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PM leiloa carros

Ginásio Artur
hoje no

Muller

César Junkes

Aproximadamente 300 carros serão leiloados hoje, a partir das 8 horas da manhã. A PM informa que o leilão é
aberto ao público. PÁGINA 10

Instituído emNereu Ramos o
nono Conselho de Segurança

I ., .,

Conselho Comunitário. de Segurança deverá contribuir para redução de delitos na região
César Junkes

PÁGINA 9

Alexandre Buço

Presidente do PMOB de Corupá,
Herrmann Suesembach, diz que o

candidato a prefeito pelo partido
será definido a partir de uma

pesquisa com os filiados.

PÁGINA 3

Prefeitura realiza 2º Oficina
de Replanejamento para o

turismo deJaraguá do Sul
PÁGINA 9

Malwee joga hoje
contra Carlos Barbosa,
no Rio Grande do Sul

PÁGINA 12

CORAÇÃO DE AVENTUREIRA

Uma boa novidade para aqueles que
gostam de encarar aventuras radicais ou

precisam enfrentar terrenos acidentados
com freqüência é a L200 Savana, Além
do visual off road caprichado é recheada

.

de opcionais e detalhes exclusivos para
garantir aventuras com mais segurança
e conforto,

CLASSIMAIS VEÍCULOS
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Artigo�para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:
.wacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jomal se reserva o cireito
re sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e gramticais necessárias .

Quem deve explicações é
oPT

Fica difícil explicar um projeto para quem tem

dificuldade de entender. Estou me referindo ao projeto do

Transporte Coletivo Municipal e as insistentes "dúvidas"
do Presidente do PT de Guaramirim, uma pessoa que gosta
de confundir, como se verificou em recente episódio em

que foi desmascarado "ao vivo" pelo radialista Sérgio Perón,
em programa da Rádio RBN, quando não teve coragem de
se identificar pelo seu nome completo (conforme foi

registrado pela Coluna Observatório do AN Járaguá do dia
1.0 de Abril, com os títulos Fiasco 1 e Fiasco 2). Não
podemos levar em conta a opinião 'de pessoas que chegam
a este nível. O que nos importa esclarecer é que este projeto
atende o Planejamento Estratégico de Guaramirim,
elaborado em 1999, quando constatou-se que o Transporte
Col�tivo era uma das maiores deficiências da infra-estrutura
do município. O que a Administração considera relevante' é
a opinião de pessoas que pensam, como os empresários,
que participaram da reunião e avaliaram positivamente este

projeto. São pessoas que querem o desenvolvimento d()
nosso município. Reitero que temos um grande respeito pelo;
Poder Legislativo e, em momento algum, nos negamos' a
discutir o projeto e prestar esclarecimêntos aos vereadores,
Respeitaremos a decisão da câmara, quer ela seja fl!v��áVel
ou contrária à autorização do flnanciamento'rjurito ao

BNDES. O que não podemos ',ádmitir são atitudes de

pessoas como o senh'or Charles 't_,onghi, que ora fala �m
.

nome da Câmara de Vereadores, ora não tem coragem de se

identificar em programas de Rádio. Penso que o presidente
do PT deveria se preocupar em explicar a sociedade sobre
as mentiras que o PT pregou na campanha para eleger o
Presidente Lula e faz�r valer o que o partido sempre
apregoou a respeito da necessidade de ouvir a comunidade.
Mais uma vez ficou tudo no discurso, porque a sociedade
não foi consultada, por exemplo, na compra do avião

presidencial, no aumento e manutenção da CPMF, no
aumento da Cofins/PIS e Imposto de Renda e no reajuste
de apena� 1% concedido aos servidores no imo passado. O
PT precisa explicar por que agora é contra o Movimento

dos Sem Terra ao mesmo tempo em que se aliou aos

banqueiros e ao FMI e não cumpre a pro,messa de 'gerar 10
milhões de empregos? Aliás, criou mais 850 mil novos

desempregados desde que assumiu o governo. E o que dizer
da luta ferrenha do PT para impedir a abertura da CPI dos

bingos (do assessor Waldomiro Diniz) e a CPI de Santo
André (do prefeito 'Celso Daniel)? A propósito, como
assessor do deputado estadual Dionei da Silva; o presidente
do PT poderia informar qual benefício ele trouxe até hoje
para Guaramirim? Por fim, por que o PT, que agora está no
centro das decisões, não ouve a sociedade sobre qual deve
ser o valor do salário mínimo, tão criticado pelo partido
quando era oposição?
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VALÉRIO VERBINEM, PRESIDENTE DO PFL DE GUARAMIRIM
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Consciência Negra X oportunidad
,

'

rNão é fácil ser de
cor num país onde

tantos têm
descendência afro
brasileira mas

insistem em dizer

. ploradores. Uma sociedade 00

todos tenham, na prática, direit
e deveres iguais. Ter consciêi

negra significa compreendem
não basta ser negro mas gue
sinta necessidade de lutar coo

as discriminações raciais, soeirul
sexuais, onde quer qlle,
manifestem.

'

,

Os negros têm no dia 20

novembro a data para refle

e lembrar a '1�10rte de Zum

em 1665, o mai s imporut i

líder dos quilombos a

Palmares, que representou
maior e mais importar
comunidade de escrav

fugidos nas Américas, co,

uma população estimada
mais 30 mil. Deve�se lemb

Foi instituída oficialmente no

mês passado a Conejas -

Comunidade Negra de jaraguá
do Sul, uma segunda entidade

organizada para reunião e difusão
da tradição afro-brasileira. Numa
ciy!adê' .c':>Qde apenas cinco por• v :

C -

cento da população é formada
,I "\. ;,';" ..",

,

, •

por:nygros/ torna-se necessario

forrnár grupos que lutem e

des:envolvam eventos tanto

culturais como esportivos em

memória da raça.
A diferença deste grupo que

existe desde 1998, é não olhar

para trás lembrando dos anos de
sofrimento. Segundo seu

presidente a intenção é continuar
a luta na ânsia de conquistas;

I sejam elas no campo profissional,
que ainda há tantas diferenças, no
estudo, com a inserção de mais

negros nas universidades e na'

sociedade mesmo, fazendo com

que as pessoas recebam a pessoa
de cor sem olhar com desdém,
pois ato como este é retrógrado
e totalmente sem nexo.

A consciência negrà deve ser

modificada a cpmeçar pelo
próprio negro. UI_ll dos grandes
[»roblemas sã<9.o,s séculos de

discriminação, preconceito e

sentimento de inferibdd�de na

qual o negro passou. Não é fácil

ser de cor num país onde tantos

_tê_m__ d_e_s_c_en_d_e_'n_c_i_a_a_tt_'o_-_b_ra_s_il_e_ir_a � ===1
Os textos e colunas assinados são" de resppnsabilida��s exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn',

que são brancos. _J
mas insistem em dizer que são

brancos.

Ter consciência negra significa
compreender ,que as diferenças
estão namelanina na pele, cabelo
pixaim, lábios carnudos e nariz

achatado, mas que essas

diferenças não significam
inferioridade. Ser negro não

significa defeito, significa apenas

pertencer a uma raça que não é da data sim, re-verenciar el

pior e nem melhor que outra, e líder que iniciou a batal
. .

ai contra o racismo, e que hojsrm.tgu•.
Ter consciência negra significa passados 339 anos, se

compreender que não se trata de r e p res e n tan te s con ti nua

passar da posição de explorados lu tan do na es perança
a exploradores e sim lutar, junto conquistar uma posição dig
com os demais oprimidos, na sociedade, lado-a-Iado cn

para fundar uma sociedade as mais distintas e igualmeo
sem explorados nem .ex-:

, belas raças.

ERRATA:1'3:.04. -:

O Jornal6611lU2tc)nO POVO errou na publicação da foto n

""1 '" ,\\\-,.t#'-\.� �t 'V:-,,", _
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.

dia 27 de máirçç ;ti,(�.6·9�uete sobre a modificação do transito

Barra do Rio Cerro. Foi'tolocadfl uma foto da comerciante Marlil

Gerent, ao invés da comerciante Luiza Figueiredo Risso.

Di reter-presidente:

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

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

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.
E-mails: comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IMPRESsAo: �RÁfICA E EDITORA CP LTDA.: Rua wallel�
Marquardt, L180 - C EP - 89259-700 - Cx. 19 - cE�

89251-970 Jaraquá do Sul se
.

9 rafi cacp@terra.com.br
Fone: 370�7919 / 370-0816
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CODEJAS
Subiu à tribuna na segunda-feira à noite, durante reunião

ordinária, o vereador Marcos Scarpato (PT), que pediu
vistas de dois projetos que se referem à manutenção e

modernização do processamento de dados e estradas

rápidas, e outro sobre tr�nsferência de recursos

financeiros para o Codejas. "E preciso esclarecer melhor

o valor do repasse pago pela Prefeitura de mais de R$
316.000,00". Scarpato solicitou ainda que "o presidente
da Codejas compareça à Câmara de Vereadores para
melhor esclarecer o destino e a aplicação deste dinheiro".

}
PEDIDO DE INFORMAÇÃO SOLICITA VALORES DAS MULTAS

O deputado Francisco de Assis Nunes encaminhou ao

Governo do Estado, através de Pedido de Informação,
um ofício requerendo que seja informado o endereço
eletrônico que está disponível o relatório detalhado da

arrecadação das multas de trânsito aplicadas nas

rodovias estaduais. Também solicita qual o número e a

data do Diário Oficial do Estado que apresenta o

relatório acima citado.
As questões exigidas estão dispostas na Lei n" 12.671,
da sua autoria, sancionada em 16 de outubro de 2003,
que dispõe sobre a divulgação dos valores das multas
de trânsito arrecadados nas rodovias estaduais ou sob

administração do Estado de Santa Catarina. Conforme
a lei, o Poder Executivo divulgará trimestralmente o

relatório no Diário Oficial do Estado e disponibilizará
para consultas na internet. O parlamentar questiona,
caso a lei não está esteja sendo efetivamente executada,
qual o motivo do não cumprimento; e qual a previsão
para iniciar as publicações na internet e no Diário
Oficial.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Atendendo a uma reivindicação do Gerente Executivo
do INSS em Joinville, Luiz Fernandes, o 'deputado
AdeJar Vieira encaminhou ofício ao ministro da
Previdência Social, Amir Francisco Lando, abordando
a necessidade de contratação de pessoal para suprir as

necessidades daquela Agência. A solicitação abrange
também as agências que fazem parte da gerência de

Joinville, e como não existe a possibilidade de realização
de concurso, o pedido aborda ampliação no número
de estagiários, sendo 40 de nível superior e 18 de nível

médio, totalizando 68 vagas.

PROJETO DE LEI
O vereado� do PT Evaldo João Junckes (Pupo) vai
apresentar novamente o Projeto de Lei que reduz o

reces,so parlamentar. Atualmente as férias dos

;ereadores são de 90 dias ao ano, a proposta de Pupo
e de que sejam de 45 dias.
O projeto foi apresentado à Câmara de Guaramirim
pela .

.

pnmelra vez em outubro de 2001. Na época, as

cOmiSSões responsáveis pelas análises o rejeitaram,
alegando inconstitucionalidade.

I CAMPANHA: EX-SECRETÁRIOS DEDICAM-SE ÀS CAMPANHAS ELEITORAIS PARA VEREADORES EM CORUPÁ

/Três

atendimen to 24 horas.

Priorizei o emprego,

?ando respaldo ao tu

rismo, industria, agri
cultura e comércio. Deixei

de fazer algumas pa
vimentações, mas en

tendemos que ter saúde e

salário para pagar as contas
e melhor do que rua

pavimentada", considera
Tamanini.

Questionado sobre a

possibilidade de dar

continuidade à carreira

pública, o prefeito argu
menta que depende das

propos tas que receber.

"Estou disposta a co

laborar com o Município,
principalmente com a

queles que sempre me'

..

� .

secretários exonerados
,

as eleições 2004

Tarnanini recebeu prêmio
assumiram os cargos dos

secretários exonerados

fazem parte do quadro,
respeitando o trabalho que
estava sendo feito, tam
bém por, uma questão de

economia", destaca.

Depois de oito anos na

avaliando a necessidade de administração pública: o
prefeito garante que as viços que eram necessários

próximas lideranças do nas áreas de saúde e

poder público vão educação, como o pronto

Quatronomes são cogitadospara cabeçade chapadoPMDB

CORUPÁ - Três se-

cretanos foram exo

nerados do cargo público
no final do mês passado
para poderem trabalhar na

campanha eleitoral deste
ano. A secretária de

Educação, Bernadete

Correa Hillbrech t, vai

concorrer à vereança,
cedendo a vaga para
Darce Rutzas; ,o secretário
da Saúde, Alceu Gilmar

Morette, vai concorrer a

vice ou vereador, dei

xando o cargo para Evclia
Artene Sell, e um dos

chefes de obra, Hermes
Dorival Radoens, também
deixou a função, mas até o

momento ninguém foi

empossado porque o

prefeito Luiz Carlos
Tamanini (PMDB) está

colocar outra pessoa no

determinado cargo. "To
das as pessoas que

Alexandre Bago

"prefeito empreendedor"
encontrar a prefeitura em

ótimas condições. "Um
das coisas que mais tra

balhamos neste período foi
na questão de emprego.
Buscamos apoiar a ins

talação de novas empresas

para melhorar a ar

recadação, trazendo ser-

Corupá - O PMDB, internas. A intenção dos

partido com o maior nú- pernedebistas é manter a

mero de filiados em aliança com o PFL, mas

Corupá, conta com quatro lançar chapa pura, indican-
nomes possíveis para con- do candidatos do PFL para
correr ao cargo de prefeito a vereança.
nas eleições deste ano - O presidente do PMDB
Kurt Linzmeyer, Alceu de Corupá, Herrmann
Gilmar Morette, Adelino Suesembach, destaca que
Hauffe e Herrmann Sue- será realizada uma pesquisa
sembach.No final deste mês para analisar não apenas os

será realizada uma reunião nomes mais fortes do
determinante para apre- partido, mas quais a

sentar os nomes dos comunidade mais rejeita,
candidatos para prefeito e para então definirem os

vice, além de avaliarem as nomes. "E� não é uma

coligações. Antes disso, os decisão isolada da diretoria,
quatro pré-candidatos 'Vamos consultar todos os

manterão conversações para--filiados para que eles
entrarem num consen-so também opinem. De

para que não seja necessária
.

qualquer, 'forma, não

a realização de eleições faremos prévias", garante

Suesembach, que diz estar

preparado para liderar o

poder executivo, pois dispõe
de cinco anos de experiência .

no legislativo. "Também tive

oportunidade de trabalhar
como secretário da pre
feitura antes mesmo de ser

vereador", diz.
Um dos nomes fortes

para candidato a prefeito é
.

do empresário Kurt Linz

meyer, que conta com apoio
de Tamanini e do vice

prefeito. "Meu nome não vai
às convenções, quero apenas
que haja uma homologação.
Na minha opinião, não

haverão prévias porque o

partido não está dividido,
vamos manter a união do

PMDB", enfatiza o em-

I
I

, I

apoiaram", diz, não des

cartando uma possível
vaga como secretário da

prefeitura no próximo
mandato.

(FABIANE RIBAS)

presário,
Diferente das eleições de

2000, os líderes do PMDB .

frisam que estão mantendo
contato com outros

partidos (pSDB e PT) para
que a campanha deste ano

seja realizada de forma

civilizada. "Não queremos
baixaria, nem violência como
nas últimas eleições", diz
SuesC:lp1?_�c.b: (��>,

MR.
MICRO
�'

mr.jgs@lerra.com.br
l!lllll "tt�I1,,�do I)Clrll�lIschL 5,40j

Uma Transportadora de Vidas.

Lazer .. Turismo .. Fi'etamento

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.CAPACITAÇÃO: APEVI E SEBRAE PROMOVEM CURSO PARA CAPACITAR FUTUROS EMPREENDEDORES

Jucesc registra maior número
de cancelamento de empresas

]ARAGUÁ DO SUL - A
crrs e econômica tem

dificultado a criação de
novas empresas e facilitado
o fechamento. Dados da

Jucesc Ounta Comercial do
Estado de Santa Catarina),
indicam que nos três

primeiros meses deste ano,
48 empresas formalizaram
o encerramento, em

Jaraguá do SuL Nos dois
últimos anos, aconteceram

369 destratas ao todo,
sendo 196 em 2002 e 173
em 2003. Por outro lado,
a abertura de novos

empreendimentos tem

mantido a média. Em

2002, foram constituídas
106 empresas entre os

meses de janeiro e março;
em 2003, 100, e em 2004,
109 firmas foram cadas

tradas, no mesmo período.
O acréscimo do mo

vimento 'na Jucesc para o

cancelamento de firmas

pode traduzir parte do

impacto da crise econômi-

Trizotto atribui os cancelamentos à falta de planejamento
César Junkes

ca até porque são poucas
as empresas que dão baixa
formal em seus registros,
ajudando a ocultar uma

dificuldade ainda maior. O

responsável pelo escritório
regional da J ucesc, em

Jaraguá do Sul, Ademir
Trizotto, salienta que
trabalha neste setor há sete

anos e percebe que cada

vez mais empresas têm

efetuado a abertura e

cancelamento por falta de
conhecimento na adminis

tração do empreendimen
to ou por desentendimen
to com sócios. "Têm

pessoas que querem abrir
o próprio negócio, mas

não contam com pla
nejamento e em menos de
30 dias já estão com as

portas fechadas", diz.

Missão técnica à Feira Internacional
]ARAGUÁ DO SUI_ -

o núcleo da Construção
Civil da Aci'js-Apevi -
corri o apoio do Sebrae

e do CREA -, pro
move hoje missão téc

nica na Feicon 2004, 12"'
Feira Internacional da

Ind ús tr i.a da Con s

trução, que teve início

dia 13 e prossegue até

dia 17 deste mês, no

Anhembi, em São Paulo.

Com cerca de 900

expositores, estarão

sendo apresentados al-

venaria e cobertura,
esquadrias, instalações
elétricas, hidráulicas

sanitárias, equipamentos
elétricos, dispositivos,
condutores, fios, cabos,
eletrodutos, equipa
mentos, acessórios e

móveis para banheiro e

cozinha, ferragens e

vidraçaria, 'mármores e

granitos, insumos e

equipamentos, marmo

r a r ra s , en tre outros

materiais.

O grupo jaraguaense

LOTERIAS '
.-:

Megasena
concurso: 553

04 . 43 . 46 - 53 - 54 - 58

Lotomania
concurso: 407

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

29 - 34 - 40 - 44 45 - 72 -

74 - 75 - 87 - 89 - 93 - 94 -

98 - 99

Quina
concurso: 1283

15 - 21 - 29 - 40 - 52

Loteria Federal
concurso: 03825
1 ° Premio: 19.377
2° Premio: 55.864

3° Premio: 05.429

4° Premio: 51.858

5° Premio: 45.878
I'

sai hoje às 22 horas, de
frente ao Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul), chegam amanhã;

Em seguida, os i n

tegrantes do núcleo da

Construção Civil farão

visitas ao Grupo Tensor
- Tecnologia em Sis

temas para Construção

COMERCIAL

PARALELO

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

,

para sempre."
2 Coríntios 9:9 'Y

Outro motivo atri

buído ao cancelamento de

empresas está re-lacionado
às alterações da legislação,
que culminaram no

au�ento da carga
tributária. Para amenizar

este impacto para os

futuros empreendedores, a
Apevi (Associação das

Micro e Pequenas Em

presas do' Vale do

Itapocu), em conjunto
com o Sebrae, promovem
o curso Consultoria

Coletiva. A atividade
aborda questões rela

cionadas à formação de

negócios, o (IUe implica ter

uma empresa, ser ou não

um empresário, além de

explanar sobre impostos e

passar dicas de planos de

negócios.
A próxima edição do

curso será no mês de junho.
As pessoas in-teressadas em

adquirir mais informações
podem telefonar para 371-

7843. (FABIAN RIBAS)

da Indústria
e à Dimibu Indústria -

Artefatos de Papel e

Papelão para ai Cons

trução Civil, empresas
do setor da Construção
Civil, em São Paulo. No

sábado, vão à FEICON

e retornam às 18 horas

para Jaraguá do Sul.

(FABIANE RIBAS)

PARTICIPE!

Rua: Ma. Wilhelm, 289
Baependi I Jaraguá do Sul - SC

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

TAXAS DE JURO MAIS ALTAS
A taxa média de juros paga pelos consumidores voltou!
subir em março, apesar do 'corte de 0,25 ponto percentul
na taxa básica de juros do país, a Selic. Segundo pesqui,
da Associação Nacional de Executivos de Finan\�
(Afenac), os juros médios cobrados das pessoas t1sic�
passaram de 7,62% em fevereiro para 7,65% em marIO
Houve aumento nos empréstimos pessoais dos bancoi
das financeiras e no Crédito Direto ao Consumidor (CDO
dos bancos, empréstimos vinculados à compra de u�
bem, como automóveis ou computadores. Já as taxa!

cobradas no cartão de crédito, no chegue especial e no

comércio recuaram. Também houve queda nos juros pa�
empresas.
Hoje, o Comitê de Política Monetária do Banco Centra
(Capam) anuncia a taxa básica do país gue vai vigorai
pelo próximo mês. A maioria dos economistas apmu
numa redução de apenas 0,25 ponto percentual. Corr

isso, a taxa Selic passaria de 16,25% para 16% ao ano,

NOSSA CAIXA TEM LINHA ESPECIAL

Empresas importadoras e exportadoras têm uma

linha de crédito especial na Nossa Caixa. O banco

criou um financiamento para estimular os negóciol
das empresas que atuam no comércio exterior. ü

objetivo para este ano é atingir um volume de

empréstimos de US$ 50 milhões no segmento de

comércio exterior, fornecendo linhas de crédito à

exportação e importação. Para isso, o banco tem

priorizado o atendimento a , micro, peguenas e

médias empresas, mas os recursos estão disponíve
também para empresas com outros perfis que
atuam neste segmento.

FECATUR 2004
Cerca de 50% dos estandes da Feira Cat�rinense di

Turismo - FECATUR2004, gue acontece de 15 a 1H

julho no Centro de Convenções de Florianópolis
CentroSul, já estão vendidos. Os últimos expositores!
confirmarem presença no evento são as empresas di

sistemas de informação Amadeus e Sabre e o Sindica
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares. O evenn

promovido pela Associação Brasileira de Agências di

Viagens - ABAV/SC, vai divulgar os principais destinO!
turísticos .de Santa Catarina. O objetivo é aumentar a!

vendas de empresas e órgãos ligados ao turismo, além di

dar oportunidade para os profissionais da área conhecererr

os lançamentos do setor.

CONFIRA I\JOSSAS
'"

PROMOCOES
,

QUI�JZENAIS

EM.lARAGUtÍD() si».
Av. Getúlio l'lwgtls,./5X - 275-05X3
Av. ,\1,,1. Deodoro. 183 - 371-7365

Shopping CeI/ler Breithuupt » 372-26711

",11 GUARAMI/UM
v Ruu 28deAgo.l'lo, 1939

Sala 02 - 373-1065
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I DEBATE: FÓRUM CATARINENSE NO MÊS DE JUNHO DEVE REUNIR MAIS DE CEM MÉDICOS NA CIDADE

DIREITO DA UNERJ
No ano em que o curso de Direito forma sua primeira
turma, o Centro Universitário de Jaraguá do Sul (Unerj)
co�emora a recente conquista do reconhecimento da

graduação pelo Conselho Estadual deEducação de Santa

Catarina (CEE/SC). Atualmente, o curso deDireito conta

com 33 profes�ores e cerca. de 330 acadêmicos. O

coordenador do curso de Direito, Cícero Dittrich, ressalta

que a Unerj vem oferecendo uma estrutura de qualidade,
com todas as salas de aula climatizadas e uma biblioteca

que atende às rigorosas normas e diretrizes curriculares

da área [urídica. Outro diferencial do curso é o Núcleo de

PráticaJurídica, local de estágio dos acadêmicos, aJuizado
Especial Cível e Criminal da Comarca e a 5" Promotoria

de Justiça. Cícero Dittrich acredita que após o

reconhecimento as próximas metas serão o apri
moramento do Projeto Político Pedagógico do curso,

incluindo disciplinas novas e, em algumas delas,
modificando a carga horária. Também pretende qualificar
o quadro de professores e intensificar o atendimento à

comunidade carente através do Núcleo de PráticaJurídica.

Fórummédico debate situações
da classe em Jaraguá do Sul

JARAGuA DO SUL - A

.classemédica brasileira vem
discutindo a implantação
do livro da Classificação
Brasileira Hierarquizada de

Procedimentos 2003. Esta

publicação consta uma lista
de procedimentos ci

rúrgicos que é utilizada

como referencial para os

médicos e planos de saúde

no que diz respeito a

preços, pessoal técnico
utilizado em \cada pro
cedimento, quantidade
(nível) de anestesia entre

outros pontos. O livro

utilizado até então é datado
de '1992, e não contempla
muitos procedimentos que

hoje é pratica comum,

como as vídeocirurgias.
Para debater a im

plantação do classificado

escrito em 2003, o Con

selho Regional de Medicina
está promovendo uma

discussão entre a classe

médica no Sétimo Fórum

das Entidades Médicas do

Estado de Santa Catarina,
que este ano será realizado

em J araguá do Sul. O

evento acontece nos dias 4

e 5 de junho no CPL

(Centro de Profissionais
Liberais). O evento contará

com a presença do pre
sidente do Conselho

Federal de Medicina, Ed
son de Andrade que fará a

abertura na sexta-feira.

Oi

IC,
lU

{a!

no

EXPOGESTÃO 2004
Acontece de 10 a 4 de junho no Centro de Eventos Cau

Hansen em Joinville o ExpoGestão 2004, Congresso
Nacional de Atualização em Gestão e Feira Nacional de

Serviços e Produtos da Gestão. As inscrições para o

ExpoGestão estão abertas e podem ser feitas no site

\V\V\v.expogestao.com.br ou pelo telefone (47) 454 0100,
de segunda à sexta, das 8 às 18h. O evento contará com

palestras de profissionais como Décio da Silva Diretor

Presidente Executivo da \\7EG que falara sobre

Internacionalização; Luiza Helena Trajano Rodrigues,
Superintendente do Magazine Luiza que aboradará tema

Gestão de Pessoas; Marcel Fleischmann Presidente do
McDonald's América Latina que apresentará Modelos
de Gestão; Paulo Pereira Lalli Diretor de Negócios das
Sandálias Havaianas que falará sobre Gestão de Marcas;
Júlio Moura Presidente do -Grupo Nueva (Grupos
Empresariais: Amanco, Terra Nova, Masisa e Ecos) que
tratará de Desenvolvimento Sustentável; Ricardo Vargas
Presidente da TIvLI-Brasil e sócio da TIvU-Portugal, com
assunto Liderança e Richard D'Aveni Professor da Tuck
Jthool ofBlfsàless Adllltiustratiol7 e autor dos livros:Stratt;gic
Suprema!) e H)per-colltpetitiol1 que aborda o assunto

Estratégia - Hipercompetitividade.

Scaramello anuncia Fórum de medicina em Jaraguá do Sul

viável financeiramente",
cri tica Scaramello sem

mencionar a cidade. Outro

. exemplo citado pelo
médico é o fato de que

alguns laboratórios de

análise fazerem o pre
ventivo. "Existe uma

discussão entre os con-
-

selhos de farmácia e o de

medicina sobre a le

galidade ou não desta

prática. Este é um assunto

que também será le

vantado no Fórum", ex

plica o patologista.
Segundo Scaramello

outro ponto importante
a ser abordado será o

plantão à distância. Esta

prática é exercida em

todo país e consiste em

o profissional médico
estar de plantão mas não

permanecer no hospital.
O que o médico ques-

Catarina, Çiro Soncini que

participarão das palestras
e da mesa de discussão.

Cerca de 120 pessoas de

todo estado, entre con

selhos, profissionais e

associações médicas, par
ticiparão do evento que já
foi realizado em Criciúma,
Blumenau, Lages, ]oin
ville, Chapecó e Floria

nópolis.
De acordo com o

presidente da associação
médica de Jaraguá do Sul,
o patologista, Antônio
Carlos Scaramello, outros
assuntos importantes
serão discutidos como o

tiona é o porque do

plantonista nao ser

remunerado em ]araguá
do Sul. "Somente aqui isso
não acontece. Em qualquer
outro lugar o médico

recebe, afinal ele não sai da

cidade e só recebe se for

chamado pelo hospital",
explica Scaramello. O

Fórum pretende levantar

ainda a questão da abertura
e o fechamento de escolas

de medicina em função da

qualificação. Ao final do

Fórum deverá ser ela

borado um documento

sobre o posicionamento
dos médicos catarinenses a

respeito dos assuntos

discutidos que será enviado

ao Conselho Federal de

Medicina e. parlamentares
para abrir debate sobre

modificações nos pro
cedimentos médicos. (CG)

Só no GUlajaragua.com.br você
encontra:

Guias Histórico Cultural, Utilidade

'Pública, Industrial, Comercial,
Serviços, Profissionais Liberais, Mapas
dos Bairros. Agenda de Eventos e

Shows, Programação do Cinema,
e o melhor classificados on-Iine da

regiào,

médico. "Muitosato

Estarão presentes também pessoas que não estão

a presidente do Conselho habilitadas hoje atendem

Regional de Medicina; pacientes. lim cidades
Marta Rinaldi e o presidente próximas daqui, enfer-
do Sindicato dos Médicos rneiros estão prestando
do Estado de Santa - consultas por ser mais

a platéia ...

ego e superego e faça um festinha. Pode ser ótimo Aqvório
ficar em cornpqnhíode si mesrno. Não dó pro:seguir.(:mf{"e o rnesr:'íssimo cominho
Sagitário --I todo so�fo..sl;à,,�1.le1lJ.sobe Ainda bem, porque
Todomundo tem seus ,ia de exagero e com você não e dessa Percef>çã61Jue rfascem os obras de arte.

é diferente. Hoje
"

cê pode ter vontade de fazer Vocêter:nvo1l!adegepirltlrumquodro,escreverum
demaj��' fortuna no sua loja favorita, coir poem9,jhIJem(]'r l!inõ �úsica? Vá em frente. O

de boco,�u!.V, e milhões de colorias, dizer tudo resultado pode ser s�rpreendente e vai �velarmais
oqullo emõlt aro aquela pessoa, .. Poro não um Iodada suo mulhfacetada personalidade.
oca�r-{om indigestão, regule a válvula dos excessos. Peixes

Capricórnio Sobe quem éo pessoa mais importante da suo vida?

Onf�m o ordem era soltoro corpo e abrir suas asas. Nõo fiqu� olhandoffro os Iodos, porque é você
Hein? dia, mas o clima cto-osírol continuo mes!�,'16I\ 00: H9i�;'�ocê não pode deixorde pegar
no ar entrar no danço. Vamos lá, mexo- uma�ia r:psa 'irIa companhia. tv'Iergulhorfundo
se: bri, . ,c9�m seu jeito durão. Relax� os nos rrfi�!f]t� +rdoságuosdorasàs turvos
ombri�' ,requ.fre, c�nte alto. Você pode não se e vice-ve� Se�co e se encontre mil vezes. Vai
achorum bailarir):>nat�.foos bem que onda ogrodondo ser um ótitrlo exercido de outoconhccimcnto .

.;/ .,. )

Á,.ries
f.Iod\l'9O\1M .."

rn�o pró! o�zrlhoi'forque hoje as coisas do
l'Qcêdolll1'� rom rrrlhorontes do almoço. Se
os noras q IU�� POUC01nois, corro e faço render
pino pc ue,�da faliam entes do Sol chegar o

ond�nd�v: j'a�de é possível que você se vejo

Pensarnenlos�c'�culos dentro de círculos.
Parai. Ora0 soltos, podem até se perder
�

sita Cm�Isigno de Água e sua Terro

�. Se não tomarcuidodo, o vocc
�oo sofrer, o negócio é deixar a

90a:'l�o Touro. Seus sentimentos e

do .J!l1. E nem lente entender tudo
...�,onal, porque não funciona.

Pe�.l'.�-se sentir e deixe o coração apontar o norte

pora ....,ocê. .>. ._J
G�e0 .-J'

.

A

rec uma taça de champanha, de Ião
-

. Seh�.entos e sensuções pipocam aqui
e

. 1.1ts aos' nontes ocupam o cabeça. Você
....... ,�_no,li . íss\rO. Brinde o isso,geminiano.

E lorne noto dos seus pensamentos. Belos e luminosos
projetos podem nascer dos idéias que pintarem na

suo mente. Tim-tim!

romântico pelo própria natureza. Jogue-se nessa

carrent".�;;'1\..
Glub-glub-glub.

lroof. J
Emoçõp' ·oéq nça, Leão querido. Mesmo que a

sutilejÓ e.... ,Iolt�'e explicação para muitos coisas

POS��2;_xó-ll�eio maluco, afinal você odeio
perder o cotirole dos coisas e nada é mais
incontrolável q�g.Jlnoçõo ... .A.inda que nôo consiga
entender direito suas vontades, permito que elos
comandem o jogo hoje, ok?
Vi� 'I'

pcrcrporo enlender os razões de algumas coisas
que anoqom ac�ecendo dentro de si.

libra h,V . �Acord,O'8"lnspirado, hein? Nada melhor que uma
( ,�teférfilcolYl?� sua. regado pelo lua em Peixes.
Novas idéias fluem para todos os lados. E você,
nónnálfrJe!1te fão.equilibradc, pede tcrvontode de
inovar; renovar e olé lransgredir. Permito-se um

pouco disso tudo. librlcno. Quebrar alguns
protocolos pode fazer um bem danado.
.,

.

E
�:..

.

�
Q� nijecer melhor? E quem nõo quer,

\ �. Pois hoje os escorpianos podem
te nesse quesito. Sua mente está pro
, percebendo tudo nos minimos

on tte) com a sua psique, :eúna id,

Câncer
tor uma planilha no Excel ouSuas ant�pioflas'��pt':ftm tudo, alento caranguejo.

C�sfàl5intoniza.ndo as vibrações do dia, já devetere��ebi8o.� Õ'J&�ssoal hoje estó pro. lá de

se�i�e�rol. T�m�u�o se querendo muito, sem
nern��PZr.o ��vê. Urn prato cheio poro você,
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.CIÊNCIA: FUNDAÇÃO EM JARAGUÃ DO SUL COMEMORA 15 ANOS DE EXISTÊNCIA COM PALESTRA

Fundação Logosófica realiza
Palestragratuita à comunidade

6CORREIODOPOVO

]ARAGUÁ DO SUL -

Nos dias de hoje o tempo
tem sido o maior inimigo
do ser humano. Com
tantos compromissos,
trabalho, filhos, família,
conseguir um tempo para
relaxar e refletir tem sido

tarefa cada vez mais difícil.
No final do dia, acaba

apa-recendo uma

sensação de vazio, de falta

de pre-enchimento e de

im-portância nas atitudes

realizadas no dia-a-dia.

Qual seria o objetivo de
nossas vidas? Nossa mis

são, qual seria?
Existe em Jaraguá do

Sul uma fundação sem

fins lucrativos que busca

estudar os conceitos da

vida, e a existência do ser

humano e o universo. A

Fundação Logosófica de

J araguá do Sul foi

fundada em 1930 pelo
pensador humanista ar

gentino Carlos Bernardo

Gonzalez Pecotche. A

logosbfia (ciência do

Alexandre Bago

Livros esclarecem sobre a ciência no Museu da Weg

saber) é praticada em

muitos países e no Brasil

existem escolas que se

guem os preceitos da

logosofia. D<1,acordo com
Paula Moretti, diretora da

Fundação Logosófica de

Jaraguá do Sul que estuda
a ciência há 15 anos, a

logosofia faz com que a

pessoa tenha um processo
de evolução interna

consciente, revendo con-

Alunos da EscolaMunicipal de Ensino Fundamental
Max Schubert visitaram as instalações do ]ornal
CORREIO DO POVO na manhã desta terça-feira.
Acompanhados da professora Emilene 'Andréia Krause

e da- orientadora Lucila Martins; 15 alunos da 4" série

conheceram o funcionamento de todos setores do jornal.
O objetivo da visita foi complementar bs temas de

estudo abordados em sala de aula: os meios de

comunicação em Santa Catarina e a história deJaraguá
do Sul.

ceitos morais, tornando a

pessoa um ser humano

melhor e mais sereno.

- "Nem tudo que é normal

nos dias de hoje é normal

'para vida. E passamos a

sentir muitas coisas

positivas das quais antes

não tínhamos sensi

bilidade para perceber",
análisa.

Em ]araguá do Sul a

Fundação conta com

pouco mais de 40

estudante? e está come

morando 15 anos de

existência. A Fundação
preparqu uma atividade

para divulgar suas idéias.

Hoje a partir das 20 horas

acontece uma palestra
gratuita no CPL (Centro
Profissionais Liberais)
com o médico oftalmolo

gista Luiz Barboza Neto

que estuda a logosofia em

Florianópolis há mais de

20 anos. Na palestra Neto
abordará alguns conceitos
que podem auxiliar no

esclarecimento de dú

vidas que percorrem ao

longo de anos, décadas e

até dos séculos, como
armadilhas históricas,
conceitos morais éticos, o

que é realidade e o que é

ficção, entre- outros

assuntos."Hoje ao mes

mo tempo em que o

homem desfruta de

avanço tecnológico, ele'

p�rr:nanece tão pn
manamente cruel com

seus semelhantes, da

mesma forma que foram

nossos antepassados",
explica o palestrante.

A fundação logo
sófica em Jaraguá do Sul

realiza encontros se

manais e é aberta a

r

comunidade. "Qualquer
pessoa que tiver interesse

em rever seu processo de

pensar e quiser dar outro
sentido para vida pode
participar. E esta palestra
de hoje tem justamente o

intuito de fazer as pessoas
conhecerem um pouco
mais a tl;speito desse

.assunro", explica Paula

,acrescentando que a

Fundação está com

exposição da sua biblio

teca- logosófica no museu

da Weg. (CELlCE GIRARDI)

''-

A cozinha oficial
da casa do BBB4

QUINTA-FEIRA, 15 de abril de 20
------_.'-...,

ENSINO MÉDIO MARISTA
REALIZA

ENCONTRO DE

FORMAÇÃO,
Ser "Educando Marista" é muito mais do que sei

um aluno é ser um cidadão preparado para a vida. Isso
porque a Proposta Pedagógica do Colégio Marista São
Luís promove a educação integral do alllno
fundamentando-se nos valores e na pedagogia de Sã;
Marcelino Champagnat (fundador do Instituto Marista),
que visa à valorização do ser humano, seu

desenvolvimento social e ético, motivação da capacidade
criativa e de raciocínio para encarar desafios e soluciona

problemas. As atividades pastorais, como o "Encontro
de Formação", proporciona aos educands

oportunidades de formação em valores sociais e

habilidades necessárias ao desenvolvimento pessoal.
Os Encontros de Formação são desenvolvidos tods

às quartas-feiras no período de aula e a data agendada
para cada turma está no calendário bimestral.

No dia do Encontro é proporcionado ao educando
uma manhã' diferente; saímos do ambiente de sala de

aula e vamos ao ]uvenato Marista proporcionando
atividades de formação e integração com a turma e a

comunidade.

"O Encontro de Formação é desenvolvido de forma

descontraída e organizada. Com as turmas do Ensino

Médio foram desenvolvidas atividad�s de integração
de turma conhecendo a si mesmo e ao outro com o

Tema "Cuidando da Vida". São momentos de mua

descontração, partilha, dinâmicas, músicas, diálogo e

r,eflexão" destaca a coordenadora\,do Núcleo Pasto!2i
Andréa Gomes Cardoso.

após às

educandos conhecer e 'interagir com a comunidade
visitando Obras e Programas de nosso Município
que têm a preocupação com o próximo o "cuidado com

a vida". As obras e programas visitados foram: AMA �

Associação de Amigos do Autista; PROCAD = Centro

de Proteção à Criança e ao Adolescente Verônica Petrl

Frãnzener; Casa da Serenidade e Lar da Criança
\

'

(Guaramirim).
Na condição de continuadores do sonho de

Marcelino Champagnat, os Colégios Maristas vêm se

empenhando numa educação solidária em suas práticas
edufacionais. Além de contribuir para o êxito escolar,
essas práticas são condições para a inclusão social e

para a cidadania.

r� ,

Herlim'
Valorizando seu estilo de vida.

Alhllllásro Rosa. 1457 • Centro· Gua,amlrim 373-0311
w w w. C O z i n h a s b e r I i m ._�
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A

lO,
,ão Se há um segmento automobilístico que não

a), pode reclamar de vacas magras e

fiu decréscimo nas vendas, é o dos

� monovolumes. O segmento familiar está
It cada vez mais aguçando a cobiça das
I� montadoras que vê aí um nicho de mercado
10

�I com muito espaço para crescer. A Fiat, por
exemplo prepara para breve o lançamento
da minivan Idea, que concorrerá

diretamente com a GM Meriva. Mesmo
sendo vans de porte menor, elas acabam
roubando consumidores das maiores, GM
Zafira, Citroén Picasso e Renault Zafira.
Esse é um segmento bastante lucrativo,
levando-se em consideração que um veículo
como esse não sai por menos de R$ 35 mil.

Contra-ataque
a A GM antecipou-se e já lançou a versão

2005 (!) da Zafira. O modelo recebeu leves

retoques cosméticos, mas de grande efeito
visual, uma vez que o modelo ainda conta

com desenho moderno e atual. A frente do
veículo é que recebeu os maiores cuidados,
para assemelhar-se com os demais modelos
GM. Os faróis ganharam dimensões
maiores, a grade recebeu o enorme filete
cromado que incorpora a logo e os pára
choques, mais retilíneos e bojudos, detalhes
que deixaram-na parecida com o Astra. No
interior, apenas o tom dos revestimentos
ficou mais escuro, a pedido dos próprios
consumidores que assim não precisam se

preocupar tanto 'com o reboliço das crianças
pisando nos bancos. Outra novidade,
motivada pela concorrência é a adoção de
mesinhas tipo avião dispostas atrás dos
bancos.

'. grande mudança, porém, está onde não se

ve, sob o capô. O modelo ganha uma

versão 2.0 bicombustível e com isso um
ganho considerável de p�tência, que passoude 117cv para 121cv quando abastecido
Com gasolina e 127cv à álcool. Em
momentos cr�ciais em uma viagem, como
por exemplo, uma ultrapassagem ou subida
de ladeira, com carro lotado essa sutil,

veículos diversos

diferença mostra-se muito bem-vinda.
A nomenclatura também é nova. O modelo de saída é o

Confort, que sai por R$ 52,590, a intermediária sai por
R$ 57.590 e fi topo de linha, batizada providencialmente
de Elite sai por salgados R$ 69.940, bem mais que
os R$ 55.830 cobrados pelo Citroén Picasso, e os R$
57.690 do Renault Scénic. Há de se levar em conta no

entanto, que o GM Zafira é a única das três que
transporta sete passageiros e tem a vantagem do motor
bicombustível. Ao menos por enquanto, pois Renault e
Citroén também preparam seus motores híbridos.

Imponente: entre as

minivans nacionais,
derivadas de modelos

médios, a Zafira é a

dona da aparência mais
robusta e as maiores
dimensões. Mudanças
foram sutis, mas a G M

'aposta mesmo é no

novo motor Flexpower,
movido a álcool ou

gasolinaDarlon Anacleto/Cromoart

Para grandes aventuras
A Mitsubishi, que no Brasil é sinônimo de veículos utilitários robustos e luxuosos apresenta
a nova Savana, ba ada na versão anterior a atual da picape L200. O novo modelo destina
se especialmente àquele público adepto de aventuras ou que simplesmente precisa de um
modelo indicado para transpor terrenos acidentados, alagados ou enlameados. Além da

tração 4x4, a suspensão da Savana é reforçada, com a adoção de dois amortecedores por
rodae a tomada de ar elevada tipo snorkel, permite atravessar rios de até 60cm de

profundidade. Os pneus também tem tração especial, preparados para terrenos difíceis.
Outros detalhes contribuem para denunciar seu forte apelo off road, como a caixa para
ferramentas na caçamba, onde estão, pá, cinta para reboque, correntes e prancha para
desencalhe, entre outros. Um galão extra para 20 litros e uma caixa para peças de reposição
fazem parte do pacote, que inlcui ainda engate militar na traseira e um rack no teto com

escada, que auxilia no carregamento de cargas.
Como nenhuma aventura acontece em área urbana, a Savana possui antena especial para
telefone celular, o que permite maior recepção. Opcionalmente, acompanha guincho
elétrico e suporte para reboques. O motor turbodiesel tem 141 cv de potência, suficiente
para o fim que se destina, 'em que se exige mais força que potência. A versão completa, já
incluindo os opcionais, custa em torno de R$ 80 mil e é disponível em três cores: amarelo,
vermelho e verde, segundo a concessionária Mitsubishi, de Blumenau,
cujo telefone é 47 338 7777.
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Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC
VOLKSWAGEM

Branco
Verde
Branco
Azul

Bege

Gol GIII 8V Plus
Saveiro Summer
Gal CL 1.6 MI
Fusca 1600
Fusca 130.0

G
G
A
G
G

2001
1997
1987
1981
1980

FIAT
Palio EDX 500 anos

Tipo 1.6 IE
Uno Mille eletronic
no CS

Cinza
Cinza
Cinza
Vermelho

FORD

G
G
G
A

1999
1995
1993
1988

Escort Hobby
Verona LX
Escort L

Azul G
G
G

1995
1992
1987

Dourado
Verde <'

GM
Verde
Branco
Verde

G 2000
1999
1999

QUINTA-FEIRA, 15 de abril de2Q

.. ",_�.l",fjA I
lIeJra�� (U'l�'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubíni, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC R: Walter Marquardt, 518 -

Fone: (47)
370-8622

Palio 2p
Vectra GLS

Courier 1.4

Pick up Corsa

Unol.0

Fiesta 4p
Palio Weekend

Goll.0

Escort 1.6

Gol.1.0

Escort Hobby
Tempra 8v

Vectra GLS

Uno Mille

(47) 376-1772/ 273-1001

C...... LTDA
CM>...MINHONIIT..

chevette SL Prata G 1987

Fiesta 4p 03

Focus Sedan 01

Gol GIII 01

Ford Ka 00

Palio 4p 00

Parati 4p 99
Fiesta 4p 99

Astrà Sedan 99

Goll.0 2p 98

Escort SW 98

AudiA-3 98

Ranger 2.5 98

Parati 2p 98

Fiesta 4p 98

FiestaAp; C/ opc., a.c;
/(a""

RENAULT
Clio RT compl. Branco G 2003

97

Corsa 4p C/opc. +ar 01
.

Corsa 2p, opc. + pers.: + rodas97

Mqnza BL t.8jEFI2p, basico 92

VW

G;/Gllt16v, 4p, c/opC. 00

GohCL 1:6M1C/trio 97

Gor1.0+rodas 94

GolCL 1:6 91

Go/1.6 alcool 85

GofCLJ f6 '96
Parati'S 1;6 84

fl,lsca 80

FIAr

Paíio Weekefld :� ar 97

, palio EP" 97

r/pÓM_PI.1.(j ompl.. -t rodas 97

UnoMil/e 93

. FORD

flaflger XLT 1p, .compl. + .GNV·99
00
99

Vers"flllles1.8" 96

verona 1.:a:LX .

94

Ê�cort GU 1.8 ttio '+ dh Modas94
Escbrt.GL 1.6·alcool

..

'

87

EsCortXR3 86

Bernardo Dornbusch, 330 - 'próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx .. trevo de Schroeder

PICK-UP

Mitsubishi Pagero
Silverado Conquest
Ranger XL compl.
Blaser DLX

Ranger XL

Blazer DL cornpl.
F-l000 completa
Kombi

Kombi

5-10

F-l000 gabinada

Preta

Verde

Branca

Branca
Verde

Cinza
Branca

Branca

Branca
Cinza
Cinza

D

D

D

D
G

G
D

G
G

G/GNV
D

2001
2000
2000

1999
1997

'1996
1994

1993.
1997

1996
1985

1

CG 1.25 titan

DT200

Verde

Azul
G J.997
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veículos

!Com. de Peças Antonio!
t [TotiátCiI
! [�ºçªªª"iEq]
I [Qrq.§!iihªª?(r7JJ
I Fone: 370-2764

'

.

lcei. 9104-2070 /9957·6099i
, .

-

I��·.. ��.I.��.��.. �.�.�.��: .. �.�.�.�. (!.�.��. �.� ... ��.���?l
a combinar. Tr: 371-3184 ao

18.3QO,00. Tr: 9953-5541 meio dia.

(12:00 ou após 17:30) ---------

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

R$2.800,00 entr.' + 29x

R$364,00. Tr: 373-2651.
STRA-vende-se, GLS, sedan,
ornpl., 00, branca, GNV. Tr:

75·2018.
KADETT - vende-se, GSI, bordó,
2.0, 93, excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).
R$9.500,00. Tr: 372-3652 c/
Alcides ou Edinéia.

LASER - vende-se, 2.2,
ompl., GNV, 96, branca. Tr:

75·2018.

HEVETTE-vende-se, 85, 1.6,
I reparos na lataria.

$2.200,00. Tr: 9953-9966.
KADETT - vende-se, 90, preto,
1.8, gas. R$4.000,00 entro +

14x R$260,00. Tr: 9145-3074.
HEVETTE-vende-se, 88,1.6,
asalina. R$3.900,00. Tr:
9027884 c/ Jerry.

CHEVETTE - vende-se, FL, 79.
r.: 276·2068 ou 9103-3293

ORSA·vende-se, 99, 1.0, 4p,
O.OOOkm, azul, t.e., rodas,
larme, película e som. Tr:
117·3464.

ÔMEGA-vende-se, CD, 93/93,
é/ kit gás, dcto 04 já pago.
R$15.500,00. Tr: 9962-3664.

510 • vende-se, cabine dupla
com kite GNV, 98, em ótimo
estado de particular. Tr: 9975-
4623.

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

VECTRA - vende-se, CD 98

completo. Tr:' 275-1675 ou

9979-3308.

5PÁZI0 - vende-se, 86, álcool,
verde. R$ 1.700,00, Tr.: 370-
3287 c/ Andréia.

TIPO - vende-se, 95, prata,
ORSA . vende-se, wagon, 16v, OPALA DIPLOMATA - vende-se, cornpl. R$ 8.000,00. Tr.: 370-
1, n.OOOkm comp. + a.c. R$ 86, completo, impecável. Valor 4?08.

CORREIO DO POVO 3

Titan KS Verde

�oros

(371-1970J
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas. para motos e jet ski
MONZA - vende-se, classic, 90,
compl., ótimo estado.

R$7.000,00. Tr: 371-3447. PALIO - vende-se, 97, 1.5, 4p,
t.e., v.e., azul. R$11.800,00

MONZA - vende-se, 89, financiáveis. Aceita-se carro de

marrom, gasolina, 1.8, em bom menor valor. Tr: 370-2461.
estado. Tr: 376-3173.

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

Aqui os seus sonhos
não ficam no papeL..

I
. �
'"
�
E
Q)
'"

i':'
.Q
�

CONSÓRCIO E FINANCIAMENTOS

Consórcio

UNIÃO
371-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
www.uniaocat.com.br

. 6à meses

R$ 10.536,00····· R$ 203,69 �
R$ 12.002,00-···· R$ 232,03
R$ 12.528,00·---- R$ 242,20 (�)R$ 13.896,00····· R$ 268,65

Titan ES Verde

rJ
PEUGEOT

60 meses

C 100 Bíz KS-----

Crypton C 100·--·
C 100 Biz ES··-···
YBR 125 K-········
CG 150 KS-·-----·
C 100 Biz +- .... -.

XTZ 125 K-····-··
NXR 125 KS······
NXR 150 ESD·····
Twister 250--·····
Tornado 250-···-

R$ 83,17
R$ 88,25
R$ 92,36
R$ 95,70
R$ 103,24
R$ 102,61
R$ 123,26
R$ 121,84
R$ 150J4
R$ 168,10
R$ 1'83,58

OODO

0,

f/:l;\!;U ':1

�
HONDA

73 meses

R$ JO.536,OO-···· R$171J5
R$ 12.002,00··-·- R$ 195,64
R$ 12.528,00-···· R$ 204,22
R$ 13.112,00····· R$ 213)4
R$ 13.896,00··.-- R$ 226,52

80 meses'

R$ 17.775,00····- R$ 264,40
R$ 20.880,00-·-·· R$ 310,59
R$ 25.990,00····· R$ 386;60
R$ 30.582,00··-·· R$ 454,90
R$ 35.828,00·--·- R$ 532,94
R$ 39.637,00···_· R$ 589,60
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'4 CORREIO DO POVO
CLASSI

SON

Tel: 371/-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Tr: 273-0779.

ESCORT - vende-se, zetec, 98,
1.8, grafite, cj'GNV, 22 dono.

R$15.500,OO. Tr: 9116-3386
após 18:00 cj G,iovani.

UNO - vende-se, LO, 95, bordá,
2p, v.e., trava, alarme e chave
de segurança. R$ 9.000,00 à
vista ou R$ 4.500,OQ + 25x R$
263,00. Tr.: 371-5512.

ESCORT - vende-se, Gl,
europeu, 94, compl. - a.c.,d.h e

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

ESCORT - vende-se, GlX, 00,
compl. R$18.000,OO. Tr: 372-
1857.

BELlNA I - vende-se, 76,
original, carro de família,
relíquia, super inteiro'. Tr: 370-
7347.

ESCORT - vende-se, Hobby, 94,
gasolina, azul meto R$
3.500,00 + financ. Tr.: 273-
0944.

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

'

ESCORT - troca-se XR3, 86 +

uma Bis, 01, + 20 parco
R$164,00 por gol ou Escort
acima de 88. Tr: 9117-2447 cj
Marcos.

COURIER -vende-se, 1.3, G, cj
prot. de caçamba e capota
marítima, ótimo estado. Aceita
se troca. Tr: 370-2468 cj
Valmor. FIESTA - vende-se, 4p, 97.

R$10.500,00. Aceita-se troca

por veículo de maior valor. Tr:
9955-4945.

ESCORT - vende-se, ghia,
compl., 88, vermo R$4.500,00.

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca - financia

.

M"�

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do Sul

FORD CARGO - vende-se 1618

T, 89, caçamba. R$40.000,00.
Tr: 9962-3664

F-1000 - vende-se, 89j90,
cabine dupla, XK deserte,
compl. R$24.000,00. Tr: 372-
3667 ou 9952-2420:

'

KA - vende-se, 02j03, 1.0,
20.000km, único dono. R$
14.000,00. Tr.: 9106-8103 cj
Alex.

LANDAU - vende-se, 80.

R$8.000,00. Tr: 371-6968.

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

RANGER - vende-se, 4x4,
diesel, 03j03. Tr: 376-0463.

VERONA - vende-se, 4p, 22

dono, 94. Tr: 370-4698.

BRASíLIA - vende-se, 79,
lindona. R$2.900,OO. Tr: 9962-
3664

FUSCA - vende-se, 82.

R$3.500,OO. Tr: 371-1853

após 12:30.

FUSCA-vende-se, 72, original,
único dono. R$2.500,OO. Tr:
9132-9282.

FUSCA - vende-se, 76, ótimo
estado. R$2.200,00. Tr: 273-
0,779.

FUSCA - vende-se, 86, motor
1600. R$3.300,OO. Tr. 370-
4717 com Odair.

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

GOL - vende-se, CU, 1.8, 96.
R$6:000,00 entro + 24x

R$350,00. Tr: ,374-1117 ou'
9975-0117.

GOL - vende-se, CU, 1.6, 96,
em ótimo estado, IPVA pago
até 2005. R$9.700,00
financia-se. Tr: 276-0397 com

lourival.

GOL - vende-se, 1.0, 16v, 4p,
99, plus, 48.000km.

R$13.300,00. Tr: 374-1290
ou 9991-88:25.

GOL' - vende-se, 90, 1.6,
gas. R$6.200,00. Tr: 9955-
4945.

GOL - troca-se, 97, MI,' 1.8,
branco, 4p, jmpecável, 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 S-
10 de luxe. Tr: 374-1117 ou

�975-0117.

GOL - vende-se, LO, 16v, MI,
t.e .. , v.e., alarme, 98, IPVA

pago. R$11.900,OO. Tr: 9985-
7277.

GOL - vende-se, 88, Gl, 1.8.

QUINTA-FEIRA, 15 de abril de 200�

Chevette Bege G 88 R% 4.800,00
Chevy 500 SL + rodas 14 branca G 88 R$ 4.300,00
Chevette SL Dourado G 88 R$ 4.500,00
Opala comodoro 4p compl., modo 92 Bordá G 87 R$ 7.000,00
Passat Village Prata G 87 R$ 3.600,00
Passat Prata A 86 R$ 3.500,00
Parati Prata A 86 R$ 3.800,00
Gol BX Bege A 83 R$ 2.500,00
XL 250, preparada pi trilha Vermelha G 83 R$ 2.000,00
Brasilia Cinza G 81 R$ 2.500,00
Gol BX Verde G 81 R$ 2.500,00
Chevette Marrom G 79 R$ 1.400,00
Monza 4p + rodas 15 Verde A 84 R$ 3.700,00
Corcel II Vermelho G 80 R$ 1.800,00
Fusca 1300 L· Cinza G 81 R$ 2.500,00
Fiat 147 Bege G 84 R$ 2.000,00
Fiat 147 Branco G 80 R$ 1.000,00
Escort Azul A 86 R$ 3.000,00

R$4.900,00. Tr: 372-3667 ou

9952-2420.

GOlF - vende-se, GlX, 98,
compl., vermo Ferrari. Tr: 9107-
4525.

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

PARATI - vende-se, plus, 86,
álcool. R$4.100,00. Tr: 371-
1853 após 12:30.

PARATI- vende-se, 1.8, G, 91,
branco, muito bonito, insufilm,
lim.jdes. traseiro, ar quente.
R$7.500,OO. Aceita-se troca.
Tr: 9117-3860 ou 376-4398

cj Marina.

SANTANA - vende-se, 95,
compl., GNV. R$14.800,OO.
Aceita-se troca. Tr: 9117-3860
ou 376-4398 cj Marina.

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

SAVEIRO - vende-se, GIII, 01,
1.8, d.h. e ar quente, dcto 04 já
pago. R$18.900,00. Tr: 9962-
3664.

VOVAGE - vende-se, 88, 1.6,
gasolina, cor prata, em ótimo
estado: Tr: 275-4118

'

BMW - vende-se, 328 i, top,
96, linda. R$43.500,ob. Tr:
9102-0050.

COMPRA-5E - carro financiado,
acima do anosõ. Paga-se até

2.300,00 e assume-se presto
'Tr: 9902-4818.

CLlO - vende-se, 01, a.c., trio,
t.e., air bag duplo. Tr: 9107-
4525.

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

DODGE - vende-se, Dakota

sport, 3.9 C, 99, verm., cabine

estendida, compl., impecável,
gas.jGNV. Tr: 371-6506.

l-200 - vende-se, cabine
dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de

menor valor no negócio. Tr: (47)
9102-0009 cj Santiago.

l-200 - vende-se, 98, compl.
R$42.000,OO. Tr: 9962-3664.

SCÉNIC - vende-se, 99, RXE,
cornpl., 2.0. Tr.: 375-0340 cj
Vanderlei.

SPACE � vende-se, GlX, 98,
azul, 7 lugares, compl. Tr:

, 9107-4525.

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

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr:' 372-
0108.

BIZ vende-se, 03,
vermelha. R$3.700,OO.
Aceita-se galou corsa na

troca. Tr: 376-3139.

BIZ -- 'vende-se, 01, cj
l1'.OOOkm, verde, ótimo
estado, cj parto elétrica.

-

R$3.500,OO. Tr: 371-2357.

BIZ - vende-se, azul, cj partida
2003. R$900,00 mais 23

'

parcelas de R$204,OO. Tr: 371-
0069.

BIZ - vende-se, 02, preta, si
partida, 8.500km. Tr.: 9145-
7697 cj Vanderlei.

BIZ - vende-se, 01, cj partida.
Tr.: 372-1528 cj Gabriel.

CBX 750 - vende-se, for

Hollywood, 149 mil km originais
relíquia, aceita-se gol ou uno

no negócio. Tr: 276-0397 após,
19:00hs cj lourival.

HONDA - vende-se, 750 fOli
74. Aceita-se troca. Tr: 31
3655.

SCOOTER - vende-se, 98, 9()Q:
verde, perf. Estado, dcto em�
até 05. Tr: 371-1814 ou 99[
3518 cj Ari.

TITAN - vende-se, KS,Ol
R$2.500,00 + 9x R$175,OO
Tr: 371-8047 ou 9115-10

cj Sidnei.

XlX 350 - vende-se, pai
trilha. R$3.000,00. Tr: 991,

8040.

CARROCERIA - vende-se, p/�
608, verm., cj +j- 4,5m com

Negociável. Tr: 273-6110
9975-6948.

CONSÓRCIO - vende-se,

veículo, cj 10 parco paga
R$1.500,OO entro + pare,
R$265,29. Tr: 275-16311
9905-1736.

OVO - vende-se, Boss, pI call
,

mais telinha 5 polegadal
Aceita-se troca por 50

automotivo. Tr: 9103-9362,
Lucas.

RODAS - vende-se, TSW, a

16" modelo VX1, furaçã
4xl00, com pneu PirelliP7Q{)
195x45. Tratar: 372-3235 (

Gláucia.

RODAS - vende-se, jogo
rodas orbital, aro 14 vW (

pneu. R$650,OO. Tr: 9131
2157.

RODAS - vende-se, jO�
esportivo, 14", cj pneu, RI

600,00. Tr.: 371-6968.

SOM - vende-se, cd player'(1
frente destacável, contr" c/

, 'II
Par de auto falantes trrCla

I'
Sony, Sowates RMS, cl no;
fiscal. R$420,00. -rr: 880
8968.

SOM - vende-se, pj carro, c:
módulo e 2 auto falante
Valor à combinar. Tr: 995)
4688.

SOM - vende-se, aparelhode
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cd, pioneer, cl MP3, modo

4650, cl controle, novo, na

caixa. R$ 585,00. Tr: 376-

2206 ou 9111-9968 cl
Alexsandro.

I

VENDE-SE

Fresadora pequena -

curso 730x210

(nova).
R$ 5.200,00.

TRATAR: 9974-8045

II L,_�--- -----�-,

l'
AR CONDICIONADO - vende-se,
7.500 semi-novo. R$500,00.
Tr: 371-9959

BARBEADOR - vende-se, c/2
lâminas. R$ 80,00. Tr.: 371-
9955.

BICICLETA - vende-se,
ergométrica. R$200,00. Tr:
9135-4640.

BICICLETA - vende-se,
, monareta, A20, freio de pé.

R$30,00. Tr: 275-3315.

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

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, vermelhA, NOVA. R$
170,00. R$ 371-9959.

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

370-1906.

CACHORRO - vende-se, filhote
de boxer. R$180,00. Tr: 372-
3665.

CACHORRO - vende-se; filhotes
de American Staffordshire
Terrier, Poodle micro e toy,
Yorkshire, Shi-Tzu, Sharpei,
Beagle, schnauser, Lulu da
Pomeranea anão, labrador,

boxe r, buldogue inglês, pit buli,
todos cl pedigree ou contrato.

Tr: 370-8563 ou 9103:3580.

CACHORRO - vende-se, poodle
macho, 8 meses, branco. R$
60,00. Tr.: 370-3287 cl
Andréia.

CACHORRO, vende-se, Husky
Siberiano. R$ 200,00. Tr.: 275-
2364 cl Marlon ou Valter.

•

IC

• !'

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

inclinação. Tr: 9122-3315.

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

I

CÂMERA - vende-se, digita',
Canon Powercho A80 ou G3.

Paga-se à vista. Tr: 374-1828
ou 9909-7428.

CÂMERA - vende-se, digital
Cânon Powerchot G3. Tr.: 374-
1828 cl João.

CARRETINHA - vende-se,
barraca, 93, documentada e

toda reformada, pronta pI
camping. Valor à combinar. Tr:
275-2949.

CARRINHO - vende-se, de bebé,
semi-novo. R$150,00. Tr: 275-
2949.

CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente. Tr:
91172447 cl Marcos.

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

. Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas, Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

Venda de Equipamentos para informática
Assistência Técnica Especializada. -

Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos.jnstalaçôes de Sistemas

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

HUm cf kc ern sua vida p e s s os ! e profissional"

Periféricos
CDRom

L

Sistemas para
comércio e

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

Impressoras &

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

Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

Oferta
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"

$amsung, drive disquete 1.44, teclado.
mouse, gabinete atx 300w, caixas de

som amplificada, 180w, placa de. som

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

,"<;'

···•·•· .•·.·FO'...�/Fà)(:; 27S�2684 .;:·�l-nãil: Ir1fo�li(k'@ibest;com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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serviços da região
lee.com.br No Menu 100

R$ 99�OO
OU 1+9 de'R$ 9,90

..com.or
No Pronto T

R$ 299,00
ou 1+9 de R$ 29,90

Semi ..�ovos cf
R$10,OO.em
',cré,Utós

'habilitados no

,plén�'.'.Prol1to<e
I 1." -ª �es�s dê .. '

..

,. garal1tia por:
. .. �$99,OO ..

-

< . •

Rua João Plcninscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - ,se
o

g

R$ 300,00. r-, 370-8599�CELULAR vende-se,
Motorolla, Vivo, cl 1 ano de uso,

pré-pago. Tr: 9132-4186 ou

275-6227.

COMPRA-SE - carrinho de

bebê, em bom estado. Tr: 372-
3212. CONJUNTO PORTÁTIL - vende

se, CD player, TV e rádio AMl
FM, modo CDV 200,' marca
Lenoox Sound. R$ 250,00. Tr.:
9962-0650.

COMPUTADOR - vende-se, cl
impressora Deskjet, 6 meses

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

"ou
CELULAR - vende-se, mini

startac, modelo 8160, cl
antena quebrada, cl visor
danificado, pré-pago.
R$180,00. Tr: 9131-7919.

CONTRA-BAIXO - vende-se

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

Vendas a prazo somente com chequeCOMPUTADOR - vende-se,
Pentium III gabintte ATX, novo,
HD de 20 gigas, placa de vídeo
aceleradora. R$1.000,00. Tr:
370-2824. <'

CELULAR - vende-se, Samsung
da vivo de conta R$70,OOI Tr:
9117-3428 cl Rodolfo.

273-0888)
L

DISCMAN - vende-se, Philips,
semi-novo, ótimo estado.

R$100,00. Tr: 9912-7962.CERCADINHO - vende-se, pI
bebê. R$50,00. Tr: 275-
2949.

COMPUTADOR -vende-se, cl
mesa, cadeira, estabilizador.

....634-0400/633;:666b�SãoBer1fo dô SuF- 644-5465 Rio·.Ne rinho- 642·3004. MafDOAÇÁO - aceita-se enxoval de

TELEFONIA

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

Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de Hgações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos.

-

Tomadas e Plugs
Sistemas ele proteção
Fontes e baterias pj telefones

','Não tome as.
decis�es pelps "

oufros.\NâO deixe i.

os oufros'fo";;arêin
" as,decJ�Ões.que·

Sâosuas:.,

telefonia e segurança

,Fone: 371-7007 REDES DE INFORMÁTICA
ânstalação e Assistência Técnics)
Cabos (upt cat, 5e)
H8Cks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"

.

Patch Cable eAT 5c

Instalação cabearnento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes dettinformática, segurança -

eletrônica e automação de cond()mínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfoncs
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/8 e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravacões de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de íncêndlo
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)Kit Ponâo Eletrônico + Inferfone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1'1,..._
V Votorantim I finanças

Corsa 4p super
Fiesta
Corsa Pick-up 1.6
Moto CG '125 Titan KS
F-l000
F-4000
MB 608 carroceria

MB 1513 caçamba.
MB 1113 truck

MB 710 turbinado. cl baú
Gol modo Antigo, impecável.
Vectra GLS compl.
Gol MI

Monza 2p
Rural4x4

00
96
97
97
96
01
92
90

82

79

75

98

95

94

97

94

75

CHEVROlET

RAT

FORD

VOlKSWAGEM
PRETO
CINZA
PRATA

'" BRANCO
BRANCO
VERDE
BEGE

RENAUlT

97

96

91

92

95

01

94

91

90

01

93

98

91

02

Bordõ

Vinho

Vermelho

Cinza

Praia

Branco

Cinta

Branco

Bordõ

Branco

Azul

Verde

Verde

Praia

branca
bordô
vermelho
vermelho

prata
cinza O

cinza O

vermelho D

amarelo D

azul D

vermelho D

marrom rnet, G

bordõ G

vermelho G

cinza G

branca G

.'

(fêM
.

$fJJEIomóv8is 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sui • se

CORSA WIND
CORSAWIND
IPANEMA Sl/E
ASTRA GlS
MONZA Gl. CI TRIO +DH

MAREA WEEKEND 2.0. 20V, COMPLETO
UNO EP 4P
PREMIO 4P

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

Pala SEDAN
GOL GIlI16V
GOL 1000 4P BV
GOL 1.0 16V 4P. TRIO
GOL 1.0
GOL 1.8
GOL 1000

FIAT Un04p
Tipo 1.64p
Uno

Tempra
Tipo 4p compl.
Uno

pampa
ApoloGLS compl.
KadettGS

Uno 2p
Prêmi04p
.Corsa

Chevette

Golspecial

Prata 2001

PRETO 1997
VERMELHO 1995

�Ul 1995
CINZA 1995
AZUL 1994

CINZA
CINZA
CINZA

PRATA
VERDE

����El�b

1999
1996
1990

2000
1997
1994
1994

.

2003
2000
2000
1999
1994
1994
1993

FORD

VW

GM

Branco 2003

R$ 9.800.00
R$ 9.100,00
R$ 5.909,00
R$ 7.900,00
R$ 9.500,00
R$10.300,OO
R$ 7.500,00
R$ 7.000,00

R$ 7.600,00

R$10.200,OO
R$ 5.500,00

R$10.000,OO
R$ 5.500,00

R$13.000,OO

R$ 24.500,00

R$ 24.500,00

R$ 16.800,00

R$ 17.500,00

R$ 21.500,00

R$ 11.500,00

R$ 8.500,00

R$ 15.500,00

Clio RN 1.6 16v Sedam

Gol 1.0 Power compl. 4p

Clio RN 1.0

,

Gol16v

Celta 1.0

Ka

Monza SLE compl.

Santana 2000 MI

Prata 2001

Branco 2000

Prata 2004

Prata 1999

Azul 1993

Verde 1998

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.
Coisa Super 4p
Monza SL compl. ·Ar
Astra GLS compl.

Branco
Branco
Prata
Azul
Bordô
Vermelho
Bordô

VW
Verde
Amarelo
Bordô
Cinza
Branco
FlAT

Branco
Verde
FORD

Azul
Azul
Branco

Prata

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6
Apollo GL
GolGL

Uno Mille EP cl opc.
Marea SX compl.

Escorl GL 16v compl.
Verona 1.8 GLX
Fiesta Street 4p

Gol GIIi 4p, 16v
Astra GL compl.
CorsaWind 4p
Goll.0

CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Vectra GL compl.
Palio Young, fire, 4p, c/opc,
Goll.08v4p

.

Clio RN compl. - v.e.

Corsa 1.0

GolfGTl2p
Goll.0 16v compl.
Celta 4p cl a.c.
CorsaSedam

Parati 99

Meriva 03

Omega 93

Omega 95

GolG11I 01

Kadett conv. 94

0-20 92

Omega 95

S-10 97

Palio 99
EscorlSW 97
Corsa Super 97

branca 4p,1.0,16v,
grafite 1.8 eompl.
azul GLS, compl., GNV.
azul CD-GNV

branco Plus,4p
branco GSI, cornpt., 2.0gasolina

gabinada, diesel, compl.
douradoCO, couro, 6ec
branca á.h., a.q
azul weekend,16v, compl.
prata GNV, eompl.
branco Zp, cl opcinais
cinza básico.4p
verde 2p, a.q.,l.t.. d.t.
cinza básico

cinza gablnada

Fiesta

Uno

Ka

F·l000

99

91
98

89
C!)

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95 Barraca pi camping completa

03
01
01
01
99
97
93
95

93
69
95
91
91

96
01

98
94
03

373-0806
373-1881

branco 00 G
azul 99 G

prata 01. G

prata 94 G

prata 99 G

prata 97 G

branco 02 G

branco 99 G

vermelho 00 G
.

vermelho 95 G

vermelho 95 G

prata 00 G

prata 03 G

verde 03 G

03

R$ 15.500,00
R$ 34.000,00
R$ 15.000,00
R$18.000,OO
R$ 17.000,00
R$12.500,OO
R$ 31.000,00
R$ 18.000,00
R$15.200,OO
R$ 16.000,00
R$ 16.500,00
R$ 10.800,00
R$12.800,OO
R$ 6.000,00
R$10.500,OO
�$ 26.000,00

G
G
G
G
G
G
A
G

Corsa Super 4p 1.4 GL v.e., T.e.
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Astra GL 1.8 4p compl.
Corsa Wind 4p
Astra 4p 1.6 I.t., d.t .. a.q .. t.e.
Astra GLS 2p
Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6

Pick up Ranger 2.5
Escort Hobby LO, I.t., D.t., a.q.
Escorl SW 1.8 16v compl.
Escort SW 1.8 16v GLX
Celta 4 1.0 I.t., d.t., a.

VW

GM

FORD

02
92
87
78
93
89
93
98
93
96
98
94
98
91
99
89

G

G

G

A

G

G

D

G

G

GNV

G

G

G

G

87

97

94

92

96

97

94

94

01
99
98
93

96
98
99
01
00
99
01
99

97
95
98
98
04

Vermelha

Cinza

Cinza

Cinza

Amarelo

Amarela

Prata

Verdemet.

Verde

94

93

92

90

.89

86

86

88

99

I

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

ÜnO�UI� �i4P,.Lt.
U�OMUlé4P; .

Rodocar
Veículos 273-6549

"11Votorantinl j finanças

W. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

CAMINHÕES

01 R$ nOOO,OO

R$ 98.000,00

R$ 35.000,00

3° eixo chassi

chassi

turbo daly

96/97 R$ 38.000,00

R$32.500,00 + 31 x535,00

carroceria

00/01

Corsa sedam compl, modo Novo Prata
Corsa Classic Azul
Fiesta 4p a.c., O.h. Branco
Corsa 4p cl d.h. + trio .Azul
Corsa sedan milênio, ac/vte Prata.
Gol 1.6 power d.h., Trio Branco
Gol Power 16v, d.h .• Trio Branco
Parati Summer cornpl. Bordô
Gol Special Azu'
Palio Weekend ELX compl. Azul
Scenic RT 1.6 compl. Cinza
Astra GLS compl. Prata
Fiesta 2p, a.c. Vermelho
Uno EP 2p trio Azul
Palio Fire 4p Branco
Focus GLX compl. Preto

311-0802
311-8281

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

(XP.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

VW 17.210

VW 26.300

Iveco Furgão 3310 99/99

VW 8,140c/ bau 98

VWL80

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

Palio EX 1.0 4p
Palio Weekend 1.5 eompl. -d.h.

Golf 1.6 compl.
Gol LO 4p
Saveiro 1.6 MI GNV
Gol LO

G
G
G
A
G

G
G

G
G
G

Titan

Voyage 1.8
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasoliná
Fusca 1300
Chevette OL 1.6 G
Parati 1.6 álcool
Gol 1.6, gasolina
Ka compl. 1.0
Escort Europeu 1.6 G
Santana compl. 2.0
Pálio, LO, EO, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6

I [L��J[ (Q) �o����:
ompra

.

Vende
....

Troca
'.' Financ.ia

UIWaiíuMarquardi; .1850 � B.á.rr•.·do ...RI.o �ol�a·.- �araguá .do Sul.-.Se'
01 GIII plus, gasolina, 4p Branco 01

0lf2.0compl. Cinza 98

azul
preto

cinzamet
cinza met
branca
branco

branco
branco
branco
branco

ampa

ilux Sw4, diesel

1000diesel

erona GLX GNV

aminhão 7110 turbinado cl baú.

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

COMPRA
lIlNDI
TROCA
flNINCIA

94

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Celta LO 4p VHC branco
Corsa Sedan LO 4p wind branco
I<a LO 2p zetec rocan dourado
Gol GIII LO 4p sv branco
Polo 1.8 4p classic prata
Corsa LO 4p M PFI preto
Ranger 2.3 2p c/ G N V preta)

.

Corsa LO 2p M PFI branco

Omega 2.0 4p compl. verde
Quantum 1.8 4p básica branca
Monza 1.8 2p 5 L/E verde
Del Rey 1.8 2p G L vermelho
CBX 750 Wind cinza
CG 125 c/ partida e freio a 'disco prata
CG 125 Titan I<S vermelha
CG 125 Titan I<S verde

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

03
00
00
00

97
97
97
96
94
95
87
90

90
00

00
00

03
03
99
98
02
03
02
01
00
03
01
99
97
96
O Km
01

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

FIAT Tipo IE2p(·a.e.) Preto 94 R$ 7.300.00
UnolE Verde 95 R$ 7.500,00
Tipo eompl. + leio Cinza 95 R$ 9.300,00
Fiorino furgão álcool Branco 93 R$ 6.900,00
Tipo SLX eompl. Bordô 95 R$10.500,OO
UnolE2p Vermelho 96 R$ 8.300,00
Fiorino pick-up Branca 91 R$ 5.900,00
Fiorino píck-up Vermelha 96 R$ 8.300,00

FORD EseortHobby 2p Praia 94 R$ 6.500,00
Eseort SWcompl.+ leio Bordô 97 R$14.300,OO
F·1000F Praia 87 R$17.900,OO
EseortL Azul 93 R$ 7.800,00
Verona GLX eompl. Preto R$ 6.800,00

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

VW LogusGLS, eompl. Cinza 94 R$ 9.500,00
LogusGL Praia 94 R$ 8.300,00
GolCL Branco 89 R$ 5.400,00
Sanlana Verde 92 R$ 8.300,00
Fusca Branco 81 R$ 1.900,00
SÍlveiroCL 1.8 Vermelho 95 R$ 8.300,00
Motor100m ·casa compl.Azul 76 R$36.000,OO
Jel skySeedoo 750 94 R$ 6.800,00
KiaClarus Prata 98 R$19.500,OO

Cinza

Azul

Verde

Bege
Cinza
Cinza

Cinza

Branca

Cinza
Branca

Verde

Prela

Prela

Cinza

372-0676

prata
dourado

verde
bordô

branco

preta
cinza mel.
azul

1981
1983

1992
1983

1991

1987
2002
1994

2001
1996

2001·
2001
1995
1993

8-10 cl GNV

Palio Fire 4p
palio a.c.

Pagero 2.8 compl.
Vectra GLS cornp],

Tornado, branca
CBX 200 Strada
Fiesta

, prata

Uno 4p , t.e.

96

01

97

98

94

02

98

96

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 ·9993·5854·9973·3034· centro/Coru á
GolMll.02p
VT . Shadow 600cc
Astra GIS Sedan compl.
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Vectra GLS compl.
Escorl 16v 4p compl.
Pampa 1.6L
Parati 1.6 MI cl a.c.
GoIMI1.0
Pali01.616vcompl.
Ranger 6ce compl.
Palio 1.0 4p a.c.
Blazer 2.2 compl.
Omega GLS 0).1 eompl.
Passat2.04pcompl.
Kombi STD
GoICL1.6
Gol LO
GoICL1.8
t.ogus GL 1.8
Kadet SLE 1.8
Escort1.6L
Monza Classic 2p

branco
preta
branco
branco
azul
branco
branco
azul
branco
branco
azul
vermelho
prata
bege
branco
verde
preto
branca
prata
branco
branco
prata
vemnelho
azul
azul

01
02
00
00
99
99
98
98
97
97
97
97
97
98
96
95
95
95
94
94
93
93
93
93
91

G
G
GNV
G
G
D
G
G
G
G
G
G
GNV
G
GNV
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A

\��if '8

Av. Preto Walden:�r Grubb�, 4142 - Centenârio - Jaraguá do

Goll.32p
ApoloGLS2p
Voyage LS2p
UnoCS1.32p
Premiol.02p
Ranger2.8CD
Verona LX 1.8 4p
Corsa 1.04p
BlaserDLX2.24p
Yamaha 125K

HondaCl00 Biz

IMPORTADO MercedesC2804p
BMW3251A4p

FIAT

FORD

GM

MOTOS

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono
,

Logus

Escort Guarujá compl.

Uno 4p

Gal MI

Uno EU< 4p

Escort Hobby

fRONTilL
V E ( C -U lOS

311-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI . JARAGUÁ DO SUL· SC

prata

tsa Sedan Milienium
ar�r11.6 ájcool, a.c., O.h.
ISa Wegon GLS 1.6 compl.I Special
ntana 1.8 COlTlpl.

.

rsa 4p v.e., Trava, alanne
lena eOl11pl. • ar

Uno Mille 2p
eetra GLS COl11pl.
oYage GL 1.8
ell1pra Bv eOl11pl.
all1aha XT 225

Venmelho 1999

Cinza' 1998

Azul 1998

Verde 1996

Azul 1994

Verde 1993

Cinza 1994

Azul 2000

Branco

Branco

Prata

Branco

2002

2001

2000

2000

cinza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 373·4997
bebê para pessoa carente. Tr:
370-4445 após 18:00hs.

FILHOTE - vende-se, de cofat

bacê, 50 dias.
FREEZER - vende-se, Consul,
2301ts, 4 gavetas, seminovo.
R$ 350,00. Tr.: 372-1593.

DOAÇÃO - aceita-se, de
cachorro boxe r, pastor alemão,
rottweiller. Tr.: 373-3992.

FOGÃO - vende-se. R$50,00.
Tr: 273-0779. GALPÃO - vende-se, pré,

moldado, 13x10mts, 6mts de

pé direito, cl cobertura, pronto
pI montar. Tr.: 9975-0208.

FREEZER - vende-se; vertical,
Consul, semi-novo. R$600,00.
Tr: 276-0858.

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

GELADEIRA - vende-se, 370L,
Prosdócimo, bom estado.
R$300,00. Aceita-se proposta
de pagamento. Tr: 371-5503 cl
Márcio.

FILHOTE - vende-se, de curió.
Tr: 371-8040 ou 9962-5883.

FREEZER - vende-se, 270L,
vertical, Cônsul, semi-novo.
R$500,00. Tr: 371-503 cl
Márcio.FILHOTE - vende-se, de poodle,

cl 50 dias, purinho, branco. Tr:
373-3787 ou 9146-3498 cl
Noeli ou Cristo

FREEZER vende-se.
R$250,00. Tr: 273-0779.

GUARDA ROUPA - vende-se, de
casal, cl maleiro,' 6 portas.

<'

,

�
•�!Wl
•••

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

9107·4525
R$200,00. Tr: 370-6526.

GUIDÃO - compra-se, Pro-taper
ou Tag T2, usados. Tr: 374-
1117 ou 9975-0117.

IMPRESSORA - vende-se, HP

Apolo 2600. R$200,00. Tr:
370-0383.

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

LINHA TELEFÔNICA -vende-se,
prefixo 371. R$ 500,00. Tr.:
371-9959.

MÃQUINA - vende-se, de lavar

roupa, marca Wanke + 1

centrífuga marca Plena .

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

MÁQUINA - vende-se, de lavar,
automática, 5kg, Cónsul. Tr:

275-2768.

MÁQUINA ESCREVER - vende

se, elétrica, seminova. 'Ou
. troca-se por play station. Tr.:
372-3277 cl Vanderli ou

.

Veroni

MÁQUINA - vende-se, de .cortar
grama. Ou troca-se por play
station. Tr.: 372-3277 cl
Vanderli ou Veroni.

MÁQUINA - vende-se, overlok,
Tr.: 370-8959

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

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

.

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

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

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

dA
Freios
ri .Lú/eIt
�

FAÇA SEU TESTE
DE fluíDO DE FREIO

GRATUíTO!

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

MESA - vende-se, de centro,
tubular, preta com tampa de
vidro. R$ 40,00. Tr.: 370-
7441.

lugares. R$80,00. Tr: 37�
6526.

SOFÁ - vende-se. R$30,OO.T[
273-0779 .

MICROONDAS-vende-se, em
ótimo estado. R$220,00. Tr:

276-0858.
SUGAR -vende-se, pI fogão, i

. bocas, seminovo. R$ 90,00.Tr.:
372-1593.

NOTEBOOK-vende-se, Toshiba
650 cl 40 GB. R$ 2.750 cl
DVD. Tr: 9131-2157.

TOCA RTAS - vende-se, Pionnel,

digital. R$50,00. tr: 276-0196.

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

TV - compra-se, em bom estado.
Paga-se à vista. Tr: 9124-239�
hor. comI.

VENDE-SE - móveis pi loja.Tr
370-5727 hor. comI.SOFÁ - vende-se, semi-novo, 2

Mais Qualidade

Para o lar
e para a IndústriaTECHe

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, MictórioS,
Proteção para pàrabólicas, Corle e dobra de chapas,
Funila�ia Industrial em lnéx, Galvanizados e Alumínio.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL. É COM A TECNO�
Ruo Felipe Schimidt, 279· Centro· Jaroguá do Sul· se· Fones: 370·6448 . 275·0448· Fax: 371·9351
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SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

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

VENDE-5e - forno elétrico da
Rscher. Tr: 373-3787 ou 9146-

3498.cf Noeli ou Crist.

,

VENDE-5E - dois vestidos, de
prenda, manequim 36/38,
sendo 1 Verde e outro azul.
Valorà combinar. Tr: 371:1867
res. - 275-8033 coml, ou 9118-
0:256.

VENDE·SE - caixa amplificada
da Yamaha, c/lO saídas e

entradas, semi-nova. R$
300,00. Tr: 276,0858.

VENDE-5E_ jogO de panelas, de
vidro, cf tampa, 5 peças.
R$100,OO. Tr: 9901-4179.

VENDE-SE - teclado Casio
CTK 100. R$150,OO. Tr: Inês
275-2939 ou 275-3282
Caroline.

VESTIDO - vende-se, dois, de

�r�nda, um verde e um bordô.
r. 371-5270 noite ou 371-

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado,
mesmo em atraso,
pago à vista, em
dinheiro. OXX 47
522 0256 ou 47

9968 0588.

5042 comI.

VIDEOCASSETE - troca-se, c/
controle digital de imagem, por
computador KII400 ou 500. r-,
371-0293

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, ótimo estado.

R$80,OO. Tr: 370-7310.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 1, c/ 2 controles, 13
cds. R$260,OO. Tr: 370-
8579 ou 99,12-5936 c/
Marcelo.

Rua Exp. Cabo HOIryHadlich, 831 - Centro
(próx. Supermercado Angelon;)

Fone: (47) 275-6464 - laraguá do Sul- SC

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, 1 fita e 2
controles. Tratar: 371-
3377.

VIDEOGAIVÍE - vende-se,
Dreamcast, com 2
controles e 3 jogos.
R$350,OO. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station '2; totalmente
destravado, com 3 jogos.
R$750,OO. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Play Station, com \2
controles, 3 jogos. R$
250,00. .Trat ar: 376-
2206.

;;C"&"'" PLANET GAME:;��.�çl{:i! * VENOAS 'LOCAÇÃO * CONSE�TOS EM GERAL:
• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
*DREAMCAST
* NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANce
• NINTENDO GAME CUBe

VENDEMOS 'E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

,

ViOEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL

. Fone: 376-2206

• fII/III! •

IlmovelSI
ALUGA-SE quartos
mobiliados. Tr: 370-3561.

ALUGA-SE - quarto para
rapazes ou moças no centro,
próximo Marlian. Tr: 8802-
8815.

ALUGA-SE - casa c/ 80 m2,
quitinete galpão 300 m2

(2º piso). R: João

Planinscheck, 293, Nova
Brasília. Tr: 370-0164 cj
Sérgio ou Fernanda.

ANA PAULA liI- vende-se, alv.,
cf 70m2, toda murada. Ou troca
se por uma em Guaramirim. Tr.:
373-1375 ou 373-2135.

_-

BARRA DO SUL - vende-se,
alvenaria, c/ 3 qto s ,

churrasq., garagem p/ 2
carros e demais dep., 500
mts da praia. Tr.: 274-8650
ou 9145-6822.

CASA - vende-se, mista, cj
100m2• R$20.000,OO à vista
ou R$15.000,OO entro +

R$5.000,OO pare. Tr: 276-
0196.

E�TRADA NOVA - vende-se
ou troca-se 2 casas de alv.,
'uma c/ ,140m2 e outra cf

70m2• R$68.000,OO. rr..
37'1-4507.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista c/ 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua

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

POMERODE - vende-se, 146
'rnts c/ lage e telhado com

estrutura. Tr: 9117-2447 c/
Marcos.

VENDE-SE - ou troca-se em

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

c/ Carlos.

VENDE-SE - em Barra do Sul.
Tr.: 376-0463 ou 9975-1372.

VENDE-SE - alv., c/96m2,
murada. Valor à combinar. Tr:

370-261� ou 9962-5795 c/
Anilda.

VENDE-SE - mista, c/ 10x44.
R$25.000,OO. rr: 370-6279.

VENDE-SE - alv., c/ 2 qtos, sala,
cozinha mais área de serviço
em Piçarras, semi-novo. Tr:
345-3810 com Márcio ou Vani.
Mais ou menos R$25.000,OO.

.

VENDE-SE - em Enseada, alv.,
c/ 2qtos, banheiro, sala e

cozinha, semi-novo. Aceita-se
carro no negócio ou terreno. Tr:

CORREIO DO POVO 11

_ R$ 10.000,00 R$llO,OO__ 15

-R$ 20.000,00 R$220,00__ §
c

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

s:

�
_ R$ 60.000,00 R$574,00__ @

i()
_ R$100.000,00 R$ 957,00__

o

_R$120.000,00 R$1149,0(L_ ]i
'"

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

9102-7311.

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

VENDE-SE - alv., c/ 3 qtos, sala,
cozinha, bwc, lav. C/ estr. p/2
pisos mais meia água semi

acabada. Situada na SC 413
Km 3, Guaramirim. Aceito trocar
por casa em São Bento. Tr: 373-
6247 c/ Nllza,

VENDE-SE - próx. da fábrica de
confec. Carinhoso, um ótimo
sobrado de 2 pisos, cf 4 qtos,
3 bwc, garagem, necessitando
apenas de uma pintura externa.
R$ 63.000,00 negociável. Tr:
371-6069.

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
rlllÚ4- de� a��s� des� de 4«4.&� (UI,

íf?�, e«tu em.� C(UH __�des� d4A�

VENDE-SE - alv., c/ 3

dormitórios, em Schroeder I •

vila Paraíso. R$28.000,OO. Tr:
273-0569.

VENDE-SE - ou troca-se, casa
na praia 150mts do mar, 5

qtos, 3 banheiros, telefone,
parabólica, ótima área aberta

por chácara ou móvel em

Jaraguá, Tr: 372-0665.

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

ALUGA-SE -no calçadão,
impecável, c/2 suítes + 1 donm.

c/- sacada e
.

demais

dependências. �$550,OO. Tr:
9125-0006 ou 9962-8154.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas, entrada da APAE,
próx. WEG II. Tr: 370-3561 c/
proprietária.

ALUGA-SE· no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

ALUGA-SE - apto. c/ 2 3
dormitórios. ,R: Francisco

Hrusl<a, 276, São Luís, pró)(.
Arroz Urbano. Tr: 370-2365 ou

9953-6121 cj Alcimar.

CENTRO - vende-se, em prédio
cj 3 aptos. R$130.000,OO.
Aceita-se proposta. Tr: 370-
8097 ou 9104-5468 cf' Tina.
Creci 9839

COMPRA-SE - Apartamento de
até 40.000.00. Tratar: 9122-
1830 ou 9135-5854.

SCHROEDER-vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a
combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

TROCA-SE - terreno C/364m2,
Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

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

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

R$57.000,OO. Tr: 9997-2020.
Creci 7402.

VENDE-SE - próximo a UNERJ,
Edifício Bruna Maria.

R$61.000,OO. Tr: 9962-
3664.

VENDE-SE - centro. no edifício

Jaraguá, um ótimo apto, cj 2
qtos, garagem e demais

dependências. R$68.000,OO.
Aceita-se proposta. Tr: 371-

6069.

VENDE-SE - c/ 2 qtos, no

Condomínio Amizade.

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

RODOBEN;',
CONSÓRCIO

Cartas de crédito de Imóvel

30.000,00
50.000,00
15.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

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

Repres.: Paris Construções Ltda. �47)433-7000
Rua Abdon Batista, 121 - sala 1202 9978-1659
Li�ue e �olj�it� � Visita de um de nossos vendedores

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua Jorge Czerniewicz, 400

�lt��T:��S·.

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

. Medição do tona
. Desmornbrornemo
- Regularizoçóo de medidas
- Projeto e execuçõo
(residencial, comerciai. etc.)
- Reformas em geral
",Poisagisrno
370-7611 /9911-2525

Walter Marquordt, 7 44 5l 5

AUTO PEÇAS

papa��lio
Em Novembrofoi inaugurada
a nova loja da Auto Peças

Papagaio, localizada na

RI/a 25 de Julho, 1650 -

Vila Nova

RUA 25 DE JULHO, 1650 -

VILA NOVA - JGUÁ l>O SUL
E-moil: popagaiO@lerra.com.br

Anuncie aqui!!!
" 371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

..... " ...

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

,

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
'

371-1919

Anuncie aqui!!!
371·1919(47) 276-3429

9975-5659
Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

* Rebaixo
* Forro

, * Acabamentos de gesso
! * Consertos
; 'k Orçamento sem compromisso

lazl�Â;llJUiJJk24lj.ml
A

• unnuncle aquI ••• ,

371·1919
Anuncie aqui!!!

371·1919

Ii�:!::
,

FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS
- MATERIAIS DE CONSUMO

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

,

Anunci� aqui!!!
, 371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

276·3417
RUI 25 de Julho, 515 - Vila NDva -Iaragué di SUI- se

.

Anuncie aqui!!!
371·1919 .

Anuncie aqui!!!
371·1919

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar

Loteamentos completos
Rompedor de Concreto

Rompedor de Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto
Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas
R: WigaQdo Menslin 2.15-1101
• B a.�p e n di· 9104-2391)arafl�Ao su! ' se . ..... .

� VIDRAÇARIA
LW Arte VidroS
Vidros, Espelhos, Bisotê, Lapidação e Poli"""·

[ateamento. Plotter de Recorte. Acessón�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ÁGUA VERDE - vende-se, el
357m2, Rua Lena Nieoluzzi. R$

26.000,00. CRECI 8054. Tr.:

371-5512

BARRA - vende-se, Lot. Casa

Nova, área plana e

parcialmente murada.

R$12.000,00. Tr: 9997-2020.
Creci 7402.

CORUPÁ - vende-se, el
52.500m2, próx. Seminário. R$
110.0ÔO,00. Tr.: 372-3063

após 19hs.

CORUPÁ - vende-se, el
35.000m2, próx. Seminário. R$
85.000,00. Tr.: 372-3063

após 19hs.

GUARAMIRIM - vende-se,
e/17.500m2, de frente
SR 280, totalmente

plano. Tr.: 9979-0605
com Adir.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
e/3.334m2, (servidão) de
fronte Indumak. R$
140.000,00. CRECI 8054 .. Tr.:
371-5512

NEREU RAM,OS - vende-se, el
391m2', Lot. Zanghelini. R$
16.000,00. CRECI 8054. Tr.:
371-5512.

senac

PiÇARRAS - vende-se, próx.
Candeias, el 400m2•

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

PiÇARRAS - vende-se, el
2.000m2, defronte BR 101. Tr:
372-1395.

RIO MOLHA - TO MALUCO.
vende-se, linda área el
20.000m2, el ter. de

3.000m2, pronto pI
construir, el escritura
desmembrada dentro de um

eond. ecológico e residencial,
el 80% de mata nativa,
secundária, frente pI riacho,
acesso asfaltado, próx.
Gruta. De R$ 60.000,00 por
R$ 35.000,00. Aceito

proposta. Ver· site

www.sitiobarulhodagua.ejb.net.
Tr: 370-8563.

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

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

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, el escritura. Rua Ilda Friedel.
R$ 8.700,00. CREC18054. Tr.:
371-5512.

UBATUBA - vende-se, reta da

enseada', cf 390m2, próx.
Praia. R$15.000,00. Tr: 371-
6506.

VENDE-SE - dois terrenos, el
13x25 cada, boa localização.

CI�ASSI

R$12.000,00 cada. Tr: 370-
6279.

VENDE-SE - meio terreno,
murado, el casaalv., el 2 qtos,
sala, eoz., banh., gar., no Lot.
Ouro Verde. R$23;000,00. Tr:
376-2902.

VENDE-5E - próx. da Marisol um

excelente terreno, grande e

murado, medindo 195 mts,
próprio para microempresa ou

uma boa residência. R$
60.000,00 parcelado. Tr:
9137-5573.

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

VENDE-SE - na praia de

Ubatuba, pronto pI construir.
Tr: 376-0632.

VENDE-SE - eomereiál,
condomínio· centro, el
3.900m2, totalmente

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

VILA LALAU - vende-se, na R.
Alberto Santos Dumont, 729,
entre a Marisol e a WEG, el
640m2• R$55.000,00. Tratar:
370-1787.

VILA RAU - vende-se, de

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

esquina, el 425m2•

R$23.500,00. Tr: 9997-2020.
Creei 7402.

VILA RAU - vende-se terreno CI
3,64m;( , Área Nobre, Lot.

Renascença. Tr: 9135-5854 ou

,,9122-1830

BAZAR - vende-se, no Bairro
São Luis, em funcionamento,
el clientela formada. Aceita-se
proposta. Tr: 376-0307.

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

Centro. Tr: 375-2301.

VENDE-SE - vídeo locadora no

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

Jaraguá. Tr: 371-2525.

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

VENDE-SE - lanchonete João

Pessoa, el instalações
completas, el estoque e moto

Titan 95 pI entrega. Valor

R$12.000,00. Com aluguel de
R$400,00. Tr: 374-1481.

VIDEO LOCADORA - vende-se,
próx. Kika el aprox. 4.000

clientes cadastrados, + de
2.000 fitas de acervo. Tr: .275-
3937.

VILA LALAU - vende-se, sala
comI. el apto. Aceita-se troca

por imóvel de menor valor. Tr:
371-3132.

VENDE-SE - um canto do

paraíso, el 40.850m2, à 6km

do centro, acesso todo

asfaltado, el toda infra
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REPRESENTANTE COMERCIAL
DIRETOR DE ARTE

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

profissionais que tenham dinamismo, ambição
e vontade de crescer profissionalmente

Enviar curriculum para
comercial@proimagem.srv.br

TIM CELULAR
TBP - Jaraguá do Sul - Master CeI!

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 a :

Rua Reinoldo Rau, 60 - Centro - EdificioMarket Place,
sala 4 - Fone 312-1922.

I

estrutura. Visite nosso site

www.sitiobarulhodagua.ejb.net.
Preço de ocasião pI pgto à vista
R$187.000,00. Aceita-se

proposta.Tr: 37'0-8563.

VENDE-SE - local pronto pI
residir el 147.500m2, a 18km

do centro. Com 1 casa, 3lagoas,
3 bananeiras, 3 nascentes de
água, farta pastagem, 6 vacas

gersey PO. Tr. 9952-1267.

empregos

CONSÓRCIO - vendedores (as),. DIARISTA - senhora se oferece

com experiência na área

externa pI Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

TORNEIRO CONVENCIONAL -

empresa possui vaga. Tr. 376-
2593.

pI trabalhar de diarista, el 5-

anos de experiência, dia?
vagos: 2�, 3� e 5� feiras. Tr:

370-5491.

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

Jardinagem &.
/

Paísagtsmo,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista, mensalista ou

aux. de produção. Aceita-se

proposta. Tr: 9136-6647.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista. Tr: 370-6719

OFEREÇO-MEi- pI trabalhar na
limpeza de lotes e lavação de

caixa d' agua. Tr: 370-6719.

PROCURA-SE -estág!o como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

ANUNCIE

AQUI!

371-1919
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• Distribuidora de Cosméticos:

�'(J11(l/f/ d(l/ (�(J.<."<I.� '!'í' t:)tltJt.O,na.

fone: 275-1450
A,., l'lar. Dcot!oro J ..a. 'Follsc<"at 491
sala 01 � Cent.ro � }'lraguf.Í. do Sul

p
Medicamentos em. geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

SAUDE Bc INFORMA
!

Estudos comprovam que suco de uva traz

benefícios para o corpo humano
o suco de uva não é apenas uma bebida refrescante e saborosa.
Estudos realizados na Universidade Federal do Rio Grande do
Sul UFRGS têm comprovado os benefícios que eíe pode
oferecer para o corpo humano. Entre eles! a diminuição dos
riscos de desenvolvimento de doenças cardíacas e de processos

evolutivos, como o câncer.
A composição do suco de uva é semelhante à do leite materno,

Sendo assim, que benefícios uma pessoa pode ter ao ingeri-lo?
O suco possui vários nutrientes essenciais como ferro,
magnésio, vitaminas do complexo B, flavonóides e selênio. Para
o organismo ter um metabolismo equilibrado não deve

apresentar carências nestes micronutrientes como, por
exemplo, o magnésio e o selênio que são necessários ao

funcionamento como cofatores de várias enzimas. O ferro é
uti I izado em anemias ferroprivas, e as vitaminas, do complexo B
auxiliam no humor e desenvolvimento de crianças. Os
flavonóides são compostos bioativos com inúmeros efeitos

benéficos, auxiliando no sistema imunológico e combatendo os

radicais livres.
Em que partes do organismo o suco de uva atuamais?
O suco de uva poderia ser benéfico para o sangue e para as

células de defesa do nosso organismo, mas nós temos nos

dedicado a observar o efeito protetor sobre o sistema

.

cardiovascular. Neste sentido, temos resultados preliminares
que apontam para LIma melhora da insuficiência cardíaca em

ratos de laboratório.
'

O suco industrializado é tão vantajoso quanto o natural?
Normalmente não é possível encontrar todos os inúmeros
compostos bioativos, vitaminas e minerais presentes em um

suco natural nos sucos artificiais, nos quais estes

compostos são geralmente sintéticos. Por este .rnotivo,
sempre se deve priorizar o consumo do suco de forma

natural, pelos benefícios que nos fornecem em termos de
nutrientes. Por ser natural, o organismo apresenta um

mecanismo de reconhecimento maior do alimento. Hoje,
existem sucos naturais industrializados e devemos sempre

'optar por eles.
O vinho tinto atua da mesma forma no organismo? O álcool

impede osefeitos da uva?
O vinho tinto apresenta grande quantidade de flavonóides e

tem, portanto, grande poder antioxidante. Este efeito

parece inclusive ser superior ao do suco de uva preta. No

entanto, o consumo de álcool deve ser moderado pelos
efeitos danosos que produz tanto no sistema

cardiovascular, quanto o hepático e neurológico. Neste

sentido, o suco de uva poderia ser consumido em maior

quantidade sem danos potenciaisà saúde.
Existe alguma forma correta de se beber o suco, a fim de se

obter um resultado melhor?
Com a nutrição funcional, onde se prioriza melhorar uma
determinada função com a ingestão do alimento, existem
diversas formas necessárias de se ingerir o suco de uva. Por

exemplo! para um rei axamento mai o r devemos fazer uso do
suco à noite. Para anemia derivada de carência de ferro, é
importante utilizarmos na refeição em que consumimos
uma porção de carne. Para o diabético, não se deve exceder
um copo por dia e deve ser junto ao consumo de fibras, além
de priorizar a fruta uva.
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Saiba emagrecer sem

parar de cOmer.

Conheça o pr09fama'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Infonllações: 9971-1814

- GINECOLOGIA -

s l}Je.slr;
CRMI�Ç '1'242 . TEGO 030/79
.

o SOBRAcn. 1.079

Vídeo-cirur�ia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guiliwrl/ll' We(.'�(? StJ � SI., 406

Fone:. 370-1705
;�wHIt�t[i@}id!l!ro-.t()m,br':� Ja:ra,�tfá da Sul

'PrladluP�luül<J'

\3387

CLASSI

IPiA.--.·.· i
I TRlei
I paru eles i

e/tis e ctl.�;i.�
t
MORENO CLARO, I,83 alt., 75kg. 25 ANOS.:

-JJª1�1231
.

c ,

PREVINA-SE
Use Camisinha

[
_

:
Edu,lrdJ, 19 -anos, i
morena bronzeada, :
dos olhos verdes e :
corpo escultural. I
Acende hotel, i

I
motel e residência. !

ç-. 19..11.:J..:1JQ5J
.................................................. , c

.. · .... ·· ........ · .......... · .......... · .......... · .... ·· .... · ........ ·

PREVINA_SE
Use Camisinha

iAnuncie aqUi!i
i 371-1919 I

PREVINA-SE
Use Camisinha

[NAfALIAI
l

�
a ss- = . I

, I,aráguá do Sul !

. I
·9117·0497 i

'
, .1: j , ,

Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui! I PREVINA-S E

1
371-1919' Use Camisinha

...................... J _ _ .. _ _ _ '

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

r··---
..

··�····-··-··---··t
IAnuncie aqull]
371-1919

:

. Pousada Dreiche no Ar
I com acompanhantes
t �n wnci! m:t4 �flMndfJ d� üem em l�tl\:n sem r.ornpfllli!il W!flf14

r f.onluwp.t nO!::!::Q Jm1t!lada ecrn liIl4:t� neolnpuhh:lIllf!.'i: 24 n/!:

r ttp �p.1J ditfmt. lClrnOt pr-oÇO'i: nr.e.,sívll;S n autc nfnttdirnnnfoJ

jTlldo �:'lHl r�vtlNl�er ii vo�6l:lil!l)t{!. Tmnb6rn stendemne hoMk,
i m()téi� p. tP..'i:jtli!fle;ij�.
1275-0052

.

273-1174

PREVINA-SE
Use Camisinlra-

.........

'rLOIRO· OLHOS VERDES

I�,��8�
mulheres

9143-7678

PREVINA-SE
Use Camisinha

PREVINA-SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371..1919

Stefcnen c Carol

•
Duas mulheres se acartcíando

• só para você.

•• ** *

Amais completa, possuída, ,

agradável e perfeíta, :
.** ••••••••••••••••••••••

9963-5544
Atendemos Motéis, a domlcOio e temos loc.al
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JARAGuA DO SUL - A

Associação de Moradores

do Bairro Rio Cerro I e II

romou uma providência
inusitada para melhorar as

condições de' tráfego
principalmente para os

pedestres. No dia 20 de

abril, a partir das 15 horas,
irá interromper novamente
a se 416, estrada que faz

ligação entre Jaraguá do Sul

e Pomerode. Segundo o

presidente.da associação de

moradores, Jurandir Mi
chels, a interdição será para
a execução de roçadas nas

margens da rodovia no tre

cho até o Alto da Serra.

"Diariamente as crianças e

mesmo os adultos passam
a pé ou de bicicleta e aca

bam se sujando ou se

molhando com o mato que
avança sobre a, via de

passeio. Então decidimos

que nós mesmos faremos
este serviço e para garantir
a segurança das pessoas que
farão este trabalho iremos

GERAL
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

Alexandre Bago

Mato toma conta do acostamento na Barra do Rio Cerro

encaminhou o pedido para
o Deinfra (Departamento
Estadual de Infra-Estrutura)
na GEROB-Norte (Ge
rência Regional de Obras

Norte) que prontamente
programou a roçada na se-

416;que foi realizadapOllCOS
dias depois. O problema,
segundo Michels, é que o

trabalho não foi concluído.
''A máquina fez a roçagem
de praticamente um terço do
trecho e depois não voltou

Prefeitura abre licitação para ocupar
espaços ociosos no Mercado Público

.MUTIRÃO: TRABALHO INACABADO DO DEINFRA LEVA MORADORES A ROÇAR MATO NAS VIAS DE PASSEIO

Moradores interrompem trânsito
r

para limparmargens da rodovia
mais. Isso já tem mais de um

interditar a estrada em

pequenos trechos, liberando

JARAGuA DO SUL - A
Prefeitura de Jaraguá do Sul
lançou edital de licitação a

Co?cessão de uso do espaço
OCIOSO do Mercado Público

Municipal, o que corres

pondi: a cerca de 50% da
área de ocupação do l�cal,
compreendendo: salas para
lanchonete (S,47m2), comér
CIO de insumos agropecuários
(18m2), venda de produtos
ahmentares macrobióticos
ou fitoterápicos (17,74m2),
Com

.

liercia zação de plantas e

flores (10m2); hall de entrada
?O prédio (7,Sm2) destinado
a exploração de café ex

presso e venda de jornais,
:evIStas, etc.:A informação
e do se

,.

di d'
P

cretano a Junto e

, rOdução, Alcides da Nova

de tempos em tempos",
declara Michels.

o presidente da as

sociação explica que enviou

um ofício no início do mês

passado para a Secretaria de

Desenvolvimento - Regional
solicitando a roçada das

beiradas da rodovia Wolf-

gang Weege para, dar mais

segurança as pessoas que

passam. Na mesma semana

a secretária da SDR Niura

Demarchi dos Santos

Peixoto, salientando que a

abertura das propostas
acontecerá à-s 9h30 do dia 6
de maio, mesma data de
encerramento do prazo de

entrega da documentação,
que deve ser feita até às 9h.
Ele orienta que o edital deve
ser retirado na Secretaria de

Produção, após pagamento
de taxa de R$ 5,00 no setor

de Protocolo.
De acordo com Peixoto,

a outra metade do espaço
existente no Mercado
Público Municipal é ocu

pada por segmentos as

sociativos como Associação
dos Pequenos Agricultores -

Familiares (Apeafa), As
sociação J araguaense de

Aqüicultores (AJA), Clubes

de Mães e Associação dos
Produtores de Frutas e

Hortaliças, das quais par
ticipam um total de 914

pessoas. Além disso, também
há uma sala reservada aos

produtores de leite e de
, carne, do Centro de Apoio
à Agricultura Familiar.

Peixoto lembra que o

Mercado foi reaberto com

o objetivo de atender as

associações de produtores,
de quem não há cobrança
de locação. "Pelo edital, o
preço mínimo varia de Rt_
70,00 a R$ 150,00 - de
acordo com o tamanho da
sala -, ganhando o direito a

ocupar o espaço quem
oferecer o maior valor de

aluguel", finaliza.

mês. Por isso resolvemos nós

mesmos fazer' a roçagem

para a segurança da comu

nidade", declara. O serviço'
será feito a partir das 15 horas
até o final da tarde. Caso o

trabalho não seja concluído

, nomesmo dia, continuaremos
o trabalho no dia seguinte.
"Esse mato tomando conta

é um: desrespeito a nossa

comunidade. Iremos com

foices e nossa vontade, mas
acabaremos com este

problema que eles não
foram capazes de resolver

por completo", critica

Michels.

(CELlCE GIRARDI)
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NOTA DE AGRADECIMENTO

I
I
I

I

FALECIMENTOS
Faleceu às 23:05 horas de 12/40 senhor Albino Henrique
Grassmann com idade de 83 anos, deixando enlutados filhos,
filhas, gênros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado no dia 13/4 às 16:00

horas, saíndo o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério da-Vila Lenzi.
Faleceu à 1:00 hora de 13/40 senhorCurt Urbancom idade
de 63 anos, deixando enlutados três filhos, três filhas, gênros,
noras, netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado dia 13/4 às 17:00 horas, saíndo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi seguindo par� o Cemitério da Vila

Lenzi.
Faleceu às 16:05 horas de 12/4 a senhoraUbaldina Oliveira

Souza, com idade de 44 anos, deixando enlutados o esposo,
uma filha, um filho, dois netos, dois irmãos, cunhados e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado dia
13/4 às 15:00 horas, saíndo o féretro da sua residência em

Ribeirão Vilde, Massaranduba, seguindo para o Cemitério I

Guarani-Mirim. \

Familiares enlutados deVictorDraeger consternados por seu
falecimento, agradecem a todos os que remeteram flores, coroas,
cartões e acompanharam o extinto à sua última morada.

Agradecem especialmente aoDr. MarcosMüller,Dr. Alexandre,
enfermeiros/as) do Hospital São José, Pastor Müller, Pastor
Daniel, amigos e parentes, e convidam para assistirem amissa

de sétimo dia que será celebrada dia lS/4 - domingo - às 9:00

horas na Igreja Evangélica Luterana do Centro.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE LEILÃO ADMINISTRATIVO N° 52/2004
O MUNICÍPIO DE JARAG u.Á DO SU L (SC), torna público, para

conhecimento dos interessados que fará realizar LEILÃO ADMINISTRATIVO, no
dia 12 de maio de 2004, na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito do Edifício

sede da Prefeitura Municipal, sito à Rua Walter Marquardt, nO LIlI, bairro:
Barra do Rio Molha, na Cidade de Jaraguá do Sul-SC, para ALIENAÇÃO DE

BENS MÓVEIS INS ERVÍVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO (VEÍCU LOS,
,

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS).

DATA, LOCAL E HORÁRIO PARA ENTREGA DOS ENVELOPES - até às
13:30 horas do dia 12 de maio de 2004, no setor de Protocolo desta Prefeitura.

OBTENÇÃO DO EDITAL - Õ edital completo poderá ser recebido na Divisão
de Licitações da Prefeitura, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 5,00

(cinco reais). O mesmo também estará disponível no site da Prefeitura:

jaraguadosu/.sc_gov.bre poderá ser baixado sem qualquer custo.
IN FORMAÇÕES - Esclarecimentos e informações adicionais serão fornecidas

aos interessados na sede da PR EFEITU RA MUNICIPAL DE JARAG UÁ DO SUL
no endereço acima; pelo telefone Oxx(47)372-8000; pelo Fax Oxx(47)370-

7253, ou ainda pelos e-mail .s/icitacoe$@jaraquadosu/.combre
contratos@jaraquadosu/.combr. Os bens e materiais objeto deste Leilão, poderão

ser villitoriados na SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL!
GE'RÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, na Rua Ângelo Rubini, nO

600 - Barra do Rio Cerro, no período de 19/04/2004 a 11/05/2004, no horário
das 8:00 às 11:00 horas e das 13:30 às 16:30 horas.

Jaraguá do Sul (Se), 14 de abril de 2004
/

IRINEU PASOLD

Prefeito Municipal

�lIowsl�� �D 10M A S

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul.
Fone (47)275-3475 • E-mail: fellows@netuno.com.br
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I MELHORIAS":" ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ATENDE ANTIGAS REIVINDICAÇÕES �OS MORADORES

Estrada 'Poço Grande recebe
investimentos da Prefeitura

GUARAMIRIM - A

prefeitura municipal de
Guaramirim finalizou as

obras de alargamento na

Estrada Poço Grande

em função dos excessos

de curvas e problemas
de drenagem naquela via
pública.

A rua faz ligação
entre a localidade de

Guamitanga e a BR 280,
nas proximidades da

Fazenda Weg. Segundo
o secretário de Obras,
Lauro Frôhlich, a estrada
foi macadamizada numa

extensão de 600 metros

e também recebeu 30

tubos para escoamento

da água. "É uma obra de
.

pequeno porte mas de

grande importância para
a comunidade, que há

tempos fazia essa

reivindicação", lembra o

secretário..

Fr
ô

hl i ch também

informa, que outro

trabalho recém con

cluído é o aterro no

bairro Caixa D'Água,
onde foram colocadas

300 cargas de barro e

outras 50 de macadame
com objetivo de so

lucionar os alagamentos
na parte lateral da rua

Guilherme Tomelin,

Estrada Poço Grande recebe macadame e tubos para escoamento d'água

abaixo do nível das

plantações de arroz. A

estrada foi elevada em

cerca de 80 centímetros.

"Quando ocorria chu

vas, a passagem de

pedestres e veículos

ficava impedida", lem
bra.

INFRAESTRUTURA -

Para �esolver os pro
blemas de drenagem
pluvial, a prefeitura de

À atual administração
realizou melhorias em

diversas estradas, entre
elas a Estrada Lauro

Zimmermann, Serenata,
Estrada -da Pedreira,
Caixa D'água, Rio Bran

co, Ponra Comprida"
Ribeirão do Salto, Tibagi,
Estrada Bananal do Sul,
onde foi eliminado o

conhecido "Morro da

Francisquinha". (CT)

Guaramirim. instalou

mais de 25 mil tubos' nos
.: bairros do município em

pouco mais de três anos
..

Frôhlich destaca que os

serviços de alargamento
de estradas, p a tr o la

menta e macadamização
têm sido uma constante.

"A prova disto são as

boas condições que
nossas estradas afere"

cem", enfatiza.

.... �. _ • .Cés,fr Junkes
Correa: "Negro deve sair da posiçao de dlscnmmado'

Comunidade Negra realiza
encontro depagodeiros emJS

]ARAGUÁ DO SUL -

N este final de semana

acontece no parque mu

nicipal de eventos o Pri

meiro Encontro de Pa

godeiros deJaraguá do Sul.

O evento quer reunir cerca

de duas mil pessoas no

Pavilhão A para con

fraternizar e se divertir ao

som dos gruposJeito de Ser,
Emoção, Por Acaso, Terapia
Popular e Teimosia. A

promoção deste encontro

está sendo organizada pela
Conejas (Comunidade Ne

gr� de J araguá do Sul),
criada em 1998, mas foi

registrada somente este ano.
O líder da comunidade

negra, Everaldo Corrêa,
conta que decidiu reerguer
a Conejas a partir de

encontros de lazer com

amigos do futebol. "Come- '

çamos timidamente reali

zando partidas de futebol

que depois acabavam em

pagode, onde reurua

brancos e negros numa

festa bastante animada. Até

hoje esses encontros são

regados com muita música",
con ta. A parti r disso o

presidente do Conejas se

empenhou para reerguer a

entidade. "Agora temos

condições de receber apoio
financei ro para projetos
culturais e com fins lu

crativos, porque temos a

intenção de comprar um

.

terreno e fazer nossa sede.

Este encontro dos pago
deiros tem intuito de or

ganizar a população negra,
confraternizar com os

brancos também

arrecadar recursos", frisa o

presidente que tem a visão

de futuro para o negro.
"Não temos a intenção de

ficar remexendo no

passado uma situação de

preconceito, discriminação.
Está na hora do negro sair

da situação de fragilidade
ou inferioridade e tomar

atitude. O negro deve se

unir, pois unido torna-se

mais forte", finaliza Corrêa.

(CEUCE GIRARDI)

lDom""",·O

IPTU É INVESTIMENTO
NA�GERAÇÃO DE EMPREGOS

IPTU.
Faz mais pela cidade.
Faz mais por você.

o dinheiro arrecadado com o IPTU é investido em obras como a .área industrial, um espaço com

294.708m2, que vai atrair a instalação de novas empresas, movimentar a economia, gerar empregos
e projetar o desenvolvimento de Guaramirim.

PAGUE ATÉ:
20 DE ABRIL COM 20% DE DESCONTO
20 DE MAIO COM 10% DE DESCONTO
21 DE JUNHO COM 5% DE DESCONTO
OU EM 6x SEM DESCONTO
(PRIMEIRA PARCELA: 20 DE ABRIL) GUARAMIRIM

Pronta para o futuro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 15 de mar-ço de 2004
_,.......---"

.
. .•..

Comunidade' assistiu a criação do Conseg em Nereu Ramos

Conseg de Nereu Ramos. é

instituído em JS
]ARAGUÁ DO SUL - Foi

instituído na noite de terça
feirá o Conseg (Conselho
Comunitário > de Se

gurança) de Nereu Ramos.
Na ocasião estiveram

presentes autoridades
municipais, da Secretaria de
IDesenvolvimen to Re

gional, representantes da
Polícia Militar e Civil

. ,

líderes dos Conseg s da
Vila Lenzi Chico de Paula

Água V�rde e Nov�
Brasília e a comunidade. O

Conseg de Nereu Ramos
abrange também as

l�calidades de Ribeirão
Cavalo e Tifa dos Monos.
As maiores preocupações
da comunidade dizem

respeito a furtos em

resi?ências, roubos, port�
Ilegal de arma e pertur
bação do sossego. De
acordo com o comissário
da Polícia Civil Adilson
Macário de OliveiraJunior
o Conselho comunitário
Poderá a-través de ações
colet .

far ln armações na

Com .

u-nldade repassando à
PolíCI' ,

"O C '

,a. onseg e uma

ligação entre a comunidade

e a polícia, e muitos casos
podem ser resolvidos

dentro da comunidade",
explica o comissário.

O Conseg se instala

locais onde a comunidade

manifesta vontade de

melhorar a qualidade de

vida do grupo. Através da

criação do conselho os

grupos se reúnem para
discutir segurança e levar

para as polí5ias civil e

militar.

A implantação dos

Consegs tem surtido

efeito nas comunidades.

De acordo com a tenente

Arlene Villela da Polícia

Militar o número de furtos

e perturbações do sossego
tem reduzido. "Muitos

casos sao resolvidos

dentro da comunidade

sem a interferência da

polícia", explica a tenente.

Foi eleito presidente do
Conseg de Nereu Ramos

Itamar Maser. As reuniões

deverão acontecer mensal

mente onde a comissão
definirá metas e discutirá a

situação das ocorrências na

comunidade. (CELlCE GIRARDI)

---·-redãcao@jornalcorreiodopõvo.cç)lli�br
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I PROBLEMA - FALTA DE CONDiÇÕES DE TRÁFEGO �AS RUAS LEVA MORADORES A PEDIR SOLUÇÕES

Moradores questionamcondições
das ruas do loteamentoVilaNova

GUARAMIRIM - Os

moradores do loteamento
Vila Nova, no bairro Nova

Esperança, em, Gua

ramirim, estão reivin

dicando da administração
pública a abertura de,

algumas ruas existentes no

mapa do município mas

que de fato não foram

executadas, além da

melhoria das vias já
existentes.

Segundo depoimento
dos moradores, a falta de

infra-estrutura tem preju
dicado e, freqüentemente,
impedido a circulação de

pedestres e veículos. "Esses

dias uma senhora tirou o

pé do lugar", lembra o

morador Erondi Ma

chado, que se obrigou a

vender o carro em função
da dificuldade de acesso e

do desgaste do veículo.

Machado mora na Rua

José Antônio Borges há

nove anos, considerada

uma das mais precárias do
loteamento. "A gente
mesmo vive arrumando a .

Morador Erondi Machado tenta amenizar a condição intransitável ,da rua

rua, porque se for esperar
nada acontece", c�itica.

Foi em função destes

problemas que Guilherme
Reis da Silva vendeu sua

residência depois de seis

anos. ''Aqui eu não quero
mais morar",' declara. Silva
explica que, quando das

campanhas eleitorais, foi

prometido asfaltamento

da via. "Só nesta rua mo

ram quantos? Todos pagam
impostos e não têm

beneficio", acrescenta.
A mesma indagação tem

Ricardo da Costa Soares, que
recentemente comprou um

terreno no loteamento e

está construindo. "Fui na

prefeitura e eles me

disseram que precisa
esperar 15 dias para
liberar a retroesca

vadeira, mas a máquina
não vem", questiona.

(CAROLINA TOMASElll)

Municípios daMicrorregião reunidos em prol do turismo
]ARAGUÁ DO SUL - A

prefeitura Ide Jaraguá do

Sul, através da Secretaria'

de Turismo, realiza hoje
e amanhã, das 8 às 18

horas, no Hotel Vale das

Pedras, a segunda Ofi

'cina de Replanejamento,
Estratégico para o Tu

rismo de Jaraguá do Sul

-2004/2006.
O primeiro replane-�

jamento aconteceu em,
2002, onde foram

definidas linhas de ação,
com foco, principal-

, mente, em investimentos

no marketing institu

cional no ponto de vista

turístico do município.
De acordo com o

diretor de turismo da

Secretaria de Turismo e

membro do Conselho de

Turismo �e Jaraguá do

Sul, Loreno Luiz Zatelli

Hagedorn, uma no-
\

vidade que será intro-
duzida com a segunda
oficina .será a integração
do turismo na região"
idéia já proposta pelo

governo federal e

também apoiada em

nível estadual, inclusive
com a implantação das

I Secretarias de' De

senvolvimen to Regional.
"Jaraguá dei Sul vai

tra,balhar esta idéia pela
primeira vez", comenta.

A oficina possui uma
metodologia. própria,
instituída pelo governo
federal, onde todas as

idéias dos participantes
serão incorporadas.
"Cada um definirá seus

comprometimentos e sua

parcela de respon
sabilidade", salienta.

Hagedorn explica que
Barra Ve'lh a , Corupá,
Guaramirim e Schrocder

participarão da oficina,
uma vez que estes

municípios já contam

com Conselhos de

Turismo. "Vamos pensar
a partir de Jataguá do Sul

para os municípios
vizinhos", acrescenta o

secretário.

(CAROLINA TOMASElll)

CURSO PREPARATÓRIO
PARA EXAME DE PROFICIÊNCIA
INíCIO 12/04/04 • MATRíCULAS ABERTA$ • VAGAS LIMITADAS
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• AVISO: CARROS LEILOADOS NÃO PODEM MAIS CIRCULAR EM VIAS PÚBLICAS

Leilão de

hoje no

JARAGUÁ DO SUL -

Acontece hoje, no

Ginásio Artur Muller, o
leilão de veículos suca

teados, que estavam no

pátio do 14" Batalhão da ,

Policia Militar. O ato

terá início às 8 horas da
manhã e, segundo o te

nente Ricardo Alves da

SIlva, os veiculos que
serão leiloados não po
dem mais circular em ,

vias publicas.
Como o leilão não será

realizado no pátio do

batalhão, as pessoas
interessadas tiveram até
ontem para ver os lotes que
as interessavam, anotar e

levar até o local do leilão, já
que o mesmo será realizado
no ginásio, e não no pátio

carros

Artur
acontece

Muller

Carros sucateados vão a leilão no dia de hoje
da prefeitura. "São apro
ximadamente 300 veículos, e

quem comprar os veículos,
pode apenas somercializar as

peças e equipamentos contidos
no carro", explica o tenente.

Os lotes e seus valores
mínimos estão disponíveis no
site daPolíciaMilitar de Santa
Catarina (www.pm.sc.gov.br).
no link Leilões.

APolítiaMilitarinformaque

no próximo semestre haverá
outro leilão apresentando
veículos em condições me

lhores, por estarem há pouco
tempo retidos no pátio.

(JWMAR PIVATTO)

Após quase 10 anos, mundo ainda reverencia Senna
Nó próximo dia 1°, o

Brasil, mais uma vez, vai se

lembrar de Ayrton Senna.
Não por ser um sábado,
dia em que o País parava
pela manhã para ver o

piloto, habitualm�nte,
alcançar uma pole po
sition. Será um sábado de
luto por causa dos dez anos
da morte do tricampeão
mundial de F-I, mas

também um dia especial
para reverenciar um mito
ainda vivo. I

Naquela trágica manhã

de domingo de 1994,
quando Senna chocou-se a

mais de 300 km/h na curva

Tamburello do circuito de

Ímola, a F-I perdeu um de
seus mais completos
representantes.A morte do

piloto, porém, ,não
diminuiu a' admiração dos

brasileiros pelo ídolo. A
cada corrida, a cada IOde

maio, Senna renasce para
milhões de torce-dores.

Há 22 anos a casa de

paredes de pedra, numa
tranqüila rua do bairro de

Vila Maria, na Zona Norte
de São Paulo, está destinada

à vida de Senna. Nos

primeiros dez anos, o local

abrigou a empresa que
cuidava dos' contratos
'assinados pelo piloto.
Depois, passou a fun
cionar como sede da TAS

(Torcida Ayrton Senna),
que, mesmo após, a

tragédia, é ponto de
encontro de amantes de
automobilismo. E, princi
palmente, de Senna.

No local, os fãs en

contram mais de 300 fotos

espalhadas pelas paredes.
Há ainda objetos pessoais
que ficam em uma estante

e outras curiosidades,
como o boletim da época
em que Senna cursava o 2°

ano do ensino médio. As
médias 5,0 em Física e 5,6
em História já mostravam

que, desde aquela época, os
olhos do paulistajá estavam
nas pistas.

O acervo da TAS, que
não conta com nenhuma
foto do acidente fatal,
costuma ser exposto em

eventos nas pnnclpals
cidades brasileiras. E em

todas a emoção dá o tom

das visitas. ''As pessoas se

lembram com carinho dele.
Nessas exposições, vemos
crianças com oito, dez anos
que já conhecem mTI pouco
da história do Senna", diz
o presidente da TAS,
Adilson Carvalho de

Almeida, que em maio

levará suas relíquias para
Portugal, país onde o mito.
conquistou sua primeira
vitória na F-1.

A influência de Senna
mesmo após sua morte não
ficou restrita ao Brasil. Na

Bélgica, o ta clube Magic
Senna foi fjndado em

1996, dois' anos após o

trágico acidente em Ímola,
e hoje conta com 95

jntegrantes. No aniversário
de dez anos da morte do

piloto, todos eles, irão até a

Itália para fazer um tributo.
Na França, país de Alain

Prost, Q maior rival de
Senna na F-I, o tricampeão
também é bastante ad
mirado. Prova disso são os

180 membros do ta-clube
Amis D'Ayrton. No Japão,
a idolatria é a mesma.

"Depois que ele morreu,

os japoneses fretaram um

Bernardinho chama mai
seis para Seleção de vôl

O té�nico da Seleção
Brasileira masculina de

vólei, Bernardinho, cha
mou mais seis jogadores
nesta quarta-feira para se

juntar aos atletas que já
treinam no Rio de Janeiro
visando à disputa da Liga
Mundial de 2004, que
I .

hcomeça em Jun o.

Giovane, Ricardinho,
André Nascimento e

Henrique, do Minas,
Murilo (Suzana) e Joel,
do Montichiari da Itália,
foram convocados � se

apresentam na pr<?xima
segunda-feira, às 12h, no
Rio de Janeiro.

Assim que chegarem à

cidade, eles seguem para
o Aryzão (Centro de

Desenvolvimento de

Vôlei, em Saquarema) e se

juntam à Escadinha, Dan

te, Maurício e Rodrigão,
que já treinam com

Bernardinho.
avião e vieram para o O treinador brasileiro
Brasil. Parecia romaria nesta _

'

anunciou uma lista de
rua", lembra Adílson,
presidente da TAs.

As homenagens pós
tumas ao brasileiro apenas
comprovam a importância,
o respeito e a admiração
que o piloto adquiriu
depois de 65 poles, 45

vitórias e três títulos.

O nome do tricampeão
está em estradas, avenidas,
ruas, túneis, bairros, mo
numentos, parqu�s, entre
outros. O túmulo no

Cemitério do Morumbi
ainda recebe visitas diárias.

"Sempre tem alguém para
ver o túmulo do Senna. Às
vezes, tem até excursão de

escola", diz Francisco

Cláudio Ravaglia Mattos,
administradordo cemitério.

Uma turma de aus

tralianos, integrantes do ta

clube RAIN (Respectfully
Ayrton's Internacional Net
work), pretende vir ao

Brasil no dia 10 para prestar
uma homenagem, já que o

adeus parece que nunca

será dado.

inscritos para a com

petição. Dos 18 nomes,

apenas 12 serão relacio

nados para cada rodada

da Liga Mundial.

Além dos convo

Bcrnardinho

quarta é de muito trein

para a competiçà
vencida três vezes Del[

Brasil (1993, 2001(
2003). O ponta Andr
Nascimento, que esta\'

descansando em FI

,
rianópolis, ficou feliz �

fazer parte da Seleçà
mais uma vez. Ele espe
muito trabalho no Rio,

"Estou muito e

polgado. Tive uma b

folga depois da Su

perliga. Já são quase du

semanas. Estou re

novando as minha

energias, indo parai

praia e fazendo o qu

gosto. Tudo isso porq
sei que daqui pára frem

não 'terei muito temr
I.

"d' Ad'para ISSO; isse n re,

Ele considera a Li"
Mundial uma boa prl

paração para os jog
Olímpicos de Atenas,e

agosto. "A Liga Mund

será uma competiçi
bastante importante,
que antecede aos jog
Olímpicos. Nela, p

deremos acertar todos

detalhes para irmos co

tudo e enfrentarmos

tão �onhada disputa d'

Olimpíadas em AtenaS

completou.
O Brasil está.Grupo

da competição Li�

Mundial, junto CO

Espanha, Portugal e Gré
'.

O cime estréia no dia 4

, junho, diante da Grécia,

cidade de Piraeus, local q

re-ceberá os jogos de vôl

na Olimpíada.
França, Bulgária,japà

e Polônia compõeJ11
qUigrupo B, enquanto

,

Itália, China, Cuba e Sérl'

e Mon-tenegro fecham I

- dichave C. O campeao
cada chave passa à fase fiwl

que será realizada c�

Roma, na Itália, entre d

dias 16 e 18 de julho,

cados,
chamou outros oito

atletas: Al an (Ulbra),
Roberto Minuzzi (Ulbra),
Marcelinho (Uói�uI),
André Heller (Unisul),
Giba' (Cuneo-ITA), An
derson (NEC-JAP), Gus
tavo (Icom Latina-ITA),
Renato Felizardo (Ulbra).

Os atletas da Ulbra e

da Unisul participam da

decisão da Super liga e

devem ser confirmados

após o término da com

petição. Anderson está

disputando as finais pela
Ulbra, apesar de pertencer
ao NEC, do Japão.

A expectativa dos

novos convocados riesta

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



li Começa a segunda fase do

I Futsal em Massaranduba

MASSARANDUBA

Começou ontem à noite,

a segunda fase do 1 o

Torneio Aberto de

Futsal, em Mas-sa

i" randuba, no ginásio
lo

Alfredo Jacobowski.
Seis equipes disputam

agora o título da

por Artex/Aspa, Co
remaco e l'vIediba/
Osiléia. Ontem jogaram
Hering Infanto x Hering
Juvenil e Artex/Aspa x

Coremaco. Os jogos
continuam na pró-xima
semana. Na segunda
feira temos Hering

competição. São duas Infanto x Plásticos

chaves de três times em

cada uma, onde se

classificam para as semi

finais os dois primeiros
re de cada grupo.

O primeiro grupo é

formado por Hering
Juvenil, Heringo Infanto
e Plásticos Zanotti. Já a

outra chave é formada

Zanotti e Mediba/
Osiléia x Coremaco. Na

quarta-feira, Jogam
Plásticos Zanotti x

Hering Juvenil e Me

diba z Osiléia x Artex/

Aspa, definindo então

essa segunda fase. Os

Jogos começam às

19h45.

Definidos OS campeões do

Moleque em Schroeder
Schroeder - Oito

eguipes disputaram a fase

municipal do Moleque
Bom de Bola, na cidade
de Schroeder. A com

pe�ição aconteceu nos

dias 13 e 14 de abril no,

estádio Cláudio To-

mazelli, sob a coor

denação da Comissào

Municipal de Esportes.
Foram quatro equipes em
cada naipe, masculino e

femihino.
Segundo a

ordenadora da c'ME,
Ed'Ite Hang, a par-
ticipação das escolas foi

ativa, onde corpo do
cente e alunos estiveram

presentes nos jogos para
Incentivar os

disputavam a com

petição. "Os jogos foram
bem disputados
somente última

ESPORTE CORREIODOpovoll
-----espõFte@jornaicorrelodopõvõ-:-êõm-:bF--·-"

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

ICOMPETIÇÃO: TORNEIO ESTÁ EM SUA 12A EDiÇÃO E CONTA COM 34 EQUIPES

Família de Jaraguá do Sul

participa de torneio de futsal

e

JARAGUÁ DO SUL - A

família Steilein, de Jaraguá
do Sul, embarca amanhã

para a cidade de Salete, no
Alto Vale do Itajaí, onde
participa.

.

qb.':;T�rneio
Familiar de, 'Futebol de

Salão. o. evento acontece

todo mês de abril na

cidade, e conta, neste ano,

com 34 equipes inscritas.
Esaias Círico, res

ponsável pela família

Steilein, diz que a equipe
vem participando há três

anos da competição. "Eu
sou natural de Salete, e

estou em Jaraguá do Sul

desde '1995. Informei

sobre. o torneio aos

parentes da minha mulher,
que resolveram então

participar"; afirma. São

dois os critérios básicos

para inscrever os atletas

numa equipe: ter um dos

pais com esse sobrenome

ou ser casado com alguém
com es'e sobrenome. Mas

é preciso ter grau de

parentesco para fazer parte
da equipe.

A família Steilein

considera seus jogos
difíceis. São duas famílias
de Salete (Fernandes e Dos

Santos) e uma de Joinville
(Torquato). "Nosso ob

jetivo é nos classificarmos

entre os oito melbores da

competição. No último

na

rodada foram definidos

.o s campeões do tor

neio", diz Edite. Todos

as equipes voltaram para

casa com medalhas.

No masculino a

E.E.B. Professora Elisa

C. de Aguiar sagrou-se

campeã e no feminino o

título ficou com a E.E.F.

co- Luiz Delfino. As escolas

Círico diz que o objetivo é ·passar da primeira fase

. ano, por dois pontos não

conseguimos a' vaga",
salienta Círico. o. re

gulamento da competição
não é através de chaves.

Cada equipe joga três vezes,
e as oito melhores

colocadas se classificam

para a segunda fase, CJue é

eliminatória. Ele ainda

lembra que, mesmo não

treinando muito para a

edição desse ano, considera

que a equipe está mais

preparada,
A coordenação do

torneio diz que as inscrições
encerraram em um dia.

,"Cada vez mais a procura
vem aumentando e, neste

ano, aumentamos em quatro
o número de famílias

participantes", diz Moacir

Pivatto, coordenador do

evento. As inscrições
começaram no dia 5 de

fevereiro e iriam até o mês

de março, mas às 8h30 da

manhã, quando foram

abertas as vagas, já
existiam 36 pessoas na fila

para se inscreveram no

torneio. Os jogos co

meçam amanhã e seguem
até domingo, 18.

(JUlIMAR PIVATTO)

petição, que está. sendo

organizada pela Fesporte,

definida.

Associação deMoradores promove torneio de canastra
JA�GUÁ DO SUL - A asptimeiraspartidas,asduplas uma caixa de frango para o Jurandir Michels, todos os

vencedoras irão disputar Associação de Moradores serão divi�idas em duas quarto. Na outra chave, a

a fase regional da com- doRioCerroleIlconvidaa . ch�ves,,;dosperdedor�sedos premiação será de um porco

população em geral para ganhadores: O torneio tem para o primeiro colocado, um� � cipal do torneio é adquirir
participar do Torneio de- início às 14horas. porco para o segundo, duas.
Canastra que vai se realizar. A premiação para a chave cai xas de ftango para o

mas ainda não tem data no próximo sábado, 17, na do ganhadores será de um boi terceiro e uma caixa de frango
Sociedade Recreati va Alian- parao primeiro lugar, um porco para o quarto.
ça. O valor da inscrição será para o segundo, duas caixas De acordo com o completo serviço de bar e

____��:�_R_:I��:��_�e_�$ ��.�??1��_���!���__��s__ ��!����_�_��I�__ �erc_�r�_� E��.����_��_��__ ����_C;_�5_��_:_ ��:�.���._(�� . ._ _ _-o

íP.iiiiiiiiiii----

participantes irão ganhar
prêmios. "O objetivo prin-

fundos para a compra de um

computador para a entidade",
diz Michels. No local, haverá

CURSO PREPARATÓ"RIEl ,(€��I<?l!J�
PARA EXAME DE PROFICIEN\CIA. :�:.�H�'�i:'::jti�!'�[.J.·

,� ·'1
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• DESAFIO: EQUIPE- ENFRENTA DOIS ADVERSÁRIOS DIFíCEIS EM QUADRAS GAÚCHAS

Malwee goleia e

a liderança do
Jaraguá do Sul -

Depois de vencer a

equipe de Seara pelo
estadual, na última

terça-feira, pelo placar de
9 x 2, a equipe da Malwee
revive hoje, na cidade de
Carlos Barbosa (RS), a

final da Taça Brasil

2004, onde o time de

J araguá do Sul con

quistou o bicampeo
nato. Com uma boa

atuação em quadra, a

equipe jaraguaense não

encontrou dificuldades

para fazer o placar.
Os destaques da par

tida foram Márcio, com
três gols e Nuno, que
além dos dois gols, fez
unia ótima partida. Os
outros gols da Malwee
foram marcados por
Xande, Chico, Valdin e

Xoxo. Perin fez os dois

gols da equipe do oeste.

Com. isso, a equipe ga
rante a lidernaça do es

tadual com dez pontos,
\

um a mais que a Anjo
Fu tsal. A Comissão
Técnica considerou bom
o resultado, mas diz que
a equipe ficou longe de
sua melhor perfor
mance.

Falcão mais uma vez

desfalcou a equipe por
estar lesionado, mas via
ja para o Rio Grande do

Sul, onde a Malwee faz

hoje seu sexto jogo pela
Liga Nacional, A equipe
ocupa a oitava colo

cação, com oito pontos
conquistados. A equipe
de Carlos B�l rho s.i é a

segunda c o l o c.i d a na

tabela, com 12 pontos,
sete a menos que a Ulbra,
líder da competição.
Após a pap ida de hoje,
a Malwee viaja até Ere-.

. ch im (RS), onde en

frenta o Atlântico,
I

também pela Liga
Nacional, no sábado às

19 horas.

(JULIMAR PIVATTO)

Tabela Classificaçãol.iga
Nacional Futsal 2004
CL Times PG SG GA

1 Ulbra 19 21 3,33
2 Carlos Barbosa 12 4 1,2
3 V&MMinas 12 4 0,82
4 ECB / São Bernardo 11 3 1,25
5 Joinville / DalPonte 10 3 1,2
6 UCS / Moreflex 9 5 1,42
7 Macaé Sports 8' 6 1,5
8. Malwee / Jaraguá 8 O 1

9 AABB / Ourocap / Umbro 8 4

10 Atlântico 7 O

11 CR Vasco da Gama 7 -6

12 Intelli / Penalty 7 -5

13 Palmeiras / CELG. 6 -2

14 TIo Sam 5 -6
15 São Paulo / Santo André 4 -3

16 Poker/AmafusafMaringá 4 -7

17 Caldense 1 -5

Legenda:

CL (Colocação);
PG (Pontos Ganhos);
SG (Saldo de Gols);
GA (Gols Average)

conquista
estadual

César Junkes

Márcio (9), foi um dos destaques da partida com três gols

Carlos Costa/Especial CP

Malwee revive final da Taça Brasil, que foi em Goiânia

Próximos jogos da Malwee
15/04 - Carlos Barbosa x Malwee

17/04 - Atlântico x Malwee

24/04 - AABB x Malwee

26/04 - Malwee x São Bernardo

10/05 - Maringá x Malwee

'12/05 - Malwee x Ulbra

22/05 - Malwee x Tio Sam

24/05 - Malwee x Vasco da Gama

27/05 - São Paulo x Malwee

29/05 - Intelly/Penalty x Malwee

31/05 - Caldense x Malwee

QUINTA-FEIRA, 15 de abril de 2�

AvAí: Novos JOGADORES INTEGRADOS AO GRU

Os dois jogadores que foram apresentados ontem'

noite, no intervalo do jogo contra o São Paulo.j
treinaram com o grupo de jogadores do Avaí nesll

terça-feira 13; são eles: Badé, 22 anos, later

esquerdo, ex-Coritiba e Nailton, 28 anos, zagueir
ex-Ipatinga. O elenco azurra folgou na manhã �

quarta-feira e,' à tarde, voltou a treinar visando
amistoso contra o Criciúma, nesta quinta-feira, DI

Ressacada.

FIGUEIRENSE: FILIPE E ROBERTO, RETORNAM DA Esp
O lateral esquerdo Filipe e o atacante Roberl
campeões com a Seleção Brasileira Sub-20, e

Barcelona, na Espanha, do IV Mundialil
Internacional do Mediterrâneo, chegaram es

tarde a Florianópolis.
Os dóis jogadores, que tiveram destacaa
participação na seleção, marcando cada um cin
gols, se reapresen tararn no estádio Orlana
Scarpelli e já estão no Centro de Treinamento p
o trabalho técnico/tático a ser comandado pel
técnico Júnior.
Filipe deve retomar a posição de lateral esqueral
ocupada nos últimos jogos por André Santos,
partida de domingo, às 16 horas, no Orlan�

Scarpelli, contra o Guarani. Enquanto isso
atacante Roberto teve confirmado o se

empréstimo para o Albirex Niigata, do Japão pa
onde deve viajar nos próximos dias.
No treinamento realizado esta tarde no CT,
agradável novidade foi o retorno aos trabalh
com bola do meia Bilu, que está fora da equi
do Figueirense desde o jogo com o Goiás, em 6a

dezembro, no estádio Serra Dourada, pell
Campeonato Brasileiro da Série A de 2003.

JEC REALIZA JOGO-TREINO
O Joinville Esporte Clube entrou em campo nes

quarta-feira, às 15h30 no CT do clube, no bairr
Vila Nova, para um jogo-treino contra o Brusqui
E.C. A intenção é movimentar o elenco simulando'
um jogo, e assim testar os esquemas táticos treinadol
durante as ultimas semanas.

A diretoria tricolor está ainda no aguardo de um)

confirmação por parte do Juventude de Caxias do

Sul, para comunicar oficialmente o jogo amistosO

que a principio está previsto para ser realizado nJ

próxima sexta-feira no Ernestão.
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