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; Como pode um país, qüe produz aviões a jato, disputados
, pelos mais;'e�gentes merciª6s domundo, recensear 35 milhões

.

de analfabttos e 50 milhõ��i4e pessoas com nível de vida abaixo
da linha da pobreza? ,/é;":

' \

Como pode um ,pais t�r o décimo primeiro (ou décimo

quarto, que seja!) produto interno bruto do mundo e ser a 64a

nação em indicadores sociais?
Como pode uma potência econômica continental, como o

Brasil, ver aumentada, dia após dia, a exclusão social?
Onde está a causa desse abismo entre o econômico e o social?

Por que a pobreza e amiséria crescem tanto e, com ela, a violência,
e a criminalidade?

;,
Há 38 anos na política, estudo, há pelo menos 20, as causas.

;'da exclusão social no Brasil. Semmedo de ser acusado de simplista,
até porque reconheço a existência de dezenas de outras variáveis
intervenientes, para mim existe uma razão superior, e 'q:ué
determina quase todas as outras, como uma metástase: é a,

centralização! Fui consolidando essa convicção ao longo de dez. :

mandatos populares consecutivos, através de inúmeras viagert�·\
pelomundo, dezenas de debates e congressos, além de muitas.'
leituras. <'

O Brasil, diferentemente dos países mais desenvolvidos,
concentra em Brasília 65% do bolo tributário, enquanto a Suécia, .

sempre entre os mais desenvolvidos do mundo, destina 72o/�·
aos municípios.

Por que razão os países mais desenvolvidos destinam, no
mínimo, 50% dos tributos aos municípios? Simples, porque é lá

que o cidadão vive! Porque é lá que estão as demandas por atenção
à saúde, educação, segurança, bem-estar, saneamento, infra
estrutur�, creche, lazer, cultura...

Em nosso País, no entanto, os municípios sempre foram

desprezados. A única mudança que se verificou nas últimas
décadas foi lhe atribuírem cada vez mais' deveres e obrigações,
sem a contrapartida dos recursos, Exatamente lá, onde estão os

problemas, não chega o dinheiro.
. A conseqüência não poderia ser outra: a crise social se agrava

e a criminalidade toma conta das cidade�. Tudo isso porque
Brasília, que concentra os recursos, é, iiiêapaz de enxergar as
necessidades de cada localidade, tornando impossível a tarefa de
enfrentar, eficazmente, as causas sociais.

,

O caso mais típico é o do BNH. Mesmo apoiado por uma
montanha de dinheiro, oriundo da poupança e do FGTS, foi
incapaz de resolver, ao menos sofrivelmente, o problema
habitacional. E o que dizer do saneamento básico, verdadeira
fábrica de doentes a superlotar nossos hospitais?

Estou absolutamente convencido de que só com um novo"
pacto federativo, que descentralize os recursos e a ge'��(), dando .

mais, autonomia aos municípios, só corri. um profundo
reordenamento desse nosso federalisQi6:mal ácabado .� mal
resolvido, conseguiremos avançar na S���ã6 J:lbs: grà'yíssüI��S
problemas concentrados, cada vez mâ.}s,)1:.t; cÚi?d��:; _,

"

; _-···I,·.::..., ,. l

<-) \
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privada nãopode ser
acessívelsomente à
classemédia alta.

Educação é um direito
de todos,pelo menos é
isso que consta na:

-

constituição
brasileira.

qualidade. Sabe-se que é muito mais

difícil ficar a frente de um

computador estudando e pes
quisando (até porque, quem estará

presente para responder aos

questionamentosr). Num país como
nosso, ainda é muito cedo para

,

implantar um sistema deste tipo,
Outro projeto em andamento é

o Programa de Educação Superior
para o Desenvolvimento Regional,
proposto pelas universidades do

Oeste, a Unoesc, Universidade do
Coritestado e Unochapecó. Através
desse programa, cursos gratuitos ou

parcialmente gratuitos em áreas

estratégicas atenderiam às diferentes
demandas nas universidades do
sistema Acafe. Os alunos
beneficiados com esses cursos

seqüenciais, ministrados nos fins de
semana e subsidiados Com reéursos
do Estado, receberiam, além do

diploma de graduação, a distinção
de agent<:;s do desenvolvimento

regional, Em troca do apoio, terão
o comp-romisso de aplicar seus

rçonhecimentos na solução dos

problemas das comunidades. São

...J

bons exemplos de

educação, no entanto,
funcionarão efetivamente

governo dispuser esn

qualificada e o empenho
estudante, caso contrário, é só c

um diploma conqUls s

O encontro das UCE's �
Catarinense dos Estuda e

, realizado no final de semst c

Unerj serviu para traçar e d

bandeiras de luta a fim

conquistar mais garantias\

estudantes, seja no número de

para negros e índios, sej!
qualidade nos cursos que e.

surgindo a todo momento a

Estado. Encontros' como o

aconteceu em Jaraguá do Sul e

como 'finalidade escutar os q�
estudantes necessitam, I

di ficuldades, carência no

universitário. Não é possívelljli a

se pense em implantar cursos e

custos e não pensar em com (

estudante poderá ter acesso a

estudo, A universidade privada
pode ser acessível somente à

,

média alta. Educação é um

de todos, pelo menos é issO

consta na constituição brasileir�1
enquanto a mesma não

efetivamente cumprida, cabe
estudantes e a cada um de nós

posicionarmos sobre a questão
ensino e, unidos, contestarmOs
realidade, na qual' a e'tclusão
grande maioria dos brasileiros im,
o desenvolvimento, do pall
principalmente uma vida mais
e igualitária a todos,

A Luta por qualidade na educaçí
Embora Santa Catarina tenha a r A universidademelhor cobertura de ensino superior

do país, com um índice de 14,2%
dos jovens de 15 a 24 anos nas

: escolas, enquanto a média nacional
.

gira em torno de 9%, o setor fi�ou
estagnado nos 'últimos anos. Este

�no foram criadas 250 mil vagas
nessa' �aixa que vão, forçar a

demanda por ensino superior. As
universidades gratuitas têm uma

'demanda média de 10 candidatos'

.. por vaga e as instituições pagas são
. excludentes para os alunos demenor

poder aquisitivo. São necessárias
,,, medidas urgentes para ampliar a

oferta de vagas gratuitas no ensino

superior, sob pena de não aringir a

meta de ter 30% dos jovens na

universidade até o ano 2010.

Estuda-se, ainda, a proposta de

criação da primeira universidade
virtual em rede de Santa Catarina.

A universidade virtual' somaria os

esforços de todas as universidades,
potencializando a estrutura'

pedagógica já existente em favor da

pesquisa, ensino e extensão voltados
ao desenvolvimento regional. Essa
proposta coloca-se um tanto utópica.
Cadê as relações interpessoais? O

contato professor-aluno, conteúdo.
É preciso muito mais do que
estudantes empenhados no saber. É
preciso discussão, .crítica e um

rG)cionamento próximo, possível
somente no meio

i
acadêmico,

Num segundo momento, a

-universidade virtual ccim� único
canal de aprendizado; não é

,sllÍk/ente para eum' ensino 'de
.,"
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OES
ONTROLADORES DE VELOCIDADE

vereador Paulo Floriani (PP), pretende nos próximos
ias apresentar projeto de lei para eliminar os

otosensores e radares instalados em Jaraguá do Sul.

ara o vereador, o número de equipamentos é muito

ande, e não estão cumprindo com a principal função,
ue seria a de diminuir o número de acidentes. Floriani

evela que um advogado de Curitiba, especialista na

'rea de trânsito, está auxiliando no estudo sobre qual
seria a melhor forma de se tentar eliminar ou diminuir

o número destes equipamentos. "Existem outras

alternativas para controlar a velocidade no trânsito, sem

a necessidade de multar". Sugerindo a implantação de

tachões, lombadas físicas, passagens de pedestres com

saliência na pista, estreitamento de pista, além das

campanhas de educação no trânsito que deveriam ser

permanentes.

CONSELHO DA MULHER
Há um mês o projeto dé lei que institui o Conselho

Municipal de Direitos da Mulher foi protocolado na

Câmara de Vereadores para ser apreciado. O vereador

José Pendiuk dos Santos (PT) está acompanhado os

ttâmites legais e pretende convidar a conselheira estadual

Rosane Sasse para discutir a importância da criação do

conselho, na reunião da próxima semana. O projeto está

sendo analisado pelos conselhos de Legislação, Justiça,
Orçamento, Finanças e redação final, para então ser

encaminhado.à plenária e ser levado à votação. O

conselho terá como função a formulação de políticas
públicas e fiscalização de abusos e preconceitos sofridos
pela mulher.

.

GREVES
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o seu

programa de rádio semanal para debater reivindicações
as populares, como o Movimento dos Sem-Terra e

greves em alguns setores do funcionalismo. Pela

eXperiência no assunto, o presidente afirmou que vê
tudo com muita naturalidade. "Algumas pessoas tentam
fazer disso uma coisa muito grave, às vezes até tentam

ro vender como se fosse maior do que é", disse Lula. Lula
� admitiu que o funcionalismo público ficou oito anos

sem receber nenhum reajuste e afirmou que é normal

que essas pessoas agora façam greve. "Até porque as

I pessoas vêem no meu governo e na vitória do PT a

passibilidade deles poderem extravasar mais, na sua

prática democrática, na sua prática de reivindicação, do
que em outro governo".

PINGUELLI DEIXA A ELETROBRÁS
U O presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa,

anunciou ontem que está deixando o cargo por
determinação de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo
Pmguelli, o presidente teria pedido o cargo para atender
aexI' .

dgenclas o PMDB, para que o partido continuasse
na base aliada. Nenhum nome foi apresentado

I
oficialmente para o cargo, mas fontes ligadas ao governo
afirroam que o substituto será Silas Rondeau, atual
presidente da Eletronorte. Pinguelli disse ainda que foi

I �rounicado ontem pela ministra de Minas e Energia,
Ilroa Rousseff, e pelo chefe da Casa Civil, José Dirceu,

qUet
.

ena que deixar o cargo.

POLÍTICA
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br
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Vereadores
. ,..'

trao a

IDEFINIÇÃO: REDUÇÃO OU NÃO NO NÚMERO DE VEREADORES SERÁ VOTADA NA PRÓXIMA SEMANA

jARAGUÁ DO SUL -

Vereadores de todo o País

têm a expectativa de que
na próxima semana, dia

28, seja levada à pauta a

votação da PEC (proposta
de Ementa Constitucional)
que estipula uma

proporcionalidade no

número de representantes
do poder legislativo,
conforme o .número de

habitantes de cada cidade.

O mesmo projeto
tramitou na câmara de

deputados no ano de 1992

e votado a favor da

alteração na constituição,
estipulando que em

municípios que contam

com até cem mil

habitantes, possam ter no

FI"ORIANÓPOLIS -- O

deputado estadual Wilson

Vieira, do PT, prometeu
empenho pessoal para
sensibilizar os demais

parlamentares na Assem

bléia Legislativa no sentido
de reverter o. que definiu

como "votação equivoca
da", referindo-se à apro
vação do projeto de lei que
Jimita a destinação de �

recursos do Estado para as

corporações de bom

beiros voluntários de Santa

Catarina. U san d o u�
expressão popular "come=
mos bola", o deputado
disse na sexta-feira, durante
encontro de dirigentes de

Brasília

pressionar a votação de PEC

Alexandre Bago

Garcia diz que a comunidade irá perder se houver a redução

corporações voluntárias

que as comunidades

precisam se mobilizar para

preservar um sistema que
tem se mostrado eficiente

e econômico.

Wilson Vieira reconhe

ceu que o processo de

votação do Projeto de Lei

Complementar n° 21, de
autoria do deputado pe
emedebistaRornildo Titon

foi muito ' ipido. Foram
29 dias de tramitação,
desde a entrada do projeto
no dia 15 de setembro até

a aprovação pela presi
dência 'da AL, no dia 14

de outubro. ,

O deputado petista

,-Vereadores de Jaraguá do

Sul, Eugênio Moretti

Garcia (PSDB), destaca

que esta modificação no

Artigo 29 da constituição
será positiva para manter o

número de representantes
que atuam no legislativo.

justificou a "agilidade" na,

definição do processo
como uma artimanha legal
que o autor do projeto teria

encontrado para não dar

margem ao debate. "Na

verdade nós comemos

bola, fizemos confusão

entre bombeiros comuni

tários e bombeiros volun

tários achando que era a

mesma coisa. Agora temos

de reverter a situação",
comentou.

Com a manifestação de

apoio feita por Wilson

Vieira, aABVESC pretende
mobilizar as lideranças de

cada município para uma

audiência pública a ser

mínimo nove e o máximo no senado. Vereadores de

11 vereadores e, cidades todo o Brasil irão a Brasília

entre cem e 300 mil na próxima semana para

habitantes, mínimo de 19 fazer lobby e pressionar os
e máximo 21. senadores para que eles

Depois de aprovada sejam favoráveis a esta

pela câmara de deputados, proporcionalidade. O

agora a PECirá à votação presidente da Câmara de

Deputado admite equívoco em votação' de projeto

"Se houver -a redução,
quem tem a perder são as

cidades porque terão

rnenos representatividade
política. J araguá do Sul

possui 33 bairros e o

número de vereadores que'
temos hoje já é pequeno

para atender à demanda e

ouvir toda a comunidade.
Além disso, se a diminuição
for aprovada, serámais fácil
ocorrer manipulação por

parte do executivo",
considera Garcia.

O presidente do Poder

Legislativo do Município
diz que vereadores das 87

cidades catarinenses que
estão na expectativa dessa

votação irão a Brasília

pressionar os senadores

para que eles votem na

próxima semana e possam
trabalhar cientes de que
haverá ou não a redução.
"Temos decisões para
tomar, mas dependemos
desse posicionamento",
destaca. (FABIANE RIBAS)

realizada em Florianópolis,
quando a proposta de

alteração da lei será

analisada. "Estamos dando

um passo importante para

reparar uma injustiça e

preservar um modelo que
só tem trazido resultados

positivos para Santa

Catatina", completou Ney
Osvaldo Silva Filho.

MR ..

MICRO
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Novo Conceito
em Transporte

Transporte para
Blumenau IFurb),'

Jolnville lUdesc,Univille e Senai)
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.PARTICIPAÇÃO - TURISMO, AGRICULTURA, EVENTOS E ARTESANATO SERÃO DIVULGADOS PElOS MUNIC[PIOS

seAgro vai integrar produtor
e consumidor do agroncgócio

CORUPÁ - Os cinco

municípios da micror

região do Vale do Itapocu
estarão expondo suas

peculiaridades na agricul
tura familiar e pecuária na

SC Agro - Feira agro
pecuária, agroindus-trial,
'máquinas e equipa-mentos.

O evento inicia amanhã

� prossegue até o dia 25
com exposição e vendas de

produtos coloniais, de arte
e artesanato, além de

palestras educativas da"

Epagri, exposição de

máquinas e equipamentos,
de pequenos e grandes
animais, montarias em

touros e cavalos e atrações
artísticas e"culturais.

A feira, que acontecerá
no parque de exposições
do CTG Chaparral, é uma
iniciativa do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de

Joü:rville, realizada pela
Secretaria de Estado' da

Agricultura e Politica Rural,
das Secretarias de Desen
volvimento Regional de

César Junkes

Hildegard acredita que a feira promoverá o município
Joinville e Jaraguá do Sul, da Fibra da Bananeira.

Epagri e Cidasc. O produtor co ru-

Segundo a chefe da paense Jackson Fábio

divisão de turismo de Schwerdtner levará para a

Corupá, Hildegard Jose- feira a banana chips, uma
fina C'onçalves, o das grandes novidades da

município participará com utilização da fruta, di-
um estande institucional fundida em cursos da

para divulgar o artesanato, Epagri. Schwerdtner ex-
a agricultura e o potencial plica"que a banana chips é

turístico e outro para um salgado altamente

exposição e comercia- nutritivo, com cálcio, fibras
lização de produtos da e potássio, e sua co-

Associação dos Artesãos mercialização gerou um

aumento de 10% na renda
familiar. "Na feira não vou

comercializá-lo, mas di

vulgar o produto para
futuramente abrir em

presa", ressalta.
Massaranduba apro

veitará a oportunidade
para divulgar a Fecarroz -

Feira Catarinense do

Arroz, que acontecerá dos

dias 30 de abril a 9 de maio.
Além de folders e

materiais sobre pontos

turísti,cos, Jaraguá do Sul
estará apresentando os

produtos coloniais da

Apeafa (Associação dos

Pequenos Agricultores
Familiares e Artesanais de

Jaraguá do Sul).
O mesmo acontece,

com os municípios de
Schroeder e Guaramirim,
que divulgarão os atrativos

turísticos, produtos artesa
nais e eventos, como a 7"

Expofeira, a ser realizada
em Guaramirim no mês de

agosto.
(CAROLINA TOMASElLl)

Mercado elevou a projeção de inflação em 2004 e

corte de Juros menor no " mês
.

de
"

malO

BRASíLIA O
mercado elevou sua

projeção de inflação em

2004 e reduziu a de corte
de juros em maio,
segundo pesquisa do
Banco Central divulgada
nesta segunda-feira..

A mediana de

previsões de quase 100

instituições financeiras

apontou uma inflação
pelo Índice Nacional de

Preços ao Consumidor,
Amplo (I'PCA) de

6,14% este ano, acima da
de 6,06% da semana

passada.
Para

para 0,38%.
O mercado reV1SOU

para cima sua expectativa
paq a taxa de juros em

maio, de 15,5% para
15,75%. Isso significaria
um corte de Ó,25 ponto

. percentual. 6)
, Para este" ano, os

prognósticos para os

juros mantiveram-se em

14% e para 2005, em

12,5%.
As instituições con

tinuaram elevando suas

2005, a

previsão de inflação
ficou estável em 5%"
enquanto para os

proxlmos 12 meses

subiu de 5,48% para
5,58%.

Para abril, o prog
nóstico elevou-se de

0,44% para 0,48%, e para
maio. passou de 0,35%

projeções para o superávit
da balança 'comercial em

'2004, de US$ 24,90 para
US$ 25 bilhões.

Para 2005, a ex

pectativa para, o superávit
ficou estável em US$ 22

bilhões.
A expectativa para o

avanço do -Produto
Interno Bruto (PIB) em

2004 foi mantida em 3,5%.
Para o ano que vem, ela

foi reduzida de 3,6% para
3,55%

INFORME CP
TER A-FEIRA 20deabrilde2ij

COMÉRCIO MUNDIAL

O Brasil melhorou sua posição no mercad!
internacional, embora de forma ainda modesta
Passou do 250 para o 240 lugar no "ranking" d

países com maior participação no cométci!
mundial em 2003. E elevou de 11,7% para 12,J\
do Produto Interno Bruto (PIB) o grau d
abertura da economia brasileira. Afinal!1

\ "

exportações do País' cresceram 21% em 20ijl,
muito acima da expansão média de 3,7% dll

exportações mundiais, segundo estimativas d!
FMI.

PRODUTOS EM ALTA

Estudos comparativos da AEB mostram �u
todos os principais produtos agropecuários d:

exportação brasileira mantêm-se em elevação.ls
exemplo: a tonelada da soja em grão atinge hoj'
US$ 286,8 quando em março de 2003 estavae

US$ 207,5. O café pulou de US$ 892,8 para mi
1.201,8 por tonelada; o algodão de US$ 95ó,!
para US$ 1.225,5; e o milho de US$ 105,7 paI!
US$ 117,1. O mesmo ocorre nas exportações di

carnes, cujos preços passaram de uss 773 paI!
atuais US$ 1.090, no caso da carne de frango; di

US$ 1.083 para US$ 1.384 nos suínos e de mi
1.663 para US$ 2.217 na carne bovina.

SALDO POSITIVO

A balança comercial brasileira registrou u[

superávit de US$ 242 milhões na terceira sem

de abril, informou o Ministério do De

senvolvimento, Indústria e Comércio Exteri
ontem. No ano, o superávit acumulado é de U

6,988 bilhões, acim� do resultado de US$ 4,8
bilhões registrado no mesmo período de 200

Em abril, o saldo positivo acumulado é de U

818 milhões. Entre os dias 12 e 18 deste mês,

exportações somaram US$ 1,303 bilhão e

importações totalizaram US$ 1,061 bilhão.

A média diária das vendas externas foi de Ul

260,6 milhões, ante,a média de US$ 212,2 milhõ

registrada nas importações.

Cotação de ontem

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

Compra
2,9093
2,9000
2,8400

Venda

2,9101
2,9800
2,9400

A cozinha oficial
da casa do BBB4

r�

Herl·m
Valorizando seu estilo de vida,
AtblulállioR�, 1457· Centro· Guaramlrlm 373.031�
w w w. C O z i n h a s b e r I i m , c o rn ,b
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MARISTAS AMPLIAM

EQUIPE DO CESMAR

. OI Com o objetivo de continuar o trabalho dos programas

MaristaS Vida Feliz e Somar, em parceria com a rede Municipal e
SI! Estadual de Educação, o CESMAR- Centro Educacional e Social

Ma!ÍStI, ampliou o número de educadores na equipe que desenvolve
os trnbalhos junto às escolas que serão atendidas em 2004.

Os educadores da equipe são: Suzan Alberton, Edson'
Kuchnir,Marcos Paulo Oliari,JanainaTomaselli, Ir. Mareio Pissolatto,
sob a coordenação do Ir. Adecir Pozzer.

Os encontros desenvolvidos nas escolas por meio do

programa Vida Feliz, com alunos de 5' série à 8' série do Ensino

Fúndamental e alunos do Ensino Médio, têm por objetivo estimular

e contribuir para a formação de crianças, adolescentes e jovens nos
�!I

diferentes âmbitos da vida - no desenvolvimento pessoal, na vida
a! escolar, no desenvolvimento de escolhas e carteiras de vida, no

desenvolvimento de participação e convivência social.
Os temas abordados em cada série, os quais englobam

vários conteúdos, são:
5' Série-A Arte de estudar;
6'Série- Amizade e Convivência em grupo;?' Série- Desafios da

Vida;
OI 8' Série- Saúde do Adolescente em vista do futuro;

l' Série do EM- A Pessoa Humana;
'l Série do EM- Autonomia e Convívio Social e Auto- Estima;
3'Série do EM- Psicodinâmica da escolha Vocacional.

Atendemos também as escolas parceiras com palestras
paraProfessores e Pais na escola. Para este ano, estamos iniciando um
trabalho formativo de forma sistemática com professores dessas
escolas.Quinzenalmente, cada escola enviará um professor para uma
tarde de formação no Colégio Marista São Luís, sob responsabilidade
doCESMAR.

Neste sábado, por meio do Progtama Somar, iniciou um
curso de Liderança Juvenil, onde adolescentes e jovens que são

atin�dos pelo Cesrnar são convidados a receberem formação
htunana/ cristã. Os encontros acontecem nas dependências tioMarista

bl São Luís, todos os sábados à tarde, a partir das 14h, para adolescentes
e iovens de 7' série em diante.·

Todos essas iniciativas visam a concretização do sonho de
Marcelino Champagnat, em formarmos cidadãos virtuosos,
comprometidos com a vida, com a sociedade. Todo esse movimento
eslábaseado no amor, no afeto, na solidariedade, isto é, numa educação
humanizan te.

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

.

I

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

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

2 Corín.tios 9:9

. o

:.Ser?Primeiro: todo mundo gosta, mos
nao". Ele

�oro!
Por isso está sempre Gêm os -Lépldo, facejro e, por isso mesmo, um

no pr to diferente, plantando tanto dfsprivo.

iSinfé
o geminiano. Controle

te. s lembre que as coisas o vontade�e estar IT) lodosos lugares ao mesmo
e'

. Domine o impaciência tempo e .cincent ·se. Pense no que você quer

slllol"lfi d�a�amenlo às coisas, regue de verd dI e ajo aro transformara desejo em

�tos.
s. Só assim elas vão crescer e dor reolidadelAh, si , você quer muitas coisas ...

AindqJjêin que você'l!lfó de tanque cheio. Fique
de olho no painel.

ITÉCNICA: CURSO RÁPIDO ENSINA A VERIFICAR OS RECURSOS DISPONíVEIS EM UMA CÂMERA DIGITJ:\L

Curso ensina a usar melhor os
recursos de umaCâmeradigital

]ARAGuA DO SUL -As
inclusão das câmeras

fotográficas digitais
provocaram um boom
nas vendas deste tipo de

equipamento., A pos
sibilidade de escolher a

melhor foto, eliminar na
hora as que não têm

qualidade, a economia

com a revelação e criação
de um álbum digital são

algumas das vantagens de
se ter uma máquina. A
comercialização, no

entanto, tem gerado
algu_mas reclamações no

que diz réspeito a sua

utilização. As novas má

quinas vêm com recursos

cada vez maiores, porém
muitos usuários não

conseguem explorar de
forma correta suas

disponibilidades e alguns
sentem-se lesados com a

aqulslçao. "Algumas
pessoas, independentes
de comprarem aqui na
loja, chegam reclamando

da máquina que não

oferece certos recursos.

Ou porque pagaram
barato demais ou que
pagaram caro pela
máquina mas não sabem
usa-la por considerarem

, César Junkes
Procura e interesse por câmeras fotográficas é grande·

di fícil de en tender",
explica Magnus Behling,
sócio gerente do Foto

Loss, que considera este

fato comum pela falta de
conhecimento sobre os

recursos de cada má

quina. Em função disso
o Foto Loss está promo
vendo um curso em

J araguâ do' Sul de
manuseio das máquinas
digitais. "Convidamos
uma equipe da empresa
Cânon, de São Paulo, que
fará uma explanação
sobre o uso destes equi
pamentos", explica
Behling informando que
para participar não é

podem optar pela cota

única no dia 20 de maio, .

onde terá desconto de 10%

ou, ainda, no dia 21 de

junho, com um desconto de
5%. O H' U tambémpara o pagamento em cota

única com desconto de 20% poderá ser parcelado em até

vence hoje. seis vezes sem desconto.
O contribuinte também-i-- De acordo com o

necessário ter uma

máquina. "Qualquer pes
soa que tiver interesse em

conhecer os recursos

deste tipo de câmera, que
tenham ou que de.repente
quer conhecer os recursos

que cada uma oferece

antes de comprar, esta é

uma o tima oportuni
dade", informa. Segundo
Behling as máquinas nor
malmente trazem as

mesmas funções mas com
denominações diferentes.
Além da explanação, na
primeira parte do evento

e da prática do manuseio,
haverá uma panca com

demonstração dos mais

prefeito Mário Sérgio
Peixer.. praticamente todos
os 7.424 carnês foram

entregues na casa dos

contribuintes. Ele acrescenta

que quem ainda não recebeu
o carriê devido a mudat;lÇa
de endereço, deverá fazê-lo

diretamente no setor de

Sagitário -Aqendcs são complicadas poro os

amontes do liberdade, mas você iá aprendeu o

quanto elas podem Se[ úteis. Pegue o sua e reveio
seus compromissos. cutro

tudo antes da Lua sair
de curs'}. nome�.o

tê . Quando o nosso satélite
sai da t

. An\.as c as nõ fluem como o esperado
e tudo fica co�o. Antecipe o que puder.

Cap� � V�ê preciso de alguém que te dê
segurança, diz aquela canção dos Engenheiros.
Parece que a frase foi feito sob medido pra você,

u'" ,

a melhor pessoa para lhe dar essa
u, é você mesmo. Aproveite o

ces poro novas empreitadas
s. A olizoçôc está a caminho.

novos equipamentos da
Cânon.

O curso acontecerá

nesta sexta-feira, dia 23,
às 20. horas no Salão

Nobre do Cejas (Centro
Empresarial de Jaraguá
do Sul). O curso é

gratuito, mas as vagas são

limitadas. Para fazer a

inscrição basta ligar no
275-3555 e deixar o

nome ou comparecer a

loja, no calçadão da
Marechal. "Acreditamos

que esta é uma boa

oportunidade para as

pessoas que têm uma

máquina saber utilizar da
melhor maneira, e para
aqueles que não tem, é

I uma forma de saber o

que pedir e o que avaliar
na hora de obter uma

digital", destaca Behling.
A loja Foto Loss realiza

ainda todos os meses um

curso, de meio período,
sobre princípios de fotoge-
"riia, (como fotografar
melhor) tipos de câmeras
fotográficas e .erros mais
comuns na fotografia. O
curso é gratuito e as

inscrições podem ser feitas
no local.

(CElICE GIRARDI)

Primeira parcela do IPTU em Guaramirim �ence hoje
GUARAMIRIM - o prazo

para o pagamento da

primeira parcela do IPTU

(Imposto Predial eTerritorial
Urbano) de Guaramirim e

aconteço, materialize seus ideais.

cumpra suas promessas.

ecompensado por lantos
os podem finalmente ir

tributação da prefeitura. O
reajuste neste ano é de 8,7%
e o valor lançado é de R$
1.216.224,36. "O IPTU é

dinheiro de Guaramirim
investido no município
através de obras e ações di
atual administração",
ressalta Peixer.

faça seus movimentos antes do meio da lorde.

Libra .

Liq�i��Se
.realizam quando estão

cercados dye�eza, 'a felicidade está associado
à harmonl0 \. 00 e ilfbrto, na aparência e no

essên[;';()U"lê.se nos es'elhos, tanto o de cristal

quanto oda alma ...Uns n.i'oques aqui e ali e você
ficará binda mais encantSdor. Agora olhe ao seu

redor: dê o seu toque, o seu realce.

Escorpi�I..�

falI.
espero foi longo, mos parece

que o d'a. .u O que estava poro nascer está
dando q. finalmente viro 00mundo. Pegue
toalha e gua quente, prepare o parto
rop.d J; ire e faço forço. Vai dor tudo
certo, e b.lo�o mundo vai ser um lugar
mais bacana, graças 06que você gerou.

vezenquondo pode se surpreender com sua

objetividade. Tudo estó muito claro, você sobe
o qu;.!orel'çc�o fo�r. E sobe também quando
fozert6';í'o;.('m�o"erto? Fique atento ao

relógi?, Q�e teus (>nteiros. Depois do meioda to�\.�� f\cha e compromissos e

afazeres podem ficar prejudiccdos.

Peixes - Você está num dia fértil, peixinho. Tem
muito o {re)produzir pelos mares aforo. Use as

nad5a ires e d @ rumo aos seus sonhos. Vai
esforço, mos tudo que dó

Ifm um pouco de suor. E não

�� c�rrentes turbulentos: os óguas
qÜi��Ode seguir em frente sem
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I PLENÁRIA: No ENCONTRO ESTUDANTES DEFENDERAM ATENÇÃO MAIOR PARA AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Universidades recebe

Estudantes do estado discutem primeiraparceladoartigo1/

garantias para as universidades
]ARAGuA DO SUL - Foi

realizado neste final de

semana na Unerj (Centro
Universitário deJaraguá do
Sul), o encontro estadual
da UCE (União Cata

rinense dos Estudantes).
Cerca de 200 estudantes de

20 instituições do estado

estiveram presentes entre

DCE's, (Diretório Central

dos Estudantes), CA's
(Central dos Acadêmicos)
e' DA's (Diretório dos

Acadêmicos) realizando

plenária e discussões sobre

a conjuntura nacional e a

reforma universitária. No

evento estiveram presentes
autoridades politicas de

fendendo -melhores con

dições para ensino su

perior, reitor da UFSC

CUniversidade Federal de

Santa Catarina), Rodolfo
Joaquim Pinto da Luz e o

vice_-presidente da UNE

(União Nacional dos

Estudantes) Rafael Pops.
Segundo o diretor da

UCE, Edson Piotto, o

encontro serviu também

para traçar diretrizes de

luta."Nosso encontro foi

válido para discutirmos

diversos pontos como

desmembramento das

César Junkes

Estudantes reunidos traçaram bandeiras de luta

universidades, totas para

negros e índios, repasse do
.,

artigo 170, entre outros

assuntos", conta. Segundo
o presidente' da UCE,
João Lauri Schwingel, du- .

rante a discussão do pro
grama estadual "Uni

versidade para Todos", os
estudantes criticaram a

posição do governador de
só privilegiar a univer

sidade privada com

benefícios. "A partir do

momento em que o

governo faz o repasse de

recursos somente para
I

universidades privadas,
.

dando prioridades, em

detrimento da universidade

pública, há algo errado nesta
história, há uma inversão de

I

lógica, afinal a bandeira de

governo dele foi o apoio a

ensino público, o que não

vem acontecendo", avalia

Schwingel.
O presidente da UCE

critica atuação do governo
que está sucateando a

universidade pública.
"Queremos reverter este

quadro", coloca. Segundo
ele, é preciso haver uma

regulamentação do en

sino pago, pois há cursos

e universidades send'o
criadas a todo momento,
sem qualidade, sem es

trutura, com baixo con

ceito no MEC (Ministério
da Educação e Cultura).
"É contra certos privilé
gios que temos que lutar e

dizer não. A universidade

pública que tem formado

profissionais excelentes,
estrutura exemplar, precisa
de apoio e incentivo

principalmente para pes

quisa", finaliza. (CG)

As propostas aprovadas-durante o encontro
Propostas concensuais (aprovadas por aclamação): a UCE encaminhará a ALESC um projeto de iniciativa

popular para a ampliação das bolsas de estudos do art. 170; manutenção do Campus Oeste da UDESC e Expansão
para outras regiões do estado; instalação da CPI da ACAFE e apoio a todos os movimentos que lutam nas

Universidades do Sistema ACAFE; Aplicação da Lei que assegura o Passe :rO.rre para estudantes - Lei Federal10.709;
pela derrubada dos vetos ao Plano Nacional de Educação; participação da UCE na Coordenação dos movimentos

sociais; fortalecimento e real implementação das políticas de Assistência Estudantil; oposição ao Governo LHS e ao

projeto politico que governa, o Estado; independência da UCE frente aos donos das Universidades, Partidos e

Governos; o CEE considerando a situação do prédio e as dívidas da Entidade, aprova uma comissão de cinco
DCE's que irá acompanhar a permuta do prédio são: FURB, UOESC Joaçaba, UNERJ, UNIVALLI e mais a

executiva da UCE.

Propostas divergentes (aprovadas por votação): por uma reforma Universitária que recupere e valoriza a

educação pública, gratuita e de qualidade e sua expansão através da criação de novas vagas, ampliando o acesso; que

garanta a regulamentação do ensino pago com garantias de mensalidades justas e acessíveis aos estudantes, ampliando
a democracia nas universidades e fundamentalmente multiplicar os investimentos públicos; apoio ao projeto de Lei
de iniciativa popular da UCE que deverá prever 100% das verbas do artigo 170 para as bolsas de estudo e pesquisa
nas universidades fundacionais, bem como a ampliação do financiamento por parte do estado; afastamento e

substituição da Diretora de Universidades Pagas da UCE Daniela Povoa Machado; manutenção do Regimento do
CEE e aprovação dos componentes da Mesa de Credenciamento e Comissão Organizadora CUCE, DCE UFSC,
DCE FURB, DCE UNIDAVI e DCE UNERJ) para o próximo congresso estadual da UCE que tem como

indicativo de local às cidades de Itajaí, Rio do Sul e Criciúma, cabendo a comissão organizadora avaliar e decidir o
melhor local para a realização do mesmo que irá ocorrer nos dias 1,2 e 3 de abril de 2005.

FLORIANÓPOLIS - Rei

tores de 21 instituições
fundacionais de Educação
Superior de Santa Catarina
receberam, dia 16, na Uni

versidade Federal de Santa

Catarina, ordem bancária

da Secretaria de Estado da

Educação e Inovação,
referente à primeira parcela
do Artigo 170, no valor de
R$ 2 milhões e 540 mil. O

repasse beneficiaria mais

de 22 mil universitários

economicamente carentes

com descontos na men

salidade que variam de 20

a 100%, em casos espe
ciais. No total serão repas
sados, até dezembro deste

ano, R$ 25,4 milhões

divididos em 10 parcelas.

O pagamento
realizado durante a te

do Fórum Catarinense
Polí ticas de Educa
Superior, que reuniu

representantes de

instituições públical
fundacionais, incluin .1

UFSC e Udesc.

AUnião Catarinense
Estudantes espera com

sensibilizar o gove
estadual junto com o

putado estadual Paulo
para que o pagamento d

parcelas seja feito n

escalonamento igual em
anos, e não em quatro co

proposto e com pagam
to de dois milhões nos

primeiros anos e ores

no próximo governo.

FALECIMENTOS

Faleceu às 12:45 horas de 18/4 o senhor Teob��

Hagedom com idade de 78 anos, deixando enlutados a espo�

um filho, irmão, cunhado e demais parentes e amigos, O

sepultamet;to foi realizado no dia 19/4 às 16:00, saindo

féretro da sua residência na Rua Venâncio da Silva Ponos

Nova Brasília, seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi

Faleceu às 00:00 horas de 19/4 o senhor Francisco�

Assis Mesquita Nunes com idade de 61 anos, deixan�

enlutados a esp<?sa, filhos, noras, netos e demais parentes I

amigos, O sepultamento foi realizado no dia 19/4 às 16:W

saindo o féretro da Igreja Santo Antonio seguindo após paIl

o Nereu Ramos para o Cemitério da Igreja Nossa Senh06

do Rosário.

Faleceu às 16:30 horas de 18/4 o senhor Alwine zecn

com idade de 88 anos, deixando enlutados dois filhos, unU

filha, gênro, nora, netos, bisnetos e demais parentes e amigol

O sepultamento for realizado no dia 19/4 às 15:00, saindoo

féretro da sua redsidência na Rua Valerio Valcania no bairro

Avaí, seguindo para o Cemitério Municipal Guararnirirn.

Faleceu às 7:30 horas de 18/4 a senhora Nilda de Sol]1)

Freitas com idade de 74 anos, deixando enlutados um filhq

urna filha, gênro, nora, netos, bisnetos e demais parentes I

amigos. O sepultamento foi realizado no dia 18/4 às 17:00,

saindo o féretro da sua residência na Rua Expedicionário
Erwino Rasch na Vila 'Rau, seguindo para o Cemitério C

Vila Rau.

Faleceu às 11 :00 horas de 17/4 o senhor João Feli�

Ignowski com idade de 75 anos, deixando enlutados 61ho\

gênros, netos, e demais parentes e amigos, O sepultaIl1enw
foi realizado no dia 18/4 às 14:00, saindo o féretro da Ca�
Mortuária daVila Lenzi, seguindo para o Cemitério Munici�
do centro.
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370-0164 el Sérgio ou Fernanda. COMPRA-SE - casa de madeira, que
seja retirada do local. Ir.: 374-1027

Tratar: 370-4594' após as 18:30

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

JOÃO PESSOA - vende-se, alv., el
96m2, próx. corpo bombeiros. Tr.: 370-
2613 el João Daniel ou Avenilda.

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

CZERNIEWICZ - vende-se, casa pré
moldada, Rua Pedro Roriano, rebocada
pó rdentro, 3 qtos, 2 bwes, sala, eoz.,
lav., varanda e garagem. R$ 36.000,00.
Tr.: 371-3377.BARRA DO SUL vende-se,

alvenaria, el 3 qtos, ehurrasq.,
garagem pI 2 carros 'e demais dep.,
500 mts da praia. Tr.: 274-8650 ou

9145-6822.

POMERODE' - vende-se, 146 mts el
lage e telhado com estrutura. Tr: 9117-
2447 el Marcos.

ALUGA,SE - quarto par" rapazes ou

moças no centro, próximo Marlian. Tr:
8802-8815.

ESTRADA NOVA - vende-se ou troca-se

2 casas de alv., uma el 140m2 e outra

el 70m2• R$68.000,00. Tr: 371-4507.
VENDE-SE - ou troca-se em Ubatuba

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

ALUGA-SE - casa el 80 m2, quítlnete
galpão 300 m2 (22 piso). R: João

Planinseheek, 293, Nova Brasilia. Tr:

CASA - vende-se; mista, el 100m2•
R$20.000,00 à vista ou R$15.000,00
entro + R$5.000,00 pare. Tr: 276-0196.

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se, casa

mista el 02 qtos, sala, cozinha, bwe,
lavanderia. Rua Águas Claras, 436.

DE ENTRADA

.
. m

Para toda a'linha.

Renault, 183 Concessionárias no Brasil. Vale do Itajuí é Litoral Norte de se

Dicave BLUMENAU I T A J A í JOINVILLE JARAGUÁ DO SUL

� :=r��"':,�;�����OTEDEP,ÇA$",::;,,7400
435- 3700

Fhi'DC.iraR:::�6006 li
) lado grolllut RCI nua'lua �

li!�ar. rn�is informações sobre preços e condições. consulte a'sua Concessionária Renaull. (2) Preço válido parec veiculo Renaull.Cllo 1.0 8Va parhr de 1 999.1 2000'{an�1modelo). Consune valores para outras. versões do Renauít Clio a partir de 2000/2000 (anal modelo) e
9a

ault Cho Sedan a partir de 20001 2000 (anoi modelo). (3) Preço válido para o veiculo Reoault Scénic 1-.6 16 V a partir da 20001200 1 (anoJmodelo). Consulte valores para-outras versões do Renalllt Soánica partir de 199811999. Caso você tenha auvioas quanto ao mOOGIO
Cré�'.otan:l.aç;àO do seu veloolo, consulte A Conr,.e,ssi,':)I1árla Rej1âult roais próxin:18:. Preços em reais, f:I vista, induiildo peças, impostos fi m�{}-{'fe-<�btr.l< váhdos até 31J 08! 20D�1. (4) Condição válida para rj(la,�ldafnento com taxa de juros de 0,49% A.Jl'L -+ TAC (. Ta)(9 deAbertuf� de

Qnl, r;;» + lOF + R$ 2,15 porlármna do boleto bancaria, Flnanciarnemo CDC (CréditoDireto aoConsurnido') com entrada de 50% do valor do veiculo + saldo financiado em 12'velesvàlidopara a noha ClroAuthenlique 200312004 e .2004.1 2004 O km (exceto 2 Portas 1.0 BV); e
(el(

a a do 65% do valor doveíeulo • saído financiado em 12 veze"para a linhaClio Hatch 2003120()4 1)200412004 O km [exceto para a tonha ClioA"thontiquG), Scsmc Exprosaioo 1.61 SV 200312004 e20Q412004 O km!> Scéníc Privilego 1.6 16V2003/2004 e 2004/2004 O km

do�to versóes com câmbio aUlomittlCú). (5) ConfJiyãováfida para financiamento com fa�a de iLJr�s de 1 t79% a.rn. +��AC ( Taxa �t;Abl�rlUra d,� Créclito)'� IOF + RS 2, 15 porMmíoa 90 boleto bancáli9. Financiamento ,ç�C ( Crédito p:iI'e�.o ao COf1�Ui!1ídOl') com w)tra�a de 35%vati" ordovelculo (R$ 6 . .297,00).30 vezes de RS 488,00 + saldo de 30% óo valoroo velculo no !!nal do plano (RS .6.297.00.). valrdo para {} ClroAuthontrque 2 Portas l.n 8V 2004/ 2004 O km. sem "" baq duplo, cor sólida, sen:opcronars (preço a veta RS 2.o.990,Ol»). Preço"
ana1PS sorne:nte P}ita atlUlSi.YàO do velceío pela i�.ternet, com frete lflduso para todo o Br.a,$I,!",AP!ntura metálica: será acrescida aos Pf�çós.dos vf;!i;.:ulos, FI�af)CIAme.nto Renault atreves da C,la. De créditO'..:: �.ln�ncla�'ntm,lb e lr1v�stlr'nerHo ��nault do BraSil. Cf"e�I..to sUjeIto à

SÓII
rse e a,provaçao da cadastro. As taxas podemo ser alteradas, �e houver'lnudan'ias sIQmfrcat!V<lsnomercaoo Ionanc�"o. sem prevI? aviso. (6) Pr"\,o á.VIsta o/ ou com o fil1anc".ment.o aqUi propostc do Scen!cAul�"ntique !.o 16 V 200412004, com ar-condJ�!onado. coritehdíl.Apmturametáltca e '?' frete serão acreso�dos;'.io preço do veiculo. (7) a condíçêo Plano:30 é villld� somente para a.b�ha da Passeio Rena'U�t CO�'�d,çoes válidas na data de verc.uraçao de�te anuncio ou enquanto durarem {JS estoques. Fotos p.am fins pub�lcltanos. Algunss mostrados eJ cumencronaoos neste materiat referem·se a versões especlücas.Afcenault dO BraSil reserva-se ao dseíto de alteraras especlücaçõesoesses veículos sem prévio aviso. Cintosõe segurança em conjunto cor" atr bag:s salvam Vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•. $ala de jogos
• Sala do ginástica
• Sauna cf ambiente
de descanso

• Salão de festas
cl churrasqueira e bar

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

I
Rüi11101, n° 50 t6°andar I Balneàno Camboriú se

.

. CQnstruso!®terra,com.br
' .

,la",t�Q de Vendas na obra

(47) 275 3070
DiáfiáÍnen�e das 9h às 19h..
Inçl�,vê�ábado8, Domingos e Feriados.

R��:'ê�J��t�� Mah�e.lado impar .

.

..

;, perto do Clube Beira Rio I Centro dê J<traguá.do sul/se
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VENDE-SE - alv., el 96m2, murada. Valor

àoombinar. Tr: 370-2613 ou 9962-5795

cl Anilda.

VENDE.SE - alv., el 2 qtos, sala,

cozinha mais área de serviço em

PiÇarras, semi-novo. Tr: .345-3810 com

Mãrcio ou Vanr. Mais ou menos

R$25.000,OO.

VENDE-SE-em Enseada, alv., el 2qtos,
banheiro, sala e cozinha, semi-novo.

Aceit&se carro no negócio ou terreno.

Tr: 9102·7311.

VENDE.SE - alv., el 3 qtos, sala,
connha, bwc, lav. CI estr. pi 2 pisos
mais meia água semi acabada. Situada

na se 413 Km 3, Guaramirim. Aceito

1rOCa! por casa em São Bento. Tr: 373-

6247 c( Nilza.

VEHDE-SE - prôx, da fábrica de contec.

Carinhoso, um ótimo sobrado de 2

pisos, cf 4 qtos, 3 bwe, garagem,
necessitando apenas de uma pintura
erterna. R$ 63.000,00 negociável. Tr:

371�069.

VENDE-SE - alv., el 3 dormitórios, em
Schroeder I, vila Paraíso. R$28.000,00.
T� 273-0569.

VEHDE-SE - ou troca-se, casa na praia
150mts do mar, 5 qtos, 3 banheiros,
telefone, parabólica, ótima área aberta

por chicara ou móvel em Jaraguá. Tr:
372-0665.

VERSAILLES II - vende-se, el 3 dorrn.
+ 5wit, sala, coz., áre a serviço,
garagem 2 carros, salão festas,
terreno 450m2, eonstr. 183m2, semi
acabada. R$ 90:000,00. Tr.: 9911-
5974.

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

ALUGA·SE -no calçadão, impecável, el
2 suites + 1 dorm. el sacada e demais
dependências. R$550,00. Tr: 9125-
IlOO6 ou 9962-8154.

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

3561 el proprietária.

ALUGA-SE -. no Cond. Residenctal

Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372-3192.

ALUGA-SE - apto, cl 2 3 dormltórlos_
R: Francisco Hruska, 2.76, São Luís,
prêx, Arroz urbano.
Tr: 370-2365 ou 9953-6121 cl Alclmar_

CENTRO - vende-se, em prédio el 3
aptos. R$130.000,00. Aceita-se

proposta. Tr: 370-8097 ou 9104-5468

el Tina. Creei 9839

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

PROCURA-SE - moças pI dividir

aluguel, no centro. Tr.: 9903-3503 el
Miehele.

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creei 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,
el 1 suíte + 2 dorm., churrasqueira.
Tr: 372-3235.

VENDE-SE - ótimo estado, el 1 suíte,
2 qtos, próx. Centro. R$57.000,OO. Tr:
9997-2020. Creei 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, el 2 qtos, garagem e

demais dependências. R$68.000,OO.
Aceita-se proposta. Tr: 371-6069.

VENDE-SE - el 2 qtos, no Condomínio
Amizade. R$42.000,00. Tr: 276-3321.

VILA NOVA - aluga-se, mobiliado, el 2
qtos, Rua 25 de julho. Ed. Alberto

Marangoni. Tr.: 9973-5537.

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,OO. Tr: 9997-2020. Creei
7402.

_R$ 10.000,00 R$ 110,00__
-R$ 20,000,00 R$ 220,00__
_R$ 25.000,00 ,R$ 275,00__
_R$ 40.000,00 R$ 440,00__
_R$ 60.000,00 R$ 574,00__
_R$100_000,00 R$ 957,00__
_R$120.000,00 R$1149,0a__
Motos R$ 4.200,00 R$ 73,00

I' ,
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RODOBEN;',
CONSÓRCIO

Cartas de crédito de Imóvel

30.000,00
50_000,00
75_000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200_000,00

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

Repres_: Paris Construções Ltda.�.
(47) 433-7000:

Rua Abdon Batista, 121 - sala 1202 9978-1659:
�ilJ�� � s?li�itt)�v.i�it<l�� llrTl �� n�ss?sy��?��?r,:� ,

CORUPÁ - vende-se, el 52.500m2,
próx. Seminário. R$ 110.000,00. Tr.:

'172-3063 após 19hs.

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

372-3063 após 19hs.

GUARAMIRIM vende-se, el
17.500m2, de frente BR 280,
totalmente plano. Tr.: 9979-0605_ el
Adir.

.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, el
3.334m2, (servidão) de fronte Indumak.

R$ 140.000,00. CRECI 8054. Tr.: 371-
5512

LOT_ CAMPOSAMPIERO II - vende

se, lote el 900m2, ótima topografia.
R$ 15.000,00 entro + pare. Tr. 370-
0722. CRECI 8950.

NEREU RAMOS - vende-se, el 391m2,
Lot. Zanghelini. R$ 16.000,00. CRECI

8054. Tr.: 371-5512.

PiÇARRAS - vende-se, próx. Candeias,
el 400m2• R$5.500,OO. 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, prôx. Gruta.

De R$ 60.000,00 por R$ 35.000,00.
Aceito proposta. Ver site

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

.l;
E
8

I

RIO MOLHA vende-se, el
969.480m2, escriturado. R$150.000,OO.
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.
CRECI 8054. Tr.: 371-5512.

UBATUBA - vende-se, reta da

enseada, el 390m2, próx. Praia.
R$15 ..000,OO. Tr: 371-6506.

}1
ou

E

VENDE-SE - dois terrenos, el 13x25

Valorizando
seu ambienteI

(j)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESSA ...

No SESC Jaraguá do Sul, tem aulas personalizadas com profissionais

especializados, venha conferir!

PERSONAL TRAINNER

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

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

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

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

Atendimento para todas as idades "Inclusive pra crianças".

Agende uma aula experimental, sem compromisso.

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

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

cada, boa localização. R$12.000,OO
cada. Tr: 370-6279.

VENDE-SE - meio terreno. murada, el
casa alv., el 2 qtos, sala, eoz., banh.,
gar., no l.ot. Ouro Verde. R$23.000,OO.
Tr: 376-2902.

VENDE-SE - 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 Tifa

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.

V!,NDE-SE - comercial, condomínio

centro, el 3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-3070: Creei
8950.

VI LA LALAU - vende-se, na R_ Alberto.
Santos Dumo.nt, 729, entre a Marlso.l
e a WEG, cl 640m2_ RS55_000,00_
Tratar: 370-1787_

VILA RAU - vende-se, de esquina, el
425m2• R$23.500,OO. Tr: 9997-2020.
Creei 7402.

VILA RAU - vende-se terreno C/364m2
, Área Nobre, Lot. Renascença. Tr:
9135-5854 ou 9122-1830

BAZAR - vende-se, no Bairro São

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

CENTRO - vende-se, el mesanino,
54m2, Rua Barão do Rio Branco. Tr.:
371-6709.

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-5E - 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,OO. Com aluguel de

R$400,OO. 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.

Setor de Lazer: 371-8930 R. 203

II
RIO CERRO II - vende-se, el ±

4.800m2, el chalé estilo alpino, riacho,
5.000 pés de palmeiras real. Aceita-se
troca por automóvel ou imóvel. Tr.: 372-
3235 el Ramos.

VENDE-SE - um canto do paraíso. el
40.850m2, à 6km do centro, acesso

todo asfaltado, el toda infra estrutura.

Visite nosso site

www.sitiobarulhodagua.ejb.net_ Preço
de ocasião pI pgto à vista

R$187.000,OO. Aceita-se proposta.Tr:
370-8563.

VENDE-SE' - local pronto pI residir
el 147 .500m�, a 18km do centro.

Com 1 casa, 3 lagoas, 3

bananeiras, 3 nascentes de água,
farta pastagem, 6 vacas gersey PO.
Tr. 9952·1267.

TERRAPLANIlGEM

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos

.

Rompedor de Concreto

RQ01ledor de Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cf Lajotas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 19/04/2004

- COZINHEIRO C/ EXPERIÊNCIA - (6255 EL)
- AUXILIAR DE COZINHA - (6253 EL)
- AUXILIAR DE LIMPEZA - (6254 EL)
-CAMAREIRA - (6252 EL)
-RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória.
-ALMOXARIFE - (6250 EL)
-DESENHISTA / ARTE FINALISTA = (5977 EL) possuir curso de
Corei Draw, Photo Shopp e exp, Na função.
-SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
-COMPRADOR - (5948 M) c/ experiência na função.
-TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - (6041M)
-AUXILIAR DE CONTABILIDADE - (6101M) c/ experiência p/
trabalhar em Schoroeder
-MECÂNICO INDUSTRIAL - (6191M)
-COORDENADOR DE COSTURA - (6260 M) p/ trabalhar em

Massaranduba
-COORDENADOR D.E CORTE - '(6262 M) p/ trabalhar em

Massaranduba
-CONTROLE DE QUALlDA'DE -(6264M) p/ trabalhar em

Massaranduba
-CASEIROS - (6267 M) p/ Jguá do Sul
-MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA - (6268M) c/
experiência
-OP. DE MÁQl!INA DE BORDAR - (6291EL) c/experiência
-ESTOQUISTA - ( 6290 ES) c/ exp. Em material de construção
-RECEPCIONISTA- (6289 M)
-RECEPCIONISTA .,. (6288 M) p/ oficina c/ conhecimento em

vendas
-OP. DE BANCADA - (6287 EL) c/ exp. Mínima de 6 meses

-ZELADORA - (6270 EL) p/ 2 turno
-AUXILIAR MECÂNICO - (6265 EL) c/ conhecimento em

mecância, calderaria.
- VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 M) - Com experiência no

ramo de expresso
- GARÇON (6249 M) - Garçom coni experiência e cursos na

área
- CAIXA (6230 EL) - Caixa para trabalhar na sexta-feira, sábado
e domingo.
- EXECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENTO - (6203 EL)
horário comercial, ter veículo, experiência em Mídia
- IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 ES) - Confecções de
etiquetas adesivas.
-AUXILIAR FINANCEIRO (6180 M) 02 anos de experiência em

contas a pagar/contas a receber, livro caixa, extratos bancários

(Jaraguá do Sul)
-INSPETOR DE VENDAS (6176 EL) Formação Eng! de Alimentos,
Engª Química, Química, experiência em vendas. (Jaraguá do

Sul)
-ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL)
Formação Engª de Alimentos, Engª Química, experiência na área

(Jguá do Sul)
-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 'TRABALHO (6154EL)
Conhecimento em Brigadas de Incêndio (Jaraguá do Sul)
-PROJETISTA (6151 M) Experiência em Auto CAD ( Corupá)
-TORNEIRO MECÂNICO (6160 M) experiência comprovada
(Corupá)
-DIRETOR DE ARTE (6120 EL) Experiência em Agência de
Publicidade. (Jaraguá do Sul).
-REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo,
experiência em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
-AUXILIAR TÉCNICO III (6124 ES) Formado em Técnico em

Eletrônica com experiência na área. (Jaraguá do Sul)
-TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 EL) com experiéncia em

eletrônica digital e analógica, conhecimento em computação e

ter boa leitura em inglês. (Jaraguá do Sul)
- ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 M) experiência na

função, possuir curso superior em Comércio .Exterior completo
ou cursando, necessário saber falar fluentemente inglês e ter
carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
-OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção
do ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau
completo, sexo masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)
-FRENTISTA - (6190 EL) - para Jaraguá do Sul.

-CHAC�EIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

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

Fone (47)311-4311 Fax (47) 275-1091
recrutamento@humana.com.br www.humana.com.br

TERÇA-FEIRA, 20 de abril de 20ij\
.

empregos
CONSÓRCIO - vendedores(as), com
experiência na área externa pi Jaraguá
do Sul e região, Ótima remuneração.
Tr: 371-8153. '.

TORNEIRO CONVENCIONAL - empresa
possui vaga. Tr. 376-2593,

DIARISTA - senhora se oferece pi
trabalhar de diarista, cl 5 anos de

experiência, dias vagos: 2', 3" e 5"
feiras. Tr: 370-5491.

DIARISTA - ofereço-me pI trabalhar,
nas imediações da Vila Lalau, tenho
boas referências, rr.: 9127-2816.

OFEREÇO·ME - pi trabalhar na área
Têxtil. Estou cursando a faculdade de
Moda. Tr.: 9973·5404

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como

segurança noturno, cl curso, Tr: 9136-
6647.

OFEREÇO-ME -. pi trabalhar como
diarista, mensalista ou aux, de

produção. Aceita-se proposta. Tr:

913!Xl647.

OFEREÇO·ME - pi trabalhar' como

senac

Compro Consórcio
.

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588_

Tel: 371-7212

.0
G·
G

Cei: 9963-7641
Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

diarista, mensalista. Tr: 9104-2128. de escritório, cl 2 anos de expenêl'lia
e cursos concluídos. Tr.: 3704325 ti

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como ' Cleiton.
diarista. Tr: 370-6719 ----------.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar na limpeza
de lotes e lavação de caixa d' água,
Tr: 370-6719.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar na área

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

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS SENAC 2004

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

PROCURA-SE -estágío como técni�
têxtil. Tr: 371·5640.

Jardinagem &

Paisagismo.

& Arquitetura
Topografia

- Mediçõo de torro
- Desmembramento
- Regularização de medidos
- Projeto e oxocuçóo
(residencial. comercial. etc.,
- Reformas em geiol
- Paisagismo

370-7611;" 9911-2525
Walter Marquordt,744 Sl5

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp, Gumercindo da SHva, 616·
Centro - Jaraguá do Sul . se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rvelculos
9953-9966.

CHEVETTE - vende-se. 88, 1.6,
gasolina. R$3.900,00. Tr: 99027884

c/Jerry.
ASTRA - vende-se, GlS, sedan,

ccmpl., 00, branca, GNV. Tr: 375-2018.

BlAZER - vende-se, 2.2, compl., GNV,
96, branca. Tr: 375-2018.

CHEVETTE - vende-se, Fl, 79. Tr.: 276-
2068 ou 9103-3293 cl Wagner.

CHEVETTE - vende-se. 83, bom estado,
doc. em dia, gasolina. Ou troca-se por
moto. R$ 3.100,00. Tr.: 374·5342 cl
Michel.

CHEVETTE - vende-se, 85, 1.6, cl
reparos na lataria. R$2.200,00. Tr:

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

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

Rua Erwíno Menegotti,1530 �Vila Rau - Jaraguá do Sul

Shadow VT 600

CORREI() DO POVO 5

'"

�
j
.a
a,

- Atendemos frotas e particulares 1-
-19 convertedora de se

- Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

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

Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

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

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

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

KADETT - vende-se, 95, bordô, trio
elétr., ótimo estado. R$2.800,00 entro

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

KADETT - vende-se, GSI, bordô, 2.0,
93, excelente estado, cornpl.ta.c.,
teto, d.h., v.e.). R$9.500,00. Tr: 372-
3652 cl Alcides ou Edinéia.

KADETT - vende-se, 90, preto, 1.8,
gas, R$4.000,00 entro + 14x R$260,00.
Tr: 9145-3074.

MONZA - vende-se, classic, 90,
cornpl., ótimo estado. R$7.000,00. Tr:
371-3447.

MONZA - vende-se, 89, marrom,

gasolina, 1.8, em bom estado. Tr: 376-
3173.

.

Preta 2001

Roxa 1999CBSOO

�OTOS
NX 400 Falcon 2001Verde

XLX 350R

_....!
CBX 250 Twisrer

CBX 200 Strada

1989

2002

Vermelha 1999

XL 125

CBX 200 Strada Roxa 1996

1IIiwr@\1Wl.'fl!!gm_IBBWP"",�".'IFB\&).�,ª�@I! ""I!W:"', . ", .

Vermelha

YBR 125 E Bege

Titan KS Verde

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

Escort L 1.6

ML I Prata 1984
�mJNIt_li_lEf�ill�ml®iíIi11í!!Jll�'tw�:I1!Wl�;mmD.�áWf&iiffiiIÍSt&.j@)mMJ1��

Cinza
�

el

Fiesta GL Preto

BrancoGolCL 1.6

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

. ÔMEGA - vende-se, CO, 93/93, cl kit
gás, dcto 04 já pago. R$1!õ.500,00.
Tr: 9962-3664.

OPAlÁ DIPLOMATA - vende-se, 86,
completo, impecável. Valor a combinar.
Tr: 371-3184 ao meio dia.

S10 - 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.

VECTRA - vende-se, CD: top de linha,
00. R$ 35.000,00. Tr.: 370-9922.

VECTRA - vende-se, CD 95. R$
14.500,00. Tr: 275-1675 ou 9979-3308.

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

PALIO - vende-se, El, 97, 1.5, 4p,
branco, compl. R$ 11.800,00. Tr.: 370-
9922.

SPÁZIO - vende-se, 86, álcool, verde.
R$1.700,00. Tr.: 370-3287 cl A�dréia.1
TIPO - vende-se, 95, prata, compl. R$
8.000,00. Tr.: 370-4508.

UNO - vende-se" 1.0, 95, bordô, 2p"
v.e., trava, alarme e chave de

segurança. R$ 9.000,00 à vista ·ou R$
4.500,00 + 25x R$ 263,00. Tr.: 371-
5512.

UNO - vende-se, 02, Fire, 2p. Tr.:
9903-7156.

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

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

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

cl Valmor.

ESCORT - vende-se, ghia, compl., 88,
vermo R$4.500,00. Tr: 273-0779.

ESCORT - vende-se, zetec, 98, 1.8,
grafite, cl GNV, 2' dono.

R$15.500,00. Tr: 9116-3386 após
18:00 cl Giovani.

ESCORT - vende-se, Gl, europeu, 94,
compl. - a.c:,d.h e vidros, cl rodas de

liga. Tr: 370-6944.

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

'Assistência autorizada

'ébe
Freios

.-;-f

FAÇA SEU TESTE
DE fluíDO DE FREIO

GRATUíTO!

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

gasolina, azul meto R$ 3.500,00 +

financ. Tr.: 273-0944.

ESCORT - troca-se XR3, 86 + uma Bis,
01, + 20 parco R$164,OO por gol ou
Escort acima de 88. Tr: 9117-2447 cl
Marcos.

FIESTA - vende-se, 4p, 97.

R$10.50.o,00. Aceita-se troca por
veiculo de maior valor. Tr: 9955-
4945.

FIESTA - vende-se, 4p, 98, aro

esportivo. R$ 8.500,00 + 11 parco R$
230,00. Tr.: 9147-4568.

FORD CARGO - vende-se 1618 T, 89,
caçamba. R$40.000,00. Tr: 9962-3664

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

dupla, XK deserte" cornpl.
R$24.000,00. Tr: 372-3667 ou 9952-
2420.

KA - vende-se, 02/03, 1.0, 20.000km,
único dono. R$ 14.000,00. Tr.: 9106-
8103 cl Alex.

LANDAU - vende-se, 80. R$8.000,00.
Tr: 371-6968.

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

RANGER - vende-se, 4x4, diesel, 031
03. Tr: 376-04,63.

RANGER - vende-se, 00, cabo slmples.:
completa (- trava). diesel, 4x4, turbo.
R$ 36.000,00. Tr.: 372-3235 cl Ramos.

VERONA - vende-se, 4p, 2' dono, 94.
Tr: 370-4698.

VERONA - vende-se, europeu, 1.8i,
. Gl, 96, 4p, azul, gasolina. Tr.: 370-
5627.

ESCORT - vende-se, GLX, 00, cornpl. BRASíLIA - vende-se, 79, lindona.
R$18.000,00. Tr: 372-1857. R$2.900,00. Tr: 9962-3664

ESCORT - vende-se,' Hobby, 94, FUSCA - vende-se, 82. R$3.500,00.

Tr: 371-1853 após 12:30.

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

FUSCA - vende-se, 76, ótimo estado.

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

FUSCA - vende-se, 86, motor 1600.

R$3.300,00. Tr. 370-4717 com Odair.

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

5078.
.

Titan KS
,

Vermelha 2001

....... ".11
Titan 125 Vermelha 1998

Titan Vermelha 1995

GOL - vende-se, CLI, 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$�.700,00 financia-se. Tr: 276-03971
Lourival,

GOL - vende-se, 1.0, 16v, 4p, 99, plus,
48.000km. R$13.300,00. Tr: 374-1290
ou 9991-8825.

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

AUTO PEÇAS

papa�i�

RUA 25 DE JULHO, 1650 -

VILA NOVA - JGuÁ DO SUL
E-mail: papagaío@terra.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VfVotorantim I finanças

Corsa 4p super
Resta

,

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, impecãvel
Vectra GLS compl.
Gal MI

Monz� 2p
Rural4x4

82

79

75

98

95
94

97

94
75

branca
bordô
vermelho
vermelho

prata G

cinza
'

O
cinza O

vermelho D

amarelo O

azul D

vermelho D

marrom met. G

bordô G

vermelho G

cinza G

bsanca G

�� 370·3113
·Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul. se
CORSA WINO
CORSA WlNO
IPANEMA Sl/E
ASTRA GlS
MONZA Gl, CI TRIO +OH

MAREA WEEKENO 2.0. 20V. COMPLETO
UNO EP 4P
PREMIO 4P

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

pala SEOAN
GOL Gllf 16V
Gal 1000 4P 8V
Gal 1.0 16V 4P. TRIO
GOll.0
GOl1.8
GOll000

Un04p
TIpol.64p
Uno

Tempra
Tipo4p compl.
Uno

Pampa
Apolo GLS compl.
KadettGS

Uno 2p

Prêmi04p
Corsa

Chevette

Golspecial

FORD

VW

GM

Celta 1.0

Goll.0 Power compi. 4p
Ka GL

Clio RN 1.6 16v Sedam

Clio RN 1.0

Brava SX

Ka

Santana 2000 MI

Vectra GL

Escort SW

Mercedes C180

Monza SLE compi.

CHEVROlET

AAT

FORD

VOU<SWAGEM

RENAUlT

96

91

92

95

01

94

91

90

01

93

98

91

02

Bordõ

Vinho

Vermelho

Cinza

Prata

Branco

Cinza

Branco
Bordõ

Branco

Azul

Verde

Verde

Prata

Prata

Branco

Prata

Prata

Prata

2004

2003

2002

2001

2001

Vermelho 2001

Prata

Verde

1999

1998

Prata 1998

. Vermelho 1998

Cinza

Azul

1995

1993

PRETO 1997
VERMELHO 1995
AZUL 1995
CINZA 1995
AZUL 1994

CINZA
CINZA
CINZA

1999
1996
1990

Celta Super v.e., t.e., Alarme, a.c. 4p'
Celta
Astra GL Sedan COJ11PI.
Blazer, top de linha
Vectra GLS 2.2 compl.
Corsa Super 4p
Monza SL compl. -Ar
Astra GLS cornpl.

{PRATA 2000
VERDE 1997
CINZA 1994
fERMElHO 1994

PRETO
CINZA
PRATA
BRANCO
BRANCO
VERDE
BEGE

2003
2000
2000
1999
1994

�994
1993

Parati CL
Fusca
Parati CL 1.6
Apollo GL
Gol GL

Uno Mille EP cl opc.
Marea SX compl.

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

R$ 9.800,00

R$ 9.100,00
R$ 5.900,00

R$ 7.900,00

R$ 9.500,00

R$10.300,00
R$ 7.500,00

R$ 7.000,00

R$ 7.600,00
R$10.200,00
R$ 5.500,00

R$10.000,00
R$ 5.500,00

R$13.000,00

R$ 21.500,00
R$ 24.500,00
R$ 15.500,00

R$ 24.500,00
R$ 16.800,00
R$ 23.500,00

R$ 11.500,00
R$ 15.500,00

R$ 19.500,00
R$ 15.500,00

R$ 29.500,00
R$ 8.500,00

Prata
Branco
Branco
Prata
Azul
Bordô
Vermelho
Bordô

VW
Verde
Amarelo
Bordô
Cinza
Branco
FIAT

Branco
Verde
FORD

Azul
Azul
Branco

03
01
01
01
99
97
93
95

93
69
95
91
91

96
01

98
94
03

Gol G11i4p, 16v
Astra GL compl.
CorsaWind 4p
Goll.0

CorsaWagon GLS 1.6 compl,
Vectra GL compl.
Palio Young, fire, 4p, cl opc.
Goll.08v4p
Cllo RN compi. -v.e.
Corsa 1.0

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

99

Meriva 03

Omega 93

Omega 95

GolG1I1 01

Kadett conv. 94
0-20 92

Omega 95

5-10 97

1.8compl.
azul GLS, compl., GNV.
azul CD-GNV

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

gabinada, diesel, compr.
douradoCD, couro, 6cc
branca d.h .. a.q

Palio 99 azul

prata
weekend, 16v, compl.
GNV,compl.Escor!SW 97

Corsa Super 97 branco 2p, cl opcinais
cinza bãsico,4p
verde 2p, a.o., l.t., d.t.

Fiesta

Uno

Ka

F-lOOO

99

91
98 cinza

89. 6.1 cinza

básico

gabinada

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

373-0806
373-1881

branco
azul

prata
prata
prata

00
99

01

94

99

G
G
G
A
G

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

Pick up Ranger 2.5
Escor! Hobby 1.0, l.t .. D.t .. a.o.
Escort SW 1.8 16v compl,
Escort SW 1.8 16v GLX
Celta 4 1.0 I.t .. d.t., a... a.c.

prata. 97

branco 02

branco 99

vermelho 00

vermelho 95 G

vermelho 9Q_ G

prata 00 G

prata 03 G

03 G

R$ 15.500,00
R$ 34.000,00
R$ 15.000,00
R$18.000,00
R$ 17.000,00
R$12.500,00
R$ 31.009,00
R$18.000,00
R$15.200,00
R$ 16.000,00
R$16.500,00
R$10.800,00
R$12.800,OO
R$ 6.000,00
R$ 10.500,00
R$ 26.000,00

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

Palio EX 1.0 4p
Palio Weekend 1.5 compl . -d.h,

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

G
G

G
G
G

G
G

G

G

G

G

G

G

G

Titan

Voyage 1.8
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6 G
Parati 1.6 álcool
Gol 1.6, gasolina
Ka compt, 1.0
Escort Europeu 1.6 G
Santana compi. 2.0
Pálio, 1.0, ED, 2p
Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p
Saveiro 1.6
Saveiro MI 1.6 cl a.c.
Escort GL
Parati 1.8

Fusca 1300

Goll.32p
ApoloGLS2p
VoyageLS2p
UnoCS1.32p
Premio 1.0 2p
Ranger2.8CD
Verona LX 1.8 4p
Corsa 1.04p
BlaserDLX 2.2 4p
Yamahaj25K
Honda Cl00Biz

Cinza

Azul

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

�ranca
Verde

Preta

FIAT

FORD

GM
,

MOTOS

IMPORTADO MercedesC2804p Preta G
BMW 3251A4p Cinza G

I

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

Barraca pIcamping completa

vw

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

FIAT Fioono furgão álcool Branco

TipoSLX compl. Bordõ

UnoELX4p
,

Cinza
Fiorino Furgão 1.5 Branco
UnoMilleBrio Prata
F-l 000 F Prata
Verona GLX compl. Cinza

Pampa 1.6 Praia
EscortGhia Bordô

Escort$W Azul
Escort GL Bordô
Mondeo CLX compl. Bordô
CorsaWind Bordô
CorsaWind Azul
MonzaGLS compl. Praia
Kadett GS compl. Branco
Monza GLS compl.
MonzaSLE Praia
Gol CL Branco
GoICLl1.6 Preto
Fusca 1600 Branco

FORD

GM

93 R$ 6.900,00
95 R$10.500,00
94 R$ '8.600,00
98 R$10.800,00
91 R$ 5.800,00
87 R$17.900,00
91 R$ 6.900,00
95 R$ 8.800,00
88 R4 4.800,00
98 R$14.500,00
95 R$ 8.900,00
95 R$12.500,00
96 R$ 9.800,00
94 R$ 8.400,00
95 R$ 9.700,00
90 R$ 6.800,00
95 R$ 9.500,00
85 R$ 4.30e,oO
89 R$ 4.900,00
95 'R$ 9.800,00
84 R$1.500,00 + 16xR$ 243,00

fRl VEíCULOS
Y 370-7516

azul
preto'

mpra, Ven�e"" ..

""
.. Tr�ca"" Fi,nancia

WalterMarqliardt;'1,8�,O,",Barra ,do Rlo,M9lha � Jaraguá d9 Sul � se

III pIU�, gasolina, 4p Branco' 01

2.0compi. Cinza 98

noFurgão 1.5 Branca 97

Vermelha 94

01
99
98
93

96
98
99
01
00
99
01
99

97
95
98
98
04

cinzaI'(
cinza�
branca
b,�

Cinza

Cinza

Cinza

Amarelo

Amarela

Prata

Verdemet.

Verde

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

1981

1983
1991

1983

1991

1987

96

01

97

98

94

02

98

96

94

R$ 17.500,00

R$ 15.500,00

R$ 10.700,00

R$ 58.000,00

R$ 13.000,00

R$ 6.900,00

R$ 4.200,00

R$ 9.400,00

R$ 7.900,00

93

92

90

89

86

86

88

99

Paréltil�O i6� d6mpk'2P
• Corsa Super 4'p, 't.e.,

03

op
00

00

97

97

97

96

94

95

87

90

90

\t) ��
00

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

Rodocar
Veículos 273-6549

V Votorantim I finanças

}

W. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

01

CAMINHÕES

R$ 87.000,00 3° eixo chassi

chassi

c/ baú

turbo daly

R$ 38.000,00

R$32.500,00 + 31 x535,OO

carroceria

00/01

02

.

R$ 98.000,00

c/19.000km

R$ 35.000,00

2001
200t
1995
1993

fBDNTlJL
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCI
FiNANCIA

311-4510/316-2895

Chevette + rodas 87

Tempra cornpl, Único dono 97

Logus 94

Escort Guarujá compl. 92

Uno 4p 96

Gal MI 97

Uno ELX 4p 94

Escort Hobby 94

RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENDI - JARAGUÃ DO SUL - SC

a Sedan Milienium
ati 1.6 álcool, a.c., e.n.
sa Wegon GLS 1.6 compi.
I SPecial
tana 1.8 cornpt,
�a4P v.e., Trava, alarme
na COil1pl. _ ar
o Mille 2p

Branco 2002

Branco 2001

Prata' 2000

Branco 2000

Vermelho 1999

Cinza 1998

Azul 1998

Verde 1996

Azul 1994

Verde 1993

Cinza 1994

Azul. 2000

GoI,1.0 l§v GnC4p,' él.q,i,'
Un,OMille�!< 4�;".t,.

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

BR 280 -Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127

VW 17.210

VW 26.300

VW 8,120

Iveco Furgão 3310 99/99

VW 8.140c/ bau 98

96/97

99
, .9,7
93
86
'91
90
90
89
86
79
93
913
93

94
94
'90
89

.,.01
"94
84

Verde
Bordô
Vermelha
Preto
Azul
Dourado

Bege
Azul
Praia
Azul
Azul

,Branco
Cinza
Prata

311-0802
311-8281'

Corsa sedam compl, modo Novo Prata

Corsa Classic Azul
Fiesta 4p a.c., O.h. Branco

Corsa 4p c/ 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 compl, Bordô

Gol Special Azul

Palio Weekend ELX cornpl, 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 compi. Preto

03
03
99
98
02
03
02
01
00
03
01
99
97
96
OKm
01

"Uno Milie"4p .

Celta 1.0 4p VHC
Corsa Sedan 1.0 4p wind
I<a 1.0 2p zetec rocan

Gol GIII 1.0 4p sv

Palo 1.8 4p classic
Corsa 1.Ó 4p M PFI

Ranger 2.3 2p c/ GNV
Corsa 1.0 2p M PFI

Omega 2.0 4p compi.
Quantum 1.8 4p básica
Monza 1.8 2p S L/E
Del Rey 1.8 2p G L
CBX 750 Wind
CG 125 c/ partida e freio a disco

CG 125 Titan I<S
CG 125 Titan I<S

branco

branco
dourado
branco

prata
preto
preta
branco
verde
branca
verde
vermelho
cinza

prata
vermelha
verde

G
G
G
G
G
G
G
G,
G
G'
A
.G
G
G
G
G

Ixp.Antônio Carlos ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

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

Ipanema GL c/ trio 94

Tipo IE 1.6 compl. + teto 95

Uno Smart 4p 01

�20 88

Corsa Wind

Uno Milie 1.0 IE

togus GL compi.

Logus GL - ar

Ka

Clarus GLX compi.

Fiorino 1.5 IE

Rua Prel.Waldemar

Grubba, 3121
Bairro Vieiras

95

94

93

98

98

94

310-2381

R$ 9.000,00

R$ 8.300,00

R$ 9.000,00

R$ 8.300,00

R$ 10.700,00

'R$ 18.000,00

R$ 7.900,00

R$ 8.000,00

R$ 8.900,00

R$ 11.900,00

R$ 17.800,00

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

�)
VEíCULOS\��'1�Ú!��s

Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá
Go1MI1.02p
VT - Shadow 600cc
Astra GIS Sedan compL
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Vectra GLS eompl.
Escor! 16v 4p compl.
Pampal.6L
Parati 1.6 MI cl a.c.
GOl MI1.0
Palio 1.616v compl.
Ranger 6ce compl.
Palio 1.0 4p a.c.
Blazer 2.2 compL
Omega GLS 4.1 cornpl,
Passat2.0 4p compl.
KombiSTD
GoICL1.6
Gol LO
GoICL1.8
LogusGL1.8
Kadet SLE 1:8
Escor!1.6L
Monza classíc 2p

branco
preta
branco
branco
azul
branco
branco
azul
branco
branco
azul
vermelho
prata
bege
branco
verde

preto
branca
prata
branco
bránco
prata
vermelho
azul
azul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$43.500,00. Tr: 9102·0050. , R$204,00. Tr: 371-0069. RODAS - vende-se, jogo esportivo, 14", cl nota ,fiscal. R$420,00. Tr: 8802-

cl p'neu. R$ 600,00. Tr.: 371-6968. 8968.
COMPRA-SE - carro financiado, acima
do ano 95. Paga-se até 2.300,00 e

assume-se prest, Tr: 9902-4818.

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

aparelho de CD Sony e um par de 69,
módulo de 600wts Boss e caixa
selada cl sub de 12". R$ 480,00. Tr.:
376-4421.

SOM - vende-se, pi carro, cd, módulo
e 2 auto falantes. Valor à combinar.
Tr: 9953-4688.BIZ - vende-se, 01, cl partida. Tr.:

372-1528 cl Gabriel.,
GOL - troca-se, 97, 'MI, 1.8, branco,
4p, impecável, por Kombi ou Fiorino

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

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

Pioneer, cl MP3, modo 4650, cl
controle, novo, na caixa. R$ 585,00.
Tr: 376-2206 ou 9111-9968 cl
Alexsandro.

CBX 750' - vende-se, for Hollywood,
49.000km originais relíquia, aceita-se
gol ou uno no negócio. Tr: 276-0397

após 19:00hs. cl Lourival.

CllO - vende-se, Hatch, 00, '1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

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

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

falantes triciais Sony, Sowates RMS,

I
en ti Getúlio Vargas, 594
Centro - Jaraguá do Sul

I

Tel.: 370-36121

GOL - troca-se, CU, 1.8, 96 por
Saveiro Gil ou GIII ·financ. Ou S-10 de
luxe. Tr: 374-1117 ou 9975-0117.

CG TITAN - vende-se, 02, cl partida
elét., doc. paga até 2005. R$
4.300,00. Tr.: 9131-0982.

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

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

vermelhA, NOVA. R$ 170,00. R$ 311.
9959.HONDA - vende-se, 750 lour, 74.

Aceita-se troca. Tr: 372-3655.
GOL - vende-se, 88, Gl, 1.8\

R$4.900,00. Tr: 372-3667 ou 9952-
2420.

CACHORRO - doa-se, Dobermal
adulto, motivo: mudança �I
apartamento. Tr: 372-0100 ou 311
1906.

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

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

SCOOTER - vende-se, 98, 90cc, verde,
perto Estado, dcto em dia até 05. Tr:
371-1814 ou 9992-3518 cl Arl.

diversos
GOlF - vende-se, GlX, 98, cornpl.,
vermo Ferrari. Tr: 9107-4525. CACHORRO - vende-se, filhote OI

boxer. R$180,00. Tr: 3�2-3665.
l-200 ',- vende-se, 98, compl.
R$42.000,00. Tr: 9962-3664.

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

KOMBI - vende-se, diesel, 82, furgão,
ótimo estado. Tr: 9965-8875. SCÉNIC - vende-se, 99, RXE, compl.,

2.0. Tr.: 375-0340 cl Vanderlei.
SPACE - vende-se, GlX, 98, azul, 7

lugares, compl. Tr: 9107-4525.

CACHORRO - vende-Se, filhot'l
de American Staffordshire Terri.,
Poodle micro e toy, Yorkshire, S�
Tzu,. Sharpei, Beagle, Schnaus!i
lulu' da Pomeranea. anã;
labrador, boxer, buldogue inglis:
pit buli, todos cl pedigree o,

contrato. Tr: 370-8563 ou 9101
3580.

XlX 350 - vende-se, para trllha.
R$3.000,00. Tr:.9979-8040.

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

R$ 300,00. Tr.: 376-0625.
BARBEADOR - vende-se, cl 2

lâminas. R$ 80,00. Tr.: 371-9955.
PARATI - vende-se, 1.8, G, 91,
branco, muito bonito, insutilm, lim';
des, traseiro, ar quente. R$7.500,00.
Aceita-se troca. Tr: 9117-3860 ou 376-
4398 cl Marina.

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

APARELHO DE SOM - vende-se 3 em

1, Gradiente, capacidáde pi 3 cds. R$
350,00. negociáveis. Tr.: 9104-2128
cl Adriana

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

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

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

SANTANA - vende-se, 95, compl.,
GNV. R$14.800,00. Aceita-se troca. Tr:
9i17-3860 ou 376-4398 cl Marina.

CARROCERIA - vende-se, pi MB 608,
verm., cl +1- 4,5m comp. Negociável.
Tr: 273-6110 ou 9975-6948.

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

BICICLETA - vende-se, feminina,
Rscher, vermelha. R$100,00. Tr: 370-
1783. CACHORRO - vende-se, Hus�

Siberiano. R$ 200,00. Tr.: 275·23�

cl Marlon ou Valter.

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

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

parco de R$265,29. Tr: 275-1631 ou

9905-1736.
.

. AR CONDICIONADO - vende-se,
10.000 btus. Tr.: 9127-2816.

1113 - compra-se, de preferência
financiado. Tr: 372-0108. BICICLETA - vende-se, 18 marchas,

DOGE - vende-se, moto V8, cl GNV,
72, retíqula. Tr.: 9962-9363.

\ elA DO'

TONIRI
I FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS!
! - MATERIAIS DE CÓNSUMO

.

- ASSiStÊNCIA TÉCNICA.

!276-3417!
! IU125 dUfllllo.SI 5-VlIINml-larl,1Í do SII.I·SC ,

SAVEIRO - vende-se, GIII, 01, 1.8, d.h.
e ar quente, dcto 04 já pago.

. R$18.900,00. Tr: 9962-3664.
DVD - vende-se, Boss, pi carro, mais
telinha 5 polegadas. Aceita-se troca por
som autornotivo. Tr: 9103-9362 cl
Lucas.

COM CARNES

TEMPERADAS NOSVOYAGE - vende-se, 88, 1.6, gasolina,
cor prata, em ótimo estado. Tr: 275-
4118 �

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

cl Gláucia.
BIZ - vende-se, 01, cl 11.000km,
verde, ótimo estadp, cl parto elétrica.

R$3.500,00. Tr: 371-2357.
RODAS - vende-se, jogo de rodas

orbital. aro 14 VW cl pneu. R$650,00.
Tr: 9131-2157.

BIZ - vende-se, azul, cl partida 2003.
R$900,00 mais 23 parcelas de R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 5.40 " ILHA DA rlGUEIRABMW - vende-se, 328 I, top, 96, linda.

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)

,

Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax

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

telefonia e segurança

Fone: 371-7007 REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cal. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de in5ormática, segurança

eletrônica e automação de condomínios_ SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Portâo eletrônico e lntertones

.

Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros

.

Monitores (PIB e Calor)
Micro Câmeras (P/S e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

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

Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)Klt Portão Eletrônico + Interfone

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, ,104 -�::,cVllakt"êni{� j�;âiuá1i;'"S�I"tSC'1 email; maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371-7001
, � y -
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Mai's Qualidade

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

'e para a IndústriaTECN.
CALHASTudo 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, tiíolos de concreto pre[lsado
c/ 35MPA, Peive com trava

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935. QUALIDADE E EXCElÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidl, 279· Cenlro � Joroguá do Sul· SC· Fones: 370·6448·275·0448· Fax: 371·9351

I ::.Com. de Peças AntOniO!

11,�Q.ºª,t.ª]
.

I��,
I Fone: 370-2764 '

CeI.: 9104-2070 I 9957-6099,
.

l��: .. ��.�����.. ����: .. ���.. r:���.. ��... �.���.��.�j

0, CADEIRA DE BEBÊ - vende-se, pi
crianças de ° a 2 anos, pi carro, cl
regulagem de inclinação, Tr: 9122·

3315,

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

DISCMAN - vende-se, Philips, semi

novo, ótimo estado. R$100,00. Tr:

9912·7962,

,.,

ATENÇAO
DOAÇÃO - aceita-se enxoval de bebê

para pessoa carente. Tr: 370-4445 após
18:00hs.

CARRETINHA - vende-se, barraca, 93,
documentada e toda reformada,
pronta pi camping. Valor à combinar,

Tr: 275·2949.

Revele o seu futuro através da alta
evidência.

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

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

-

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

DOAÇÃO - acerta-se. de cachorro

boxer, pastor alemão, rcttwetller. Tr.:
37;3.3992.

CÂMERA - ve nde-s e , digital,
Canon Powercho A80 ou G3. Paga
se à vista. Tr: 374·1828 ou 9909·
7428,

.

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

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

CARRINHO - vende-se, de cachorro
.

quente, Tr: 91172447 cl Marcos.

FREEZER - vende-se, 'vertical cl
1701ts, Eletrolux. Tr.: 372·2562.

CELULAR - vende-se, Motorolla, Vivo,
cl 1 ano de uso, pré-pago. Tr: 9132·
4186 ou 275-6227.

FILHOTE - vende-se, de curió. Tr: 371· FREEZER - vende-se, vertical, Consul,
8040 ou 9962·5883.

.

/ semi-novo, R$600,00. Tr: 276-0858.
GALPÃO - vende-se, pré-moldado.
13x10mts, 6mts de pé direito, cl
cobertura, pronto pi montar, Tr.: 997.5-
0208.

FILHOTE - vende-se, de poodle, cl FREEZER - vende-se, 270L, vertical, ,

50 dias, purinho, branco. Tr: 373·
.

Cônsul, semi-novo. R$500,00. Tr: 371·
3787 ou 9146·3498 cl Noeli ou 503 cl Márcio.
Cristo ------------

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

!

c,::_,. �., ,,"
St". J $(',):. (I,I� flh,� {.s l"Jh_ç i.! das 1,311 ;t� l�lts.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

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

371·5503 cl Márcio.

FflEEZER - vende-se. R$250,00, Tr:

FILHOTE - vende-se, de cofat bacê, 273D779.

50 dias.
371-1063 CELULAR - vende-se, Samsung da

vivo de conta R$70,00, Tr: 9117·3428
cl Rodolfo. FREEZER - vende-se, Consul, 2301ts,

FOGÃO - vende-se. R$50,00. Tr: 27;3. 4 gavetas, seminovo. R$ 350,00. Tr.:
0779, 372·1593 .

GU'ARDA ROUPA - vende-se, deCELULAR - vende-se. motorolla

•

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

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

UU m sua VIda pessoal e prof.issionaJ"c J c k em

OfertaPeriféricos
CDRom

gravador e .

leitor de OVOO
MICRO a partir de:

R$ J .650,00'
A vista ou financiamos

I em até 24 meses.

I Configurações: Duron 1.6 - 256 rnb

i de memória, Hard Disk 40GB, fax

I modem 56k, cd rorn LG S2x, Placa

'I' mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
. vídeo AGP 32 mb, monitor IS"
I Sarnsung, drive disquete 1.44, teclado,

I mouse, gabinete atx 300w. caixas de
.

i som amplificada, 180w, placa de som

'�rl!dt!intl!&@da .

Impressoras &

. Impressoras fiscais
i Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.

Pr�t?: R��g,�� () �?I?ri9p: .... �$ !5()'0�: �orn .. g�r��tia

comércio e

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

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

......
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEGURANÇA PATRIMONIAL·
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDAD,E
rlltÚ4 de� a.�� s� des� de 444&�_
íe�,� e-.�� """ t:4-K4u(.tM, de?� tia. rlut6t«

VIDRAÇARIA
ARe Vidros

Tr.: 276-3456. Valor à combinar.

MÁQUINA - vende-se, de cortar

grama. ou troca-se por play station.
Tr.: 372-3277 c/ Vanderli ou Verani.

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

MESA :... vende-se, p/ telefone.
R$6D,00. Tr: 37(}B526.

MESA - vende-se, de centro, tubular,
preta com tampa de vidro. R$ 40.,0.0..
Tr,: 370-7441.

casal, c/ maleiro, 6 portas. R$2DD,DD. .MESA DE SINUCA - vende-se, grande,
Tr: 370-6526. oficial para clube. R$ 500,00. Tr.: 276-3456

GUrDÃO - compra-se, Pro-taper ou Tag MICROONDAS.,. vende-se, em ótimo

T2, usados. Tr: 374-1117 ou 9975.0117. estado. R$22D,DD. Tr: 276-0858,
\

Anderson.

GUITARRA - vende-se, compl., c/ caixa MONITOR - vend'tfe, de computador.
amplificada. Tr.: 9962-8198 c/ Tr.: 370-1112

NOTEBOOK - vende-se, Toshiba 650. cf
40. GB. R$ 2.750. c/ OVO. Tr: 9131-2157.IMPRESSORA - vende-se, HP Apolo

260.0.. R$2DD,DD. Tr: 370-0383.

JAQUETA - vende-se, caban, de couro

preto, tamanho M, c/ zíper, nova. R$
20.0.,0.0.. Ti.: 276-3456.

LINHA TELEFÔNICA - vende-se, prefixo
371. ,R$ 500,0.0., rr.: 3H-9959.

MÁQUINA DE LAVAR - vende-se,
marca Wanke + 1 centrffuga marca

Plena, R$55D,DD, Tr: 91354640.,

MÁQUINA DE LAVAR - vende-se

automática, 5kg, Cônsul. Tr: 27:5-2768,

MÁQUINA ESCREVER - vende-se,
elétrica, seminova. Ou troca-se por play
station. Tr.: 372-3277 c/ Vanderli ou
Veroni

MÁQUINA DE LAVAR - vende-se,
elétralux, seminova, modelo LE 750.,

PREVINA-SE
Use Camisinha

OURO - compra-se, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Paga-se à
vista, Tr: 997�6D5.

PRANCHA - vende-se, de cabelo,
nova, rr.: 370-1112.

SOFÁ - vende-se. R$30,oo, Tr: 273<)779,

SUGAR - vende-se, p/ fogão, 6 bocas,
seminovo. R$ 90.,0.0.. Tr.: 372-1593.

'

TELEMENSAGENS - vende-se, kit de

telemensagens, c/ aparelho telefônico

adaptado e COs de rnsgs variadas.
Tr.: 9962-8198 c/ Andersen.

TOCA FITAS - vende-se, Pionner,
digital. R$5D,DD. Tr: 276-0196,

TV - compra-se, em bom estado, Paga
se à vista. Tr: 9124-2390 hor. comi.

elas e casais
MORENO. CLARO, i

I ,S3 alt., 75kg, 25 ANOS. 1
9131-1231

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

corpo escultur.l/.
Atende hotel,

motel e residéncia.

PREVINA-SE
Use Camisinha

PREVINA·SE
Use Camisinha

lntdarue, somente para
mulheres

19143-76781

de s,ervic;os da região
tee.oom.or

. .

Rua J'oão P dhinscheck,. 293 Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do' Sul - se

Tratar: 373-4997 9107-4525
TV - vende-se 5 polegadas, a cores,
entrada p/ rádlo e vtdeo-game, semi
nova. R$ 350.,0.0. ou toca-se por celular
até R$ 150.,0.0. de cartão

VESTIDO - vende-se, dois, de prenda,
um verde e um bordô. Tr: 371-5270.
noite ou 371-50.42 comI.

VIDEOCASSETE - troca-se, c/ controle
digital de imagem, por computador KII
40.0. ou 50.0.. Tr.: 371-0293

VIDEOCASSETE - vende-se, LG. Tr::
9127-2816.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, ótimo estado. R$8D,OD. Tr:
370-7310..

I r:�._�.�',-�.-.: :

I com acompanhantes .
INATALIA, I

: �e v""" e.r� ••no.dod"fi""In .... ,.tn,'o"'I,.ni'."J\h. i PREVINA-SE I
.

'!

i en"h,...., ,,"',. (>I)",od. '0'" 11",1., QCl)Jn�a"ho"l.. 24 h.. i
Use Camisinha I' Jaraguá do Sul '.:.:.: i",I no tnu djçpot. rnrno$: �W.ÇO$ .Qr.lls!:ívC!i� Q $lufO nh!lldirrmhlo. l

I Tudo �ntq fqvotflent Q voCÂ tllirmh!. 'hlnb�rn fltcmd'!hIO� haM!!;,!

1?!.?::::()OS2 hlotiJ,.,.,id.",ia'·173_1 1741
L L?117-0497 1 1

, .

IAnuncie aqui!
371-1919

i LOIRO - OLHOS VERDES i

MARCOS

: :

i D" Shs às 1211, c 12h,;, 1 h i
L ...

'_·_'-_·_·'--1
, I
i Anuncie aqui!!
1 371-1919 !
,

I
I

..... ; " ..........• " .. " " .....•.........•

PREVINA-SE
Use Camisinha

PREVINA-SE
Use Camisinha

VIDEOGAME - vende-se, Play Station

1, c/ 2 controles, 13 cds. R$26D,DD.
Tr: 370-8579 ou 9912-5936 c/ Marcelo.

c/2 contr. e 3 jogos. R$35D,DD, Tratar:
376-220.6.

R$75D,DD, Tratar: 376-2206,

VIDEOGAME - vende-se Play Statioo,

c/ 2 controles, 3 jOgo�. R$ '250,00.
Tratar:' 376-220.6.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station

2, totalmente destravado., c/ 3 jogos.VIDEOGAME - vende-se, Nintendo 64,
1 fita e 2 controles. Tr.: 371-3377.

• PLAYSTATION 2
'XBOX
• PLAYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME· BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE

PLA.NEI GAME
t VENDAS "LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, c/ 2 controles, lO. fitas. R$
10.0.,0.0.. Tr.: 371-3377.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo 64,
c/ 2 contr. R$ 20.0.,0.0.. Tr.: 371-3377.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station,
c/ 8 cds e 2 controles. R$ 250.,0.0.. Tr.:
37(}BD69.

VIDEOGAME - vende-se, Oreamcast,

Anuncie aqui!
371-1919

Si r

PREVINA'-SE
Use Camisinha

Duas mulheres se acariciando

: só para você. ''''
........ *,.,. .. ,.

'
.

Natasl

A mais completa, possuída, I
I

agradável e perfeita. I

............................... ****t

r·····················································
.

IAnunCie aqui!
.

371·1919
Anuncie aqui!
371-1919 9963-5544 ,

Atendemos Motéis, a dcmkalo e temOS loCal
.. J ,
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I Dlltrlbuldora de Cosméticos,

�W'lat: d6 CNl)�W8/ ,�, ()"a.llulrul.·

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-1450
Av.Nar. Dc(u!oro ela F()n5(�(""� 4') 1.

"I.. Ol . C�nlro . l.uag...l elo Sul

Manipulaçjo de fórmulas médias
Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
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Cólica Renal
,I

DESCRIÇÃO Em presença de uma dor característica de cólica renal,
É uma dOI' muito intensa e intermitente num dos lados do uma análise de urina exibe hemácia, leucócitos e cristais

corpo que pode se estender até a região abdominal e a

pélvis. É produzida por um cálculo que provoca a

obstrução das vias urinárias,

CAUSAS
Os cálculos urinários podem decorrer de um excesso de

cálcio na urina que, pelo fato de não poder se manter

dissolvido, precipita em forma de cristais. Menos

freqüente é a formação de cálculos de ácido úrico e

cistina.

que formam o cálculo, Quando for necessário realizar

testes adicionais, podem ser feitos Rx que permitem
identificar os cálculos quando são depósitos de cálcio ou

de magnésio e fosfato. Em certos casos, os cálcu los de

ácido úrico podem ser visualizados utilizando técnicas

radiológicas que empregam material de contraste.

TRATAMENTOS

Quando os cálculos estão situados nos tubos que

. percorrem os rins ou na saída dos ureteres, pode ser

utilizada uma terapia de ondas sonoras para a sua

pulverização. Depois, recomenda-se ingerir líquidos
para ajudar a eliminar os restos do cálculo pela urina.

Quando o cálculo está situado na parte inferior do

ureter, pode ser extraído por endoscopia da uretra. As

dores podem ser aliviadas usando analgésicos fortes,

Quando os cálculos são pequenos e considera-se que a

pessoa pode eliminá-los de maneira natural, prescreve
se um calmante e indica-se a ingestão de muito líquido
para estimular a micção.

SINTOMAS
Além da dor característica da cólica, podem aparecer

náuseas, vômitos, febre e calafrios. Sente-se necessidade

urgente de urinar e pode haver sangue na urina. Quando a

obstrução ocorre nos tubos que percorrem os rlns, a dor
pela obstrução também pode ser percebida na região
lombar.

DIAGNÓSTICOS

Saiba eMagreçer sem

parar de cOMer.

Conheça ° programa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
InfonY1a�ões: 9971-)814

- GINECOLOGIA -

I�',,;,�
(:!oLssJ,i

10 =« .r7

••...
.

.....•...
I.!MtCD. CRM/SC 1242 • TEGO 030/79

;. '. ltablUhção SOBRACIL 1.079

Vtdeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: GUillll:flllf! ,"Vecg<.', 50 .. SL 406

Fone: 370-1705
�J.;QIIW-ln@"l!ltmo.lxm1.lil' - jaJ'oguá do Sul

"VlrO-FARMA� FAR:..;x'CIA E MANIPULAÇÃO
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César Junkes

Marisa explica as futuras mamães como o bebê se desenvolve

Curso degestantes dá dicas de

gravidez e cuidados combebê
SCHROEDER - A Secretaria
de Saúde e Assistência
Social de Schroeder

realizou, na última quinta-.
feira, o segundo encontro

do Curso de Gestantes,
que iniciou dia 8 deste mês.
O treinamento é sempre
ministrado por médicos

pediatras, enfermeiras,
odontólogos e outros

profissionais da saúde, de
acordo com os assuntos,
que vão desde o desenvol
vimento fetal descon
fortos comuns ria gravidez,
aleitamento materno até

orientações sobre o teste

do pezinho e as vacinas
que devem ser aplicadas na
criança.
Cerca de 13 mamães

participaram do segundo
enContro no Centro de

MÚltiplo Uso �inistrado'
pela enferm�ira Marisa
Born, que falou sobre a

ImpOrtância do cartão da
gestante, o desenvolvimen
to do bebê mês a mês e

Cuidados COm medica
mentos.
Apesar de estar na quar'ta
gestação, Cheri Leite
grávida de sete meses',

resolveu participar do

curso. "É muito bom, pois
sempre aprendemos coisas
novas", diz.
O Curso de Gestantes terá

outras duas etapas antes do

encerramento, previsto
para o dia 6 de maio, com
uma visita ao Hospital São
José. "Nossa intenção é

deixar as gestantes e as

mulheres que pretendem
engravidar preparadas
para este momento im

portante, que é o parto",
.afirma a secretária de

Saúde, Aline Mainardi.

Os cursos iniciaram no ano

passado e, segundo a
\

enfermeira Marisa Bom, os
resultados já começa-ram a

ser percebidos. ''Através do
curso, conse-gwmos que as

mães a-mamentassem por
mais tempo.Amédia que era

de um mês e meio passou
p�ra quatro meses", explica.
Marisa acrescenta que, em

função dos bons resulta-dos
e para que todas as gestantes
do município possam

participar do curso, a

Secretaria pretende realizá-lo
todos os meses.

(CAROLINA TOMASElll)

GERAL
redacao@jornalcorrelOdopovo.com.br

CORREIODOPOVO 7

I EXCLUSÃO: íNDIOS DO NORTE DO ESTADO VIVEM EM CONDiÇÕES PRECÁRIAS DE SOBREVIVÊNCIA

Situação de aldeias indígenas
desmotiva celebração dia 19

]ARAGUÁ DO SUL -

Ontem, 19 de abril, foi
celebrado o Dia do Índio,
embora as aldeias indigenas

, da região Norte do Estado
não tenham muito a que
comemorar, a não ser à

saúde, já que nesta área

recebem assistência da
Funasa (Fundação Nacional
da Saúde). As nove aldeias
da tribo Guarani distribuídas
pelas cidades de Araquari,
São Francisco do Sul, Barra
Velha e Garuva reúnem

povos indigenas que vivem
em situações precárias de
sobrevivência. Sem terras

próprias, eles moram em

acampamentos completa
mente desmotivados. Apesar
de não ser de competência
da Funasa, o posto da
entidade localizado em

Araquari, além do aten

dimento à saúde, dedica-se
a elaborar campanhas para
arrecadar cobertores,

\

Arquivo
Aldeias não têm terras e lutam por dignidade
agasalhos e alimentos para'as
aldeias.

A funcionária' da

fundação, Maria Helena

Maier, diz que não há
mortalidade infantil, nem
incidência de tuberculose. "O

que há são doenças corri

queiras como gripe",
destaca, acrescentando que
� entidade dispõe de dentista,
médico e equipe rnultidis-

ciplinar, composta por
enfermeiros e auxiliares.
''Não temos parceria com a

Funai, então não acompa
nhamos o trabalho deles. Mas
como os índi�s vivem em

situações lastimáveis,
tentamos efetuar também
esse atendimento social",
esclarece.

Nas instituições de ensino,
a data foi abordada pelos

professores em salas de aula.
No Colégio São Luis, por
exemplo, a coordena-dora

pedagógica de educação
infantil, Soeli Pereira, enfatiza
que os estudos sobre os povos
indígenas acon-tecem no

decorrer do ano" não apenas
no dia 19 de abril. ''A riqueza
de diversidade racial é

trabalhada o ano todo na

escola. Os alunos aprendem
,

quem são os índios, como se

deu o desenvolvimento desse
povo desde o descobrimento
do País, mencionamos a

situação deles nos dias de hoje,
destacamos a importância e

influência que exercem em

nossa cultura e na linguagem.
Trouxemos o assunto para os
acontecimentos atuais, como
o problema que houve entre

os índios e os garimpeiros,
aproveitando para discutir

questões de cidadania com os

alunos", salienta a coor

denadora. (FABIANE RIBAS)

Reinauguração da Santos Tomaselli aconteceu no sábado
SCHROEDER A

prefeitura municipal de
Schroeder, através da

Secretaria de Educação e

Cultura realizou no sábado

solenidade de entrega da

reforma e ampliação da

Escola Municipal Santos
Tomaselli.

Localizada na Rua

Cândido Tomaselli, 884, no
bairro Tomaselli, a Escola

atende mais de 170 alunos

de primeira a oitava séries

não apenas daquela
localidade como dos
bairros Rancho Bom,'
Braço do Sul e Duas

Mamas.

Segundo o secretário de

Educação e Cultura;
Harildo Konell, foram,
reformadas e ampliadas as

salas de aula, cozinha,
refeitório, área de circulação

da

, inicio deste ano letivo. '�É
um momento de plena
realização, não só para a

secretaria como para toda

a administraçãomunicipal",
destaca o secretário.

O natrono da Escola,
\

'

professor Santos Tomaselli,
participou da solenidade'

onde foi homenageado pela
expressiva atuação no

ensino do município.
(CAROLINA TOMASElll)

,

LOTERIAS
Megasena
concurso: 555

05-23-31-33-45-49

Lotomania
concurso: 409

05-11-1?-21 -22-31-
35 - 40 - 46 - 55 60 - 61 -

66 - 67 - 77 - 80 - 84 - 92 -

95 - 97

César Junkes

Autoridades locais e alunos participaram da cerimônia

biblioteca, que passa a ter

S4 metros quadrados.
"Vimos que este é um

projeto consistente, válido,
que virá �ra engrandecer',
a qualidade de ensino no

município", salienta Konell.
Com a obra, que foi

concluída em. meados de

dezembro, os alunos

puderam usufruir a nova

estrutura, com mais de 400

uuauracios. desde o
-c����"_��==��������������

Quina
, concurso: 1288

01 - 04 - 23 - 65 - 74

Loteria Federal
concurso 03826

10 prêmio 33.737
2° prêmio 62.475
3° prêmio 03.470'
4° prêmio 57,320

5° prêmio 61,030

Rua Domingos da Nova, 227 • Jaraguá do Sul.
Fone (47)275-3475. E-mail: fellows@netuno.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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E hoje, véspera de feriado,
imperdível show com a

Banda Reação em Cadeia

no Big Bowlling.

GOAH
Neste sábado, dia 24,
vai rolar \\Goah - A

Festa", na sede cam

pestri Diana, em

Guaramirim. Na boate'

DJ .Cave rna e na área

externa (piscina) apre

sentação com a Banda

Os Caras, de Brusque.
Ingressos antecipados:
f e rn l n.l n o R$ 5,00 e

masculino R$ 10,00.

Shaw com a Banda Pop
Band, na Notre a partir
das 23 horas, hoje, dia 20,
véspera de feriado.

Na Rutana, em Joinville,
hoje dia 20 \\ La Fiesta

Mexicana"(Festa

Mexicana) onde vai rolar

muita Tequila. Na boate

DJ Rodrigo Aguiar.

PARABENS
Luis Carlos Raduenz, que
reside em Florianópolis
aniversariou dia 17.

Parabéns da mãe e

familiares.

CENTER
. SOM

• \

Cd's·DVD's· ACESSÓRIOS PARA SOM

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

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

Por Franciene Fagundes

.Aniversariou dia 12, Elaine Cristina
Lopes. Quem lhe deseja os parabéns são
seus familiares

• Aniversariou dia 11 a bela Vivian
Karoline A. Koch. Parabéns e sucesso

de toda a sua família

, • Colou grau em Administração dia 16,
Rosane Wanderlinde Backauser.�uem
parabeniza é seu esposo Carlos Cezar e

sua cunhada Janice

••

t

I
• Maicon Cezar Lopes esteve de aniversário

dia 5. Parabéns da sua madrinha Márcia
Regina Pereira, seu esposo Dr. Manoel
Thomas Silveira e demais familiares

• Daniela Mosca, ao lado de seu filho
Gasbriel, comemora seu aniversário
amanhã, dia 21. Felicidades!

• Marcelo e Adriana comemorarão no dia

25, 9 meses de namoro, e também no

dia 27 o aniversário dela . Quem
deseja é seu namorado Marcelo, que a

ama muito. Parabéns!

• Gláucia Ramos
comemorou dia 19 seu

aniversário ao lado de
seu pai e sua amigas que
desejam muitas
felicidades

18Llt
dson William Piotto

Ivanir Lombardi

Jorge José Soares
Marli Zocatelli

Deoglair Edílson Gesser
Adelino Hauffe
Elvira Voigt
Milton Ziehlsdorff

Moacir Luiz Moser
Renato E. Trapp
Berandete Ewald
Elenir Mass

Angélica Marquardt
Mariana Feltrin Schwartz
Denise Satler
Rodolfo Wackerhagen
ElfridaJantz
Herwarth Siebert
Isabel Fachini

Antônio Sérgio Gaspar
Emily MarcílIo
Fabiana Berner
Gentil Correa da Luz

Renato Demathê
Rui Waimer

Norberto Piazera
Alexandre Matheus Zoz
Mario Antunes Silva

14

Lorita Tepasse
Edílson Feiler

Sigolf Schunke
Elcina F. Karsten
Giovan Siqueira
Olga Modrock
Elvira M. Fischer
Caio Felipe Wasch

Rogério I<rawuski

Henry Muller
Sebastião Lauro Nau
José Victor Papp
Camila Grah
André Osmar Zocatelli
Zilda Inês O. Günther

Douglas Leandro Wilke

Felipe Voigt
Julia Siewerdt

-

Nathali Leonita Lipinsky

23 lt

Jean de Souza Simm
Luana C. Gaspar
Deneir Alison Marinoso
limar Siewerdt
Sebastião Roberto de Oliveira
Tânia Bertoldi
Gabriela Bertoldi
Lauro Pelling
Deise Priscila Delagnolo
B renda R. da Silva
Francine Suelen Junkes

Teresinlia Piontkewicz
Iraci Rudiger Radünzki
Jacira Forbici
Aline C. Muller

Solange Geise
Sibele Schmidt
Anita Leitholdt --
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POR EGON L. JAGNOW

CONFIRA A HISTÓRIA

CORREIODO POVO 9

Em 29.1 0.1944, foi inaugurada a estação rodoviária

de Jaraguá do Sul, hoje, terminal rodoviário urbano, e

implantada uma praça em frente, pelo prefeito Leónidas

Cabral Herbster, levando a praça seu nome. A Lei n° 28,
de 29.12 ..1948, denomina-a de Praça 29 de Outubro "em

homenagem ao episódio histórico desta data de 1945, em
.

que gloriosas forças armadas do paiz(...) puseram fim ao

regime ditatorial que deprimia o Brasil e os Brasileiros

perante a consciência democrática do universo" (Art. 1 °

da referida lei). Em 27.7.1985, foi inaugurado o

monumento aos pracinhas, sendo a praça hoje conhecida

como Praça dos Expedicionários. (informações e foto

obtidos no Arquivo Histórico Municipal.
I

Agradecemos aos inúmeros leitores que auxiliaram, a
identificar a foto da semana passada. Trata-se do trecho

da Rua Preso Epitácio Pessoa, fotografada a partir do
Ginásio Arthur Müller em direção ao Centro. Aparecem à

direita a casa de Bruno Mahnke (hoje Marlian), Anton
Zahler (Hoje Pedro Kopiak) e a esquerda Pedro Pedroni

, (hoje Jnge Burg.Geffert Sprung), Theodoro Roeder (hoje
viúva Asta Kaesemodel), Oscar Dornbusch (hoje Dieter

]anssen), Arthur Breithaupt (hoje Heinz e Carmen

Breithaupt).
Informações: Arquivo Histórico (Fundção Cultural)

275 1300

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

'í1 História de nossa gente não podeficar só na saudade". 'O passado só é importante se seu tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

HÁ 16 ANOS

Em 1988, o 5° Festival da Canção Infantil ]araguaense (FECI]A), acontecia na

tarde de sábado, no Ginásio de Esportes Artur Müller, tinha participação de vinte e

cinco candidatos com o acompanhamento do MusicalArci Íris. A promoção da Academia
de Música Carneirinho, Prefeitura Municipal/Secet e Rádio ]araguá premiavam com 50

mil os cinco primeiros colocados. Com 287 pontos Laureana da Silva com a interpretação
da música "Pra sempre vou te amar", era a campeã da FECI]A, recebendo Cz$ 10 mil

em prêmio, 2° lugar para Viviane Zapelli, "com Ursinho Pimpão" �Cz$ 8 mil); 3° lugar
Maitê Chiodini com "Coração de Papelão" (Cz$ 6 mil); 4° lugar Grupo Xuca-Xuca com

"A Orquestra dos bichos" (Cz$ 4 mil); 5° lugar' para Vilmar Ramthum com a música

"Devolta pro futuro" (Cz$ 2 mil). Nas demais colocações até o décimo, ficavam Valeria

Germann com "Meu Bem", Lisandro Ruechert com "Um dia um Adeus"; Sidney R.

Manus com "Volta pra Mim", Fabiane Mara Pasold com "Preconceito", Giovana Patrícia

Kasmirski com -o Circo" e, André Hiendlmayer com "Chuvas de Verão. Festival pra não,
botar defeito.

A, f�equ��ci� e os em��éstimos de livros ,de t�dos os gêneros junto a Bibliote«i
mUlllC1pal RUI Barbosa aumentava considerávelrnente. A observação era cM r

bibliotecária Dirce Nunes que participaria, em Florianópolis, de um encontro as 19

bibliotecárias, para recebimento de materiais especiais destinados especificamente para
portadores de deficia da microrregião. Na Capital Dirce iria adquirir livros de literatura
e Outros gêne�os. com recursos da Prefeitura Municipal, da cota obrigatória anual

destinada à biblioteca. Era via sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina, onde
se conseguia descontos entre 25 a 30% sobre o preço de capa.

HÁ 4 ANOS

Em 2000, o Coselho de Desenvolvimento do Eixo

]oinville, ]araguá do Sul e a Microrregião do Vale do Itapocu iria

constituir uma comitiva que iria a Florianópolis, pedindo o reirúcio

da obra da Rodovia do Arroz, nova ligação rodoviária entre

Joinville e Guaramirim, pela Estrada Brüderthal, além de diversos
, ,

outros investimentos no setor rodoviário. A decisão era tomada

durante uma reunião realizada na sede da ACIAG (Associação
Comercial, Industrial e Agrícola de Guaramirim, em Guar�im.
Durante o encontro, que reuniu os prefeitos Antonio Carlos

Zimmermann, de Guaramirim, Irineu Pasold, de ]araguá do Sul,
os presidentes da Aciag, Maurici Zanghelini, e da ACI]S
(Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul, Christiane

'

Hufenüssler, os empresários Eggon João da Silva e Eduardo

Ferreira Horn, além de outras liderenças, deliberou-se que as

reinvidicaçôes seriam encaminhadas diretamente aos setores

competentes, como forma de reforçar os pleitos. Além da

implantação da Rodovia do Arroz, obra apenas iniciadapelo lado

de Joinville, na altura da Vila Nova, o conselho reclamava a

duplicação da BR - 101. Todas obras iinportantes.

I
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REVELAÇÃO: ATLETAS QUE PARTICIPAM DE COMPETiÇÃO ESCOLAR SURGEM PARA O ESPQRTE

Nadadores jaraguaenses trazem
medalhasdecompetiçõesestaduais

-...

Torneio Municipal d
Futebol Suíço Taça Rome
Butschardt

Começa, no próximo sábado, a segunda fase iii
torneio de futebol suíço, em Guaramirim. Os jogo
serão disputados a partir das 14 horas, em quatn
campos diferentes: Beira Rio, Amizade, Recanto Gu�
e Recreativa Stein. São 24 equipes divididas em �e

chaves, onde se classificam os dois primeiros para
fase seguinte. Eis a distribuição das chaves:

]ARAGuA DO SUL - A nadadores. dias 1 e 2 de maio, em Os destaques da equipe
equipe Ajinc/Urbano/ Talita Hermann con- Florianópolis. jaraguense foram Helena
FME de Natação, par- seguiu duas medalhas de A equipe também Gschwendtner (categoria
ticipou nes te final de ouro e duas de bronze, participou da primeira 9-10 anos), com o ouro

semana, do Campeonato além do recorde nos etapa do Circuito Próswim nos SOm peito, prata SOm

Estadual Absoluto, na 800m livre. Além dessa de Natação, no sábado, em livre, bronze SOm costas e

UFSC, em Jaraguá do Sul. competição, ela também Blurnenau. Essa com- ouro no revezamento 4 x

A equipe conseguiu um conseguiu o título dos petição é dedicada a SOm livre.
total de 14 medalhas, cinco 400m livre. Nathália nadadores não-con- O próxÍmo desafio
de ouro, três de prata e seis Krellirig conseguiu o ouro federados. A,Ajinc trouxe da equipe será no dia 1 <>

de bronze, além de dois nos 400m medley, a prata na bagagem seis medalhas, de maio, em Curitiba,
recordes. _

nos 200m medleye br.onze sendo duas de ouro, três de onde disputa a edição
Com isso, a Ajinc nos SOm peito. As outras prata e uma de bronze. regional sul do Troféu

conseguiu o quarto lugar medalhas de ouro ficaram Muitos desses nadadores Gustavo Borges. Muitos
geral na competição, com Bárbara Hermann foram revelados na edição desses nadadores estarão

ficando atrás do Clube 12 (1.S00m livre) e no do ano passado no competindo pelo 5°
de Agosto (Florianópolis), revezamento 4 x 200 Circuito Interescolar de Circuito Interescolar de

Joinville Tênis Clube/C3 e feminino. A próxima Natação. Natação (Troféu Ernani

Adblu, de Blumenau. competição será o Participaram da Volpi Coitinho), que
Participaram ao todo 15 Sulbrasileiro da categoria competição 11 clubes, encerra suas inscrições
equipes, totalizando 300 petiz 2 (até 12, anos), nos totalizando 297 nadadores. hoje.

Academia promove evento inédito em Jaraguá do Sul
Vale lembrar ,que
somente no dia 24, a

matrícula para qualquer
modalidade será 1 Kg

, .de alimento. Estas aulas

estão abertas a toda a

população jaraguaense e

região, independente de
serem ou não clientes da

Academia Impulso.

CHAVE I

Beira Rio

Guamiranga
A + Gelada/Hl' Motos'
Caixa d'Água

CHAVE]
Real Player
União FC

MCM Química
The Fox

CHAVEK

Agropecuária Friedmann

Beko's/Restaurante Represa
EC Serenata

Lanchonete Titão

]ARAGuA DO SUL -

Nos dias 23 e 24 de

18 h o r ã's do dia 23 as 18 horas, acon

tecerão aulas especiais
de ginástica, hidro

ginástica e musculação
(os horário das aulas

poderão ser confirma
dos através do telefone

275-1862). Para partici
par basta trazer 1 Kg de

alimento não perecível.

(sexta) e término as 18

horas do dia 24 (sá
bado). Estão inscritos'

mais de 100 nadadores,

Abril (sexta e sábado) a

Academia Impulso'
realiza a 1 a

Maratona de
N atação 24 horas. O

CHAVE L

Os Jagunços
Cruzeiro

Estofados Mannes

Lethuga's

incluindo cr ran
ç
a s ,

jovens e adultos, dis
tribuídos em 4 equipes.

Ao longo do dia 24

(sábado), das 9 horas até

evento consiste em

nadar em forma de
revezamento durante

24 horas, com início as CHAVEM

Atlético
.

catarinense Bela Vista

Centro Esportivo Andreatta

São Pedro
Cruz Azul

comemora vice campeonato
CHAPECÓ - o destaque

do jogo estava exausto.

Quando o juiz encerrou a

partida, o centroavante

Ivan, do Atlético, sentou no
chão e levou a mão na

coxa esquerda. A dor o

acompanhou durante o

segundo tempo. Bem

marcado, não conseguiu
manter o mesmo futebol.
Mas o gol marcado por,
esse carioca de 1m68cm

não saiu da cabeça. "Esse
gol foi planejado. Mudei a
minha 'posição para sair da

marcação e deu certo",
falou.

"pra onde nós vamos

agora?", berrava Flávio
Luiz. E o restante dos

jogadores do Atlético

respondiam em coro: "Pra

Copa do Brasil!". Essa

euforia, que contagio'u o

gramado depois do jogo,

divisão especial. "NÓS

trabalhamos como uma

empresa pequena, mas de

forma organizada", re
velou o presidente Genésio
Ayres Marchetti. Com 66

anos, disse que viveu a

maior emoção da vida:

"Agora vamos, nos

organizar para cumprir as

exigências da CBE Vamos

mostrar mais do que for

cobrado", disse.

se apresentou no vestiário

com um agradecimento.
Em círculo, os atletas se

abraçaram e ouviram as

palavras do. ala Biro-Biro,

Logo em seguida, rezaram
o Pai Nosso e uma Ave

Maria.

Era uma comemo

ração pela co�quista que
era vista comb"um sonho

para a diretoria, que há

apenas, três anos disputa a

CHAVEN

Rio Branco

Couve Flor

MN Automóveis

Bar do ZiCo

na igre)
Verd

Carro é assaltado
,

do bairro Agua
]ARAGuA DO SUL -

Por volta das 9 horas da

manhã de domingo, a

Polícia Militar foi infor

mada de um carro roubado.

O dono do Fiat Uno, de

Jaraguá do Sul, deixou seu

carro no estacionamento da

Igreja São Judas Tadeu, no
bairro Água Verde e

quando estava saindo da

missa, percebeu que seu

veículo não estavamais no

mesmo lugar.
I'eA viatura da pai

Militar fez a ronda porte
a região e, por volta das

horas encontrou o ce�1
,

estacionado próxi-ll1O'
CAIC, no bairro Jara�
Esquerdo mas esta(

" I
abandonado.

proprietário retirou o C�í
Pl\1011na delegacia e a

arlconseguiu encon"
assaltante.

Brasil estréia contra Uruguai na Fed Cup de tênis
Gallinal.

o grupo ainda conta

com Chile, Cuba e Canadá.

Nesta segunda-feira, a

equipe do Canadá derrotou

Cuba por 3 a O. Na terça
feira, também pelo grupo
1, o Chile enfrenta Cuba e

pelo grupo 2, Porto Rico

enfrenta El Salvador e o

�éxico 'pega a Colômbia.

SÃO PAULO - A Brasil

estréia nesta terça-feira
contra o Uruguai, pelo
grupo 1 do zonal

americano, da Fed Cup, a

partir das 10h, em Porto

Seguro. A equipe é

formada por Maria

Fernanda Alves, Carla

Tiene, Letícia Sobral e

Larissa Carvalho.

A capitã brasileira,
Andréa Vieira, disse que a

seleção uruguaia tem boas

jogadoras, mas acredita na

vitória brasileira. "Eles têm
uma atleta que é conhecida

nossa, a Ana Lúcia

Migliarini, que joga bem,
mas acho que a Fernanda
não var ter muito

problema", comentou

Andréa.

Fernanda e Carla estão

escaladas para as partidas
de simples e Andréa ainda
não definiu quem formará
a dupla brasileira.A equipe
uruguaia é formada por
Migliarini, Virginia
Gaberirii, Camila Belassi,
Maria Eugenia Roca e pela
capitã Maria Martha
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Resultados 220 Campeonato
, Varzeano
,

Taça Raul Valdir Rodrigues
Fagundes Têxteis 1 x 1 Real Deja
Vila Lenzi 1 x 3 Galv. Batisti

Marcolla/Bar do Miro 1 x 1 Gesso Jaraguá
Garibaldi 5 x 1 Estrella

Kiferro 2 x O Amizade/Bola 8

Belmec 8 x 1 Italy/C1 Esporte
Paraná 3 x 3 Metal. TS

Caxias 1 x 1 Independente
Sup. Brandenburg 3 x O Sup. Júnior/Posto Vicenzi
Rio Molha 1 x 5 Juventude
Acaraí/Soletex O x 4 Água Verde/Consistem
Vila Lalau 1 x 1 Lu Modas/Bazar do Rau

Tabela Classifica ão

Grupo A Pontos

Fagundes Têxteis 1

Marcolla/Bar do Miro 1

Gesso Jaraguá 1

Real Deja Imóveis 1

Aclético O
antas

3
Galv. Batisti 3
Vila Lenzi O
Estrela O
De ecil O

Grupo C Pontos
Belmec 3
Caxias 1

Independente 1
Ital /Cl Es arte Center O

Grupo D Pontos
Kiferro 3
Paraná Club 1

Metalúrgica TS 1

Amizade/Bola 8 O

�rupo E Pontos

Agua Verde/Consistem 3

Superm. Brandenburg 3

Superm. Júnior/Posto Vicenzi O

Acaraí/Soletex O

Grupo F Pontos

Juventude 3
Vila Lalau 1
Lu Modas/Bazar do Rau 1
Rio Molha O

Academias
Corpo &Mente
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II PLACAR: MAIOR GOLEADA DO CAMPEONATO FOI DE 8 x 1, NO CAMPO DA VILA LALAU

Muitos gols na abertura do

CampeQpato,Yarzeano em JS
'i.';,.'2 :";:: � �'\_-, .'i

i I :.. '

]ARAGuA DO SUL - 48

gols em 12 partidas. Média
de quatro gols por jogo.
Assim iniciou, no último

sábado, o 22° Campeo
nato Varzeano "RaulValdir

Rodrigues", disputado em

seis campos diferentes da

cidade de Jaraguá do Sul.

Além da quantidade de.

número de gols na

primeira rodada, outro
destaque foi o bom tempo
que possibilitou a ida do

torcedor ao estádio para
prestigiar o campeonato.
De acordo com aDiretora

de Promoções e Eventos

da FME, Cleide Mosca, o

campeonato se mostrou

equilibrado; apesar de

algumas goleadas, mas

isso se deve à expectativa
que gira em torno da

estréia, onde alguns times

ainda não mostraram seu

potencial.
A Kiferro, campeã do

ano passado e única com

cinco títulos no Varzeano,
estreou bem contra o

Amizade/Bola 8, no

campo da Vila Lalau. A

Capoeiristas
]ARAGuA DO SUL -

Cerca de 50 alunos

César J unkes

'.__ca:rrmntilMm .

.. {(]�
UIDmmfP�ú1E[filf@mt1DCB
�f.J(jJ[[9lIIEft:9(JJ)1!11JJ1J
ffiIDJi]illniBliítajfl'D_ seis níveis até o aluno se

umffilIDrrmf1ooIi1Intl c " c

,l�)t.ntar,. e ar VIra prolessor

C M t 'AV.GETÚUOVAROAS,44 e depois mestre. O cordãoOrpO & en �. $)ENTRO • CEP 89252 000

FITNESS CENTER . (47) 275.0351 do professor é branco,
--.........:....;.:;;.;;".;:...:::...::.:..:.:..::.;;,:.,;.....-:-...;.........----.1" .verrnelho, cinza �...bege,

C M t R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU ' "" <
•

OrpO & en e AYROSO, 763' NOVABRASluA
.

que representa todas as
ACQUA CENTER (47) 371.9659

.

. (gf�(1tia'ções.

participaram de uma roda
de capoeira, no último

.sábado, no colégio Abdon
Batista, em Jaraguá do Sul.

O objetivo foi fazer a gra
duaçào de 12 desses alunos,

.

tànro de Jaraguá como de
São Bento do Sul.

A graduação, ou

batizado, na capoeira_é
como a troca de faixas .no

judô, que simboliza o

,', 'aperfeiçoamento do aluno.
,

Na, éapoeira, o atleta

.corncça com o cordão

cinza, e chega até o branco,
onde se torna mestre. São

Kiferro (camisa clara) vence o amizade na sua estréia na' competição
equipe venceu pelo placar
de 2 x O e é líder isolada

joga junto há um bom

tempo, isso nos dá o

diferencial na competi
çào", diz o técnico da

!<iferro, Sebastião Decker.
A Belmec aplicou a maior

goleada da rodada,
vencendo a I taly / C 1

mas como o nosso time
Esporte Center por 8 x 1.

\

fazem batizado em Jaraguá do Sul

Das 26 equipes
participantes, somente

Atlético (Grupo A) e

Depecil (Grupo B) não

do grupo B, com três

pontos, já que Paraná Club
e Metalúrgica TS. empa- estrearam, já que suas

chaves contém cinco

equipes. A próxima rodada
será no sábado, dia 24.

taram em 3 x 3. "Sabemos

que o campeonato des�e
ano estará mais disputado,

(JULlMAR PIVAITO)

César Junkes

Professores Marcolla(JS) e Padilha(São Bento do Sul) em demonstração

Segundo () professor
da Academia Por to da

Barra, Diego'Marcolla, o
. (

aluno leva de quatro a oito

anos para se formar, mas
isso depende do

rendimento de cada um.

"Existe um limite de duas

graduações por anos para
cada aluno", .diz o

.

professor,
." Marcolla é instrutor da

Academia Porto da Barra.
em Jataguá do Sul, e os

interessados em praticar
caroeira com ele devem
entrar em contato através

do fone 9991-5556. (JP)
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• CONQUISTAS: JOYCE MORETTI TEM CINCO TíTULOS NACIONAIS NO CURRíCULO

Brasileiro de bicicross conta

comparticipação de equipe deJS

de Basquet
no Catarinej

Equipes
, .

estrelam

putado, com as equi,
jogando forte na m

cação. Foi assim ai
nove mintuos do fin
quando o atleta Duo
Massaneiro sofreu u

luxação no ombro'
reito. Com isso ,

equIpe jaraguaense
desconcentrou e tev

seguidas falhas n

defesa. O próximo jO!1
da equipe é no dia II
de maio, quando e

fren ta -e m casa

Tubarões, de Cambori'
A equipe infaot

masculino de basqae
vence seu compromis
de estréia, também n�

estadual contra (

Ipiranga, em Blumena
O placar final de 611

48 e agora os jogador
jaraguaenses se pre

param para o próxin
desafio, que será dia I

de maio, contra

BonjajJoinville, e

Jaraguá do Sul.

]ARAGuA DO SUL -

Em sua estréia no

Estadual da categoria, a

equipe feminina juvenil
da Associação J ara
guaense de Basquetebol
(AJAB) venceu o Ban

deirantesjBrusque pelo
placar de 61 a 56.

Jogando com o apoio da

torcida, a equipe con

seguiu virar o jogo, após
perder o primeiro tempo
por 36 a 31. O técnico

Julio Patrício conseguiu
acalmar a equipe no

intervalo, que con

seguiu a vitória após
toda pressão imposta
pelo adversário. O pró
ximo desafio da equipe
é no dia 23 de abril,
quando enfrenta o

Bonja, de Joinville.
Já a equipe masculina

perdeu, também para o

Bandeiran tes, pelo pla
car de 70 a 62, no gi
násio Arthur Müller. O

jogo começou 'dis-

ficou em terceiro lugar no
catarinense do ano

passado e em terceiro no

sul-brasileiro. Dos três,
apenas a atleta Joyée
Moretti conseguiu patro
cínio. para a disputa do
brasileiro. Ela compete
na categoria elite woman

com a ajuda da Unerj e

já tem cinco títulos na-
.

cionais. "O brasileiro des
se ano tem sete etapas,
mas posso descartas duas.
Pretendo participar de

quatro etapas e acho que
tenho chances de con

seguir o título mais uma

vez", diz Joyce.
O técnico Valdir

Moretti ainda lembra que
tem uma boa expectativa
quanto à participação da

equipe, pois os atletas
vêm se empenhando nos

treinamentos. As provas
começam na sexta-feira e

seguem até domingo. (JP)

]ARAGUA DO SUL - Três
atletas de Jaraguá do Sul
embarcam para Rio do
Sul (Se), neste final de
semana, onde disputam a

segunda etapa do cam

peonato brasileiro de
Bicicross. A equipe de

Jaraguá do Sul tenta

manter a hegemonia, já
que foi campeã no último
ano.

N a primeira etapa,
que foi disputada em

Paulínea (SP), apenas o ,

atleta Guilherme Getelina
teve a oportunidade de

participar. Na ocasião, o
atleta conseguiu o quarto
lugar. Segundo o diretor
do Bicicross em Jaraguá
do Sul, Valdir Moretti, a

equipe está sem patro
cínio para disputar o

brasileiro. "A Duas Rodas

patrocina as competições
estaduais e sul-brasileiras,
além da Copa Duas

César Junkes

Atletas treinam para a disputa do brasileiro

Sul-Brasileiro
_

e campeão
catarinense. "Estou trei
nando para chegar entre
os primeiros", diz o

atleta.
Pela categoria boys 8

anos, Jaraguá do Sul está

representada por Leo

nardo Spredemann, que

Rodas. Por esse motivo,
somente três atletas es

tarão participando dessa

segunda etapa", diz.
Guilherme, que corre

o b rasi Içiro sem pa
trocínio, foi nono co

locado no Brasileiro de

2003, vice-campeão no

Malwee Joga hoje, em

Chapecó, pelo Estadual
leiro da equipe gaúcha.

No segundo tempo
do jogo, o jogador.
Nuno também acaba
sendo expulso, e des-
falca a equipe no pró
ximo sábado, quando
enfrentam a AABB em

casa. Com a der-rota,
a Malwee cai duas

posições na tabela,
ocupando agora o 10°

lugar.
Outros jogos de

sábado pela Liga N a

cional: Carlos Barbosa 8
x 1 Tio Sam; Maringá 3
x 3 Joinville; Caldense
3 x 5 IntellijPenalty;
UCS 1 x 3 Macaé e

]ARAGuA DO SUL - A
Malwee volta a quadra
hoje, pelo Estadual,
contra o Chapecó, na

I

casa do adversário. A

equipe de Jaraguá do
Sul defende a lide

rança, após a derrota
da Anjo, de Criciúma,
neste final de semana

para a ÚnoescjJoaçaba
por 4 x 3.

N o jogo de sábado,
pela Liga Nacional, a

Malwee, desfalcada de
Falcão e Márcio, con

tundidos, e do goleiro
Franklin, suspenso,

perdeu para o Atlântico,
em Erechim, por 6 x 3.

A equipe estava muito
nervosa em quadro e

cometeu cinco faltas
nos cinco primeiros
minutos de partida.
Quando conseguIu
acalmar os ânimos, a

eqUIpe j aragu aense es

barrou nas boas defesas
do goleiro Chico, go-
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