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Bombeiros Voluntários voltam
a discutir repasse de

ACIJS�l
�ÇÃOC�E
�IIE.&WGUADO SUl.

recursos

APEVI

, Alexandre Bago
Na reunião da Acijs (Associação Comercial e Industrial) empresários e representantes de entidades discutiram a lei

aprovada que estabelece novos critérios para o repasse do teto máximo aos Bombeiros Voluntários. PÁGINA 6

Juventus estréia Malwee volta a
.com goleada atuarbemnaLiga

Alexandre BO,90 Alexandre Bago

Equipe jaraguaense superou o fraco time lageano na
.

Falcão volta às quadras e participa de goleada· no
tarde de domingo. PÁGINA 11 sábado. PÁGINA 11

II
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Alexandre Bago\
Mais de cinco mil pessoas
visitaram ala Exposição de
Orquídeas, realizada este final de.
semana no-pavilhão municipal de
eventos, em Schroeder.

PÁGINA 7

Cristóvam Buarque
explana sobre o

governo na'Bienal
PÁGINA 3

Contribuintes devem
declarar imposto
até sexta-feira

PÁGINA 4

Pasold quer comprar
terreno que hoje
abriga prefeitura

PAGINA 7

Equipe jaraguaense de
bicicross conquista
títulos no brasileiro

PÁGINA 10

CME e equipes
,

aprovam torneio de

voleibol em Schroeder
PÁGINA 12
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MARADONA - HERÓI, VILÃO ou

VÍTIMA?
Levar a torcida ao delírio em suas jogadas, driblar o adversário como

poucos sabem fazer e marcar gols espetaculares, essa foi a trajetória do
.

"craque Maradona em campo. Mesmo não sendo muito fã do futebol, não
é difícil reconhecer alguém que se destaca no meio. Dentro de campo um
ídolo, fora dele, uma vítima. O que as drogas, mas especificamente a cocaína
fez e está fazendo comMaradona não é nada anormal,muito pelo contrário,
acontece quase todos os -dias nos mais diversos locais desse mundo, até
mesmo em nossa cidade ou quem sabe em nosso bairro.

A sensação do prazer indescritível no uso da cocaína, esconde o poder
destruidor em todos os sentidos dessa droga. Não me assusta nem um

pouco as manchetes diárias nos mais diversosmeios de comunicação sobre
a situação de saúde deMaradona. Saber que seu coração está com a capacidade
igual ao coração de uma pessoa de 80 anos não é novidade para quem
conhece as conseqüências do uso da droga.

Em nossa cidade existem muitos consumidores desse tipo de

entorpecente e alertamos nesse momento os pais para a proliferação do

ecstasy que vem ser a droga dó 'momento, ou "da balada" e também o crack

que circunda nos mais diversos meios.
Nada é mais triste e destruidor do que uma pessoa perder-se para essa

"guerra". A cada fase, a droga a torna mais dependente e a necessidade de

conseguir mais uma dose, ultrapassa todos as outras, sejam elas quais
foremChegando até ao descaso.com a família, esposa, filhos, pais, trabalho,
etc.
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,IS',i;'q,iacqntf,ce, nãoporquea pessoa é uni mal caráter ou um sem

vergonha, mas Iporq.u� '� d�oga'deturpa o cérebro de tal maneira que a

,pessoàr'.já não consegue discernir o certo do errado. e a droga passa a ter

(mesmo. sem a pessoa perceber) prioridade em certos momentos de sua

vida, senão quando, em todos os momentos,

O dependente entra num redemoinho que vai levando-o cada vezmais

para baixo e sozinho. dificilmente ele encontrará saída para esse problema.
Divulgar aomáximo a necessidade de se buscar ajuda, de oferecer soluções

para aqueles que se encontram nesse meio, quer seja como dependente ou
co-dependente (familiares) é o que a sociedade civil organizada pode fazer.
Não esperar que o pior aconteça a uma pessoa ou a uma família é atitude
sábia de quem está próximo a essa situação,

O GAMA em Jaraguá dó Sul e região. tem acompanhado vários casos

de pessoas com dependência de cocaína e outras drogas e o que observamos,
é que os familiares sozinhos, sentem-se incapazes muitas vezes de prestar o.
auxilio necessário ao. dependente, quer seja psicológico, espiritual, tisico e até
mesmo. financeiro, quando trata-se de uma internação. Até po.rque a família,
'muitas vezes encontra-se desgastada com a situação. e algumas já não. tem

forças para conduzir o dependente em busca de soluções:
Gostaríamos de motivar, esposas, pais, irmãos, maridos, cunhadas;

enfim toda a família e sociedade para engajar-se nessa 'batalha" contra as

drogas. Nenhuma família precisa "lutar" sozinha, para isso existem os

grupos de mútua-ajuda que podem ajudar na caminhada, rumo a soluções
para essa problemática. O que não podemos esconder é que o problema
existe, não podemos "tampar o sol com a peneira". Enfrentar a situação de
frente, encarar os desafios vindouros e celebrar a vida é o que temos de
melhor a fazer.

Os familiares não precisam sentir-se constrangidos ou envergonhados
ao reconhecerem que alguém passa por uma situação de dependência química.
Q que precisamos é de ações, e essas quando feitas em equipe gerammelhores
resultados. Dividir as dores, somar as experiências, multiplicar vitórias e

diminuir o poder da droga é o objetivo de um grupo de mútua-ajuda,
Não podemos esperar o dependente ir em busca de ajuda, pois raramente

a iniciativa parte dele, essa ação tem que começar por alguém próximo.
Dizia-me certa vez uma senhora ao telefone, que seu marido nunca ia à
reunião doAA e ela mesmo assim continuava indo. Muitas vezes, ele a

deixava trancada, não permitindo sua entrada na casa quando essa retornava
da reunião semanal, tamanho a confusão que o álcool fez na cabeça daquele
homem. Mas ela não desistiu e num certo dia esse marido a acompanhou
numa reunião e a.partir dessa data, esse homem não ingere mais bebida
alcoólica: Onde aconteceu isso? EmJaraguádó Sul.

Essa é amotivação que devemos ter, esse é ó caminho; não desistir, pois
estamos falando de vida e com vida não podemos brincar, quer seja ela de
um amigo ou familiar, ou até mesmo daqueles que nem conhecemos. Que
possamos juntos, nesse momento nos unir e oferece ajuda aos que'nem
conseguem perceber que precisam de ajuda, a responsabilidade é de todos.

O GAMA reúne-se todas as quartas-feiras as 20:00horas na sala n° 203,
em cima da loja Barato Maria no centro de Jaraguá do Sul. Somos um
grupo voluntário, interdenominacional ou seja, não faz acepção de religião.
Todos são bem vindos, Aos que quiserem de mais informações sobre
drogas dispomos também de diversos artigos sobre o assunto e podemos
enviar via e-mail.

I i

ARsAN:Jo PAUL COLAÇO
GAMA-GRUPODE APOIOMÃos AMIGAS

]ARAGuA DO SUL - SC

MAOSAMIGAS@NEruNo.COM.BR
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados paraa Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou
telefone para contato. O jomal se reserva o direito de síntetlzaro texto e fazer as correções ortográfícas e

gramaticais necessárias.
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Conveniência
verbas para o corpo de bombeir
voluntários do Estado. Pod III

Bombeiro é o serviço público r E�p'reciso que to dosmais antigo que se conhece. No r s: " UI

Brasil, o primeiro Corpo de reconheçam a beneficiar os peguenos Ínunicípi �
Bombeiros foi criado oficialmente leealidade e a que sequer recebiam verbas, m

�
por decreto assinado por D. Pedro b' não para as grandes cidades com

II, em 2 de julho de 1856. Em importância dessas J araguá do Sul e J oinville, po
II

Santa Catarina, a corporação mais instituições civis que exemplo, que recebiam valam It

, antiga de Corpo de Bombeiros desenvolvem na
acima do estipulado agora. O pi II

Voluntários é a deJoinville, fundada não é a queda no repasse, de cer
II

no dia 13 de julho de 1892. defesa civil um de cem mil reais no caso deJara iii
Imensos foram e são ainda os trabalho socialde do Sul e R$ 450 mil para Joinvill

serviços prestados por ela e os mas a subordinação ao bombeir I'

benefícios que trouxe tanto para relevo...J ' voluntário é uma medida antipáci
, Joinville como para o País, pois é interferência externa a essas alturas que demonstra que o Govern �

um modelo para outras instituições em que está sendo bem apóia a formação de bombeiro rn

afins. A exemplo de Joinville, o administrado? militares em Jaraguá do Sul, o qu

Corpo de Bombeiros Voluntários É preciso, portanto, que todos tornará a corporação um cabided �

de Jaraguá do Sul presta há 37 anos reconheçam a legalidade e a empregos. É de se estranhar qu
diversos trabalhos para a importância dessas instituições civis em um artigo publicado nu

comunidade. Tanto que hoje conta que, lutando com dificuldades de jornal de circulação estadual,
com subsede na Barra do Rio toda ordem, desenvolvem na governador Luis Henrique, enti

Oi
Cerro.joão Pessoa e Nereu Ramos, defesa civil um trabalho social de prefeito de Joinville, defendeu

graças ao se,u empenho e a parceria relevo, zelando pela qualidade de Corpo de Bombeiros VoJuntáno I,

com empresários e da comunidade. vida do cidadão e de suas cidades. citando que "o voluntariado é �I
O contingente é formado por 30 A manutenção das corporações de modelo a propagar em tod (
bombeiros efetivos, 82 voluntários bombeiros voluntários conta, com território nacional( ...)". Nouu

adultos (sendo 68 homens e 14 o apoio da 'comunidade. 'parágrafo cita que "( ... )quere
mulheres), 10 aspirantes, 47 mirins Campanhas e doações empresariais retirar dos voluntários, atravésd
e sete beneméritos (reservistas). ajudam no pagamento das despesas projeto de lei complementar
Ano passado foram combatidos 47 e na compra de equipamentos. Em Constituição do Estado, qu
incêndios e uma média de 850 Jaraguá do Sul, a parceria com tramita na Assembléia Legislauv
atendimentos em resgates de empresários é o que faz com que Ao submeter as atividades do

acidentes domésticos cu com a corporação tenha estrutura para voluntários aos bombeiro
veículos por mês. A indagação é: trabalhar. O que não dá para militares, o projeto promove u

,

se até agora o corpo de bombeiros entender é como que uma entidade retrocesso inaceitável, coJocand
voluntários tem realizado seus que há 37 anos vem se mantendo sob camisa de força u

trabalhos, montaram sua equipe e com trabalho e serviços .bern movimento que é a mais pur

adquiriram equipamentos prestados, pode ficar à mercê da expressão do altruísmo e d

imjJortan-tes como Ifex, para avaliação de bombeiros militares espírito comunitário". E encerra ,

ap'agar incêndio' em veículos, que mal conhecem o traba:lho e o artigo conclamando os joinvi!ense
obtiveram viaturas novas, empenho de toda uma corporação' a fazerem um forte moviment �

caminhões, tesoura Luca para para o bem estar da sua contra a militarização do corpo: �
retirada de vítimas de ferragens, comunidade. E mais: o governador \ bombeiros. Como pode-se �u

fi
I

equipamento para resgate em Luis Henrique da Silveira quer criar tanto de idéia? Seria a situaçaol I
alturas e ara á ua, or ue ter a um teto 'máximo para o repasse de de se ensar... I
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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IDESABAFO: LEONí MANIFESTA DESCONTENTAMENTO COM O DESRESPEITO A CLASSE DOS PROFESSOR�S
-,

Professora jaraguaense critica
o ensino do País na 18a Bienal

!�FORMA TRIBUTÁRIA

�deputado Adelor Vieira (PMDB/SC), ocupou a

flibuna da Câmara para expor algumas reflexões

robre a questão da Reforma Tributária. Segundo o

!wutadC?, durante a última década, a carga tributária

Irasileira subiu mais de dez pontos percentuais,
Ilssando de aproximadamente 25 % do

Impara cerca de 36 % do PIB, sem que isso tenha se

lliduzido em melhoria dos serviços públicos
�ferecidos à população. A emenda constitucional

�umero 42, de 19 de dezembro de 2003,
Irresentativa da primeira etapa da reforma tributária

�o atuar Governo, não pode considerar-se uma

reforma tributária, na,medida em que 'suas principais
medidas, a prorrogação da CPMF e da DRU

(�esvinculação de receitas da União), nada mudam

�em nada reformam.

_seja professor quando
crescer", salienta.

Com relação às quotas
estabelecidas ao ensino

superior, Buarque mostrá-se
favorável a este sistema

justificando que esta é uma

maneira de garantir a

inserção do negro e dos

estudantes provenientes do

ensino público a uma vaga
nas universidades. "Trata-se '.

de um projeto insti

tucionalmente hipócrita
porque garantir vagas- não
adianta nada se não' há

qualidade no ensino regular,
inclusive em termas

]ARAGuA DO SUL - A

professora da rede pública
do Município, Leoní

Cimardi, foi aplaudida em pé
pelo público que acorn

panhou a explanação do ex

ministro da Educação, o

senador Cristóvam Buar
que, sábado, durante a 18"

Bienal Internacional do

Livro, em São Paulo. Depois
de Buarque abordar ques
tões sociais e mencionar as

perspectivas de futuro do

Brasil, Leoni pediu a palavra
e manifestou seu des-

:Ir ,

od UNHA DE CRÉDITO PARA APOSENTADOS
li �presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou
: �ção especial de seu programa de rádio "Café com

po IPresidente", para anunciar a criação de uma linha

Ir� le crédito bancário direcionada aos aposentados e

li MS farmácias populares.' "Nós vamos criar
;r mecanismos para facilitar a vida do aposentado",
iU IfJlmou. O presidente lembrou que, atualmente, os
:il �osentados não conseguem obter empréstimos nos

ri �lnCOS por não terem crédito e em virtude das altas
m lixas de juros das operações de crédito bancário. Os
ro

II1lpréstimos aos aposentados terão juros mais baixos
lU
d �e os cobrados em mercado.

1
'. \

u tORTE DE VEREADORES

;ã � �enado é a última esperança para a manutenção
I' oosvagas dos vereadores. O substitutivo tornou mais
ia utente o corte dos vereadores em Santa Catarina. Pela

�Ioposta do (MPSC) Ministério Público de Santa

(uarina, seriam cortadas 333 vagas. Levando em

oonsideração os cálculos do STF (Supremo Tribunal
federal), seguidos pelo TSE (Tribunal Superior
nleitoral) e atualmente em vigor, 87 das Câmaras

U �rderiam, em conjunto, 304 vereadores. Já o texto

o
1�lovado semana passada simplesmente corta 354

lagas, criando outras 28. No cômputo total, uma
I mminuição de 326 cadeiras, conforme levantamento
1 &CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

contentamento com .0

governo e com a sociedade,
a desconsideração e falta de

respeito com a classe dos

professores no País.
- Não quis questiona

lo, apenas desabafei minha

indignação com este sistema

falho, que não reconhece a

escola como o norte para um
futuro melhor. Enquanto o

governo não dedicar mais

estruturais", critica Leoni. Ela

enfatiza que no início de 2004

os alunos computados no senso
do ano passado receberam

material do projeto ''Literatura
em minha casa", mas os

estudantes novos,matriculados
este ano, não receberam os

livros, nem mesmo os

professores ou abiblioteca da
escola. (FABIANE RIBAS)

. Cristóvam Buarque avalia conduta do governo Lula
]ARAGuA DO SUL - "O é ter aprendido sobre a republicanos", declara. A explanação do

Brasil está perdendo o distância que existe no PT Na avaliação do senador, senador gerou ques-
encantamento e vive numa entre as promessas e o os brasileiros estão tionamentos e dentre as

república fajuta", opina o ex-' empenho de mudar a assustados porque se criou indagações externadas a

ministro da Educação, educação brasileira. "Na uma nuvem de desesperan- Buarque, a dúvida mais

senador Cristóvam Buar- condição deministro, insisti ça que culmina num latente refere-se aos

que. Criador do Bolsa- nessa idéia, mas fui acusado desencanto coletivo. "Mas o caminhos para conseguir
Escola e prestigiado dentro de fanfarronice". presidente Lula tem amenizar os problemas dÓ
e fora do País, Buarque Ele menciona que fatos condições de reverter este País. "Diálogo", .responde o

reconhece que a passagem importantes como a quadro, basta voptade e ex-ministro, acrescentando
pelo governo "feriu seu independência do Brasil, a ações práticas. Porque se . que todo político deveria ouvir

patrimônio de crcdibili- abolição da escravatura e a Lula não conseguir melhorar mais as pe�soas para saber o

dade", por ter saído . instauração da república são este quadro, certamente que o povo pensa sobre a

acusado, entre assessores do provas de incompletude, sentiremos uma nostalgia de realidade brasileira.(FR)

. p:esidente, de idnop�ra�tece: porque "�vali��os num País

desPlerança, porqute
na figura MI.,

pIOr, porque a emissao 101 que margm JW os. negros e e e sempre es eve nossa AAt""'�
feita pelo telefone. "A pessoas de baixa renda, o que expectativa de 'luz no fim do f"U��'-'
primeira lição: eu não nos garante o título de túnel'. Mas para esta virada, M
imaginava que, uma vez rm campeões em desigualdade o presidente precisa sair ,Jttma.w*,.�de,de'

poder, reproduz.iríamos social. Países com regime desta prisão aonde mora, 'l?t,"tfudM,.W�j'.,.d-i'J"qju'j;t
com tanta intensidade o monárquico são mais titulada de palácio, porque a

ambiente de intrigas da republicanos em suas relações bajulação é o óxido que
corte". Outra lição, diz ele, sociais do que nós, enquanto enferruja o poder", avalia.

Alexandre Boga
leoní questiona o sistema de ensino nas escolas do País I

situação tende á estagnar-se
ou a piorar. Os professores
precisam de incentivo a

cursos, de aprimoramento
para que tenham condições
dignas para exercer sua

profissão -, considera.
Antes de encerrar, Leoni

endereço eletrônico para que
ele pudesse entrar em contato

co� ela e mandar livros para
a escola em que leciona. A

título de resposta, o ex

rcinistro diz que "o País só

vaimelhorar o dia em que um

pai desejar ao filho, enquanto
o embala nos braços, que eleatenção a esta área, a entregou ao senador seu

1
fRASE

; "O Brasil vai melhorar quando um pai se

� Ireocupar mais com a falta do professor de seu

la Ilho na escola do que com o arranhão provocado
laporta de seu carro", menciona o ex-ministro

�� Educação, Cristóvam Buarque, durante a lSa
�tenal Internacional do Livro.

.r·lgs@t.rra.com.br i
.�,.... I.I•.rn....,4��""�"I,I��, ...���.i
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·ATRASO: CONTRIBUINTE QUE DECLARAR FORA DO PER[ODO ESTIPULADO PAGARÁ MULTA DE R$ 165,74 IN FORME C P
Prazo para efetuar declaração PR�MIODAQUINAS�IPARAJS
do IR

]ARAGUA DO SUL - A

Internet continua sendo o

melhor meio para enviar a

declaração do Imposto de

Renda. Aqueles que ainda

não declararam devem se

apressar porque o prazo
encerra na sexta-feira e não

haverá prorrogação nesta

data. Mais de 95% dos

contribuintes do Estado de

Santa Catarina preferem
essemeio, segundo informa
o delegado da Receita

Federal de Joinville, Mário
Benjamin Bastos. Ele

menciona que mais de 450

mil declarações foram

efetuadas até ontem à tarde

e até o último dia aguar
dam-se- 250 mil. "Espero
que as pessoas não deixem

para a última hora, como
todo ano acontece. No fim

do prazo, ano passado,
cerca de dois milhões de

pessoas em todo o País

acessaram a rede para
. .

consegrur cumpnr com a

encerra na sexta-feira

César Junkes

Mais de 95%dos contribuintesdeSanta Catarina farão pela Internet

obrigação no período prazo pagará multa de R$

estipulado", lembra-se. 165,74 ou de 1% sobre o

O problema de não imposto devido, caso o

antecipar a declaração é o valor seja maior que o da

congestionamento das multa", salienta.

linhas, conforme elucida o Para enyiar a declaração
delegado. "Deixar para o através da Internet, basta
último instante é arriscado transferir o Programa do

porque se corre o risco de Imposto de Renda e o

não conseguir acesso. "Receitanet" (utilizado para
Quem não efetuar a transferir as informações)
declaração dentro do para o equipamento em

Mercado financeiroaumentaprojeções de inflação
BRASíLIA

mercado financeiro está

menos otimista sobre o

comportamento da

inflação no decorrer deste

ano, e começa a distanciar

as projeções da meta

oficial de 5,5%. É o que
mostra o boletim Focus,
do Banco Central,
distribuído ontem com a

pesquisa semanal realizada
junto aos principais
consultores e analistas do

mercado interno. De

acordo com a pesquisa, o
Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo
(IPCA) projetado para este

ano subiu de 6,14%, na
semana anterior, para
6,17%. No mesmo

período, o mercado

elevou, também, as

expectativas em relação ao
Índice Geral de Preços -

Disponibilidade Inter wna
(IGP-DI), de 8,07% para
8,40%; o Índice Geral de

Preços do Mercado (IGP-

o M) passou de 8% para
8,30%; e o Índice de Preços
ao Consumidor da Fun

dação Instituto de Pesquisa
da USP (IPC-F.ipe) de

5,33% para 5,39%.
As previsões permane

cem inalteradas, porém,
quanto à inflação deste

mês, que deve ser de

0,48%, no mesmo patamar
do IPCA de março, que
foi de 0,47%, com

perspectiva de baixar para
0,40%, no mês que vem.

Enquanto isso, o mercado

estima que o aumento dos

preços monitorados

encerrará o ano com total

de 7,2%, caindo para 6%,

em 2005.

Os demais indicadores

permanecem inalterados. O

mercado projeta taxa de

câmbio de R$ 3,05 no final
do ano, com taxa básica de

juros na casa de 14% '(hoje
é de 16%); o Produto

Interno Bruto (PIB) deve

crescer 3,50% e a dívida

líquida do setor público
cairá para 56,50% do PIB.

O saldo da balança
comercial atiggirá US$ 25

bilhões e os investimentos

estrangeiros diretos serão

de US$ 13 bilhões, o que

possibilitará superávit de
US$ 1,2 bilhão em contas

correntes.

casa ou no escritório direto

do endereço eletrônico da

www.receita.fazenda.gov.br
ou de um provedor de

acesso à Internet. Depois de
instalar o programa, o

contribuinte necessita

preencher os dados ou

recuperar parte deles do

disquete de segurança, que
contém as informações da

declaração do ano anterior

e atualizá-los. Está obrigado
a declarar quem teve

rendimentos tributáveis

superiores a R$ 12.696,00,
em 2003.

Além do site www.

receita.fazenda.gov.br, o
contribuinte pode en

caminhar a declaração pelo
telefone 0300-78-0300,
entregar o documento em

disquete nas agências do

Banco do Brasil, Caixa

Econômica Federal e em

formulário de papel nos
Correios.

É de Jaraguá do Sul o apostador que acertou sozinho
os cinco números da Quina extração 1.291. O sorteio
aconteceu no sábado, no Caminhão da Sorte na

cidade de Jequié na Bahia. As dezenas sorteadas
foram: 17,46, 53, 58 e 63. Ele participou do Sorteio
com um bilhete contendo 10 dezenas.

A aposta foi feita na Lotérica Sorte na Barra,
localizada no Bairro Barra do Rio Cerro em Jaraguá
do Sul. O prêmio da Quina é de R$ 640.263,99 já
descontado o Imposto de Renda. Cada um dos 201
acertadores da Quadra vai levar R$ 1.939,60. Para
cada um dos 8.912 acertadores do Terno caberá o

prêmio de R$ 58,11. O empresário, que levou
sozinho o prêmio da Quina, reservou para si o direito
de não divulgar o nome. Ele já se apresentou à

Agência da CAIXA em Jaraguá do Sul, onde tratou

de formalizar o recebimento do prêmio. Decidiu

deixar R$ 500mil aplicados em Poupança e o restante

do prêmio para uso no capital de giro de sua

empresa.

VENDAS-BRASIL TEM íNDICE NEGATIVO

As vendas reais dos supermercados caíram 2,38%
no primeiro trimestre deste ano, segundo pesquisa
divulgada na quinta-feira pela Abras (Associação
Brasileira dos Supermercados). Em março foi

registrada uma alta de 5,76% nas vendas reais. Para

os supermercados, as vendas estão diminuindo por I

causa da queda de renda e do desemprego, que fazem

o consumidor reduzir as quantidades compradas ou

migrar paramarcas mais baratas. A Acats vai divulgar
o resultado de seu termômetro na semana que vem.

Compra
2,9077
2,9000
2,8400

Venda

2,9085
2,9800
2,9400

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO
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OTAS
IANGUE URGENTE
oadministrador de empresa Cassiano Ricardo Krueger,

o �anos, fará cirurgia de fêmur no hospital Jaraguá, dia 5

�maio e precisará de doadores de sangue do tipo A+, A
,,0+ e B+. Segundo o administrador sua família é pequena
Inio tem condições de doar o suficiente. "Minha irmã é

�nor de 18 anos, e não pode doar, e minha avó que tem

oais de 80 anos de idade, também não pode", explica. As
llsoas que puderem doar o sangue, poderão fazê-lo das
r

'�às 10h30' e das 13h30 às 15h30, devem levar carteira

leidentidade ao hemocentro do Hospital Jaraguá e dizer
" estão doando sangue,em nome de Cassiano Krueger.
llique doarem poderão, se preciso for, receber um atestado

�doação de sangue para apresentado no trabalho.

(ONFERÊNCIA
u ,bGerências do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio

,\mbiente das Secretarias Regionais de Joinville e Jaraguá
lo Sul estão organizando a 1 a Conferência Regional de

1 fuüticas para Mulheres, que acontece dia 28 de abril, a

1 �rdas 8 horas, no Centro de Convenções Alfredo Salfer

((entreventos Cau Hansen), em Joinville. Após abertura
oooa] onde estarão presentes os secretários regionais de

Joinville, Manoel-josé Mendonça, e de Jaraguá do Sul,
�iura Demarchi dos Santos, assim como o prefeito de I

pmville, Marco Antonio Tebaldi, e demais profissionais
00 setor da região, haverá palestra de Luiz Felipe Falcão,

o ruFaed/Udesc sobre ''Análise da realidade brasileira social,
enôrnica, política, cultural e os desafios para a construção
ia igualdade".

�NÇAMENTO
OEmpresário Victor Emmendoerfer está
Iltepcionando em sua agência as pessoas que queiram
IOnhecer o novo Astra Flexpower 2005, mais um

�nlamentÓ da Chevrolet. '

LOTERIAS
Megasena
concurso: 557

08 . 12 . 18 . 23 . 38 . 49

Quina
concurso: 1291

17 . 46 . 53 . 58 . 63

Loteria Federal
concurso: 03827
1 ° Premio: 53.721
2° Premio: 41.798

3° Premio: 47.448

4° Premio: 32.338

Lotomania
concurso: 411

01· 14 . 17 . 18 . 19 . 22 .

18· 32 -,43 - 4647 - 51-
61· 70 - 73 - 87 - 92 - 93 -

iS· 98

REUNiÕES:
--
4" Feira - 19h30 - ENSINO

��
PARTICIPE!

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

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

www.c3sadeoracao.com
2 Corfntíos 9:9

Gêmeos -Um ser ltqht como você odoro
brin eiras. Mas orreria do dia-o-dia, até

ado geminiano pode
boas risadas de vez em

oque de alto-astral em
lúdicas estão pra Já de
ma coisa, saio do sério, co

medo.

í as coisas começam a

érn, nada acontece de
brilho pelo qual você

em a Lua Cheia, e ainda falto
contrapartida, o que está se

ro tem firmeza e constância. co

Câncer -Sentlrnentos você tem aos montes,
caranguejo querido. Mos nem sempre os revelo

explicito e, suo conchinho está
isom vir à luz. O dia tont

GERAL _ffiRRElonopovo5
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IPOLÊMICA: EMPRESÁRIOS DE JS E REGIÃO DEBATEM PROJETO QUE LIMITA RECURSOS PARA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

Redução no repasse de recursos
, { -

'

aos bombeiros é discutida naAcijs
JARAGuA DO SUL

Empresários e entidades de

J araguá do Sul e região
estiveram reunidos na noite

de ontem na Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de J araguá do
.

Sul). Na pauta de discussão
a problemática surgida em

função da aprovação da Lei
N." 253, de outubro de

2003, que estabelece novos

critérios para o repasse de

recursos do Tesouro

Estadual aos bombeiros
voluntários de Santa

Catarina, bem corno o

Projeto de Lei Comple
mentar 35.7/2003, que
tenta reverter a situação.

A principal rejeição ao

projeto 253/2003, de
autoria de Romildo Titon e

aprovado pela Assembléia

Legislativa, está relacionada
com a redução 'significativa
dos recursos destinados
através de convênio com à
Governo do Estado. Com
a lei, foi aprovada a

limitação das subvenções
para no máximo R$
36.000,00 por ano para
associações instaladas em

cidades com mais de 60 mil

habitantes. Outra faixa, a

intermediária, limita as

verbas em R$ 25.000,00
por ano, para cidades entre

20 e 60 mil habitantes.
Na opinião do presi

dente da Abvesc (Asso
ciação dos Bombeiros

Voluntários de Santa

Catarina), Ney Osvaldo
Silva Filho, a medida irá

condenar à extinção, ao

longo do tempo, as

estruturas de bombeiros
voluntários como hoje

Alexandre Bago
Bombeiros assistem reunião preocupados com decisão da AL

atuam, uma vez que define
uma escala de distribuição
de recursos, com a intenção
de impedir que os

tradicionais bom-beiras
voluntários (instalados nas

maiores cidades do interior,
.

como Joinville e Jaraguá do
Sul) continuem recebendo

sub-venções significativas
dos cofres públicos. O

projeto de lei estabelece que
os _ recursos somente

poderão ser transferidos se

os órgãos oficiais d e

fiscalização julgarem
satisfatórias as condições de
funcionamento das

corporações de bombeiros
e ainda se estas exibirem
uma espécie de alvará de

licença denominado
Certificado de Capacidade
Técnica, expedido pelos
bombeiros militares.

Segundo a entidade, co�
esta determinação com

pleta-se o engessamento das
tradicionais Gbrporações de

voluntários, pois estarão à

mingua de recursos e ainda
subordinadas à adminis-

Leão ·A lua transito pelo seu signo, tudo de bom
poro você .

do mais porque do está
Crescente. Você já entrou

os asas e soltou as feros.
os, romance ... Tudo pode
nteressanfíssimas podem
Quem sobe aquela paquero
?

no seu signo: é tempo de
zir: Ainda mais cqm c Luo
contras mil. Que tipo de

ro por si mesmo, tourinho. i

os deuses, visto um modelito
encontro do sua monada,

Virgem. Crítico e sobretudo autocrítico, talvez
o normalmente o fazer o

quando pode ser bom,
essoois quanto para suo

que mostrar. Só preciso
sua vocaçõo pore estrelo.
elho, não seja muito cricri

libra - Libra sobe muito bem que ninguém é uma
ilha. Adoro a companhia e a parceria para seus

.

pre envolvem promover a
. Pois os contatos com o

o estão extremamente
s tambores. O que é

vóltadQ.QQ.nt,,9;J;.g}et_ora tomo forma. Que
legal!-l�� ,

Escorplôo . Metamorfoses são seu forte e estão

A.s coisas que já eram não

Indo bem, diz você. E com

evolução, você bem sobe.
Tudo isso rima com ir em

de forma descontraída e

rmoções em que anda

_ tração militar. Para o

secretário executivo do

corpo de bombeiros de

Jaraguá do Sul, AdolarJark,
é preciso lutar e reverter

esta decisão. "Recebíamos

subvenção do município,
contribuições da cornuni
dade e de empresá rios e R$
130 mil anuais do Estado.

Com esta decisão da

Assembléia Legislativa foi

estipulado um teto máximo

de R$ 36 mil por ano. É
uma redução e tanto, mas

os empresários de jaraguá
do Sul sempre nos

apoiaram nas nossas

necessidades. Joinville é

quem sofrerá um grande
baque, pois recebiam cerca

de R$ 500 mil e agora terão
o repasse de apenas R$ 36

mil também. Esta decisão ê
totalmente arbitrária e

impensada", avaliaJark. Na
opinião da corporação, a

medida quer manipular de
forma a torná-los bom

beiros militares, tran s

formando em um cabide de

empregos.

O deputado estadual

Dionei Valter da Silva, que
votou a favor da limitação
dos recursos, não esteve

presente na reunião por
causa da CPI da Casan,
onde é relator em

Florianópolis. O assessor

dele; Rogério Muller,
apresentou o projeto que
foi encaminhado e que se

encontra na Comissão de'

Constituição e Justiça, onde
delimita um teto mínimo

mas não o máximo.

Segundo o assessor de

imprensa, Edson Junkes, o
projeto quando foi

aprovado tinha a indicação
da Federação dos Bom

beiros Voluntários de Santa

Catarina, que não congrega
todas as corporaçõés
voluntárias do Estado.

Segundo junkes, a carta

solicitava a votação pela
limitação. "O projeto entrou
em votação muito rapi
damente e muitos depu
tados acabaram não

realizando um debate e se

aprofundando neste caso.

Como a carta pedia da

Federação o voto favorável,'
foi isto que aconteceu",
declara. Tão logo percebeu
se que a lei favoreceria os

pequenos municípios, que
hoje não recebem

absolutamente nada do

Governo do Estado e com

a medida passarão a receber

pelo menos R$ 25 mil.

Porém atingirá grandes
cidades como Jaraguá do

Sul e Joinville. "O deputado
Dionei chegou a pedir ao

governador que este vetasse

a lei, o que não. aconteceu",
esclarece Junkes. (CG)

Sagitário -Você andou produzindo e criando
coisas novas? Parabéns, sagitoriono. Agora

os arremates, Aproveite a

e omcrre o que precisa
Lua estiver Cheio, no
r os bichinhos e colocar

no ar ricfividode.

Aquório . Projetos, projetinhos, projetôes: suo
cabeça estó sempre repleta de idéias. Faça com
que oJ.gy�lij\j�âlncretjzem, Com a energia
que��.a'�te. Com a lua Crescente,
o qu�, X2f�;,J�:_ipft.agora vai crescer e se

mul����lfJ!\tlmentes na terra, regue·as
com seu jorro de Aguador e aguarde os frutos
deliciosos que nascerão,

Capricornio - Devagar no trote, cabrito montês. Peixes - Você foi pego de surpresa por uma

Você gosta do trabalho, mas o que é demais, é corrente que não estava nos seus planos? Nôo,

de pouco nas flores que enfeitam adi se é mais forte que você.
uma pouso no sombra de uma Mu os novos rumos. Talvez

de água fresca com seus sei querem ver se você pode
e compartilhe com eles , ser Itôo dos mares. Mostre,suas

epertório inclui ótimas ho

serão

todo r

Teste,
frente.
feliz. P
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I PESAR: ENTERRO DE JOSÉ CASTILHO PINTO É ÀS 10 HORAS DE HOJE, NO CEMITÉRIO DO CENTRO

._
GERAL

�w.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
TERÇA-FEIRA, 27 de abril de 200�'-----------

__

Morte de ex-colunista do CP
causa

]ARAGuA DO SUL - Será
enterrado namanhã de hoje,
às 10 horas, no Cemitério

Municipal do centro o fiscal

aposentado do Ministério da

Agricultura, José Castilho
Pinto. De acordo com

depoimento de familiares,
Castilho Pinto faleceu por
volta das 9h30 de ontem no

Hospital SãoJosé, de falência
múltipla de órgãos, depois de
15 dias de internamento

hospitalar.
José Castilho Pinto, tinha

89 anos de idade. Nascéu no
dia 4 de abril de 1915', na
localidade de Mato Preto, em
Porto União (PR) e veio para
J araguá do Sul em 1946
como fiscal do Ministério da

Agricultúra. Casou com a

jaraguaense Senízia Mafra
em 28 de fevereiro de 1951.
Aos 71 anos de idade, a viúva

.

informa que do casamento
nasceram os filhos Suenon

(52' anos, casado com dois

filhos) Araquém (50 anos,

casado, um filho), Rita de
Cássia (48 anos, casada, dois
filhos), Ubiratan (47 anos,

casado, dois filhos), Rossana
(44 anos, casada, dois filhos
e um neto) e Kênia (casada,
quatro filhos)."Ele tinha um

gosto todo especial pela
leitura e pela escrita.

Também apreciava jogar
xadrez e futebol, mas do que
ele mais gostava, sem dúvida,
era a leitura", revela a esposa
de Castilho Pinto. De acordo
com ela, com o avançar da
idade e os conseqüentes
problemas de saúde, ela
acabou se afastando das
atividades que mais

apreciava, como a de
escrever artigos para os

jornais da região. Outra
característica de Castilho

Pinto, ainda segundo a

esposa Senízia, era o gosto
em se vestir bem, fato

comprovado por todos

aqueles que o conhecera. Até

pouco tempo atrás, era

possível encontra-lo pas
seando pelas ruas da cidade,
sempre de terno e gravata.

A cunhada de Castilho

Pinto, a aposentada Cirene

Mafra, que mora em Penha
e veio a Jaraguá do Sul para

,...,

emoçao na cidade

José Castilho Pinto era fiscal aposentado do Ministério da Agricultura
César Junkes

o funeral do parente,
comenta que ,ele começou a

trabalhar aos 11 anos de
-idade como contínuo e ao

longo de sua vida
�

exerceu

várias profissões, inclusive
en tregador de jornais.
"Durante uma época
chegou a três empregos ao

mesrno- tempo. Em sua

juventude e maturidade,
sempre foi um homem
muito ativo, cheio de idéias
sobre como resolver os

problemas da humani

dade", resume Cirene
Mafra. Ainda de acordo
com ela, Castilho Pinto

também foi juiz de futebol
e reporte esportivo da

Rádio Jaraguá. Também
exerceu a função, de

correspondente 'em jaraguá
do Sul e Região do Jornal
A Notícia e do Tribuna da

, Fronteira, de Mafra. E

Durante muitos anos foi
colunista do Jornal Correio
do Povo. É autor do livro
"Da Terra e do Cosmos",
escri to em 1,977, com

contos, crônicas e artigos.
A esposa do diretor do

Jornal Correio do Povo,
Brunhilde Schmôckel
lembra do tempo em que
ele, seu marido Eugênio
Victor Schmôckel e o já
falecido Emílio da Silva
costumavam frequentar a

festa dos Bucovinos,
realizada anualmente em

Mafra. "Ele gostava muito

dessa festa. Não perdia
nenhuma e em algumas
oportunidades, fomos

todos", recorda Brunhilde.

Segundo ela, a esposa de

Castilho Pinto, Cenira, foi a

primeira locutora da Rádio
\

Jaraguá. "Lembro também

que Castilho Pinto era um

dos principais freqüen
tadores do antigo Bar

Catharinense, localizado em

frente ao Shopping Center

Breithaupt, onde ia diaria
mente para tomar um.
cafezinho e conversar",
informa Brunhilde. (MHM)

SEiiAE
-

se

Inovação na. Biblioteca do
MARISTA

Terminal de consulta é a mais uma inovação do
Colégio Marista São Luís

A biblioteca do Colégio Marista São Luís está na fase
final da implantação do processo de informatização. Todos
os livros estão sendo cadastrados no Sistema Pergamum,
sistema informatizado de gerenciamento de Bibliotecas,
desenvolvido pela Divisão .de Processamento de,Dados
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná

O sistema, implementado dentro das normas
internacionais de catàlogação bibliográfica (Marc 21) toma

possível o intercâmbio de informações bibliográficas entre
as mais variadas bibliotecas que já o possuem, facilita'1do
assim a rotina de cadastramento,

A biblioteca do Marista possui cerca de 8000 livros nas

diversas áreas de leitura e pesquisa; os alunos têm acesso,
além do terminal de consulta, a 4 computadores, conectados
a Internet, para que auxiliem nos trabalhos escolares.

"Cadastrar todos os livros do acervo demanda tempo,
por isso, foi dada preferência para as literaturas infante

juvenil, juvenil , brasileira e estrangeira", destaca a

I 'responsável pelo cadastramento Márcia F. Oliari. Também
estão cadastrados os livros de pesquisa, nas áreas de

IBiologia, Português, Matemática e pedagógicos.
O terminal de consulta recém instalado, possibilita que

os alunos localizem os livros e os temas desejados. A
próxima etapa, prevista para maio, será terminar a impressão
das carteirinhas, para que o sistema possa ser

definitivamente colocado em funcionamento. "Para os
I

alunos tudo é muito novo, mas de grande curiosidade, Imuitos vem à biblioteca somente para consultar no terminal,
um livro que gostariam de retirar", destaca Márcia .

•

FALECIMENTOS
Faleceu às 18:30 horas de 23/4 o senhor Ewald

Kupas com idade de 68 anos, deixando enlutados a

esposa, filhos. gênros, noras, netos, bisnetos e demais •

parentes e amigos, O sepultamento foi realizado no dia

24/4 às 14:30, saindo o féretro da sua residência na

Rua Bartolomeu Spézia no Beira Rio seguindo para o

Cemitério Guaramirim.

Faleceu à 01 :00 hora de 24/4 o senhor Roland

Leopoldo Germano Janssen, um dos fundadores da

Schtzenfest, com idade de 74 anos, deixando enlutadOS
,

a esposa, seis filhos, duas filhas, gênros, noras, netos e

demais parentes e amigos, O sepultamento foi realizado

no dia 24/4 às 16:30, saindo o féretro da Capela

�ortuária da Vila Lenzi seguindo após para o Cemitério

Municipal do Centro.

Faleceu às '17:30 horas de 24/4 o senhor Marcelo

Boetger com idade de 24 anos, deixando enlutados seu�

pais, uma filha, esposa, irmãos; cunhados e demais

parentes e amigos, O sepultamento foi realizado no dia

25/4 às 16:00, saindo o féretro da Capela Mortuária da

Vila Lenzi, seguindo para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 21 :00 horas de 24/4 a senhora Zilda

Devair Guess�r com idade de 59 anos, deixJrodo
enlutados o esposo, oito filhos, gênros, noras, netoS e

Re(
demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado C
no dia 25/4 às 15:00, saindo o féretro da sua residência ....

na Rua Serenata no Caixa d'água em Guaramiri[!1, PaI

I seguindo para o Cemitério de Rio Branco.
'

_./

......
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próx. gruta, cf 2 qtos. R$
250,00. Tr.: 371-3830 cf Leia.

IMÓVEIS - compra-se imóveis até
R$ 28.000,00, preferência na

Ilha da Figueira, cf documentação
em dia e IPTU pago. Tr; 9143-
2517 cf Romilda.

iol�"'''''
:r

. .",. , .

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

AMIZADE - vende-se, 120m'.
R$ 60.000,00. Tr: 371-
9607.

'

CASA - vende-se, mista, cf
100m'. R$20.000,00 à vista
ou R$15.000,00 entro +

R$5.000,00 parco Tr: 276-
0196.

ALUGA-5E - procura-se casa cf 2
qtos e demais dep., próx, Weg II,
até R$ 240,00. Tr.: 370-5391.

BAL. CAMBORIU - vende-se ou

negocia-se, de madeira cf
60m', terreno 290m', toda
murada. Tr.: 273-1774.

POMERODE - troca-se 02
casas, terreno cf 2.000m', por
residência em Jaraguá. Aceito
carro no nego r-.. 9124-3310
cf Genival.

I.LHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista cf 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua

Águas Claras, 436. Tratar: 370-

la
SCÉNIC AúzÉ E

CLlO AUTHENrlQtlE 1.0 16V

Melho". Compra. 2003
em su.. Cat.gari ...

)5 PesquIsa de satIsfação
QUATRO RODAS

lo

Ia

ia

lo

)5

lo
Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil.

ia º-icave
Vale do Hajal e Lítoral Norte - se

BLUMENAU
322·8800

ITAJAI
348·8460

JOINVILLE
435.3700 I

JARAGUÁ DO SUL
370·6006 I Consórcio Renault

n, Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a. dispontblüdade de estoque, consulte a sua Concessionária Renaul! para sua região'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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s. (1 s te)

f)O mes�s para pagar
115% de .ntr���;: •.lIld'o direto con.trutonl.

, ;;':i0� .. gar.â,·�n8r i.

ii'

A��Ó�L���"
.sâJa de jogos

.

• Sala de ginástica
• Sauna cI ambiente
de descanso

• Salão de festas
cI churra.squeira e bar

• Home Theat&r
• ..piscina adulto e infantil
• Playground
• Ambientes decorados
e mobUiadoS

construsol
C��boriÚ Business Center
Fluâ1101, n° 60 lS" and� I Balneário camboriú SC
.·construsol@lerm,com,br

< '.ãí1tlo de Vendas na obra

(47)275 3070
, Diadamente (Ias 9h às 19h.

,
...

,

Sábad08, Dc:t",ingo8 e Feriados.
Mahooe.la.� l!ll�ar \" ii.

Bi'lintlto I Centro dIiJllJ'sÔtJ;idosiJVSC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CLASSI

�!S RIOS DO NORTE - vende

�,próx. frigorífico. Aceita-se

r�a em outro localidade, ou

�lleno, ou carro. R$
�,OOO,OO. Tr.: 9118-1082.

fiNDE-SE - ou troca-se em

:ootuba por outra em Jaraguá.
i275-2130 ou 9138-3648 ej
!l�OS.

�NDE·SE - em Barra do Sul.

1\376-0463 ou 9975-1372.

I�NDE-SE - alv., ej 96m2,
t�rada, Valor 'à combinar. Tr:

110·2613 ou 9962-5795 ej
iI;lda.

�NDE-SE - alv., 100m2, frente
,/ rua asfaltada, ótima

t�lização, ej lage, escritura,
�. escola e posto de saúde.
1[374-5444.

!1A LENZI - vende-se ou troea

!por chácara. Tr: 371-3132.

llUGA-SE -no calçadão,
�jecável, ej 2 suítes + 1 dorm.

r/ sacada e demais
re�endêneias. R$550,00. Tr:
1125-0006 ou 9962-8154.

llUGA-SE quitinetes
looiliadas, entrada da APAE,
�!. WEG II. Tr: 370-3561 ej
,o�rietária.

11UGA-SE no Cond.
iesideneial Concórdia, nas

�as Termais de Piratuba. Tr:
lf2·3192.

ttNTRO - vende-se, em prédio
1/3 aptos. R$130.000,00.
�eita-se proposta. Tr: 370-
�7 ou 9104-5468 ej Tina.
�eci 9839

t�MPRA-SE - apartamento de
ilé R$ 40.000,00. Tr: 9122-
1830 ou 9135-5854.

�MPRA-SE - apartamento até

íI30.000,00. Pago à vista. Tr.:
ll&{)114 comI.

�OCURA-SE - moças pj dividir
I�to, 32 andar, próx. Weg I,
�arto individual, ensolarado.
�200,00. Livre de condomínio

.mm..

mi

RODOBEN;')
CONSÓRCIO

Cartas de crédito de Imóvel

30.000,00 Parcela de R$ 315,92 I
50.000,00 Parcela de R$ 526,54 II75.000,00 Parcela de R$ 789,54
100.000,00 Parcela de R$ 1053,08
120.000,00 Parcela de R$ 1263,70. I'
150.000,00 Parcela de R$ 1579,62 II200.000,00 Parcela de R$ 2106,16

; I
:
Repres.: Paris. Construções Ltda. �47)433-7000 II: Rua Abdon Batista, 121 - sala 1202 9978-1659

L Ligue e solicite a v�sita de um de nossos vendedore� _. . _ . . _ __I
e água. Tr.: 371-3369.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pj dividir apto. Tr.: 371-
3571 após 14hs

QUITINETE - vende-se. Rua

Arquimedes Dantas. Valor a

combinar. Tr.: 371-1947 ej
Isolete.

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

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

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até
40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUB� - vende-se, próx. ?I
praia, c/ 1 suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr: 372-3235.

VENDE-SE - ej 2 qtos, no

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

VILA NOVA - vende-se, ej 2
dorm. Res. Jardim das
Mercedes. Entr. R$ 27.000,00
(negociável) + 62x R$ 332,00.
Tr.:9902-1178 ej Cláudia

CHICO DE PAULA - vende-se, ej
1.134 m2, anexo ao Lot.
Rrense (Mareatto). ótimo pj ser
adquirido por 2 famílias. R$
17.000,00 (facilita-se). Tr.:
372-3922 ou 91224198 ej
Walter CRECI 9238.

'

CORUPÁ vende-se,
1.699,65m2, esquina ej
floricultura Manke.. R$
65.000,00. Tr.: 375-2194.

CZERNIEWICZ - vende-se, ej
556m2• Tr.: 275-4118.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Lot. Divinópolis, ej 395m2,
ótima localização, pronto pj
construir, 15x26,34. R$
20,000,00. Tr.: 372-3922 ou

91224198 ej Walter CRECI
9238

LOT. CAMPOSAMPIERO II -

vende-se, lote ej 900m2, ótima
topografia. R$ 15.000,00 entro
+ pare. Tr. 275-3070. CRECI
8950.

NEREU RAMOS - vende-se,
540m2, casa mista. R$
15.000,00. Tr.: 275-2522.

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

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

RIO MOLHA - TO MALUCO.

vende-se, linda área ej
20.000m2, ej ter. de 3.000m2,
pronto pj construir, ej
escritura desmembrada dentro
de um eond. ecológico e

residencial, ej 80% de mata

nativa, secundária, frente pj
riacho, acesso asfaltado, próx.
Gruta. De R$ 60.000,00 por
R$ 35.000,00. Aceito

proposta. Ver site

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

Valorizando
seu ambiente!

g;ar�-no4YUWtO/
�,

376-0679

CORREIO DO POVO 3

_ R$ 10.000,00 R$110,00__ II

_ R$ 20.000,00 R$220,OO__ §
_ R$ 25.000,00 R$275,OO__ �
_ R$ 40.000,00 R$440,OO__ �
_ R$ 60.000,00 R$574,00__ @

lO
_ R$100.000,00

.

R$957,OO__ o

_R$120.000,OO R$1149,Oo..__ .l;1
'"

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

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

RIO MOLHA - vende-se, ej
969.480m2, escriturado.
R$150.000,00. Aceita-se casa

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

RIO DOS CEDROS - vende-se 2,
ej 380m2, cada, valor à
combinar. Tr: 370-4508.

SANTA' LUZIA - vende-se, 5
terrenos ej 420m2 cada, centro.
Pronto pj construir, ej
escritura. Financia-se. R$
7.500,00 cada. Tr.: 275-2335.

SCHROEDER - vende-se, prox.
Marisol. R$ 13.000,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

VENDE-SE - ej 76 morgos, na

Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa ej 3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwe, 2 galpões ej engenho
de melado, ej nascente de água.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - na praia de

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

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

VILA LALAU - vende-se, na R.
Alberto Santos Dumont, 729,
entre a Marisol e a WEG, ej
640m2, ej meia água nos

fundos. R$55.000,00. Tratar:
370-1787.

VILA LENZI - vende-se, ej
591m2, ej casa alv. 70m2 +

varanda 35m2 + rancho 20m2,
energia trifásica. Rua 645. R$
30.000,00. Tr.: 9132-4454.

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

Renascença. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

ALUGA-SE - tenho pj alugar
sala comI., bem localizada. Tr.:
371-3132

CENTRO - vende-se ou trocas-e

por casa. Tr: (011) 6976-9448.

LANCHONETE ....l vende-se, em
Santa Luzia, e./ freguesia
formada. Tr.: 274-8299 ej
Leandro.

700.00m2, aluguel barato. R$
6.000,00. Tr: 371-9068 ou-

9135-2230 ej Sr. Gil.

VILA LALAU - aluga-se sala
comercial. Tr: 371-3132.

VENDE-SE - vende-se- 2
sorveterias ej lanchonete, 1 na

Marechal e outra no Bairro Ana
Paula. Tr: 370-5015.

CORUPÁ - vende-se, el
62.000m2, el casa mista, 1
rancho ej lagoa, cercado ej
árvores frutíferas e 1 ribeirão
nos fundos, a 33km do centro

de Jguá. R$ 50.000,00. Tr.:
371-0293 ou 370-9574 após
18hs.

RIO CERRO" - vende-se, el ±
4.800m2, ej chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se' troca por
automóvel ou imóvel. Tr.: 372-
3235 c/ Ramos.

RIO MOLHA - To maluco!!!
vendo uma linda área de
20.000 m2, dentro de um

condornlnlo residencial

ecológico, el terreno de

3.000,00m2, pronto pI
constru ir, com árvores
frutíferas, nativas, riacho e

'

nascente. Escritu ra
.desrnembrada e toda

TERRAPLANAGEM

LANCHONETE - vende-se, ej
assados de carne, clientela

pronta Rua Getúlio Vargas, 600.
Tr.: 9992-7862.

)
REVISTAR,A - vende-se, ej
Conveniências. Tr.: 276-0413
ou (41) 9123-2997 ej Júlio.

TRAILLER - vende-se todo

equipado para lanches e

cachorro quente, bom ponto e

clientela formada, venda por
motivo de mudança. Terreno ej

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes
Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto

R()I"I1)edor de Pedras
Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto
Remoção de Rochas
Drenagem
Pavimentação c/ Lajotas

legalizada. De R$60.000,00
por R$35.000,00 a vista, ou
financio cj 60% de entrada e

saldo corrigido. Visite o site:

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

VENDE-SE - um canto do

paraíso, cj 40.850m2, à 6km
do centro, acesso todo

asfaltado, ej toda infra
estrutura: Visite nosso site

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

proposta.Tr: 370-8563.

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

água, farta pastagem, 6 vacas

gersey PO. Tr. 9952-1267.

VENDE-SE - Chácara no

perímetro Urbano el
21.200m2• Tr: 370-5015.

VENDE-SE - próx. Amizade. Tr.:
9975-2526.

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

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

EMPREGADA - precisa-se el
referências pI trabalhar em SP

por 8 meses e depois em

Corupá, é necessário gostar de
animais. R$ 400,00, registro
em carteira. Tr.: (11) 4043-
5512 cl Beti ou Paulo.

GUITARRISTA - procura
membros pj montar banda de
rock. Tr.: 370-5219 após 18hs.

PRECISA-SE - de moças pI
fazer serviços domésticos e

cuidar de crianças, que possa
pernoitar, cl referência. Tr.:
9993-5433 cl Lueiana.

PRECISA-SE - de moças pj
revender roupas de SP. Tr.: 275-
2979.

REPRESENTANTE - procura-se,
atende Jaraguá do Sul e região.
Tr.: 9112-3947.

REPRESENTANTE:
Distribuidora precisa de

representantes cl experiência
c veículo próprio.

I joinville,
I jaraguá do Sul,

J Mafra / São Bento do Sul

Tratar: (47) 3027-6300

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

Recruta e seleciona para admissão i.mediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 26/04/2004

COZINHEIRO C/ EXPERIÊNCIA - (6255 EL)
,

ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO - (6304 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)
AUXILI�R DE CONTABILIDADE - (6101M) c/ experiência p/
trabalhar em Schoroeder

MECÂNICO INDUSTRIAL - (6191M)
COORDENADOR DE COSTURA - (6260 M) p/ trabalhar em
Massaranduba
CONTROLE DE QUALIDADE -(.6264M) p/ trabalhar em

Massaranduba

CASEIROS - (6267 M) p/ Jguá do Sul

MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA - (6268M) c/ experiência
OP. DÉ MÁQUINA DE BORDAR - (6291EL) c/ experiência
ESTOQUISTA - ( 6290 ES) c/ exp. Em material de construção
RECEPCIONISTA - (6288 M) p/ oflclna-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 com experiência e cursos na área

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 S�I) ->,

INSPETOR DE VENDAS (6176 EL) Formação Eng� de Alimentos,
Engg Química, Química, experiência em vendas. (Jaraguá do

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

(Jguá do Sul)
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6154EL)
Conhecimento em Brigadas de )ncêndio (Jaraguá do Sul)
PROJETISTA (6151 M) Experiência em Auto CAD ( Corupá)
TORNEIRO rv,ECÂNICO (6160 M) experiência comprovada
(Corupá)
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 experiência 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.

CHACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Ruo do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP89255-000

Fone (47) 371-4311
.

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

VENI;)EDOR - precisa-se o/ atuar
na área de produtos orgânicos.
Tr.: 376-1396.

VENDEDOR - procura-se, cl
experiência, pI mármores,
granitos e pedras. Residente
em Jaraguá. Tr.: (47) 332-2010.

DIARISTA - ofereço-me p/
trabalhar, c/ referências. Tr.:
376-1306.

FOTÓGRAFA - profissional, 15
anos de exp., se oferece p/
trabalhar em estúdio, books,
casamentos e eventos em

geral. Tr.: 371.-6238 c/ Andréia.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar na
área Têxtil. Estou cursando a

faculdade de Moda. Tr.: 9973-
5404

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista, mensalista. Tr:
9104-2128.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
com Serviços Gerais como

limpeza de [otes e caixas d'

água. Tr.: 370-6719

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
todos os dias meio período, ou

segunda, terça e quinta -feira,
o dia todo. Tr: 370-5491 após
18:00 hs.

OFEREÇO-ME - p/ passar roupa
ou serviços gerais nas escolas
do estado. Tr: 370-5491 após
17:00hrs.

OFEREÇO-ME - pI fazer

limpezas de lotes e caixas

d'água. Tr.: 370-6719.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista, dobradeira,
revisora, na embalagem ou

cuidar de crianças. Tr.: 373-

TERÇA-FEIRA, 27 de abril de 20 f

CiIDSESC
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.

Setor de Lazer: 371.-8930 R.203

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

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

'3787 c/ Sueli ou Solange.
& Arquitetura
TopografiaOFEREÇO-ME - p/ trabalhar,

experiência de 5 anos em

estamparia. Tr.: 373-3787.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar em
lanchonete ou restaurante como

diarista, prôx. ao centro. Tr.:
370-5491.

PROCURA-SE -estágto como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

Jardinagem &

Paisagismo.
- Medição de ferro
- Desmembramento
- Regularização de medidos
- Projeto e execução
[residencial, comercial, efc)
- Roformas om gorai
• Paisagismo'

370-7611 /9911.2521
W(llKlr MorquOIdr. 74,1 Sl5

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

379-3574 pi 9123-7355 cf
Waldir.

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

14x R$260,00. Tr: 9145-3074.

MONZA - vende-se, SLE, 94,
2.0, álcool, cornpl. RI

8.300,00. Tr.: 9962-3664.

__ KADETT - vende-se, GS, 90, MONZA - vende-se, 94, 2P,

ve
......

1CU los
bordô met., c/ teto. R$ c909m62P�3"66R4$ 8.300,00. Tr:

7.500,00, finan . .até 36x. Tr.:

Car
BLAZER - vende-se DLX, 97,
compl. R$ 22.500,00. Tr: 371-
9607.

CHEVETTE - vende-se, 79, c/
aro liga leve. Tr.: 276-2068 ou

9103-3293 c/ Wagner.

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)

CORSA - vende-se, super, 4p,
bordô. R$ 11.900,00, à vista.
Tr: 373-5030 ou 9957-3751.

CORSA - vende-se, Wind, 97,
c/ opc de cd. R$ 10.300,00.
Tr: 370-1161.

CORSA - vende-se, Pick Up, 01/
02, preta, baixa km. R$
16.500,00, ótimo estado. Tr:

(47) 427-3547' c/ Fernando.
"

KADETT - vende-se, 95, bordõ,
trio, I.t., d.t., rodas esp., ótimo
estado. R$ 2.500,00 entro +

28x R$364,OO. Tr: 373-2651.

KADETT - vende-se, GSI, bordõ,
2.0, 93, excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).

Truppel
VEíCULOS MUlTIMARCA�

Fone: 275-1183

':azul
�ron 'azul' .

Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do 5111

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EGA - vende-se, CD, 93/93,
�it gás, dcto 04 já pago.

115.500,00. Tr: 9962-3664
..

EGA - vende-se, 93, GlS, cl
� solar. R$ 12.500,00. Tr:

11·2808.

EGA - vende-se, 94, CD,
pI., GNV. R$ 16.000,00 ou

se por F-l000 gabinada.
.: 273-0687.

ALA - vende-se, Diplomata,
,6cc, álcool, completo. R$
.��O,OO. Tr: 371-3184 cl
io de manhã.

IANA _ vende-se, Cl, 1.8,
,álcool. R$ 4.000,00. Tr.:

1�2522 cl Ronaldo.

10-vende-se ou troca-se, 96"
pI., GNV. Tr.: 376-1772 ou

lJ.1001.

10- vende-se, cabine dupla,
,de luxe, GNV. R$
1.000,00. Tr.: 9962-3664

eIRA - vende-se, CD 95. R$
1.500,00. Tr: 275-1675 ou

79-3308.

AUTOPEÇAS

papat'io

371-6191
RIM Z5 '" JULHD, 1650 -

VILA NDVA - JflUÁ DO SUL
E-mail: papogoiO@terro.com.br

PÁLIO _ vende-se, 98, 2p, ED.

R$ 9.700,00. Tr.:9953-9966.

PRÊMIO _ vende-se, 86, 1.6,
branco. Tr.: 370-1800 ou 8803-
8997 cl Vanderlei.

PREMIO _ vende-se, 91, CS,
1.6, gás., azul.Tr: 8803-8997,
dia inteiro ou 370-1800 à

tarde, cl Vanderlei.

TEMPRA compra-se,

flnanclado. Tr: 372-2402 ou

9957-5899.

TEMPRA _ vende-se, Ouro, 92,
com pio cinza meto R$ 7.800,00
finan. Tr.: 370-3574 pi ,9123-
7355 cl Waldir.

TIPO _ vende-se, 95, marrom.

Aceita-se troca. Tr.: 275-1070

ci Jaime.

•

CLASSI

g
6

I
J,;

.§.
.�

- Atendemos'frotas'e particulares i
- 1! convertedora de se

• Mais de 2 mil veículos convertidos

CORREIO DO POVO 5

REGIÃO NORTE em:
;

Jaraguã do Sul- Fone: (47) 372-1777 fRua Barão do
RIO Branco, 230· centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

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

TIPO _ vende-se, 1.6, 96, 4p,
bordô met., rodas esp. R$
9.000,00 ou finan. Tr.: 370-
3574 pi 9123-7355 cl Waldir.

UNO _ vende-se, Mille, 2001,
4p, branco, preço à combinar.
Tr: 275-1183 cl Sérgio.

UNO _ vende-se, 95, modo 96, cl
rodas esportivas. R$ 6.700,00.
Tr: 370-1012 cl Nilton.

UNO _ vende-se, Smart, 01, 2p.
R$ 9.900,00 ou a partirde R$
1.500,00 entro Tr.: 370-3574.
pi 9123-7355 cl Waldir.

UNO _ vende-se, 91, d.t., a.q.
Tr.: 370-3574 ou 9123-7355

cl Waldir.

CBSOO Roxa

.CB4S00X Cinza
'W�

CB400 Vermelha

CBX 250 Twister Preta

XT225 Vermelha

CBX 200 Strada Verde

CBX 200 Strada Vermelha

XLR 1.25 Branca

Titan KS Vermelha

Tltan KS Azul

I-
e

Titan KS Azul

Titan ES Prata

Titan 125 Vermelha

CG 125 Prata

Reboque pI 2 motos Cinza

....
Fusca Vermelho

Fiesta GL Preto

Gol CL 1.6 Branco

�OTOS

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

2003

2001

�Ua Fritz Bartel, 99 • Baependi
I! Jaraguá do Sul- se

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

BLAZER _ vende-se, DlX, 99,
turbo, compl., diesel, branca.
Tr.: 273-1001 ou 9125-
2007.

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

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

ESCORT _ vende-se, l, 1.6,
álcool, cl teto e LDT.

R$5.500,00. Tr: 8803-8997
dia inteiro ou 3,70-1800 à
tarde.

ESCORT _ vende-se, zetec,
98, 1.8, grafite, cl GNV, 22
dono. R$15.500,00. -r-.

. 9116-3386 após 18:00 cl
Giovani.

ESCORT 'vende-se,
conversível, 88, 1.6, álcool. R$
6.800;00. Tr: 9962-3664.

ESCORT - vende-se Hobby, 94.
R$ 5.500,00 + financ. Tratar:
9952-2420.

.

ESCORT _ vençle-se, 94,
1.6, europeu. R$ 6.000,00
+ 13x R$ 170,00. Tr.: 276-
1490.

FIESTA _ vende-se, 4p, 97.

R$10.500,00. Aceita-se troca

por veículo dE;;'Jmaior valor. Tr:
9955-4945.

FIESTA _ vende-se, 98, cf roda
esportiva e som. R$
10.000,00. Tr: 9997-7154.

F-10ob -_ vende-se, 89/90,
cabine dupla, XK deserte,
compl. R$24.000,00. Tr: 372-
3667 ou 9952-2420.

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

RANGER _ vende-se, 00, cabo

simples, completa (- trava),
diesel, 4x4,\. turbo. R$
36.000,00. Tr.: 372-3235 cl
Ramos.

. VERONA _ vende-se, 94, 4p,
gasolina. Tr.: 370-4698.

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

TIA
Freios
ri LúÚ?It
�

FAÇA SEU TE TE
DE FlUiDO DE FREIO

GRATUITOI

371�7398

VERONA - vende-se, europeu,
96, gasolina, 4p, azul. Tr.: 370-
5627 ou 8803-1561.

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

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

VERONA": vende-se, LX, 1.8,
94, cinza, a.q. Tr.: 370-

:1,800 ou 8803-8997 cl
Vanderlei.

BRASILlA _ vende-se, 79. R$
2.900,00. Tr.: 9962-3664.

FUSCA _ vende-se, 73, 1500,

compra - vende - troca
financiá - novos e usados

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 23.22 - Vila Lalau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



branca
bordô

vermelho
vermelho
prata G
cinza O
cinza O

vermelho o'
amarelo O

azul O

vermelho O

marrom met. G

bordô G

vermelho G

cinza G

branca G

cinza

preta

azul

cinza

vermelho

cinza

branca

preto

branca

prata

bege
preta

Fiesta Supercharge ve,te,aq,lt,dt,dh 03

Palio Weekend 1.0 16v, ve,te,lt,dt,dh,aq 02

Courier 1.3 básico 98

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt 01

Palio EOX 4p 1.0 ve.te.aq.It.dt.cd 97

Corsa Super 2p ve,aq,lt,dt 97

Kombi furgão 96

Tempra IE 8v, cornpl, 93

Pampa L 1.6 93

Monza SLjE 4p, cornpl, 92

Gol CL 1.8 89

Sundown Palio 98

Corsa 4p super
Fiesta
Corsa Píck-up 1.6
Moto CG 125 Titan KS
F-l000

'

F-4000 .

MB 60B carrócería
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

MB 710 turbinado, c( baú
Gol rnod. Antigo, impecável
Vectra GLS compl,
Gol MI

Monza 2p
Rural4x4

01
92
90

82

79

75

9B

95

94
97

94

75

373-0806
373-1881� 370·3113

Av. Waldemar Grubba • "araguá do Sul • se
Gol GII14p, 16v
Astra GL compl.
CorsaWind 4p
cou.o

Corsa Wagon GLS 1.6 compl,
Vectra GL cornpí.
Palio Young, tire, 4p, cl opc,
Goll.08v4p
Clio RN cornpl. -v.e.
Corsa 1.0

GolfGTI2p
Goll.0 16vcompL
CorsaSedam
Fiesta 4p cl som
Scenic RXE

branco 00
azul 99

prata 01

prata 94

prata 99

prata 97

branco 02

branco 99

vermelho 00

vermelho 95

vermelho 95

prata 00
verde 03

Azul 03

Venmelho 00

CHEVROlET
CORSAWINO
CORSAWINO
IPANEMA Sl(E
ASTRA GlS
MONZA Gl, C( TRIO +OH

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

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

pala SEDAN
GOL GIII16V
Gal 1000 4P 8V
GOL 1.0 16V 4P. TRIO
GOL 1.0
GOl1.8
GOL 1000

PRETO
VERMELHO
AZUL
CINZA
AZUL

1997
1995
1995
1995
1994

AAT
CINZA
CINZA
CINZA

1999
1996
1990

FORD
PRATA
VERDE
CINZA
VERMELHO

2000
1997
1994
1994

VOlKSWAGEM <'
PRETO
CINZA
PRATA
BRANCO
BRANCO
VERDE
BEGE

2003
2000
2000
1999
1994
1994
1993

RENAUlT

FIAT Un04p
TIp01.64p
Uno 91

Tempra 92

TIp04p compl. 95

Uno 01

TIpo2p 95

Pampa 94

KadeHGS 90

99 brancaR$ 9.800,00
R$ 9.100,00
R$ 5.900,00
R$ 7.900,00
R$ 9.500,00
R$10.300,OO
R$ 8.000,00
R$ 7.500,00·
R$ 7.600,00

Vinho

Venmelho
Cinza

Prata

Branco

Chumbo

Cinza

BordO

Meriva

Omega
Omega
GolGIII

0-20

Omega
Palio

03

93

95

01

92

95

99

grafite 1.8 compt,
azul GLS, cornpl., GNV.
azul CO-GNV

branco Plus,4p
gabinada, diesel. compl.

dourado CO, couro, 6cc
azul weekend,16v, compL
branco 2p, cl opcinais
cinza básico,4p
grafite 2p, cornpí., 1.6, A
bordô trio,4p
verde 4p, d.h., c( opc.
azul trava, a.q., 0.1.

R$ 34.000,00

R$15.000,OO
R$18.000,OO

R$17.000,OO

R$3LOOO,OO
R$lB.OOO,OO
R$ 16.000,00

R$10.800,OO
R$12.800,OO
R$ 5.800,00

Corsa Super 97

Fiesta 99

Del ReyGhia 89

UnoEP 96

Corsa Super 97

Corsa Sedam 00

Corsa 98

Chevette 91

CorsaWagon 99

Corsa2p 98

Verde

Verde
R$10.000,OO
R$ 5.500,00
R$13.000,OO
R$11.500,OO R$15.500,OO

o
Com Ta-se carro 1,0 acima do ano 95

LD l1eíeulos 373-4047
BR 280KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT Fiorinofurgãoálcool Branco

TIpo SLX compl. Bordô

UnoELX4p Cinza
Fiorino Furgao 1.5 Branco
Uno Mille Brio Prata
F-1000F Prata
Verona GLX oompl. Cinza

Pampa 1.6 Prata
EsoortGhia BordO
Esoori SW Azul
EsoortGL BordO
Mondeo CLXoompl. BordO
Corsa Wind Bordô
CorsaWind Azul
Monza GLS oompl. Prata
Kadett GS compl. Branco
Monza GLS compl.
Monza SLE Prata
Gol CL Branco
Gol CLl1.6 Preto
Fusca 1600 Branco

93 R$ 6.90.0,00
95 R$10.500,OO
94 R$ 8.600.00
98 R$10.800.00
91 R$ 5.800,00
87 R$17.900,OO
91 R$ 6.900,00
95 R$ 8.800.00
B8 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$ 4.300,00
89 R$ 4.900,00
95 R$ 9.800,00
B4 R$1.500,OO + 16x R$ 243,00

Celta 1.0

Gol 1.0 Power compl, 4p
Ka GL

cne RN 1.6 16v Sedam

Clio RN 1.0

Brava SX

Ka

Santana 2000 MI

Vectra GL

Escort SW

Mercedes C180

Monza SLE cornpl.

Prata 2004

Branco 2003

Prata 2002

Prata 2001

Prata 2001

Vermelho 2001

Prata 1999

Verde 1998

Prata 1998

Vermelho 1998

Cinza 1995

Azul 1993

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

FORD

GM

vw

VEíCULOS
370-7516

pra Financia
r Marquardt, 1850 - Barra .do Rio Molha �'Jaraguá'.�o Sul- S'ê

01

98

97

94

93

92

90

89

86

86

88

99

Rodocar
Veículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - [araguã do Sul

Celta 1.0 4p VHC branco
Corsa sedan-r.o 4p wind branco
Ka 1.0 2p zetec rocan dourado

Gal G III 1.0 4p sv branco

Palo li8 4p, classic prata
Corsa 1.0 4p MPFI preto
Ranger 2.3 2p cf G NV preta
Corsa i.o 2p MPFI branco

Omega 2.0 4p cornpt. verde

Quantum 1.8 4p básica branca

Monza 1.8 2p S LfE verde
Del Rey 1.8 2p G L vermelho
CBX 750 Wind cinza

CG 125 cf partida e freio a disco prata
CG 125 Titan I<S vermelha
CG 125 Titan KS verde

03

00

00

00

97

97

97

96

94

95

87

90

90

00

_
00

t 00

Rua João Januário Ayroso, 6S
371-5343 - (47) 9903-2936

Palio EX 1.0 4p
Palio Weekend 1,5 cornpl. -d.h,
Palio Weekend 1.3, 16v, compl.

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

vw

Branco

Cinza

Branca

Vermelha

Cinza

Cinza

Cinza

Amarelo

Amarela

Prata

Verde meto

Verde

•',,'lUa....·. lIA'.

._
..

•

"Votoralttinll finanças

W. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

01
99
98
93

96
98
99
01
00
99
99
01
99

97
95
9B
04

branco
branco

g;��;: aGLX GNV

��ulam�l !io 7110 turbinado cj baú
marrom
prata
preto

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

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

CAMINHÕES

R$ 87.000,00 3° eixo chassi
GM

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 GLS 2.0 4p cornpt.
Astra GLS 2p, 18, comp/.
Astra GLS 2p
Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6

Pick up Ranger 2.5
Escort Hobby LO, l.t., n.i.. a.q.
Escort SW 1.8 16v cornpt.
Celta 4p LO /.1., d.t., a.q., a.c.

FORD

Go1MI1.02p
VT - Shadow 600cc
Astra GIS Sedan compl.
GolGIII16v2p
Fiesta GL 1.0 4p
Ducato Furgão 2.8 diesel
Vectra GLS cornpl.
Escorl 16v 4p compl.
Pampa 1.6L
Parati 1.6 MI c( a.c.
Gol MI1.0
Palio L616v comp/.
Ranger 6cc cornpl.
Palio LO 4p a.c.
Blazer2.2 compl,
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2.0 4p comp/.
KombiSTO
GoICLL6
Gol LO
GolCL 1.8
LogusGL 1.B
Kadet SLE 1.8
EscorlL6L
Monza Classic 2p

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

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

G
G
GNV
G
G
O
G
G
G
G
G
G
GNV
G
GNV
G
G
G
G
G
G
G
G
G
A

01VW 17,210

VW 26,300

Vw 8,120

R$ 98,000,00

.c/19,OOOkm

R$ 35,000,00

chassi00/01

02 c/baú

turbo daly

372-0676
Monza SLE, 1.8; cornpl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6 G
Gol 1.6, gasolina
Ka cornpl, 1.0
Escort Europeu 1.6 G
Santana cornpl. 2.0 G
Pálio, 1.0, ED, 2p

.

Uno, 1.5, IE, álc.
Fiesta 4p G
Saveiro 1.6 G
Saveiro.Mll.6 cl a.c.
Escort GL A
Parati 1.8 G
Santana Quantum CS 1.8, a.c., d.h., A
Voyage 1.6 A

Marajó A
Corcel li A

87
78
93
93
98
93
96
98
94
98
91
99
89
95
86
93
83
79

Iveco Furgão 3310 99/99

VW 8.140c/ bau 98

96/97

R$32,500,QO + 31x535,OO

R: 2'8 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)
Fusca 1300

Go11.32p
ApoloGLS2p
VoyageLS2p
UnoCS 1.32p
Premio1.02p
Ranger 2.8CD
Verona I)( 1.8 4p
Corsa 1.04p
Blaser DLX2.24p
Yamaha125K

Cinza
Azul
Verde

Bege
Cinza
Cinza

Cinza

Branca

Cinza
Branca

Verde

G

G

G

A

G

G
D

G

G

GNV

G

1983
1992

1983

1991

1987

2002
1994

2001
1996

2001
2001
1995

.

1993

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

'311-0802
311-8281

FIAT

FOliO

GM

MOTOS

H9ndaC100Biz Preta G
IMPORTADO MertedesC2804p Preta G

BMW 325/A 4p Cinza G

Barraca pi camping completa

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 : Centro - Jguá do Sul
Corsa sedam cornpl, mod, Novo Prata 03

03
99
98
02
03
02
01
03
01
99
96
O Km
03
04
98

Corsa Classic
Fiesta 4p a.c., o.n,
Corsa 4p cj d.h. + trio
Corsa sedan milênio, acjvte
Gol 1.6 power d.h., Trio
Gol Power 16v, d.h., Trio
Parati Summer cornpl.
Palio Weekend ELX corepl,
Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS cornpl.
Uno EP 2p trio
Palio Fire 4p
Gol Special
Celta 4p, a.c.
KIi v.e., T.e.·

Azul
Branco
Azul
Prata
Branco
Branco
Bordô
Azul

Cinza
Prata
Azul
Branco
Branco
Prata
Prata

fBONTIIL
IV E ( C U lOS

CDMPRA
lIElIOI
TRDCA
fllWlCIA

371-4570/376-2895

Ipanema GL cl trio 94

Tipo IE 1.6 compl. + teto 95

Uno Smart 4p .01

0-20 88

RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654 - BAEPENOI . JARAGUÁ DO SUL - SC

Chevette + rodas 87
Branco 2002

Branco 2001

Prata 2000

. Branco 2000

Venmelho 1999

Cinza 1998

Azul 1998

Verde 1996

Azul 1994

Verde 1993

Cinza 1994

Azul 2000

(�
�

VEíCULOS

Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
BairroVieiras

310-2381

Tempra cornpl. Único dono 97

Logus 94
ata cornpl.
4p v.e., Trava, alarme
CQrnpl. - ar

�ille 2p
IGLS Compi.
!GL 1.8

95 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$ 17.800,09

Escort Guarujá compl. 92

Uno 4p 96

Gol MI 97

Uno ELX 4p 94

Escort Hobby 94

Corsa Wind

Uno Mille 1.0 IE

Logus GL compl,

Logus GL - ar

Ka

Clarus GLX cornpl.
Fiorino 1,5 IE

94

93

98

98

94

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

amarelo, lsofllm, acento da

procar e roda larga. Tr.: 370-
1800 ou 8803-8997 cf
Vanderleí.

FUSCA - vende-se, 75, R$
2.200,00. Tr. 9973-2210.

FUSCA - vende-se, 83, bco,
ótimo estado. R$ 3.000,00. Tr:
376-3566.

FUSCA -vende-se 1300, I, gas.,
verde, 1977. R$ 2.300,00. Tr:

8803-8997, dia inteiro ou 370-
1800 à tarde, cf Vanderlei.

GOL - vende-se, 1.6, MI, 97, cf
GNV, valor à combinar. Tr: 376-
1293 cf Claudecir.

GOL - vende-se, BX, cf ar-cond.,
ano 84, álcool, cinza claro,
motor novo. R$ 2.650,00. Tr.:
370-0028.

GOL-vende-se, 2001, 2 p., 1.0,
branco. R$ 12.500,00. Tr: 373-
5030 ou 9957-3751.

GOL - vende-se, 99, '1.0, 16 v.

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

GOL - vende-se, 88. R$
5.000,00, Tr: 9952-2420.

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,

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588.

CLASSI TERÇA-FEIRA, 27 de abril de 20� I

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO' CARBURADOR::

; I
- Afinação de Motores - Recondieionamento e Limpeza de Carburadores I .

- Embuehamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores I
- Injeção e Cheek-Eletrônieo - Troea de Gasolina para Aleool I I
- Serviços de freio e suspensão

Fone: (47) 371-3898

branco, muito bonito, insufilni,
lim.fdes. traseiro, ar quente.
R$7.500,00. Aceita-se troca.

rr. 9117-3860 ou 376-4398

cf Marino.

CtN1€.R Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - .Baependi - Jaraguá do Sul· se

,HE«,e�ea44�M4eJ.M" 24-15

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

KOMBI - vende-se, 97,
envidraçada. Aceita-se troca.

Tr.: 9905-3900 cf Marcos.

LOGUS - vende-se, GL, 94, 1.8,
álcool, bege, completo. R$'
10.500,00. Tr: 8803-8997, dia
inteiro ou 370-1800 à tarde, cf
Vanderlei.

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

PARATI - vende-se, 1.8, G, 91,

1800 à tarde, cf Vanderlei. ISANTANA - vende-se, Cl, 1.8,
89, gas., impecãvel.
R$5.800,00. Tr: 371-6238. VOYAGE - vende-se, 84, 1.6,

álcool, branco. Tr.: 370-1800
ou 8803-8997. I

GOLF - vende-se, GLX, 98,
compl., vermo Ferrari. Tr: 9107-
4525.

Klt Portão EletrônIco + Interfone

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

PARATI - vende-se, 86, 1.6,
ãlcool, 5 marchas. R$
3.900,00. Aceita-se troca. Tr.:
273-6242. VOYAGE - vende-se, 88,

gasolina, 1.6. R$ 5.500,00,
aceita material de construção.
Tr: 273-0687.

PASSAi - vende-se, Vllage, 87.
R$ 3.700,00. Tr.: 273-6242.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centraís telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI 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

R$6.200,00. Tr: 9955-4945.

GOL - troca-se, 97, MI, 1.8,
branco, 4p, impecãvel, por
Kombi ou Fiorino furgão de
menor valor. Tr: 273-6110 ou

9975-6948.

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

9975-0117.

GOL - vende-se, 1.0, 16v, MI,
t.e., v.e., alarme, 98, IPVA pago.
R$11:900,00. Tr: 9985-7277.

GOL - vende-se, 88, GL, 1.8.
R$4.900,00. -Tr: 372-3667 ou

9952-2420.

GOL - vende-se, 95, CU, 1.6,
multi trava e películas. R$
9.800,00 finan. ou aceita troca.
Tr.: 370-2461 Milton.

GOL - vende-se, 95, 1.0. R$
4.700,00 + COI1SÓn:;io. Tr.: 2748364.

GOL - vende-se, CLI, 1.6,
branco, 96, v.e., t.e., a.c. O_�
troca-se-por moto. Tr.: 370-
1800 ou 8803-8997 cf
Vanderlei

BESTA - vende-se ou trocase
GS, 12 lugares, 2000,
completa. R$' 34.500,00. TI:

373-5030 ou 9957-3751, I

QUANTUM." vende-se, 97,
completa, documentação 04

paga. De particular. R$
14.900,00. Tr: 376-3386.

VOYAGE - vende-se, 1.6, 91, 22
dono, 4 pneus novos, 42 mil

km, azul met., em ótimo estado.
Tratar: 373-9599 ou 9133-
7467.

SANTANA - vende-se, 95,
compl., GNV. R$14.800,00.
Aceita-se troca. Tr: 9117-3860
ou 376-4398 cf Marino.

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

VOYAGE - vende-se, álcool,
branco, 84. R$ 2.800,00Tr:
8803-8997, dia inteiro ou 370-

CLlO - vende-se, Hatch, 00,1,6 :

RT, prata, airbag duplo, d.h, a.c I

telefonia e segurança

Fone: 371-7007
Amelhor opção para sua empresa,

.

escritório e residênc.ia.
Produtos e serviços para telefonia,

,

. redes de informática, segurança
eletrônica, e Automação de condomíniós.

Centrais telefônicas Intelbras

VENDAS E SERViÇOS: Rua: Onélia Horsf, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se I email: maketel@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371·7001

IUt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (uptcat, 5e)
Racks Fechado 1..9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cabia CAT 5e

lnstalação cabeamento estruturado
Conectores

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RODAS - vende-se, 4, de liga
leve, três pontas, cf quatro
pneus novos. Aro 13 cf 8 furos.
Tr: 371-9086 ou 9135-2230 cf
Sr. Gil.

módulo e 2 auto falantes. Valor
à combinar. Tr: 9953-4688.

8.700km, partida elétr., pneus
novos, toda revisada, doc. 2004
em dia, alarme. R$ 3.500,00.
Tr.: 372-1528 ou 9118-8951

cf Gabriel.

até 05. Tr: 371-1814 ou 9992-
3518 cf Ari.

TITAN- - vende-se, KS, 02.

R$2.500,00 + 9x R$175,00.
Tr: 371-8047 ou 9115-1003 cf
Sidnei.

SOM - vende-se, pf carro,

aparelho de cd Pioneer, modelo
4.150. R$ 350,00. tr: 371-
7260

� Orig.inal, controle satélite

\ 150m, t.e. 5p, trava pf
I inças, rodas de liga leve.

121.000,00. Tr: 370-

S I 18.

�ROKEE - vende-se, 97, v8,

rreus novos. R$ 36.000,00.
19962-3664.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
Oi08. SOM - vende-se, cd player, cf

frente destacável, contr., cf 1 par
de auto falantes triciais Sony,
Sowates RMS, cf nota fiscal.

R$420,00. Tr: 8802-8968.

BIZ - vende-se, 03, cf partida
elétr. R$ 600,00 + 23x R$
204,00. Tr.: 9116-2403. TWISTER - vende-se, 02,

vermelha. R$ 5.800,00 + 11x

R$ 209,00. Tr.: 9137-1262
Vanderlei.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cf MP3, modo

4650, cf controle, novo, na

caixa. R$ 585,00. Tr: 376-2206
ou 9111-9968 cf Alexsandro.

CARGO - vende-se, 1618 T, 89,
caçamba. R$ 41.000,00. Tr.:
9962-3446. BIZ - vende-se, C-100 ES, cf

partida, 04. Tr.: 371-8153 ou

9122-6233. SOM - vende-se, pf carro, cd,COMPRA-SE - F-4000, 608,
ano 80 a 86, só de particular.
Tr.: 997,9-1437.

XlX 350 - vende-se 89,
superlntelra. R$ 3,500,00. Tr.:
9973-2210.

BIZ - vende-se, 03, cf partida,
financiada entro + 28x R$
231,41. Tr.: 9103-9362. _A'

�'
- vende-se, cabine dupla,

.ac., 4x4., R$ 30.000,00,
Ia-se carro de menor valor

�gócio. Tr: (47) 9102-0009I ,

! I�antlago,

F-4000 - vende-se, 84, motos
novo cf garantia, 6 pneus
recapados, cf baú. R$
'21.000,00, Tr.: 9602-2587 cf
Deivid.

YBR - vende-se, 01. R$
3.500,00. Tr.: 374-2023.CBX 200 - vende-se, 98, R$

4.000,00. Tr: 374-1117.

diversos
CG TITAN 125 - vende-se, 02,
doc. paga até 2005, cf partida
elétr. R$ 4.000,00. Tr.: 9137-
2061 ou 374-1039 a tarde.

MERCEDES 2013 -, vende-se,
76, cf gabine e mecânica do 84,
cara preta. R$ 46.000,00, Tr.:
9602-2587 cf Deivid.

CARROCERIA - vende-se, pf MS
608, verm., cf +f- 4,5m comp.
Negociável. Tr: 273-6110 ou

9975-6948.

COMPRA-SE - CG ou RX pf
trilha. Tr.: 9134-0498. ANTENA DE RÁDIO - vende-se,

para rádio amador, nova, sem

uso, por apenas R$ 50,00. Tr:
371-9086 ou 9135-2230 cf Sr.
Gil.

negociáveis. Tr.: 9104-2128 cf
Adriana

vw 14.140 - vende-se, 87, cf
carroceria. Aceita-se terreno no

negócio. Tr: 9975-1203 COMPRA-SE - garelli ou COMPRA-SE _ carro até R$
scooter. Tr.: 371-7341 cf '10.000;00, Tr.: 9123-7355.
Sandra ou Dorival.

BARRACA - vende-se, iglu, pf
3 pessoas. R$100,00. Tr.: 370-
1516 cf Viviane.

�RAL - vende-se, 60, 4X4,
ada e reduzida. R$
000,00. Tr: 371-9607

CONSÓRCIO - vende-se, de

veículo, cf 10 parco pagas.
R$1.500,00 entro + parco de

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

9905-1736.

DT 200 - vende-se, 97, azul.
Ou troco por carro. Tr.: 376-

1772 ou 9905-3900.

ANTENA PARABÓliCA - vende

se, cf controle, instalada. R$
280,00. Tr.: 9975-0045.ICE - vende-se, GLX, 98,

jse, I, 7 lugares, compl. Tr:

100, 07-4525.
Tr:

ORTAGE _ vende-se, 95,

� pL, diesel ou troca-se por

��: 10, Tr.: 371-5877. ,

I OWNER - vende-se, cf 6

� Ilares, vermelha, 94, Aceito

I'
'oca, r-.: 275-1070 cf

,C'I ime.

FAlCON - vende-se, 00. R$
9.500,00 ou troca-se por Corsa
ou Gol. Tr: 9955-4945.

BIZ - vende-sé, 01, cf
11.000km, verde, ótimo

estado, cf parto elétrica.

R$3.500,00. Tr: 371-2357.

APARELHO DE FISIOTERAPIA -

vende-se, cf duplas placas
magnéticas e um jogo de

bastão, botão de freqüência e

potência. R$ 300,00. Tr.: 371-
4284

CORSA/GOl - compra-se até

R$10.200,00, paga-se à vista.
Tr: 376-3139.

HONDA - vende-se, 750 four,
74. Aceita-se troca. Tr: 372-
3655.

BIZ - vende-se, KS, honda, 03,
preta. R$ 3,500,00. Tr.: 376-
1481 cf Evandro,

RODAS - vende-se, TSW, aro

16" modelo VX1, furação
4x100, com pneu Pirelli P7000
195x45, Tratar: 372-3235 cf
Gláucia .

! ... 'Acabamentos de gesso
* Consertos
* Orçamento sem compromissoAPARELHO DE SOM - vénde-se

3 em 1, Gradiente, capacidade
pf 3 cds. R$ 350,00.

SCOOTER - vende-se, 98, 90cc,
verde, perf. Estado, dcto em diaBIZ - vende-se, 01, azul, cf

•

IC
lnformátka

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.

"U,m click em sua VIda pessoal e profiSSIonal"

OfertaPeriféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

MICRO a partir de:

R$ 1.550,00
Financiamos em 6 / 9 /
12 / 15 / 18 e 24 meses.

Configurações: Duron 1.6 - 128 mb
de memória, Hard Disk 20GB. fax
modem 56k, cd rom LG 52x, Placa
mãe Asus A7V 266-MX, Placa de
vídeo AGP 32 mb, monitor 15"

AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 300w. caixas de
som amplificada, 18Ow, placa de som

Computadores
"

CO�pleto,�:, ,,_,
Impressoras &
Impressoras fiscais
Cartuchos de tinta recerregados - HP série 600.
Preto: R$40,OO e Colorido: R$ 50.00. Com

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

. AMD, K6 2, 400mhz, .'

"completai R$800,OO
!, .

(pode ser parcelado em s

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mai's Qualidade

T Para o lar
e para a IndústriaTECN.

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUAUDAOE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A TECNO CALHAS

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

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

9135-4640.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de: Sharpei, Beagle, Shi-Tzu,
Yorkshire, Lhasa Apso,
Schnauser, Buldogue inglês,
Poodle micro e toy, Boxer,
Golden 'Retriver, labrador,
American Staffordshire Terrler,
Pit buli, Doberman, todos cl
pedigree e ou contrato de

garantia, desv., 11 vacina e

consulta incluso. Tr: 370-8563
ou 9103-3580.

BICICLETA vende-se

masculina, vermelha, 1 mês
de uso. R$ 120,00. Tr: 371-
7398.

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

BICICLETA - vende-se, infantil,
masculina BMX, vermelha, ano

16. Tr.: 372-0339 a noite,

CACHORRO - vende-se, lindo
casal de Chow Chow, semi

adolescentes, cor caramelo,
com pedigree e garanta,
carteira de saúde em dia. R$
800,00.

BICICLETA - compra-se. Tr.:

9979-5137.

BUTIJÃO - vende-se, de gás. Tr.:
9979-5137.

CACHORRO - vende-se, adulto,
Chow-chow. R$ 200,00. Tr: 370-
9055 cl Marileia.

CACHORRO doa-se,
Doberman, adulto, motivo:

mudança pI apartamento. Tr:
372-0100 ou 370-1906.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle toy, branco e poodle
cl 2 anos toy, preto. Tr.: 373-
3787.

CACHORRO - compra-se filhote
de poodle fêmea. Tr: 371-

9699.
CACHORRO - vende-se, filhote
basset. Tr.: 373-3787.

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

,
de dobermann, macho. Tr.: 373-

3665. 3787.
.!

COM CARNES

TEMPERADAS NOS

R: �OSÉ TEODORO RIBEIR.O, NO 540 - ILHA DA FIGUEIRA

.'",,!;' o;,.

.,peraçao
€d's DVD.'s,

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - se

TERÇA-FEIRA, 27 de abril de 2� [f

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

180,00. Tr.: 275-2265 ou

8802-7973.

CELULAR - vende-se, vivo,
motorolla. Tr.: 373-3787 cl
Noeli.

CERCADINHO - vende-se, pi
bebê. R$50,00. Tr: 275-2949.

CLUBE BAEPENDI - compra-se,
título. Tr: 9953-2627.

COFRE - vende-se ou troca-se

por fax. Tr.: 274-8563.

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

COMPUTADOR - vende-se, cl
mesa, cadeira, estabilizador.
R$ 300,00. Tr.: 370-8599

COMPRESSOR - vende-se

compressor semi-industrial em

bom estado, marca Shultz. Tr.:

273-1658

CONTRA-BAIXO - vende-se

Golden, em ótimo estado, cor

madeira, com case e alça.
Tratar: 370-1801

CUBO - compra-se importado,
pI gultarra, Tr: 9975-0884.

I

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

R$100,00. Tr: 9912-7962.

DISCMAN vende-se.

R$150,00, Tr: 372-1657.

DVD - vende-se, Panassonic,
semi-novo. Tr: 370-1783.

EQUIPAMENTOS PARAPENTE

Tratar:

- vende-se, velame, rádio,
bota, capacete, macacão. R$
1.600,00. Tr.: (47) 332-

2010.

EQUIPAMENTOS TEXTEIS -

vende-se máquina de costura

(overloque e cobertura).
máquinas de cortar fio e debrum,
mesa pI .estamparta e placas
térmicas, mesas para corte,
prateleiras e bancos. Tr: 370-

7088

FILHOTE - vende-se, de poodle,
cl 50 dias, purinho, branco. Tr:
373-3787 oU,9146-3498 cl
Noeli ou Cristo

FILHOTE - vende-se, basset
(cofap), 50 dias. Tratar: Tr: 373-

3787 ou 9146-3498 cl Noeli
ou Cristo

FORNO ELÉTRICO - vende-se,
Fisher Grill, novo, na caixa. R$
280,00. Tr.: 370-8391.

FORNO ELÉTRICO - vende-se,
Fischer, Tr.: 373-3787,

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

373-4997

FONE/FAX: 392-3071 ou 9122-8935.

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

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

[Com. de Peças Antonio'

I TobataJ
fR "-"'�--"d'�

.

"jI.!:; ..gçg .... ���rª
[Qrª?l1hªª�t.r.g]·

[ Fone: 370-2764 •

iCeI.: 9104-2070' /9957-60991
i i

l��: .. '!'!C!.��.. �.�.��� .. �.�.�.�.. v.�.�.�.. �� ... ���.�.�,j .

CALCULADORA - vende-se,
científica Truly. R$ 15,00. Tr.:

370-1516 cl Viviane.

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

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

2949.

CELULAR - vende-se, Motorolla
V8160, bateria nova, fone de

ouvido, viva voz, carregador pI
carro. R$ 250,00. Tr.: 371-

0363 cl João.

CELULAR vende-se,
Motorolla, V60, Tim. R$
400,00. Tr.: 376-1481 cl
Evandro.

CELULAR - vende-se, GSM, Tim,
de cartão, modelo A50. R$
250,00 cl nota fiscal. Tr.:

9901-4179 ou 8803-9109 ou

276-0340.

CELULAR - vende-se, Siemens
A50, 2 meses de uso cl
garantia, pré-pago, claro. R$

FAÇA SUA FESTA COM DJ' i
(Henrique e (Hel'�ksCII �
Aparelhagem de som e iluminação 1completa: seoucndaís de canhoo '

de luzes coloridos, globos,

máQU'1de.fumaça e muito mais. '

Henríque: 371-4335/ 9116-m

Heryksen: 370-1942

FREEZER - vende-se, vertica

R$300,00. Tr: 371-5295.

FREEZER - vende-se, 31

Brastemp. R$ 350,00. Tr.: 37
1306.

FRIGOBAR - vende-se, 100

cônsul, branco. R$ 500,00, Tr:37
9086 ou 9135-2230 cl Sr. Gil.

GELADEIRA - vende-se, 28

Prosdócimo. R$ 250,00.1
370-9185.

GELADEIRA - vende-se, biple
Tr.: 9979-5137.

GUIDÃO - compra-se, Pro-ta
.ou Tag "]:2, usados. Tr: 37
1117 ou 9975-0117,

9107-4525
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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viços da região
,iêe.com.·br

Rua João . an,nscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

Distribuidora de Cosmético..,

*?rúH,d", cil?o.<a5' *Somam"

iA
)!A, ;rA nEMA....uP\�r.Aç!()

fone: 275-1450
Av, �l.r. í)cO'(Or<) ,Ia Fou".cn, 491
-lo 01 - Centro - Jaragná, ,lo Sul

Q
�

Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmulas médicas

Fisioterápicos e
Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

R$350,00. Tr: 9134-0816.

JAQUETA - vende-se, caban, de
couro -preto, tamanho M, cf
zíper, nova. R$ 200,00. Tr.:
371-8153 ou 9122-6233 cf
Élcio.

LAVA-LOUÇA - vende-se, Enxuta.
Tr: 372-2562.

MÁQUINAS - vende-se, 1 tupia
superior copiadora da Invicta,
1 plaina desengrossa de

400ml. R$ 4.200,00 (as duas).
Tr.: 9132-4454.

MÁQUINA - vende-se" de corte,
marca Fioravante (disco). Tr.:
372-0339 a noite.

ORREIO DO POVO 11

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria

, Recepcionista
" Serviços de Limpesa e Conservação
i SEGURANÇA ELETRÔNICA

. Alarmes
Controle de Acesso

'

CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

MÁQUINA DE LAVAR - vende

se, Wanke + centrífuga, plena,
por apenas R$ 550,00. Tr.:
9135-4640.

MESA - vende-se, cf 6 cadeiras.
Tr.: .9979-5137.

MESA SINUCA - vende-se,
grande, oficial para clube. R$,
500,00. Tr.: 276-3456

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
""� tÚ� a.� ltH s� tÚs� tÚ444� (J.U

-;::t4�. eHtu eM��UM <4ol14u1m tÚs� tia. ""�

,.,

ATENÇAO
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.
I

MÁQUINA - vende-se, de corte,
modelo 8 polegadas de faca,
marca Nissin. Tr.: 372-0339 a

noite.

MÁQUINA - vende-se, de lavar

roupa. Tr.: 9979-5137.

MÁQUINA DE LAVAR - vende
se automática, 5kg, Cônsul. Tr:
275-2768.

MÁQUINA DE LAVAR - vende

se, elêtrolux, seminova, modelo
LE 750. Tr.: 276-3456. Valor à

MESA PING-PONG - vende-se
em ótimo estado. R$ 371-
7398.

'

MICROONDAS - vende-se, em

ótimo estado. R$220,OO. Tr:

Insônia
DESCRIÇÃO:
É a impossibilidade crônica de entrar no sono, de dormir
urna quantidade adequada de horas durante a noite ou

acordar sentindo-se descansado.

CAUSAS:
Os elementos envolvidos na alteração do sono estão
relacionados com: doenças médicas (hlpertireoidismo),
eventos produtores de estresse(especialmente os crônicos
e aqueles relacionados com o trabalho, a ansiedade e o

consumo de álcool). Os lutos e perdas significativas
diminuem a eficiência do sono, do mesmo modo que o

consumo de alimentos ou de bebidas estimulantes, A

quantidade de horas de sono e a sua qual idade diminuem
com o passar dos anos.

SINTOMAS:
A dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou não
descansar durante o mesmo, Algumas pessoas não

apresentam dificuldade para dormirem, mas acordam de

madrugada e já não podem dormir novamente. Também
podem existir modificações nas caracterlsticas do sono,
que pode ser leve ou inquieto. Todo esse tipo de alterações
produz mal-estar ou deterioração social, no trabalho ou

em outras áreas importantes na atividade da pessoa. A
insônia pode produzir diminuição da energia,

irritabilidade, falta de orientação, olheiras, mudanças
na postura e fadiga.

DIAGNÓSTICOS:
A melhor maneira de diagnosticar se um indivíduo está
dormindo a quantidade suficiente é avaliar como ele se

sente. O médico analisa o prontuário clínico da pessoa, o
consumo de fármacos ou entorpecentes, o tipo de
atividade que realiza durante o dia, etc.

TRATAM ENTOS:
De preferência, deve procurar solucionar a insônia sem

percorrer,po uso de medicamentos. Deve ser

estabelecido um horário de sono regular e usar técnicas
de relaxamento para evitar os pensamentos que causem

nervosismo. Não é conveniente passar longos períodos
deitado durante o dia, porque o corpo fica acostumado
de estar na cama acordado. O leite, as carnes vermelhas
e outros alimentos são indutores naturais do 'sono; por
isso, para algumas pessoas é conveniente tomar um

lanche desse tipo antes de deitarem.' O uso de sedativos e

antiistamínicos para tratar a insônia pode aumentar a
sonolência durante o dia. Os sedativos mais fortes,
vendidos sob prescrição médica, podem induzir
tolerância (ou seja, requererem de dose cada vez maior

para produzirem o mesmo efeito) e não conseguem um

sono natural e de qualidade. Como resultado disso, o

.lndivíduo pode desenvolver dependência ao fármaco.
Quando. a sua administração é interrompida, pode
apresentar efeito contrário, com maiores problemas de
insônia.

l!t=I VIDRAÇARIA
[___LfI Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bisotê. Lapidação e Polimento,

jateamento. Plotter de Re<:orte. Acessórios

276-0858.

MICROSISTEM - vende-se,
novo, cf CO e OVO, 2.200W. R$
600,00. Tr.: 370-6719.

MOTOR - vende-se, de

Informações: 997)-)814

Saiba emasrecer

se"'."..

'.'

"

.

parar de eo",er.
"

Conhllfl o proSrama' •.

DISCIPLINA
ALIMENTAR

- GINECOLOGIA -

flaIaJn
CllMlSC 1242 • T1!GO 030179
o SOBlAClL L079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua; GJtillr",�JC W""ge, 50 - SL 406

,F,óne::,,370�1'705 .....

f.i;WIIÚ!II@'i#Uir":coIII,l>r- ]iiingilá ifij Si/I /'" U
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centrífuga. Tr.: 373-3787. TECLADO - vende-se, Cássio
770. R$500,00. Tr.: 9975-
0045.MÓVEIS - vende-se, pi loja,

estilo moderno, balcões,
prateleiras, provadores e vitrine

expostos na própria loja. Tr.:
275-0405.

TOCA FITAS - vende-se, Pionner,
digital. R$50,00. Tr: 276-0196.

TORNO MECÂNICO - vende-se
Nardini. R$ 12.000,00. Tr:
9972-8433.

NOTEBOOK - vende-se, Toshiba,
satélite, 650 mhz e 40gb. Tr.:
9131-2157.

TV - vende-se 5 polegadas, a

cores, entrada pI rádio e

videogame, semi-nova. R$
350,00 ou troca-se por celular
até R$ 150,00 de cartão. Tr.:
370-2849.

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

PALMEIRAS - vende-se, mudas
de palmeiras real. Tr.: 370-
2461. VENDE-SE - dois vestidos, de

prenda, manequim 36/38,
sendo 1 verde e outro azul.
Valor à combinar. Tr: 371-1867
res. - 275-8033 comI. ou 9118-
0256.

PANELAS - vende-se, jogo de

panelas de vidro, 5 peças, marca
Vision. Tr.: 9901-4179 ou

8803-9109 ou 276-0340.

POLlTRIZ - vende-se, semi

automática, cl satélite, pi
mármores e granitos. Fundição
Guarani Ltda. Tr.: (47) 332-
2010 ..

VENDE-SE - caixa amplificada
da Yamaha, cl 10 saídas e

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

VESTIDO - vende-se, de prenda,
verde. Tr: 3'(1-5270 noite ou

371-5042 comI.

POLTRONA PI BEBÊ - compra
se p/ amamentar no quarto. Tr.:
376-2936.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Phillips, semi-novo. R$ 200,00.
Tr.: 9975-0045.

POLTRONA PI BEBÊ - compra
se pi carro. Tr: 276-0031 cl
Rosélia.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, Ótimo estado.
R$80,00. Tr: 370-7310.

PONTO DE ENTREGA - vende-se,
no Shopping Breithaupt. Tr.:
373-1073 ou 9973-8959.

VIDEOGAME - vende-se, ótimo
estado. Tr: 371-7398 cl
Letícia. <'

ROLLER - vende-se nO 36/37,
azul. R� 30.000,00. Tr: 371-
7398 cl Eduardo.

VIDEOGAME - vende-se, 2

controles, 10 jogos, ou troca
se por parabólica. Tr: 371-
2660.

ROUPA INFANTIL - vende-se.
Tr.: 373-3787.

TECLADO - vende-se Cássio
CTK 100. R$ 150,00. Tr: 275-
3282 cl Caroline ou 275-2939

cl Inês.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

,PLANET GAME
* VENDAS tLOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

• PLAVSTATION 2

O)(BOX
° PLAVSTATION ONE
°OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VIOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAl.

P A , R I C I [-.---.-------:.--.-.para=. II PREVINA.SEelas e casats

lu..MORENO CLARO,
se Camisinha

1.83�t13�:123�OS'
.

.

--------

[ Pousada Dreiche no Ar
i com acompanhantes
j Se vor.Õ P.ttá mUlJ:Q® dn Real' em eQtQ sem eornpQIII�1 v(!flha
i conhsesr no... ",,",od. com linda, afoln""nhonl.' 24 h..

1 !lO !:4U di.erx>r.l (I.mo� �14tOt IJCM$:Í\lIJII: � auto IIf"ndfm'lJIfo.

i Tudo P'ffi ,...""'., • ,oe. ello.t•• T.mboro ol••d.mo, hOI6f.,
! 2' 00 2

.,otél. • ",.Idênflo•.

L_Z?: ? �n.:JJ]'1

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente
destravado, cl 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-
2206.

R$ 250,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64. Tr.: 371-1970.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64. R$ 100,00. Tr.:
9131-8090.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 2 controles, 3 jogos.

INATÁLIA
I
..raguá do Sul

Anuncie aqui!
371-1919

PREVINA·SE
Use Camisinha

PREVINA·SE
Use Camisinha

LOIRO· OLHOS VERDES

PREVINA-SE
Use Camisinha

Iniciante. somente para
mulheres

Anuncie aquI!
371·1919

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

CÇ)rpo escultural.
Atende hotel,

motel e residência.

9143-4305

PREVINA-SE
Use Camisinha

MARCOS

9143-7678
Das 8hs às Ilh, c Uh, à I h

Anuncie aqui!
371-1919

f i
I i

!AnunCle aqulll PREVINA·SIE

371-:1.9:1.9 I Use Camisinha
I

Lo mm" m J ...oo" o .. oo mooo.. o ,

PREVINA-SE Anuncie aquI!
Use Camisinha 37:1..1919

ESTAMOS
SELECIONANDO

Jovens de ambos os sexos,
. com ou sem experiência profissional

e 2º grau completo.

Interessados deve� comparecer:

na Rua João Marcatto, 147 - Centro·
Jaraguá do Sul

-

CONVOCAÇAO

Temos a satisfação de convoca-lo para reunião com

todas as Imobiliárias e corretores autônomos de nossa
n

cidade e região, juntamente com o diretor e chefe da

fiscalização do Creci - SC, que se realizará às 19 horas

do dia 26 de Abril de 2004, na Sala de Convenção do

Hotel San Sebastian, nesta cidade, para debater sobre
.

I
OS seguintes assuntos:

a) Autorização Exclusiva de venda;

b) Publicidade de Imóveis à venda com ou sem

autorização exclusiva, através de placas,jomais, sites,

etc;

c) Legislação e ética, voltados à classe profissional;
Cf) Rscalização.

Sem mais, queira aceitar nossas expressões sempre

renovadas de elevada estima e consideração.

Jaraguá do Sul, 16 deAbril de 2004.

Fábio André Leier

Delegado Regional do Creci

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cursoe

ai jARAGuA DO SUL -

fundir as diversas

lfiifestações contem

rJneas de artes visuais

Iproposta da SCAR

lciedade Cultura

j,cica) ao promover o

ia História da Arte,
II' aulas acontecem a

115 dias, sempre às

'Dtas-feiras, das 15h30

17h30 e das 1 9hi às

na

,

e tema

Se'AR
de Joinville).

O curso é direcionado
a profissionais interes

sados em aprimorar os

conhecimentos na história

das artes visuais. Eles terão

aprendizado em temas

como A denominação
Arte Contemporânea nas

artes visuais; A museo

grafia: sua importância na

contemporaneidade; Os'
Inoras. Professor do "moderníssimos" anos

,o, Otto Francisco de

luza destaca como

oposta o aprofun
do conh e-

da porânea. "Vamos tra

ras Ihar com os parti-

cinqüenta; A década de 60: o

estabelecimento de novas

categorias nas artes visuais;
O signo geométrico na arte

moderna e contem

porânea; e Signo conceitual
na arte moderna e

contemporânea.
O investimento é de

R$ 65,00. As inscrições
podem ser feitas na

secretaria da Scar. Outras

informações podem ser

obtidas através do
telefone (47) 275-2477.

bre t marcaram as artes

mais a partir da década

'#l", explica Otto, que
!bém leciona História
I Arte, na Univille

rm !niversidade da Região
es,

li;
1=========:;================::;:;;;::;:;-]

I. I�scola na década de 40 "

r Parabéns! A Escola Mun icipal de Ensino

rundam�ntal Renato Pradi, no bairroJaraguá Esquerdo,
r (Otnemorou neste dia 19 de abril, 62 anos de
I (Otnpromisso com a educação. Nós da APP
i Associação de Pais e Professores), direção,
loefssores, alunos e funcionários temos orgulho de
er parte desta escola.

GERAL CORREIODO POVO 7

Alexandre Boqo

Orquídeas: a beleza nas cores e formas encantou o público
Além dos agremiados,

colecionadores de Curitiba

e orquidários de Blumenau,
Garuva e Joinville também

e centralizar

pessoas. ,"Como membro
da Comissão Central

Organizadora nossa

avaliação foi excelente,
superando a estimativa de

público", declara.
Konell lembra que o

evento contou com a

participação de visitantes dos
municípios de Guaramirim,

ti ADESÃO - CERCA DE 50 ORQUIDÓFILOS AGREMIADOS A ADORI EXPUSERAM PARTE DE SUAS COLEÇÕES

]ARAGuA DO SUL - O

prefeito municipal Irineu
Pasold divulgou na tarde

de ontem o, projeto de

compra do terreno onde
\ está situada a prefeitura e

o prédio adjacente
pertencentes à empresa
marisol S.A. De acordo
com Pasold a aquisição
do prédio de 4.600

metros quadrados e de
mais 7.040 metros

.quadrados de área lateral

estão orçados em R$
8.150 milhões. O

pagamento será feito em

parcelas, sendo uma

en trada de R$ 1.7} 6
milhão e prestações de R$
200 mil reais até

dezembro de 2005, além
de um lance de R$ 2.274

milhões em abril de 2005.
A última prestação seria

paga em janeiro de 2006
no valor de R$ 100 mil.

"Contratamos uma

equipe técnica que avaliou
o local e mostrou que a

ação da compra é viável e

se justifica", destaca
Pasold que informa que

istória da arte

Exposição deOrquídeas supera
expectativa dos organizadores

expuseram.

Segundo o secretário
de Educação, Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer,
Harildo Konell, o público
pagante foi de 3950

lrineu Pasold

SCHROEDER - De
diferentes cores, formas e

tamanhos, ,as exóticas

orquídeas atraíram um

público de mais de cinco

mil visitantes na la

Exposição de Orquídeas,
que aconteceu no último

final de semana, no

pavilhão municipal de

eventos, em Schroeder.
Realizado pela Adori

(Agremiação de Orqui- '

dofilia do Vale do Itapocu)
em parceria com a

Prefeitura Municipal de
Schroeder, Unerj e Acias

(Associação Comercial e

Industrial de Schroeder), o
evento reuniu cerca de 500

exemplares da planta,
expostas por 50 cul

tivadores associados a

Adori. \

Prefeito

ampliar

J araguá do, Sul, Timbó,
.

Pomerode, Massaranduba e

inclusive do Rio de Janeiro;
em passagem pela região.
"Schroeder está figurando
,como um município em

ascendência, pois sua

imagem está sendo vendida

de uma maneira muito

positiva com a realização de
eventos .desse porte",
exemplifica.

Parte da renda obtida
com a venda dos ingressos
será revertida .para o grupo
Amiga Solidária, de

Schroeder, e o restante irá
custear a construção da

biblioteca daAdori, destinada
a estudos dos agremiados e

de outras entidades que
tenham interesse em fazer

pesquisa sobre orquidofilia.
(CAROLINA TOMASELlI)

,

quer comprar area

administração
para

pública

&I
Prefeito mostra área a ser adquirida pelo município

inclusos mais três prédios
que se somariam aos dois

já existentes na ruaWalter

Marquardt. "Os prédios
estão em boa situação,
não, precisam de reforma,
apenas de adaptações.
Instalaremos ilhas de
trabalho a exemplo de

empresas modernas e não

terão mais paredes
separando um depar
tamento. do outro, até

mesmo para que, o

próprio contribuinte ao

todas as secretarias
estariam centralizadas no

prédio da prefeitura que
hoje d�tém cerca de 60%
das funções no prédio
administrativo, com

exceção do pátio de

máquinas da 'secretaria de
obras. "Estamos aguar
dando a aprovação da
Câmara de Vereadores

para darmos 'início ao

processo de compra",
conta Pasold.

Na compra estariam

entrar saiba o que está

acontecendo nos

departamentos. O leiaute
será melhorado para
tornar o atendimento mais

prático", destaca Pasold.
O prefeito justificou a

compra do terreno por
causa ela falta de espaço
hoje para a realização dos
t�abalhos. O prédio,
alugado desde 1997, tem
um custo mensal de R$ 62

mil; pagos à empresa
Marisol, detentora do
imóvel. Com a aquisição
do terreno e dos prédios
as secretarias de saúde, de
cultura, esporte e lazer e o

Arquivo Histórico pas
sarão para a sede
administrativa. A creche
Carla Andrei Emmen
doerfer loca-lizada junto a

prefeitura, que também

paga aluguel, estará

incluída na negociação do ,

imóvel. "Acreditamos ser

este um bom negócio e

esperamos por uma

posição da Câmara de

Vereadores", finaliza o

p refei to. (CEllCE GIRARDI)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BIG BOWLlING
Nesta sexta-feira, dia 30

apresentação do grupo
Beleza Pura, no Big
Bowlling.

FESTA
No sábado dia 1/5, vai
rolar o Núcleo, com DJs

Sandrinho e Sarchas e

outros animando a festa.

Local: Kartódromo
Internacional de

Joinville.

LADIES FIRST
Será neste sábado, no
Jack Bier, em Barra

Velha, Ladies First. Até
1 hora entram somente

elas, pois terá um show
com clube das mulheres.

Ingressos antecipados a

R$ 10,00 no Auto Posto

Aguiar. Realização
Rutana (Joinville).

FECARROZ
De 30 de abril a 9 de

maio acontece a 9a

Fecarroz, em
M assaránduba. E a

principal atração da

festa é a apresentação da

dupla Marlon e Maicon

no dia 1/5 a partirdas 22

horas. Não percam!

BALADA
Vem aí dia 21/5, Only
Friends (Versão nas

Alturas) não fique de

fora desta balada entre

amigos. Animação DJ

Antonye convidados.

Local: Clube Acarai.

Adquira seu convite

especial a partir 3/5 na

Loja Arremate.

CENTERSOM

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

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

• Dona Hilda Baumann completa 86 anos no dia l/S.
Elfi e Angélica desejam felicidades e que Deus lhe
traga muitas bênçãos

• Dia 23 Francine Suelen Junkes
completou 17 anos. Parabéns dos pais e

o irmão Maicon

• Comemorou aniversário neste último.
domingo dia 25 Heloise Nort. A

recepção para familiares e amigos foi
em sua residência

• Aniversariou dia 21 a querida Renilda Drager (Dinha).
Parabéns e sucesso da afilhada Lílian e demais
familiares

• No dia 24 foi um dia especial para o casal Walter
e Elfi Scheuer, pois comemoraram 50 anos de
união. Felicidades, saúde e paz é o que deseja os

filhos, netos e bisnetos
--------------------�----f

• Rogério Krawulski esteve de aniversário
dia 22. A família deseja sucesso, saúde e

felicidades em sua vida

• Colou grau, em Administração, dia 16,
pela Uner,j Marcos Siewerdt. A esposa
Rose deseja sucesso e felicidades

• Ora. Márcia Vieira passou 10 dias, em férias em

Buenos Aires, em companhia de seu filho
Leonardo

Ceoni Silva
Milton Natali
Heloisa Nort
Irrnqard Bartel Winter
Anderson Rosa Gervásio
Lucas Jacoby de Oliveira
Christhopher Weinfurter
Amanda Caroline Brentano
Sérgio R icardo Rossi
Jonas Becker
Alcides Hahn
Marcos Vinícius Foppa
Danielle Hornburg de Paula

26L�
G is ene [opes
Jeane Mara Mo Bussarelo
Susana Maria S. Catafesta
Blasio Besen
Nerisa 1<0 Ávila
Michelli Marquardt
Inge Stalhe
Caroline Wortmeyer Lo Pint
Johann Bruch
H ildegard Piazera
José Eduardo Oliveira Gneidin
Angelina Medeiros
Juliano Goedert

G iovane Borcnarat
Otávio Wilpert
Rosiléia S. Laube
Arceli Dumke
lraci Zils
Sérgio Luís Bagattoli

arla Cavalneiro Gonçalves
Silva
Marise p. Do de Paula
Juarez Zangheline
Rosani Ripplinger
Lurdes Fritz
Carla Gonçalves Silva
Johny Becker
Edileusa Picolli
Francine Poffo
Tatiane Cristina Brandt

Oâenite Caraial lI7Iagall1ães
Tânia Braun
Vilmar Junkes
Olívio Andreatta
Darlon Konel
Andréia Maria Bortolini
Tadeu Hernacki
Adilson José Pinter
Norberto Emmendoerffer
José Antônio de Souza
Jerson Artur Mohr

J)!il
IKa

.

o Ro auc

Carlos Cesar Miranda
Eloisa Ribeiro
Reinaldo Richter
Annegrete Richter
Sérgio Georg
Jurací Victor Vicenzi
Eliane Esser
Jean Konell

Gus avo ertolal
lnajara Go Baier
Alidor Lueders
Guilherme Venturi
Betina Ehlert
Milton Pradi
Dr. Marcio Rene Rocha
Joelmir Davi Freiberger
Guiomar Voltolini
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CONFIRA A HISTÓRIA

Mais um trecho da atual Rua

Presidente Epitácio Pessoa. À
direita da foto vê-se a casa que
serviu para abrigar a primeira
escola pública de Jaraguá do

Sul, cuja professora foi Aurélia
Walther, na esquina com a Rua

CeI. Emílio Carlos Jourdan. À
esquerda da foto, na terceira

casa, foi instalado o município,
em 1934. A mesma serviu de

sede da prefeitura municipal
por algum tempo.

POR EUGENIO VICTOR SCHMOCKEL

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

HÁ 16 ANOS,

Em 1988, educadores discutiam o Estatuto do Magistério e

coube ao preofessor Balduino Raulino, Secretário Municipal de
Educação e presidente da União dos Dirigentes Municipais de

Educação de Santa Catarina, em Florianópolis, com colegas de
diretoria da Undime/SC, técnicos da Secretária da Educação e

Associações de professores, de um seminário promovido pelo
MEC-SC, onde se discutia o estatuto do magistério o dosmunicipios
catarinenses e brasileiros. Em Brasília Balduino tomava parte de
um encontro com representantes da Undime Nacional, onde dentre,
os assuntos figuravam uma análise das propostas da lei de diretrizes
e bases seminário nacional, comissão partidária e lançamento da

revista da Undime.
A professora Neusa Mendes Guedes, desenvolvia no Neti -

Núcleo de Estudos da Terceira Idade, da Universidade de Santa

Catarina, um interessante trabalho de reconhecimento das pessoas
idosas. A coordenação do NETI alcançava notobilidade dentro do
ensino superior, onde se localiza ,e o país tomou conhecimento
desse trabalho, que era motivo de informações mais detalhadas
para a sua extenção em outras áreas. Naquela o Pastor Eno
Beidemann de Parobé-RS comentava o sistema de aposentadoria
Como parte integrante da política social brasileira e ,que os

COnstituintes atendendo aos apelos dos aposentados, pretendiam
,

tnanter naCartaMagna, com direito permanente para a sobrevivência

digna e humana que deixaram de fazer do sistema produtivo da

Nação.

Em 2000, o Colégio Marista São Luís, de nossa cidade,
comemorava condignamente os 60 anos de presençaMarista emJaraguá
do Sul que constou-de homenagem à Vida e Obra de São Marcelino

Champagnat, com abertura dos jogos de São Marcelino Champagnat-
2000 dos alunos, no Pavolhão de Esportes do colégio.

Bolonistas jaraguaenses embarcavam para Oberthal, na Alemanha,
paraparticipar doMundial daJuventude. Lá os jovensWillianAlexandre

Dierschnabel e Joice Aparecida Pauli defendiam a seleção brasileira
de Bolão Bola 16, no Campeoato Mundial da Juventude, até 21 anos.

A delegação brasileira era chefiada pele paranaense Sílvio Krause. O

Brasil era representado por bolonistàs de Santa Catarina, Paraná, Rio
Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro.

HÁ 4 ANOS
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I COMPETiÇÃO: PRÓXIMO DESAFIO DA EQUIPE É O SUL BRASILEIRO, DIAS 8 E 9 DE MAIO

Equipe de Bicicross traz três
títulos de etapa do Brasileiro

]ARAGuA DO SUL - Seis

pilotos da equipe jara
guaense de Bicicross

disputaram, neste final de

semana, a 2a Etapa do

Campeonato Brasileiro da

modalidade, na cidade de

Rio do Sul (sq. A equipe
conseguiu três títulos, um
6° e um 7° lugar na

competição.
Guilherme Getelina

conseguiu o título na

categoria Boys 12 anos.'

Joyce Moretti (Unerj),
venceu a Elite Woman e

Jade Hillecheim foi

campeã na Girls 7/8 anos.

Além deles, participaram
da competição os atletas

Leonardo Spreddman
(Posto Marcola/Hotel
Etalan), na categoria Boys
8 anos; Germano

Witczack, Boys 12 anos e

Marcos Júnior Hilles

cheim, Boys 12 anos. O

saldo total foi de seis

troféus entre os oito
melhores do Brasil, todos

Equipe de Jaraguá exibe os troféus da competição
em categorias diferentes.

Segundo o diretor da

equipe, Valdir Moretti, o .

nível técnico da com

petição estava muito alto,
pois os melhores atletas

do Brasil estiveram

competindo.
A próxima com

petição da equipe será a

Primeira Etapa do Sul

Brasileiro de Bicicross,
dias, 8 e 9 de maio, na
cidade de Jaraguá do Sul.

Para essa competição, a

equipe conta com o apoio
da Duas Rodas. A

próxima etapa do bra
sileiro será nos dias 22 e 23

de maio, no Rio Grande

do Sul. (JUUMAR PIVATIO)

Motorista consegue evitar assalto em rodovia
CORupA Um

motorista conseguiu
evitar um assalto a seu

caminhão, com placas
de I taiópolis (SC), na

noite da última sexta- '

feira. O fato aconteceu

por volta das 21 horas,
quando ele transitava
na rodovia entre São

Bento do Sul/Corupá ..

Quando ele estava

descendo a serra, um

homem subiu na car

roceria do caminhão,
dependurou-se na

cabine e apontou um

revólver em direção
ao motorista que,
com um soco, fez

com que o assaltante

caísse. Como o veí

culo estava em baixa

velocidade, o ladrão
nada sofreu, pois ele

se levantou e fugiu do

local.
O motorista não

soube dar as caracte

rísticas do agente nem

da arma utilizada ou

se teriam mais pessoas
,envolvidas. A in

formação foi passada
para toda região, mas

o suspeito não foi

localizado. A vítima

foi e'n c arn in h a à de

legacia para registrar
o fato.

Brasileiros perdem chance de ir àAtenas no badminton
SÃO PAULO - Esporte

p�)Uco conhecido no

Brasil, o badminton
dificil-men te terá
atletas do país nas

Olimpíadas de Atenas.
N o último domingo,
Guilherme Pardo e

,

Guilherme Kumasaka,
atletas da seleção

,

brasileira per-manente
da mo-dalidade,
perderam a chance de
obter a vaga olímpica
em duplas. ,

Eles, conquistaram
.

o bronze no Cam-

peonato Pan-Ame
r i c'a n o , mas o re-,

sultado não foi
suficiente para alterar

a colocação da dupla
no. ranking interna

cional, usado como

base para a clas

sificação aos Jogos.
Pardo y Kumasaka

ocupam a 36° co

locação, e precisariam
'estar entre os 33

melhores do mundo.
O s brasileiros só
ficam com a vaga se

houver desistência de

uma duplaede outro

país ou se surgir um

convite da Federação
Internacional de Bad

minton (IBF) para
preencher possíveis
vagas remanescentes. A

vaga em aberto seria

automaticamente

ocupada pela dupla
brasileira, por critério
técnico.

Pardo, melhor

brasileiro no ranking
internacional (66a
posição) também de-,

pende d� outros para ir

aos Jogos, na categoria.
simples. Ele aguarda o

pronunciamento ofi

cial da Confederação
de Badminton do
Canadá. Caso um dos
atletas canadenses com

pontos suficientes para
a classificação em Atenas

não ocupe uma das

quinze primeiras posições
no rahking interno do

país, a confederação
poderá abrir mão da

vaga, o que abriria a

oportunidade para o

brasileiro.

Jovem enforca-se quand
familiare a. .

v
í

s i tav a

]ARAGuA DO SUL

Em visita à família, o

presidiário M.B. (24
anos), enforcou-se no

último sábado. A Polícia

Militar chegou na casa

dos familiares do rapaz,
no Loteamento Santo

Antônio por volta das

17 horas e o jovem já
estava inconsciente. O

rapaz cumpria pena no

Presídio de Jaraguá do

Sul por furto,
encontrava-se c

dispensa de sete dias p
visitar os familiares. yeI

Os Bombeir rue
Voluntários enc, MS'

nharam a vítima c nl

vida para o Pron 5:

Socorro do Hospital � iii

José, mas o rapaz n ue

resistiu e veio, a fale

logo após a chegada
PS. Inl

PM recupera carr

roubado no centr
]ARAGuA DO SUL

, Por volta das 4h30 da

manhã de domingo, a

Polícia Militar foi

informada que um Jeep
Cherokee de J araguá
do Sul foi roubado. O

fato aconteceu na rua

Epitácio Pessoa, centro
de Jaraguá.

A PM recuperou o

I carro, quando fazia a

ri
ronda pela rua Carl �ur
Oech sl ler, bairro II

da Figueira, O a

saltante viu a viatura

Polícia, abandonou

veículo e fugiu nu

matagal próximo
local, onde não f

localizado. O veícu

foi removido

delegacia, onde f

liberado.

Saretta comemora ótim

atitude
O paul is ta Flávio

Saretta classificou co

mo "boa" a estréia no

torneio de Barcelona,
na Espanha. Após três

derrotas seguidas, o

número 2 do Brasil

derrotou nesta segunda
feira .0 espanhol Sal
vador Navarro por 2

sets a 1, com parciais de

4/6,7/5 e 6/;1-, em duas

horas e 18 minutos de

partida. ,

"Fo i um jogo lu

tado. Tive uma ótima

atitude", comemorou o

brasileiro, que havia

perdido por 6/3 e 6/0
para o chileno Nicolas

Massú na primeira
rodada de Monte

Carla, há uma semana.

"Entrei em quadra com

._yontade de superar
tudo e vencer", emen�
dou 0 tenista de Ame

rrcana.

Depois de perder o

primeiro set por 4/6, o

na
, .

e s t r e:
brasileiro fe z um �

segunda patcial egu �

librada contra Navarr [

mas garantiu a vitó!

por 7/5. Quando vene

por 3/2 no terceiro se (

Saretta reclamo� de u

erro do juiz e perdeu
concentração. Aina
assim, conseguiu volt
ao jogo para fechar,
set por 6/4, ap

quebrar o saque cl

adversário.
Saretta não conhe

bem seu 'próximo a

versário, o belga Kri
tof Vliegen, gu
derrotou na primeir
rodada o austríac
Stefan Koubek por 6/
e 6/2. "O cara (Vliege
vem emhalado d

qualifying. Não conhel!
self jogo. A única calS

que sei é que ele

canhoto", afirmou- Est

ano o belga foi finalist, ,

. d
( do challenger
Barcelona.
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1d
abela

te
'

érie B1 Catarinense
to,

ias p Domingo 25/4
es, 'entus 6 x O Internacional

beir �burgo 2 x 1 Figueirense B

ica sque 1 x O Carlos Renaux

a c ncórclia 3 x 2 Operários
)roo s: Os jogos Canoinhas x Camboriuense e Real

tal � ilumenau não aconteceram por problemas nos

iz o cidios que .receberiam os jogos
fale,._---,------�-------------i
ada Quinta-Feira 29/4

noinhas x Camboriuense

Domingo 02/5
r emacional x Canoinhas

'

mboriuense x Fraiburgo
r �eirense B x Brusque

rios Renaux x Real
:arl lumenau x Concórdia
I II "

Jrerarlos x uventus
I a
-------------------�

ampeonato Municipal de
utebol Suíço Guaramirim
aça Romeu Butschardt

ULTADOS:

êira Rio 4 x 1 A + Gelada/HP Motos
li Vista 4 x 2 Bar do Zico

Irop. Friedmann 5 x O Serenata

i k� Player 2 x 1 MCM Quimica
�IJagunços 2 x O Estofados Mannes

u �o Branco O x 1 MN Automóveis

qu �uamiranga 3 x 4 Caixa d'Água
arr (ruzeiro 1 x 2 Lethugas
ór Ouve Flor 4 x 2 Misto

De 'niào 4 x 1 The Fox
se CE. Andreatta 2 x 2 Cruz Azul
u b's/Rest. Represa 5 x 2 Lanc. Titão

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO, 763 • NOVA BRASiUA
-

(47) 371.9659

I DESTAQUES: JOELSON E GRISLEI FORAM OS DESTAQUES DO JUVENTUS NA pARTIDA

Juventus dá show
BI.do

suaem
•

catarmcnse
� .

estrela na
]ARAGuA DO SUL

Duas mil. pessoas pu
deram acompanhar a

volta do Juventus às

competições estaduais de

futebol profissional. E
saíram satisfeitas do

estádio João Marcatto,
após a grande. vitória de

6 x O sobre o Inter

nacional de Lages. O

destaque foi para os

atacantes J oelson e

Grislei, q\le incomo

daram a defesa lageana
durante todo o jogo.

Logo aos quatro
minutos de jogo, após
cobrança de escan teio,
.Gaúcho - fez o primeiro
gol da equipe jaraguaense.
O' segundo gol foi aos 25
minutos, com o zagueiro
Pereira cabeceando pro
fundo do gol. A equipe
lageana tenta ir pro
ataque, com isso dá

oportunidade para as
I

jogadas de Grislei e

J oelson, que protago
nizaram o terceiro gol do
]uventus, aos 31 minutos,

Juventos supera com

quando Grislei aproveita
cruzamento de Joelson e

marca.

O famoso "três vira,
seis acaba" acabou
acontecendo. Aos 14

minutos, numa cobrança
de pênalti sofrido por

facilidade o fra co

Gaúcho, Preto fez 4 x O.

O time de Lages não

oferecia perigo à meta do

Juventus e, aos 26

minutos, Pereira apro
veita o rebote e marca o

quinto gol do Moleque
Travesso. Cássio fecha o

II

I

11

Alexandre Boqo

time do Internacional

placar, após cruzamento
de Paulo Sérgio.

O próximo desafio
da equipe é no próximo
domingo contra o rime
dos Operários Mafrenses,
em M�fra.

(JULlMAR PIVATTO)

Malwee consegue segunda vitória consecutiva na Liga
]ARAGuA DO SUL -

Depois do show de bola
do último sábado, a

Malwee dá um exemplo
de garra e determinação ao

vencer, na noite de ontem,
a equipe de São Bernardo,
pela Liga Naciorial de

Futsal. Sem Franklin e

Nuno (suspensos) e

Márcio (lesionado), a

equipe de Jaraguá dá um

passo importante na t�bel�
com essas duas vitórias

consecutivas.

A Malwee começou
muito bem a partida,
dominando todo o

primeiro tempo, com boas

jogadas, mas faltou'
, somente o gol pra com

pletar. O primeiro tempo
termina mesmo em O x O.
O .destaque foi o jogador
Xoxo, que perdeu vários

gols durante a primeira
etapa.

Alexandre Boço
Vitória de ontem traz motivação especial para jogadores

O segundo tempo
começa como terminou o

. primeiro, cO,m a Malwee

criando mais que a equipe
do São Bernardo. Até que
Falcão sofre pênalti, que ele

mesmo bate e, abre o

placar noWolfgangWeege.
Logo após o gol, o

adversário vai pra 'cima e

con�egue empatar, num
erro de marcação ·da

,

equipe jaraguaense.
Os visitantes começam

a se fechar, até que, num
chute cruzado de James,
Xande desvia e faz o

segundo da Malwee. São
Bernardo procura o gol de
empate e, num contra

ataque, comete a sexta falta.
Na cobrança de tiro livre

direto, Falcão marca o

terceiro gol da Malwee. O
. quarto gol também sai de
uma jogada de contra

ataque, quando Leco rouba
a bola, toca para Chico que
faz o quarto, dando
números finais à partida.

Com 'esse resultado, a

Malwee vai para 14 pontos
e fica entre os dez
melhores da competição.
O próximo desafio da

equipe de Jaraguá do Sul é

dia 01/05, em casa, çontra

o Palmitos, pelo Estadual.

(JuLlMAR PIVATTO)
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• CAMPEÕES: CONDOR FME E MASTER JARAGUÃ VENCERAM O TORNEIO DESTE FIM-OE-SEMANA Duas goléadas na segun
rodada doEquipes e organização aprovam

Torneio de Vôlei em Schroeder
jARAGuA DO SUL -

Muitos gols marcaram a

segunda roda1a do

Campeonato Varzeano de

Futebol, neste domingo,
em Jaràguá do Sul. A

liderança do grupo A está

com a Real Deja Imóveis,
que venceu por 1 x O o

Posto Marcolla/Bar do

Miro e ficou com quatro
pontos, um a mais que o

Atlético, que vence� o

Fagundes Têxteis pelo
mesmo placar.

N o grupo B, três

equipes dividem a

liderança com três pontos:
Depecil, ,Garibaldi e

Galvanização Batisti. Esta
última folg'ou na rodada

desse domingo. A DepeciL
venceu o Garibaldi por 2

x 1. no outro jogo do

grupo Estrella e Vila

Lenzi empataram em 4 x

4.

Independente, que v

ceu a Italy/Cl Espo
Center por 6 x 1.

A equipe da Kiferr
a única que venceu s

duas partidas na co

petição, e , neste d

mingo, aplicou u

goleada de 9 x O na 'eq
pe do Paraná Club e c

isso lidera o grupo D
Varzeano. O segun
colocado é a Metalúr�
TS, com quatro pont
que venceu a Amizad
Bola 8 por 4 x 3.

A liderança da cha
E está divida entre Sup
mercado Brandenburg
u.c. Água Verd

Consistem, com tr

pontos. O grupo F tem

Juventude em primei
lugar com três pontos
AMO Vila Lalau e L

Modas/Bazar do Ra

com um ponto, e

segundo. Ambas

chaves não disputara
jogos neste fim-d
semana.

jARAGUA DO SUL - O

Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold, de

Schroeder, recebeu neste
final 'de semana, o 10 1

Torneio Aberto de

Voleibol. Participaram,
no total, 11 equipes,
sendo seis masculinas e

cinco femininas.
As competições co

meçaram no sábado de

manhã e seguiram até o

final da tarde de

domingo. No masculino,
as seis, equipes foram

divididas em duas

chaves, onde os dois

melhores se classi

ficavam para as semi

finais e finais. O título

ficou com Condor FME,
que venceu a CME de

Massaranduba na final

por 2 sets a 1. Na disputa
pelo terceiro lugar, a

CME de Schroeder

venceu a Arsepum pelo
mesmo placar.

.

J á no feminino, as

equipes jogaram entre si

em .turno único, em

forma de pontos
corridos. As equipes da

Master Jaraguá/Elás
ticos Eing e CME de

Massaranduba empa
taram em pontos, mas,

no critério de de

sempate, o título ficou

mesmo com a equipe

,

Bom nível técnico marcou o torneio de Voleibol em Schroeder Alexandre Bogo

A Belmec empatou em

1 x 1 com o Caxias e é

líder do grupo C, com

quatro pontos, ao lado do

A coordenadora quer

que o evento torne-se

parte do calendário

esportivo da cidade. GP)

competição para futuros
torneios que irão dis

putar, até mesmo em ní

vel estadual", diz Edite.

jaragtfaen s e. A Ami

vôlei/Acarai/Posto
Marechal ficou cpm a

terceira colocação.
Segundo a coor

denadora da CME de

Schroeder, Edite Hang,
o evento superou as

expectativas da orga

nização, pois o nível

técnico, apresentado
pelas equipes foi o que
'deu brilho ao torneio.

Pegue seu

Cartão de
Acesso Grátis
na Impulso
e faça uma

semana de

AULA GRÁTIS

"Os comentários das

equipes após o evento

mostraram isso. Muitas

delas aprovei taram a

FME de Jaragu'á do Sul

promove Jogos das APPS
cimentos de ensino das

redes municipal, estadual
e particular de Jaraguá do
Sul. As inscrições estão

abertas de26/04 a 07/05,
na Fundação Municipal
de Esportes

jARAGuA DO SUL -

Pelo terceiro ano

consecutivo a Fundação
Municipal de Esportes
estará realizando os Jogos
das APPs que têm como

objetivo promover a

integração, desenvolver o
intercâmbio sócio-es

portivo e contribuir para
a preservação da saúde.

Este evento acontece

anualmente e é destinado
\

a professores, diretores,
funcionários e pais de
alunos dos estabele-
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