lenzi viaja hoje para
Cuba, onde no próximo
final de semana começa a

disputar o campeonato da
União Internacional de
Motonáutica. O atleta tenta
o bicampeonato e também
se prepara para o Mundial,

que será em outubro, em
Lake Havasu, nos Es-tados

. Unidos.
Os campeões bra

sileiros de 2004 foram os

seguintes: categoria Ski
Stock - Tiago Souza, de
São Paulo (SP); Ru
nabout 1200 Stock

(subjudice) - Amílcar

Ribeiro, de Brasília (DF);
Ski Superstock - Lorenzo

Zaluski, de Porto Alegre
(RS); Sport Superstock -

Milton Bonato, de

www.kreisjr.com.br

Alexandre Bogo

próximo sábado, 17, nas

dependências da Sociedade.
O evento começa às 14 ho

ras, com shows e partidas
amistosas durante ii tarde,
terminando então com um

jantar dançante e baile do
Hawaii. As informações
sobre a festa podem ser con

seguidas através do telefone
370-2747.

(JULlMAR PIVATTO)

Piracicaba (SP); Runabout
800 Stock - Plínio Ranieri

Filho, São Paulo;
Runabout 1200

Superstock Célio
Vinícius (GO)� Freestyle
Amador - Bruno Jacob, de

Salvador (BA), Freestyle
Expert Everson

Prodocimo, de Curitiba

(PR) e Freestyle
'

Pro

fissional ,.. Alessander

Lenzi, de Jaraguá do Sul

(SC) ..

. CRICIÚMA: DIRETORIA CONFIRMA AMISTO
A diretoria do Criciúma confirmou nesl

segunda-feira a realização de um amistoso n

próxima quinta-feira contra o Avaí no Estádil
Ressacada,

.

em Florianópolis. O time o

prepara para a disputa do Campeonal
Brasileiro e sua estréia nesta competição ser'
no dia 22 de abril, quando visita o Vasco, e A

São Januário.

FIGUEIRENSE: EQUIPE GANHA REFORÇOS
O técnico do Figueirense, Dorival Júnior, vai

ganhar quatro reforços para a partida desll
.

domingo contra o Guarani no· Estádio
Orlando Scarpelli, em Elor ianópo lis, pei!
última rodada, do quadrangular final do

Campeonato Catarinense. Se vencer este jogo
o Figueirense conquista o título estadual.
Neste confronto, os zagueiros Cléber e Márcio
Goiano e o volante Carlos Alberto, qUf

cumpriram suspensão automática no empate
sem gols contra o Atlético Hermann

Aichiriger, têm retorno assegurado. Outro qUf
também volta é o lateral-esquerdo Filipe, qUf
estava servindo à Seleção Brasileira sub-20. OI

desfalques, porém, são o meia Sérgio Manoel
e o atacante Rodrigo, arnb o s com lesão
muscular e que são dúvidas inclusive para ao

primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro

ATLÉTICO: EQUIPE EMPATA EM O X O EM

CASA

Atlético e Figueirense não saíram do empate m
sem gols neste domingo, dia 11, no Estádio

w
Hermann Ai c'h i n g e r , em Ibirama, pela
penúltima rodada do quadrangular final do
Catarinense 2004. Com o resultado,o.
Figueira segue na liderança, com oito pontos,
e chega à última rodad� dependendo apenas
de uma vitória em casa, diante do Guarani,
O Atlético somou sete pontos. O time da casa

teve mais posse de bola' durant� o jogo, mas

foram os visitantes que criaram mais chances C

para marcar. De qualquer forma, a melhor

oportunidade foi do Atlético, no primeiro [

tempo. Após cobrança de escanteio de

Vanderson, o zagueiro Alex.cabcceou e Paulo
Sérgio salvou em cima da linha.
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