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DRAGA0
"

INVISIVEL
,'*Paulo Schenberg

'Certamente o leitorjá conhece oDragão daI'!floção. Todaviao leitor nuncaviu
seuPdtnóoirinão e'�:�ão é simples: de é invisível, Sorrateiro ataca sempre pelas
cos�,'semdeiXar'kstros, e exaure suas vítimas levando-as, inúmeras vezes, à

,h)orle.Falarnqs do'Di;agãodaDívida Elevivede juros. Quantomais alimentado
'fQ!.,mais cresce emais juros exigirá.

,

"

1

.�
'.A�iridjvíd1:los, empresas,municípios, estados e'países que não tomarem

'cuida9:o,cóN,sfuIs contas. Mas el1;qúanto as dívidas permanecerem dentro dos

)itpitês,q(;!mc@; de não faz mal. E como os Gremlins, aqueles monstrinhos do
�', 'filme dBSpidoerg Antes da ágUa são inofensivos e bonitinhos, depois supequn

': ,,':ocipeci:
I' "

.

';, Mas amaldademaiordesteDragão ocorre quando de atacao setorpúblico.É
, sabido que governos não produzem riquezas. Cobram tributos sobre o que é

produzido, coma finalidade de distribuir renda para a sociedade na forma de
investimentos em �l\ai�ão,'�aúde'ou criando as condições de infra-estrutura
necessárias ao des'eriyolvimento do País. O Dragão desvirtua o processo de

distribuição das riquezas ;ubvertebdo aforma de aplicação dos tributos recolhidos.
Estes sâo levados '� goda do �onstro ao invés de serem transformados em

serviços úteis à sociedade'Pioraindaquando a ração do bicho fique escassa. Para
evitar a catástrofe, 86 "esta'aogoverno aumentar ou inventarum novo de tributo,
como foio caso da,CPMf:

Infelizmente nosso País não soube tomar cuidado com seus gastos. Surgiu
adívidapúblicaque foi crescendoaté acabarpor superar todos os limites aceitáveis.
Ela começou a sair de controle nos anos 50, ao final do governoJK. Disparou
com FHC. E lá vamos n6s, trabalhando para alimentar oDragão e, no final do
mês, nada sobra em nossos bolsos.

Nossadívida já caminha para casadeum trilhão de reais,&lIpeso em relação
'aoPIB é daordem de 58%! E como se um trabalhador deixassemais demetade
de seu salário para sanar dívidas.O que sobrarnão vai dar para as despesas. Hoje
oBrasil estápagando cercadeR$160bilhões de juros,porano,deixando somente
12 billiões de reais para investimentos no ano, equivalentes amenos do que R$
80,00para cadabrasileiro.

1,

Jáperdemos duas boas oportunidades dedomar essemonstrengo.Aprimeira
por volta dos anos 70 quando crescíamos mais do que todas as economias do

planeta. Ao, invés de reduzir a dívida s6 pensamos no cresâmenhJ. Acabarem-se os

petrod61ares e, sem distribuição de renda, ficamos com ummercado de consumo
interno insuficiente para sustentaraeconomia e oBrasil quebrou.

A segunda foi quando o povo brasileiro votôu parapresidente,pela primeira,
vez desde 1961.Mal familiarizados com anovidade, votamos errado. Collornem
se deu ao trabalho de auditar a dívida, muito menos denunciá-la por ter sido
assumidaporgoverneis não deitas democraticamente. Era aúnica oportunidade
de fazer isto. Se tivesse feito, nomínimo; poderiamos ter renegociado seuvalorem .

bases mais convenientes. Daí para frente a dívida ficou consolidada, pois 'quem
paga, consente.

Chega a vez de Lula e de nomeia ummédico para cuidar da economia. O
doutor apertou o cinto do país. Em eronomês esse procedimento leva o nome de
SuperávitPrimário, uma espéciedepoupança forçadados recursosorçamentários,
para garantir ao Dragão que ele vai receber seu suplemento peri6dico de juros.
Com isso, o bicho ficou mais calmo e nosso risco desabou de uns 2 mil pontos
para algo ao redor de 500,mas parou por aí.

AplacaraDragão éograndedilernadoBrasil. Se tivéssemoso tempo correndo
anossofàvorbastariacriarboascondiçãesparaatrairnovoscapitais,fàzeraeconomia
crescer e aumentar as exportações. Com isso poderíamos ir recomprando os'

títulos emitidos, reduzindo paulatinamenteo estoque dadívida Aconteceque o
sofrido Brasil não tem ânimo e nem tempo para isso.

'

.' "

Em recenteenttevista,o empresárioPauloVeÍlitiho,hojevicepresidentedaAvipal, .

propôs o compartilhamento dos juros corri,'os organismos internacionais; o
BIRD-FMI, ao invés de emprestarem dinhei�o a fundo perdido.Assim,metade
, <;losR$160.000.000,00 seriam pagos por estas entidades internacionais, cabendo

,

'

á<:i Braffi,fpflgato restante.JáoSecretário deDesenvolvimento doRioGrandedo
. 'S�LuizRoberto Ponte, propõe que oBrasilobtenha, dosmesmos organismos
o internacionais, um aval dê seu risco, algo como um '�cubro o nsco" do Banco

.

"Mundial, que disponibilizaria cerca deU$ 200 bilhões como garantia. Qualquer
,

uma destas propostas reduziria de imediato o risco de nosso país e com ele
desabariam os juros.
É necessário que os países ricos estudem uma f6rmula compensatória para o

esforço das nações queestejam trabalhandoparaequilibrar suas economias. Com
isto, ao invés de sufocá-las para resga� seus empréstimos, eles tranqüilizariam os

credores, com urnaespécie de seguroou fiança bancária; abrindo caminho para
redução dos juros e atetomadado crescimento.
*Paulo Schenberg, engenheiro, é diretor do siteAlpha Fintec
e consultor sobre o mercado de ações.

Valorização do Idoso
r:iá que o Estatuto do

Idoso esta aípara
dargarantias e

benefícios à terceira
idade, uma das

prioridades deve ser
a liberação do

'transporte coletivo_J
J á que o Estatuto do

Idoso esta aí para dar

garantias e benefícios à

terceira' idade, uma das

prioridades deve ser a

liberação do transporte:
coletivo, pois assim com,o
crianças, jovens' e adultos, ,

eles precisam deslocar-se
para cumprir seus afazeres.

Que Guaramirim silva'
de exemplo para os

A aprovação unânime do

(projeto de lei n° 028/2004,
que modifica ,0 inciso I do

artigo 2° da Lei Muticipal
n" 1.124, de 18 de

novembro de �87, deter
minando à idade mínima de

60 anos para o passe livre

do idoso no município de

Guaramirim demonstra o

pensadas como as principi
metas a serem atingidas n

,

que se refere à qualidade d

vida da terceira idade, sej
por parte da adrninistraçi
pública, legislativo, enli

dades e pela s o ci e daé

como um todo.

O Centro de Convivê
cia da Terceira Idade o

Jaraguá do Sul e o CM

Feliz Idade de Guaramirir

são exemplos de ações qu

integram lazer, cultura

esporte e educação prom
vidas por meio de projeto,
que oportunizam a valo

.

.rização pessoal, o aurnent

da auto-estima e a conse

qüente melhoria da quall
'dade de vida.

dointeresse poder
legislativo em beneficiar

uma categoria freqüen
temente injustiçada e por
vezes esquecida: a terceira

idade.

O ônibus é, sem dúvida,
o meio de transporte mais

utilizado pelos idosos,
principalmente pela
condição financeira da

maioria, que sobrevive com

salário mínimo. Apesar da

Lei Federal determinar 65
.

anos a idade mínima para

que o transporit� coletivo

seja gratuito, nada mais

justo do que reduzir de 65

para 60 anos a idade

mínima, afinal, a terceira'

idade não COmeça aos 60?

municípios que ainda nã? I Questões igua lmeni
liberaram a passagem pata .pertincnte s como a apo
os idosos e que este ,seja Q" -sentadoria e maus trato,

•
-

,l.� �)
-, :,

--

·.i primeiro passo para qu� :,"também são temas qu

outras ações., 1 s'�j��'�:' 'necessitam com urgência o

efetivadas não : �Ó"', �,o' ,,' medidas que viabilizem

município co�o em toda' a processo, para que de fal

região. o idoso tenha o espaço qu

Saúde, habitação e lazer' merece e seja valorizad
ser

,;
como ser humano.também devem

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn�,

e. CORREIO DQbE2YQ, Diretor-presidente: Eugênio V. Schmõckel

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

.

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

. Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.

E-mails:comercial@jomalcorreiodopovo.com.br .

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP bOA.: Rua walter

Marquardt, 1.180 - CEP - 89259-700 - Cx. 19 - eE1

892,?1-970 Jaraguá do Sul se
'

graficacp@terrà.coirl.br Fax: 370-0816
Artigos para' Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Ooronel 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 sintetizar o texto e fazer as correções ortográfícas e
gramaticais necessárias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



� TERÇA-FEl RA, 4 de maio de 2004 POLÍTICA

N,OTACÕES
IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO TEBALDI
O deputado Dentinho vai acompanhar na Justiça o

processo que apura irregularidades na administração
Tebaldi, conforme a ação civil pública movida pelo
Ministério Público Estadual. A afirmação foi feita na

quarta-feira à noite, 28/4, durante a sessão que lotou a

Câmara de Vereadores e apreciou o pedido de criação
de uma comissão para processar o prefeito Tebaldi.

A maioria dos vereadores, aliados ao prefeito, rejeitou o

pedido para criar a comissão, mas a ação que o denuncia

pormau uso dos recursos públicos ainda corre naJustiça.
Agora, o prefeito vai ter que apresentar sua defesa ao

Ministério Público, o que deve ocorrer em maio.

INSTABILIDADE FISCAL

A senadora Ideli Salvatti, líder do PT, disse em Plenário

que a Medida Provisória sobre o salário mínimo, de R$
260,00, será debatida como todas as outras que são

enviadas ao Senado. Mas ela alerta que o debate deve se

pautar pela responsabilidade fiscal: "Qualquer alteração
do valor, tanto do salário rninimo quanto do salário

família, deve ser conjugada com a responsabilidade fiscal.
O compromisso do atual governo é também não gastar
mais do que arrecada, porque visa à estabilidade, ao rigor
fiscal, à segurança, ao desenvolvimento econômico e

saciar sustentável", argumenta. Ele menciona que a

oposição tem o direito de fazer a crítica ao valor

estabelecido pelo governo, mas sugere reflexões sobre
o conjunto de propostas que conduziram Lula à
Presidência.

BRDE
Amanhã, das 8h30 às 18 horas, o técnico do setor de

Relações Empresariais do BRDE (Banco Regional d�
Desenvolvimento do Extremo Sul) Vicente Zenon Farias,
estará no CEJAS prestando informações, tirando dúvidas
e orientando os associados da ACIJS.:APEVI, quanto às
linhas de financiamento (valor, garantias necessárias,
exigênciasmínimas, custo financeiro, prazo de pagamento,
carências, documentos necessários, etc.) disponibilizadas
pelo banco. As empresas associadas interessadas em

manter contato direto com o técnico deverão agendar
horário pelo fone 275-702Ó com o coordenador de

serviços, Luiz Antonio Dalri.

}MUNICí�IOS EM EMERGÊNCIA
O secretário da Articulação Nacional, Valdir Colatto,
informou na segunda-feira (3) que dos 181 municípios
catarinenses atingidos pela estiagem, granizo,
enxurradas, vendavais e pelo Catarina, 94 estão com

seus projetos completos e já entregues à Secretaria
Nacional de Defesa Civil. Com isso,' esses municípios
estão habilitados a receber os recursos para
reconstrução do Governo Federal. Outros 16

municípios estão com projetos pendentes por falta de

documentação, mas ainda nesta semana deverão

completar o processo. Com isso, serão 110 cidades
habilitadas. O trabalho da SAN está sendo feito em

apoio à diretoria de Defesa Civil do Governo do
Estado e também às secretarias de Desenvolvimento
Regional e prefeituras.

CORREIODOPOVO 3
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IDIVERGENTES: LíDERES DAS DUAS SIGLAS APRESENTARAM POSICIONAMENTOS DISTINTOS SOBRE PROJETO

Idéias contrárias não impedem
possível aliança PMDB e PT

Deputado declara que PT ficou apreensivo comPMDB

]ARAGuADO SUL-Os
posicionamentos opostos
apresentados na votação
do projeto de lei 49/
2004, realizada na quinta
feira passada, não

colocam em xeque a

possibilidade de coligação
entre o PMDB e o PT, na
avaliação do vereador

Pedro Garcia (PMDB).
Contrários com a

aprovação da compra da

estrutura destinada à

instalação do centro

administrativo do Mu

nicípio, represent�ntes do
PT no Legislativo tinham

a expectativa de conll.r
com o apoio do PMDB

no veto deste projeto,
porém foram surpreen
didos com a manifestação
favorável à aquisição.

- Os interesses do

Município, devem estar

sempre acima das
vontades políticas. Na

minha opinião, essa

votação não interfere em

nada nas conversações
sobre alianças porque
este projeto é algo bom

I

para Jaraguá do Sul, que

]ARAGuA DO SUL -

Contrário à opinião de

Pedro Garcia, o deputado
estadual Dionei Walter da,

Silva (PT) diz que o

posicionamento do

PMDB, favorável ao

projeto de lei 49/2004,
pode comprometer as

negociações' porque
mostra a divergência de '

idéias, de projetos, de
linhas de. atuação. Para o

deputado, a postura dos,

peemedebistas foi uma

Arquivo

Garçia concordou com os números apresentados no projeto
precisa de uma quinta-feira por tratar-se

edificação condizente de urna decisão impor-
para o funcionamento tante a ser definida sem

da prefeitura tempo hábil para-avaliar
argumenta Garcia. Ele os valores apresentados
acrescenta que, in i- no documento. "Apesar
cialmente, não con- de ter sido em cima da

cardava com a reali- hora, não tinha como

zação da votação na impedir a realização da

decepção" pOIS
compactuaram com o

atropelo e aprovação de

um projeto que não foi

minuciosamente avaliado
como deveria.

- :$, uma vergonha
uma cidade no porte de

Jaraguá do Sul não ter um

prédio próprio para
abrigar a administração
pública. Já foram

realizados pelo menos três
concursos voltados à

projeção di estrutura para

a municipalidade, com

premiação aos vencedores,
mas em 12 anos nada foi

feito, não tiveram

competência para tanto. A

questão em pauta agora é

a aquisição de uma

estrutura muito cara que

requer reformas para a

adaptação das secretarias.

Foi uma irresponsabilidade
permitir que um projeto
desse fosse aprovado sem

ao menos ser melhor

avaliado -, critica Dionei.

sessão. Então, fui atrás de

alguns engenheiros e

imobiliárias para avaliar se

o imóvel referido vale

realmente mais de oito

milhões, Segundo os·

números que me foram

repassados (preços
estimados dentro do

mercado imobiliário)
percebi que o valor era

coerente. Outro ponto
que levei em consideração
é a necessidade de Jaraguá
do Sul dispor de uma área

pública grande", avalia.
Garcia salienta que o

partido ainda não definiu

coligações porque aguar
da um posicionamento da
executiva estadual refe

rente à formação da

comissão que irá nomear

o diretório municipal.
"Neste final de semana

estive na festa de

Massaranduba e apro
veitei para questionar o

governador do Estado,
Luiz Henrique da Silveira,
sobre o assunto. Prova
velmente teremos uma

resposta esta semana", diz,
(FABIANE RIBAS) .

, I

Apesar desta

discordância, o deputado
diz gue as conversações
sobre alianças serão feitas
com os partidos do

governo federal, mas

demonstra o

descontentamento com a

conduta do PMDB.

"Infelizmente este

posicionamento nos

deixou apreensivos",
declara o deputado,
reticente. (PR)

Novo Conceito
em Transporte

Fone/Fax: (47) 370-8655
. alé I I,
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INFORMEITRAJETÓRIA: COMtROMETIDA COM O SABOR E QUALIDADE, A EMPRESA AMPLIOU A LINHA DE PRODUÇÃO

História Bretzke
alimentos gostosos e .de qualidade

focada,I'

e em CONSULTAS AO SPC
o número de consultas ao banco de dados SPC Brasil
cresceu cerca de 450% nos primeiros 20 dias de abril
deste ano em relação ao mesmo período do ano

passado. Foram 8.964.489 consultas do dia 1 ao dia 20
de abril de 2004, enquanto que em 2003 foram 1.624,186
até o vigésimo )lia de abril.

Já comparando a segunda dezena de abril deste ano

com a primeira, o número de consultas ao banco de
dados SPC Brasil subiu 15,4%, passando de 4.160.586,
do dia 1 ao dia 10, para4.801.466, do dia 10 ao dia 20,
O número da inadimplência acumulada até o dia 20 de
abril foi de 57.260, sendo 114:557 inclusões e 57.297
exclusões. Na primeira dezena deste mesmo mês o

número foi de 26.585, sendo 48.577 inclusões e 21.992
exclusões.

]ARAGuA DO SUL -

Desde a sua fundação, no
dia 4 de maio de 1964,
quando começou a pro
duzir açúcar de baunilha,
a Bretzke Alimentos vem

crescendo seu mix de

produtos e ampliando
linhas de produção .. Em
1982, a empresa lançou
MUKY,\ um alimento

achocolatado em pó,
responsável pela grande
visibilidade da Bretzke no

mercado nacional. MUKY
também é o carro chefe

das exportações da marca.

Depois de uma crise,
ocorrida em 2001, quando
a Brezke passou por
momentos de dificuldade

financeira, a empresa
vem se reestruturando.

Com objetivo fortale

cer a marca, a Bretzke

investiu pesado em sabor
e qualidade, aumentando
seu reconhecimento de
marca e conquistando o

desejo dos consumidores.

E, para reduzir inefi-

CARTÃO POUPANÇA DO BESC
Em evento realizado quinta-feira, no auditório da Fusesc,
em Florianópolis, a diretoria do Besc lançou oficialmente
o cartão poupança. A atividade foi prestigiada pela
superintendente substituta do INSS; Eliane Medeiros, o
presidente da Associação de Aposentados de Santa

Catarina, Francisco Nobre, e o vice-presidente da

Associação, João Alfredo Campos. O cartão poupança
é dirigido aos clientes do banco que possuem apenas

.
poupança - um universo de 270mil poupadores no estado
- e também aos 188milpensionistas do INSS que recebem
seus proventos no banco e que, a partir
de agora, podem solicitar nas agências a abertura de conta
poupança e seu credenciamento junto ao INSS para que
o crédito caia diretamente em: sua conta, que poderá ser

movimentada em qualquer agência do banco e nos

ambientes de auto-atendimento.

Divulgação
Produtos são responsáveis pela grande visibilidade daBretzke no mercado nacional e internacional

"O foco de uma empresa
se reflete no lucro. A

dispersão de energia gera
custos desnecessários",
explica Guido Jackson
Br e tz ke, presidente da

empresa. Em 40 anos de

atuação, a história de
Bretzke se confunde com

a dos próprios cola

boradores. Assim como

qualquer família que
enfrenta dificuldades, a

Bretzke passou por

qualidade, existe outra

meta dentro da empresa,
que é fortalecer o

comércio com outros

países. Hoje, a Bretzke

exporta de 12% a 15% do
faturamento e até 2006

espera-se que este número

alcance os 30% do
faturamento. Para que
estes números se tornem

realidade a empresa está

investindo em comércio

exterior. Como explica
Luis Fleck, gerente de

exportação: "Ao invés de

se querer fazer somente

exportações, onde o fator

Comércio Exterior. Isto

significa uma forte relação
com o, potenciais dis

tribuidores, um
.

�fundo entendimento

d�mercado de cada País

e uma constante busca

pela correta adminis

tração da marca".

Hoje a linha de pro
dutos da Bretzke é bem

variada, incluindo mis

turas para bol-os, cereais,
confeitos, sobremesas,
matinais e temperos.

(MARCIA BENTO)

crises, se uniu

fornecedores
aos

e

colaboradores, superou e

saiu fortalecida de todosciências, a empresa
concentrou seu mix de

produtos, cortando itens
os momentos ruins. Além

de focar a produção' em
que não eram rentáveis. alimentosgostosos de alta

700 mil contribuintes
IR em Santa Catarina

preço é praticamente a

única variável de decisão,
a Bretzke tenciona fazer

M'ais

declaram

de

entrega do Imposto de
Renda 2004, ano-base

2003, tenha passado, quem
perdeu o prazo, terá de

pagar multa. O valor
mínimo é de R$ 165,74,
mas pode chegar a 20%
sobre o imposto devido.
Para quem tem imposto a

pagar, a multa é de 1 %
sobre o valor a cada mês de
atraso até o limite de 20%.

Já para os contribuintes que
não têm imposto a pagar a
multa per'manece em R$
165,74. Segundo Bastos, os
contribuintes que entre-

garem com atraso deverão
receber as multas ,para
pagar em um prazo máximo
de 60 dias.

'

Os contribuintes que
não enviaram a declaração
até o prazo limite podem
encaminhar o documento

para a Receita via Internet.
O procedimento é o mesmo
de quem enviou no prazo
certo. É preciso baixar o

programa do IRPF 2004,
fazer o preenchimento e

enviar por meio do

]ARAGuA DO SUL -- O
número de contribuintes
catarinenses que declaram
o Imposto de Renda até o

prazo estipulado (sexta-feira
passada) superou as

expectativas da Receita
Federal. Segundo informa

ções do delegado Mário

Benjamin Bastos, mais de
700 mil pessoas cumpriram
com a responsabilidade,
embora não tenha como

saber quantos estão omissos
Com a receita. Em âmbito

nacional, as declarações
alcançaram o número de

18.774.568, considerado
recorde histórico. O
secretário da Receita
Federal, Jorge Rachid,
apresentou o balanço final
na sexta-feira, informando
que 40.408 declarações
foram efetuadas por
telefone e 18.234.159 pela
Internet.

Embora a data para

Receitanet. (FABIANE RIBAS)

Compra
2,9561
2,9200
2,9100

Venda

2,9569
3,0000

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO
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OTAS

RODEIO
Acontece nos dias 7, 8 e 9 de maio no CTG Laço
Jaraguaense o 2�o Rodeio Crio�o. Na programação estão

previstos torneio �e laçada, �eteadas, fandango c<:m
Chiquito eBordoneio, grupoMinuano e grupoMarcaçao,
apresentaçõe� artís�cas, conc.urso �e gaitas, desfile de

delegações, missa crioula e muito mais.

.CICLONE
A campanha de arrecadação de donativos aos atingidos
pelo ciclone Catarina, realizada em Jaraguá do Sul e

Schroeder, arrecadou 4.926 quilos de alimentos, 54.297
peças de roupas, 1.703 pares de calçados, 39 colchões,
104 peças de roupas de cama, 88 cobertores, 370 unidades
de enlatados, 602 peças íntimas, 30 travesseiros, 602
brinquedos e 108 toalhas de banho. A informação é do

gerente do Desenvolvimento Social, Urbano e Meio
Ambiente da Secretaria Regional de Jaraguá do Sul,
Veríssimo José Garcia. As doações foram encaminhadas
àFundaçãoNovaVida, de Florianópolis, para distribuição
aos flagelados.

PALESTRA
Profissionais ligados a empresas de transportes, atacadistas,
empresas de distribuição, representantes comerciais e

interessados em aperfeiçoar-se em logística empresarial
terão a oportunidade departicipar do curso que o Núcleo
das Transportadoras da Acijs-Apevi está organizando nos
dias-ti e 7 de maio. A palestra acontece, nos períodos
vespertino e noturno, no Centro Empresarial de Jaraguá
do Sul (Cejas), com o palestrante José Ignácio Petry. O
investimento varia conforme o número de inscrições por
empresas. O pagamento pode ser feito em duas vezes

com cheques pré-datados. Informações e inscrições com
a consultora Ione, pelo telefone (47) 275-7012 ou 275-
7005 (Osni), ou pelo e-mail: osni@acijs.com.br .

Megasena
concurso: 559

06 - 13 - 1 7 - 25 - 36 - 53

Quina
concurso: 1294

08 - 09 - 42 - 55 - 57

Lotomania
concurso: 413

09 - 11 - 14 - 1 8 - 20 -

23 - 30 - 34 - 42 - 44 45
- 46 - 64 - 71 - 76 - 77 -

•

85 - 86 - 88 - 96

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

2 Cormtioe 9:9

Loteria Federal
concurso: 03828
1 ° Premio: 48.688
2° Premio: 17.714
3° Premio: 05.923
4° Premio: 03.643

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
GERAL

alternativas seria o projeto
intitulado Flores doVale do

Itapocu, que utilizaria os

resíduos como adubo no

cultivo de flores, a exemplo
das orquídeas.

Niura também não

descarta a possibilidade da

execução do projeto

Áries -Acordou o todo vapor, carneirinho? Pois
e, o '

te vmo beleza. O astral co

Leão -Leôes gostam da grandeza: grandes

Touro - Que estranhas sensações sôo essas

coto e tão resolvido como
do é tão seguro quanto 'um

. Sentimentos não são

chegam e tomam conta. Ao
r com eles e declarar guerra,

-se. Você só tem a ganhar
com o coração.

REUNiÕES:
1i_4�'l�
4" Feira - 19h30 - ENSINO

.1M11D,,'�"'JD
PARTICIPEI

Rua: MaxWilhelm, 289
Baependi I Jaraguá do Sul - se

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

: o comunicação se

iniano, é uma boa

gulhar e ir além dos limites i
numa escala superior de
esmo e de entendimento do

Câncer -Lcr; doce lar: essa frase poderia ter

sido inventada por você, canceriano. Protegido
o você mais gosto de viver.
o Sol, sair da rotina.
uma variação de ores

o do romance. E como
e chamegos ... Porias e

o amor circular.

ISOLUÇÃO - PROPOSTA PRETENDE REDUZIR GASTOS E DAR DESTINO ADEQUADO AO LIXO

Amvali quer implantar aterro
regional para depósito do lixo

SCHROEDER - Impe
didos de depositar o lixo

nos próprios aterros

sanitários, os municípios da
microrregião vêm estu

dando propostas para
viabilizar a implantação de

um aterro regional. A

informação foi anunciada

pelo prefeito de Schroeder

e presidente da Amvali

(Associação dosMunicípios
do Vale do Itapocu),
Osvaldo Jurck.

Líderes do executivo

em parceria coom asso

ciações comerciais /Ja SDR
(Secretaria de Estado do

DesenvolvimentoRegio�
de Jaraguá do Sul têm

realizado encontros pe
riódicos para discutir a

questão.
,SegundoJurck,algumas

empresas que atuam no

segmento de destinação de

lixo domiciliar e industrial

já foram ouvidas e as

propostas estão sendo

analisadas. "O problema é

grave, mas ainda não há

Para Jurck a união de forças é fundamental para resolver a questão
Alexandre Bago

uma situação definida, até
pela dificuldade 'de
autorização dos órgãos
ambientais", diz.

A secretária de Estado

do Desenvolvimento

Regional', Niura Sandra

Demarchi dos Santos,
declara que uma das

Para onde vai o lixo?
Os municípios de Massaranduba e Schroeder foram os primeiros damicrorregião

a terem seus aterros sanitários interditados pela Fatma (Fundação doMeio Ambiente),
no início de 2003. Desde então, o lixo destes municípios tem sido depositado no

aterro de Brusque.
Em Jaraguá do Sul, as 70 toneladas de lixo produzidas diariamente também

estão sendo levadas ao aterro sanitário de Brusque desde que o aterro na Vila Lenzi

foi interditado, no final do ano passado.
Já o lixo produzido em Guaramirim, está ,sendo depositado desde março no

aterro sanitário de Mafra.

Em Corupá, o aterro sanitário do município ainda vem sendo utilizado mas,

segundo o prefeito municipal Luiz Carlos Tamanini, o prazo termina daqui há um
ano. Tamanini acrescenta que está sendo implantado um projeto para coleta 100%
seletiva e reciclagem do lixo. "A idéia é ter o mínimo possível de lixo inutilizável",
comenta.

acontecimentos sentimentos intensos, sensações
terço-feira amanheceu
tudo ampliado. Por isso,
especialmente mexido.

para você, coisas medianos
ia é superlativo, ele está a

Virgem - Mesmo você.sempre tão bem cuidado,
arrumado e ar o, tem um lado escuro, A
fero ém preciso sair de vez em

que a lua em Escorpião
ais escondidos contos da
ere lidar melhor com esse

sabe a fera não é, no

Libra - Quer sair com a turma Ligue [él Quer
fazer aquela reuniõo de negócios? ligue jó também.
Todo tipo

'-
o está favorecido, você só

preciso . Grandes alegrias
podem encontros: seja nas

finan ocê pode sair no lucro
e aumL��iiW�i�itiVO,
Escorpião: É isso aí, bicho: a lua está no seu

foz aspecto com seu regente
e testar limites, especialmente

ot
' Quem sobe não é hojequevão

ouco melhorj Normalmente,
o para as outras pessoas.
Imente aprendido a folar

CRDR (Centro de

Reciclagem e Destino de

Resíduos), planejado numa
parceria entre a Prefeitura

e a Acijs (Associação
Comercial e Industrial de

jaraguá do Sul) há cerca de
três anos. "Temos que
analisar a resolutividade e

o custo benefício do

projeto a ser implantado",
salienta.

O presidente da Acijs,
Paulo Obenaus, acrescenta
que a destinação do lixo

industrial onera custos altos

para as empresas, pro
-blema comum também no

caso do lixo doméstico.

"Estamos buscando en

tendimentos para que

prefeituras e empresas se

mobilizem seja na im

plantação deste ou de
outro projeto", afirma.

(CAROLINA TOMASELLI)

Sagitário -Correntes energéticos cruzam seu

mundo. Você, que parece que nasceu plugado em
220V, curie' Mos preste atenção: a

do apenas no exterior,
te. Elo vai mais fundo e I

! Calmo, não é ruim

ver como pode ser bom,

Capricórnio . Alguns dias são mais esquisitos
que outros, não é? Talvez o que se possa não esteja
send ro um copricomiono: energias
in inações repentinas ... Se

er alcançar belos pontos
imento. Se não souber

limo, todo bem também.

Aquório -Você faz questão de ser sempre
cristalino, translúcido. Tem explicações paro
tudo !hgAt1if.Q$J� gostos, e todos muito

perii���o��cesso de racionalização
pode e&\!i!2�;�ou�ndo um privilégio: o de

sent�elj.qi�f\quieto e fique ligado em

sua pulsação. tstá ,l'o escuta? Tum-tum, bate
coração ...

Peixes - Talvez você goste de dormir bastante e

s vespertinos e até noturnos.
omendam um esfa�o paro
lho durante o dia.-Anoile,

s, pardos ou não, tomarem
upe, você não seró o jantar
ro abraço e ser feliz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6CORREIODOPOVO TERÇA-FEIRA, 4 de maio de 2004

I PEDIDO -APRovADO POR UNANIMIDADE NA CÂMARA, PROJETO'ATENDE ANTIGA REMNDICAÇÃO DA TERCEIRA IDADE

.Idosos

GUARAMIRIM - A partir
desse mês, idosos acima de

60 anos não, terão de pagar

passagem para utilizar os

serviços de transporte
coletivo no município de

Guaramirim.

O projeto de lei n° 028/
2004, aprovado. por
unanimidade na Câmara de

Vereadores, modifica o

inciso I do artigo 2° da Lei

Municipal n° 1.124, de 18 de

novembro de 1987, de
terminando a idade mínima

de 60 anos e não mais de 65

anos para o passe livre do
idoso.

O vereador Evaldo João
Junckes, autor do projeto,
lembra que a instituição do

mesmo depende da

aprovação do prefeito
municipal, Mário Sérgio
Peixer, que tem 15 dias

contados a partir do dia 29

de abril pru;a sancionar ou

vetar o projeto.

•

acrma de 60
,..,

anos nao

Moradoras que utilizam ônibus comemoram mudança
,

César Junkes

Junckes explica que havia
grande reivindicação por

parte da terceira idade para

que o passe livre fosse

igualado ao de Jaraguá do

Sul, com idade mínima de

60 anos. "Até porque a

maioria dos idosos sobrevive

apenas com um salário

mínimo", comenta.
A presidenta do clube

Feliz Idade, Melania

Campos, afirma que a

maioria dos idosos utiliza o

ônibus como meio de

transporte para chegar ao
local dos encontros,

realizados semanalmente na

sede do clube, na Rua 28 de

Agosto. "São poucos os que
têm carro", diz.

A senhora Luzia

Truppel, 64 anos, relata que

procurou a empresa

responsável pelo transporte
coletivo para pedir
esclarecimentos sobre a

diferença da idade-mínima
para passe livre entre os

municípios de Guaramirim

e Jaraguá do Sul. "Eles

falaram gue precisavam
autorização do prefeito",
comenta.

PaJl a empregada
doméslica Nadir Kulhl a

,udança na lei tràrá grande
economia nas despesas, já
que utiliza, os ônibus

diariamente para ir ao

trabalho. "A passagem é um

, pesadelo, porque tenho que

guardar R$, 13,00 por
semana para comprar dez

passes", esclarece.
(CAROLINA TOMASEW)

,
�

Palco Giratório inicia emJS com a peça "O Terceiro Dia"

precisammais pagar passagem

JARAGuA DO SUL - Um

homem comum, sem

nenhuma explicação.'decide
abandonar a família e' ir

morar em uma canoa no

meio de um rio. Um dos
filhos permanece à espera
do pai vida afora. Essa é a

temática do espetáculo O

Terceiro Dia, do Grupo
Engenho de Teatro (PE),
que está sendo apresentado
em 16 cidades de Santa

Catarina dentro da primeira
etapa do Palco Giratório,
numa promoção do

Serviço Social do

Comércio (SESC).
Livremente inspirada no

conto A Terceira Margem
do Rio, do mineiro

Guimarães Rosa, a peça
discute a perda. É o

primeiro texto teatral de

Alexsandro Souto Maior e
tem a direção assinada por
Eron Villar. A peça será
apresentada em Jaraguá do
Sul no próximo dia 08 de

maio, no Pequeno Teatro

do Centro Cultural- SCAR

às 20h30. A cenografia é

feita de uma estrutura

metálica circular, que

possui seis hastes,
revelando por vezes uma

canoa, uma árvore ou um

labirinto. São tramas de

redes fincadas à margem
do rio.O Terceiro Dia tem

direção musical de André

Freitas, direção de arte de

Luciano Pontes e

preparação corporal de

Ivo Barreto. A criação' de
luz é de Eron Villar, com
execução de Elias ,Mouret.
Os ingressos, que custam

R$ 5,00 e R$ 2,50, podem,
ser adquiridos na unidade

do SESC Jaraguá do Sul

Mais informações pelo
telefone 371-9177.

O Palco Giratório é

uma alternativa para
intercâmbio e circulação
.rle espetáculos de artes

cerucas produzidos por

grupos ou artistas inde

pendentes e atuantes nas

mais distantes regiões do

país. Possui o objetivo de

aprox1mar o teatro do

público através de irinerância

dos espetáculos por várias
cidades do Estado. O

projeto é uma iniciativa do

SESC Nacional trazida para
o Estado através do SESC

de Santa Catarina.

FALECIMENTOS

Faleceu às 3:00 horas de 3/5 o senhor Oswald
Bahr com idade de 37 anos, deixando enlutados a a

esposa, dois filhos, sua mãe, irmãos e demais parentes
e amigos, O sepultamento será realizado hoje às 8:00,
saindo o féretro da sua residência seguindo para o

Cemitério da Barra do Rio Cerro.
Faleceu à 02:45 hora deT /5 o jovem Maycon

Tomio Boger, com idade de 20 anos, deixando
enlutados seus pais, um irmão, avós, tios, tias e demais
parentes e amigos, O sepultamento foi realizado no

dia 2/5 às 9:00, saindo o féretro da Capela Municipal
de Guaramirim seguindo após para o Cemitério

Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 7:30 horas de 30/4 o senhor Angelo
Pradi com idade de 82 anos, deixando enlutados a

esposa, três filhos, uma filha, duas noras, um gênro,
três netos e demais parentes e amigos, O sepultamento
foi realizado no dia 1/5 às 10:00, saindo o féretro da

Capela Mortuária da Vila Lenzi, seguindo para o

Cemitério do Centro.
'

"OSAMIGOSDE VERDADENUNCA SE

SEPARAM,APENAS SEGUEMCAMINHOS
DIFERENTES. ENOS CAMINHOS QUE

FORAM TRAÇADOSJUNTOS, RESTAMAS

LEMBRANÇASEDAS LEMBRANÇAS
RESTAMA SAUDADEDEESTARMOS TODOS

JUNTOSNOVAMENTE"

AMIGOS:
Analu Sabino
Wilson G. da Silva
Natali
Janaina Follmann

Guilherme Satler

Diogo Tomelin

M arcos Cardoso

Fernanda Alves

Fabiane Henk
Eder

A missa de 7° dia será realizada na Igreja Matrizde
Guaramirim no dia 8/4/2004, sexta feira às 19:30

AGRADECIMENTO

A família enlutada de JOSÉ
CASTILHO PINTO, agradece

todas as pessoas que
enviaram flores, coroas, telegramas e

que acompanharam o extinto até a

sua

última morada.

Agradecimentos especiais aos

médicos, enfermeiros e funcionários

do Hospital
e Maternidade São José.

A FAMíLIA ENLUTADA
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imóveis , veículos diversos

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

BARRA - vende-se, 'aív. c/100m2•
Rua Frida Piske Kruger, 261.

R$35.000,00. Tr.: 371-5512

CRECI 8054

Com 2.352,00m2 de área, em Garuva,

próximo ao trevo. Escritura livre.

Água - Rio das Onças.
Vendo por R$ 0,03 por m2•

Fone/fax: (47) 379-1300.

ANA PAULA - vende-se, 9x10.
R$ 25.000,00, Tr.: 370-6279.

. , .

ImOVelS

BAL. CAMBORIU - vende-se ou

9
'

negocia-se, de madeira c/-
ALUGA-SE quartos 60m2, terreno 290m2, toda

mobiliados. Tr: 370-3561. murada. Tr.: 273-1774.

'm: trcomt:

A Revista4Rodas, assina embaixo.
Pesquisa de satisfação

QUATRO RODAS

ScÉNICAJ./zÉ E
CLlO AUTHENrlQUE t. o 16V

Melhore. Compras 2003
em suas CalogO" as.

BLUMENAU
322·8800

ITAJAf
348· 8460

JOINVILLE
435· 3700·

JARAGUÁ DO SUL
370·6006 51 Consórcio ReuaujiPara informações sobre preços e condições, inclusive sobre a disponibilidade de estoque, consulte a sua Concessio�ária Renault para sua região.
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'3 [)Orm$.{1��rt$)"
60 meseª pará pagar ,

15% do entrllda e IllÍldo..dlret,o,eoma.'conlltTutonr.,

TERÇA-FEIRA, 4 de maio de 2004

PRÉDIO
.Tubulação água quente
· Churrasqueirami sacada
· Opção garagem
cl dep. Privativo

• Completo sistema
de segurança

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

• Salão de festas
cl churrasqueira e bar

_ Home Theatar
• Piscina adulto e infantil .

_ Playground
• Ambientes decorados
o mobiliados

I
AI
e

OI

constru I
_JI Carnboriú Business Cantor

Rua '1101, nU 60 1.6" andar I Balneário Carnboriü se
construsotêterra.com.br

Plantão de Vendas na obra

(47) 275 3070
Diariamente das 9h as 19h.
Inclusive Sábados, Domingos e Feriados.

Buli Leopoldo Mahn�e, lado impar
Perto do Clube Beira Rio I Centro de Jataguá do SulJSC

RI
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BARRA DO SUL - vende-se, em

alv., c/102m2, c/ 3 qtos, sala,
coz., bwc, churrasq., garagem p/
2 carros, próx. da. praia. R$

26.500,00. 'Tr.: 274·8650 ou

9145·6822.

COMPRA-SE - casa próx. do

centro. R$ 50.000,00, sendo

R$ 25.000,00 em dinheiro e R$
25.000,00 em carro. Tr.: 370-

1161.

ENSEADA - vende-se, de alv.,

c/95m2, seminova, terreno de

17,5x22,5. Tr.: 9102-7311.

GUARAMIRIM - vende-se, no

centro, mista c/ 4 qtos,
garagem e demais dep., c/
escritura. R$ 28.000,00.
Tr.:371-6069.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
3 casas, sendo 2 alv. e 1 mista

c/ garagem. Tr.: 372-3277 c/
Veroni.

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

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

POMERODE - troca-se 02 casas,
terreno c/ 2.000m2, por
residência em Jaraguá. Aceito
carro no nego Tr.: 9124-3310
c/ Genival.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende
se, próx. frigorífico. Aceita-se
casa em outro localidade, ou

rreno, ou carro. R$
0.000,00. Tr.: 9118-1082.

VILA lAlAU - vende-se, em alv.,
cf 150m2 + garagem +;
dependências, c/ lote de

1600m2, em ponto comercial,
próx, Sociedade Vieirense. R$
235.000,00. Tr.: 371-9992 c/
Spézia.

VILA lAlAU - vende-se,
sobrado, bem localizado. Aceito
imóvel de menor valor. Tr.:' 371-
3132. ,

•

ALUGA-SE - quitinete, c/ água
e luz, no centro, ao lado da

Justiça Federal. Tr.: 370-0462.

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

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr:
372-3192.

COMPRA-SE - apartamento de
até R$ 40.000,00. Tr: 9122-
1830. ou 9135-5854.

PROCURA-SE - moças p/ dividir
apto, 32 andar, próx. Weg I,
quarto individual, ensolarado.

R$ 200,00. Livre de condomínio
e água. Tr.: 371-3369.

PROCURA-SE - moças p/ dividir
apto. Tr.: 9912-5909 c/
Iracema.

PROCURA-SE - moças p/ dividir
apto. Baependi, Tr.: 276-3337

c/ Eliete.

PROCURA-SE - moças pI
dividir apto. Tr.: 371-5968.

SÃO LUIZ - aluga-se, c/ 3 dorm.
Rua Francisco Hruseha, próx. ao
CAIC. Tr.: 370-2365 ou 9953-
6121 c/ Aleimar.

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creei
3476

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

Renascença + restante em

.dlnhelro, por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

VENDE-SE - c/ 2 qtos, nó
Condomínio Amizade.

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

posto Baker, t/ 375n2, c/ casa
mista toda reformada, c/ 3 qtos,
garagem e demais dep., c/
escritura. R$ 42.000,00 à

,

vista. Tr.: 9137-5573.

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

CORUPÁ - vende-se, c/
52.500m2, prôx, Seminário. R$
110.000,00. Tr.: 372-3063

após 19hs.
.

CORUPÁ - vende-se, c/
35.000m2, próx. Seminário. R$
85.000,00. Tr.:372-3063 após
19hs.

CZERNIEWICZ - vende-se,
I

c/
556m2. Tr.: 275-4118.

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

91224198 c/ Walter CRECI

9238

ITAJUBA - vende-se, p'tonto p/
construir c/ luz e águaj130mts
da praia, chão aterrado, cf.
escritura. R$ 10.000,00. Aee(j
se carro no negócio. Tr.: 370-
3423 ou 9903·7402.

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

NEREU RAMOS - vende-se, c/
353m2. Rua 707 - Maria
Madalena Lopes Sant'Ana.

R$16.500,00. Tr.: 371-5512
CRECI 8054

PiÇARRAS - OPORTUNIDADE -

5 terrenos de 400m2 cada, próx.
ao Candeias. R$ 27.000,00.
Tr.: 372-1395.

POMERODE - vende-se, c/
2000m2, c/ 2 casas de alv.
Aceita-se casa em Jaraguá e no

dinheiro até R$ 90.000,00. Tr.:
9124-3310 ou 9103-6194 c/
Genival.

RIO MOLHA - TO MALUCO.

vende-se, linda área c/
20.000m2, c/ ter. de 3.000m2,
pronto p/ construir, c/
escritura desmembrada dentro
de um eond.' ecológico e

residencial, c/ 80% de mata

nativa, secundária, frente p/

ÁGUA VERDE - vende-se, c/
.

357m2. Rua Leno Nieoluzzi,
proxirno Chopp Club.

R$26.000,00. Tr.: 371-5512
CRECI8054

BAEPENDI - vende-se, ao lado

No mês das Mães
e das Noivas

cosl"II.S .111 '"
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riacho, acesso asfaltado, próx.
Gruta. De R$ 60.000,00 por R$
35.000,00. Aceito proposta. Ver
s i t e

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

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

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

RIO DOS CEDROS - vende-se.

Preço a combinar. Tr.: 370-
4508.

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

SÃO LUIS - vende-se, c/
7729m2, Rua Carlos Tribess ..
R$75.000,00. Tr.: 371-5512
CRECI 8054

VENDE-SE - c/ 76 morgos, na

Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa c/ 3 qtos, sala, copacoz.,
lav., bwe, 2 galpões c/ engenho
de melado, c/ nascente de água.
Tratar: 273·166Q.

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

VILA LALAU - vende-se, c/
1600m2, c/ casa alv. 150m2 +

garagem e dep., em ponto
comercial, próx. Sociedade
Vieirense. R$ 235.000,00. Tr.:
371-9992 c/ Spézia.

VILA LENZI - vende-se, c/
591m2, c/ casa alv. 7'Om2 +

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

VILA LENZI - vende-se, c/
525m2. Rua Antonio Carlos

Ferreira, esquina com Rua Pe.
Horácio. R$75.000,00 Tr.: 371-
5512 CRECI 8054

VILA LENZI - vende-se, pronto
p/ construir, Rua Francisco
Piermann, lote 20. Tr.: 9992-
7862.

.

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

9122-1830

ALUGA-SE - lanchonete e

pesque-pague em Garibaldi. Tr.:
370-1454 ou 9973-3252.

ANA PAULA - vende-se,
lanchonete e sorveteria. Tr.:
370-5015 ou 9118-5474.

CENTRO - vende-se, loja,
clientela formada. Tr.: 275-
1539.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, 13xl0, c/ 6m de pé
direito, pronto p/ montar. Tr.:
9975-0208

LANCHONETE - vende-se, c/
assados de carne, clientela

pronta RL!a Getúlio Vargas, 600.
Tr.: 9992-7862.

REVISTARIA - vende-se, c/

Conveniências. Tr.: 276-0413
ou (41) 9123-2997 c/ Júlio.

CORUPÁ - vende-se, c/
62.000m2, c/ casa mista, 1

rancho c/ lagoa, cercado c/
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, c/ ±
4.800m2, c/ chalé estilo alpino,
riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr.: 372c
3235 c/ Ramos.

RIO MOLHA - To malucol ll
vendo uma linda área de
20.000 m>, dentro de um

condomínio residencial

ecológico, c/ terreno de

3.000,00m2, pronto p/
construir, com árvores

frutíferas, nativas, riacho e

nascente. Escritura
desmembrada e toda

legalizada. De R$60.000,00
por R$35.000,00 a vista, ou

financio c/ 60% de entrada e

saldo corrigido. Visite o site:

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

'

VENDE-SE - um canto do

paraíso, c/ 40.850m2, à 6km
do centro, acesso todo

TERRAPlANAGEM

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes
Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
RCJI11)edof de Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação c/ Lajotas

asfaltado, c/ toda infra
estrutura. Visite nosso site

www.sitiobarulhoda€ua.ejb.net.
Preço de ocasião p/ pgto à vista

R$187.000,OO. Aceita-se

proposta.Tr: 370-8563.

VENDE-SE - Chácara no

perímetro Urbano c/
21.200m2. Tr: 370-5015.

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

VENDE-SE - chácara no

perímetro urbano, 21.200m2,
c/ casa' de 200m2, 2 córregos
e cachoeira. Tr.: 370-5015 ou

9118-5474

empregos
CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área
externa p/ Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

ELETRICISTA - precisa-se com

experiência. Urgente. Tr.:

379-0150.

EMPREGADA - precisa-se c/
referências p/ 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 c/ Beti ou Paulo.

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

ESTAMOS
SELECIONANDO

Jovens de ambos os sexos,
com ou sem experiência

profissional
e 2º grau completo.

Interessados devem comparecer:

na Rua João Marcatto, 147 - Centro -

Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO CLASSI

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 03/05/2004

COZINHEIRO C/ EXPERIÊNCIA - (6255 EL)
ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO - (6304 EL) exp. na função'
conhecimento em inglês e que possua veículo próprio.
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) com exp. Em armazenagem de

alimentos e bebidas.

DESENHISTA / ARTE FINALISTA = (5977 EL) possuir curso de

Corei Draw, Photo Shopp e exp. Na função.
SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
COMPRADOR - (5948 M) cl experiência na função.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - (6041M)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE - (6101M) cl experiência pi
trabalhar em Schoroeder

MECÃNICO INDUSTRIAL - (6191M)
COORDENADOR DE COSTURA - (6260 M) pi trabalh�r em
Massaranduba

CONTROLE DE QUALIDADE -(6264M) pI trabalhar em

Massaranduba

CASEIROS - (6267 M) pI Jguá do Sul

MECÃNICO DE MÁQUINA DE COSTURA - (6268M) cl experiência
OP. DE MÁQUINA DE BORDAR - (6291EL) cl experiência
ESTOQUISTA - ( 6290 ES) cl exp. Em material de construção
RECEPCION!STA - (6288 M) pi oficina cl conhecimento em

vendas

OP. DE BANCADA - (6287 EL) cl exp. Mínima de 6 meses em

fresa, furadeira, etc... (,'"

AUXILIAR MECÂNICO - (6265 EL) cl conhecimento em

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

ramo .de expresso

GAR,ÇON (6249 M) - Garçom com experiência e cursos na área

EXECUTI�O DE CONTAS/ATENDIMENTO - (6203 EL)-
horário comercial, ter veículo, experiência em Mídia

IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 ES) - Confecções de

etiquetas adesivas.

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

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

(Jguá do Sul)
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6154EL)
Conhecimento em Brigadas de Incêndio (Jaraguá do Sul)
PROJETISTA (6151 M) Experiência em Auto CAD ( Corupá)
TORNEIRO MECÂNICO (6160 M) experiência comprovada
(Corupá)
REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo,
experiência em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
TÉ�NICO 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)
CHACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CIP89255-000

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

.

PRECISA-SE - de moças pi
fazer serviços domésticos e

cuidar de crianças, que possa

pernoitar, cl referência. Tr.:

9993-5433 cl Luciana.

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

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

VENDEDOR - precisa-se pi atuar
na área de produtos orgânicos,
Tr.: 376-1396.

DIARISTA - ofereço-me pi
trabalhar, cl referências. Tr.:

376-1306.

MOTORISTA - ofereço-me pi
trabalhar. Tr.: 9104-2128.

OFEREÇO-ME - pi fazer

limpezas de lotes e caixas

d'água. Tr.: 370-6719.

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

cuidar de crianças. Tr.: 373-
3787 cl Sueli ou Solange.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar,
experiência de 5 anos em

estamparia. Tr.: 373-3787.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar em
lanchonete ou restaurante como

diarista,. próx. ao centro. Tr.:

370-5491.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como dama 'de companhia,
cursando enfermagem no

período noturno, podendo

PERSONAL TRAINNER

TERÇA-FEIRA, 4 de maio de 2004

(iIDSESC
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!

Esta atividade promove uma melhoria na qualidade de vida, ummaior

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".
. u

Agende uma aula experimental, sem compromisso.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - WWW.sesc-sc.com.brI e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.b

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

Setor de Lazer: 371-8930 R. 203

pernoitar. Tr.: 9109-8853.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como representante e com

eventos e agência de modelos.
Tr.: 9102-7311.

PROCURA-SE -estág!o como

técnico têxtil. Tr: 371-

5640.

L!
veículos

ASTRA - vende-se, 00, GLS,
Sedam, compl., GNV. Tr.: 375-

2018.

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

9103-3293 cl Wagner.

CHEVETTE - vende-se, 1.6, 88,
bege. R$ 4.500,00 aceito troca.
Tr.: 8805-7722.

CHEVETTE - troca-se, 87, por
moto de trilha. Tr. 374-117 ou

9975-0117.

CHEVETTE - vende-se, 92, DL,
1.6, álcool. Aceito Corsa Hatch,
4p, a partir do ano 97. Pago

diferença a vista. Tr.: 370-1119

comI. ou 9905-5797.

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, 2'3.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tr: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

CORSA - vende-se, Super, 97,
4p. Tr.: 370-1804 ou 9602-

4226.

CORSA - vende-se, pick-up, 951
96, roda de liga leve. R$
10.500,00. r-.. 371-0451.

IPANEMA - vende-se, SL, 92,
prata, gasolina, a.q., manual,

- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidos
- Projeto fi execuçâo
(residencial. comercial. etc.)
- Roformas om gorai
- Paisagismo

370-7611 /9911-2525
Walter MarqlJordr.}44 Sl5

Jardinagem &

Paisagismo.

cf Marcos.

rodas. R$ 7.000,00_ Tr.: 275-

6354.
2.0, 9-3, excelente estadq
compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).
J;l$9,500,OO Tr' :372 :3652-G!
Alcides ou Edinéia.KADETT - vende-se, 95,

bordô, trio, I.t., d.t., rodas

esp., ótimo estado. R$
2_100,00 entro + 28x

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

KADETT - vende-se, GS, 90,

borElô met., oi teto .
.m

7.500,00, finan. até 36x. Tr.:

370-3574 pi 9123-7355 cl
Waldir.KADETT - vende-se, GSI, bordô,

Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

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

Celta 1.0 2p
.

2001 branco
Corsa. 1.0 4p 1999 branco

Patío 1.0 2p 2000 prata
Gol 1.8 2p 1997 vermelhO
Flesta 1.0 4p 2001 branco

Saveirul.8 2001 branco

<:Qrsa' piçk-lIp}.6 ,2001, branco

Cursa 2p
.

.'."', "�o •••.
'

1996 cinza

Omega GLS 2.0, compJ.(-tetO) 1994 azul
Verona 1.8 LX 4p 1994 azul

Rua Erwino Menegoúi,1530 - Vila Rau - Jaraguá do sul
oAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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MONZA - vende-se, SlE, 94,
2,0, álcool, compl. R$

8,300,00. Tr.: 9962-3664.

OMEGA - vende-se, 94, CO,
compl., 'GNV. R$ 16.000,00 ou

,troca-se por F-l000 gabinada.
Tr.: 273-0687 .

OMEGA -
.. vende-se, 94, CO,

compl. - teto, vermelho. Aceita

se troca por carro de menor

valor. R$ 16.000,00. Tr.: 276-

0687,

OPALA - vende-se, Diplomata,
86, scc. álcool, completo. R$
5,000,00. Tr: 371-3184 cf
Márcio de manhã.

.

SANTANA - vende-se, Cl, 1.8,
85, álcool. R$ 4.000,00. Tr.:

275-2522 cf Ronaldo.

HO - vende-se ou troca-se, 96,
compí., GNV. Tr.: 376-1772 ou

273-1001..

5-10 - vende-se, cabine'
dupla, 98, de luxe, GNV. R$
31.000,00. Tr.: 9962-

3664

5-10 - vende-se; cab�e dupla,
98, v6, de luxe, c��., GNV.

R$ 30.990,00. TL 9975-
4623.

VECTRA - vende-se, CD, 98,
16v. R$ 21.500,00. Tr.: 374-
1117 ou 9975-0117.

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

9979-3308.

VECTRA - vende-se, 94, GlS,
branco, compl., som, a.c., d.h.,
pneus seminovos. R$
12.500,00. Tr.: 9906-8849.

VECTRA - vende-se, GlS, 98,
cornpl., GNV. Tr.: 375-2018.

•
PÁLIO - vende-se, Fire, 02, cf
ar, 4p. Ou troca-se. Tr.: 273-
1001 ou 9125-2008.

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 cf Vanderlei.

TEMPRA - vende-se, Ouro, 92,
compl. cinza meto R$ 7.800,00
finan. Tr.: 370-3574 pi 9123-
7355 cf Waldir.

TEMPRA - vende-se, compl. R$
5.000,00 entr. e assumir finan.
Tr.: 370-6279.

TIPO - vende-se, 95, prata,
compl. R$ 8.000,00. Tr.: 370-
4508.

TIPO - vende-se, 1.6, 96, 4p,
bordô rnet., rodas esp. R$

.
9.000,00 ou finan. Tr.: 370-
3574 ou 9123-7355 cf
Waldir.

CORREIO DO POVO 5
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- Atendemos frotas e particulares I
-1i! convertedora de se

- Mais de 2 mil veículos convertidos

REGIÃO NORTE em:

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

Rio Branco, 230 - centro

GRANDE FLORIANÓPOLIS em:

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

UNO - vende-se, Smart, 01, 2p.
R$ 9.900,00 ou a partir de R$
1.500,00 entro Tr.: 370-3574

ou 9123-7355 cf Waldir.

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

cf Waldir.

UNO - vende-se,

9�,.
rance,

1,5. R$ 6.500,00 fin ,cia. Tr.:371-0465 cf Rosan la.

UNO - vende-se, Mille, 92, ft.
R$ 5.900,00. Tr.: 371-7542.

CB500 Roxa

CB450 Cinza

CB400 Vermelha

CBX 250 Twister Preta

CBX 200 Strada Vermelha

CBX 200 Strada Roxa
'"

XL 125 Vermelha

YBR 125 E Bege
.......

�OTOS

1996

1995

Titan KS Verde

Titan ES Verde

(371-1970) Titan KS Vermelha 200 I

1._....
Titan KS Vermelha 2.0.00

Compra Vende
Troca - Financia

Titan 125 Vermelha 2000

_.__......11
Titan 125 Cinza

Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
. Jaraguâ do Sul- se

BlAZER - vende-se, DLX, 99,
turbo, compl., diesel, branca.
Tr.: 273-1001 ou 9125-2007.

BlA-ZER - vende-se, 96, 2.2,
compl. GNV. Tr.: 372-2018.

ESCORT - vende-se, Gl, 84, 1.6,
álcool. Tr.: 273-0074.

F:250 - vende-se, 99, compl.
GNV. Tr.: 9985-4130.

F-l000 - vende-se, 95, prata,
GNV. R$ 22.000,00. rr.: 9973-
3232 cf Antonio.

F-4000 - vende-se, 79, MWM,
carroceria. Tr.: 9979-1437.

RANGER - vende-se, 00, cabo

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

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

VERONA - vende-se, europeu,
96, gasolina, 4p, azul. Tr.: 3,70-
5627 ou 8803-1561.

VERONA - vende-se, LX, 1.8,
94, cinza, a.q, Tr.: 370-1800 ou

8803-8997 cf Vanderlei.

VERONA - vende-se, europeu,
96, azul, 4p. Tr.: 370-5627.

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

FUSCA - vende-se, 73, 1500,
amarelá, isofilm, acento da

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

FUSCA - vende-se, 68, 1600,
vermelho. Tr.: 371-5302 ou

9962-2463.

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

GOL,,;, vende-se, 95, 1.0. R$
4.700,00+ consórcio. Tr.: 274-
8364.

GOL - vende-se, CLI, 1.6,
branco, 96, v.e., t.e., a.c. ou

troca-se por moto. Tr.: 370-

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

éI6
Freios
ri Lidut
�

/F�

FAÇA SEU TESTE
DE FLUiDO DE FREIO

GRATUiTO!

371-7398
k i k a r @ n e t u n.o . c o m . b r

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

1800 ou 8803-8997 cf isofilm, metade do IPVA 04

Vanderlei. pago. R$ 12.000,00. Tr.; 370-
4810 a tarde.

GOL - vende-se, 93, GL. R$
8.300,00. Tr.: 9953-9966 .: GOL - vende-se, 90, 1.8,

gasolina. Aceito carro de menor

vaiai. TI .. ,9975-9925.GOL - vende-se, Special,
branco, 01, 5 pneus novos,

Av_ Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



V Votorantint I finanças

Blazer 2.2 compl.
5-to
Fiesta
Corsa Pick-up 1.6
Moto CG 125 Titan KS
F-4000
Ma 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

MB 710 turbinado. cl baú
Vectra GLS compl.
GolMI .

Monza 2p
Rural4x4

Gol4p
Gol Plus 4p

00
96
97
96
01
90

·82

79

75

98

94

97

94

75

!:J9
01

prata G
branca G
vermelho G
vermelho G

prata G
cinza O

vermelho D

amarelo D

azul D

vermelho D

bordô G

vermelho G

cinza G

branca G

verde G

cinza G

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

Courier 1.3 básico

Corsa sedan 1.0, ve.te.iac.ct

Palio EDX 4p 1.0 ve,te,aq,lt,dt,cd

Kombi furgão

Tempra IE 8v, compl.

Pampa L 1.6

Gol CL 1.8

Sundown Palio

03

98

01

97

96

93

93

89

98

cinza

azul

cinza

vermelho

branca

preto

branca

bege

preta

�

$}JtE[fIl!! 370-3113
Av. Waldemar GrLibba • Jaraguá do Sul· se

CORSA WINO
IPANEMA Sl/E
ASTRA GlS
MONZA ct, CI TRIO +OH
OMEGA CO COMPl.

UNO MillE
PAlio SX 4P
PALIO WEEKENO
UNO SX

ESCORT Gl COMPL.
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA Gl 1.B. 4P

pala SEDAN
Gal GIII16V
Gal 1000 4P BV
SAVEIRO CLI 1.B
GOL LO

ClIO COMPL..1.0, asv
CLlO

FIAT Un04p
Tipo 1.64p
Uno

Tempra
Tip04pcompl.
Uno

Tipo 2p
UnoCS

Pampa
KadettGS

CHEVROLET

FIAT

FORO

VOlKSWAGEM

RENAUlT

97

96

91

92

95

01

95
92

'94

90

Bordô

Vinho

Vermelho

Cinza

Prata
Branco

Chumbo

Preto

Cinza

Bordô

PRETO 1997
AZUL 1995
CINZA 1995
AZUL 1994
VERMELHO .. 1993

BRANCO. 1991
BRANCO 2003
PRATA 1999
VERMELHO 2000

PRATA 2000
CINZA 1994
VERMELHO' 1994

PRETO
CINZA
PRATA
PRATA
BRANCO

2003
2000
2000
1997
1994

GRAFITE
BEGE

2001
OKM

Parati

Meriva

Omega

Omega

GolGIII

D-20

Palio

•. ,i,

Corsa Super 97
Corsa

Chevette

CorsaWagon
Corsa 2p
Golspecial

.•.•... ,; ·�l·
..

·

mar•.

"U"'Ô;
Gol 1.0 Power compl. 4p
Santana

Ka GL

Corsa Sedam MFI 1.0

Clio RN 1.6 16v Sedam

Clio RN 1.0

Brava SX

Clio RN 1.0

\ Ka

Escort SW

Uno ELX 4p
Mercedes C180
Goll.0i .

Corsa

Monza 'SLE com

98

91

99·

98

02

Verde
Verde

Branco

Prata

Prata

Branco 2003

Branco 2003
Prata 2002

Cinza 2002

Prata 2001

Prata 2001

Vermelho 2001

Marrom' 2000

Prata 1999

Vermelho 1998

Bordô 1996

Cinza 1995

Bege 1995

Bordô 1995

Azul 1993

R$ 9.800:00
R$ 9.100.00
R$ 5.900.00
R$ 7.900.00
R$ 9.500.00
R$10.300.00
R$ 8.000.0'0
R$ 6.500.00
R$ 7.500.00
R$ 7.600.00

R$10.000.00
R$ 5.500.00
R$14.000.00
R$11.500.00
R$13.000.00

R$ 24.500,00
R$ 26.600,00
R$ 15.500,00
R$ 23.000,00
R$ 24.500,00
R$ 17.800,00
R$ 23.500,00
R$ 17.500,00
R$ 11.800,00
R$ 15.500,00
R$ 9.300,00
R$ 29.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00
R$ 8.50000

Corsa Super 97

Fiesta

Barraca pi camping completa

1993 nc

21

Astra GL cornpl.
CorsaWind 4p
CorsaWagon GLS 1.6 compl,
Vectra GL cornpl.
Palio Young, fire, 4p, c/ cpc.
Goll.08v4p
Clio RN cornpt. -v.e.
Corsa 1.0

GolfGTI2p
Gol1.0 16v compl:

.

CorsaSedam

Fiesta 4p cl som

99

03

branca 4p, 1.0. 16v.

grafite' 1.8 compl.

.

azul GLS. compl., GNV.

azul CD-GNV

93

95

01

92

99

01

branco Plus.4p

gabinada. diesel. compl.

azul weekend, 16v, cornpl.

branco 2p, cl opcinais

verde 4P. d -.h., cl opc.

cinza a.q., d.t .• t.e., Alarme

373-0806
373-1881

(!l'azul
�\prata

'o�ata,
prata
branco

branco

vermelho

vermelho

vermelho

prata
verde

Azul

99

01

99

97

02

99

00

95

95

00

03

03

Vermelho 00 G

Prata

Azul

01

97

Palio Weekend 1.5 compl. -d.h,
Tipo 1.6. 4p compl.
Uno Mille I.t .• d.t .• a.q.

Golf 1.6 cornpl.
Gol CL 1.6 álcool

Vectta 2.0 GL compl. GNV
Astra GL 1.8 4p compl.
Corsa Wind 4p
Astra GLS 2.0 4p compl.
Astra GLS 2p. 18. eompl.
Astra GLS 2p
Veetra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6
5-10 compl.
Corsa wagon 1.6
Corsa 4p 1.6 I.t .. c.t .. a.q .. t.e.

Escort Hobby 1.0, I.t .. D.t .• a.q.
Escort SW 1.8 16v compl.
Celta 4p 1.0 I.t .• d.t .• a.q., a.c.
Fiesta 1.6 4p compl.

Vermelho 98 G

R$15.500.00

R$ 34.000.00

R$ 15.000.00

R$ 18.000,00

R$ 17.000.00

R$ 31.000.00

R$16.000.00

R$ .10.800.00

R$10.800.00

R$14.500.00

Com Ta-se carro 1.0 acima do ano 95

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

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina
Fusca 1300
Chevette DL 1.6 G

Goll.6, gasolina
Ka cornpl, 1.0
Escort Europeu 1.6 G
Santana compl. 2.0 G

Uno, 1.5, IE, álc.
Resta 4p G
Saveiro 1.6 G
Saveiro MI 1.6 GI a.c.
Escort GL A
Parati 1.8 G
voyage 1.6 A

Marajó A
Corcel li A
Courier
Clio 1.0

G

G

vw Fusca 1300

Fusca 1300

Gol1.32p .

ApoloGLS2p
VoyageLS2p
UnoCS1.32p
Premio 1.0 2p
Ranger2.8 CD
Verona LX 1.8 4p
Corsa1.04p
BlaserDLX 2.2 4p
Yamaha 125K

FIAT

FORD

GM

MOTOS

HondaCl00 Biz

IMPORTADO MercedesC 2804p
BMW3251A4p

.AAT

vw

GM

FORD

Branco

Cinza

Azul

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca
Verde
Preta

Preta

Cinza

97
95
95

01
93

98
99
01
00·
99
00
01
99
98
00
01

95
98
04
03

preto
preto
azul

cinza met.

branco
branco
branco
cinza met.
azul meto
marrommet
prata
preto
branca
prata
prata

cinza
prata
prata
prata

87
78
93
93
98
93
96
94
98
91
99
89
95
93
83
79
98
01

verde musgo
verde
bordô
cinza.mel.
branco
cinza mel.
azul
amarela
marrom mel.

pratarnet.
bordô
cinza mel.
branco
branco
vermelha
verde

G

G

G

G
A

G

G

D

G

G

GNV

G

G

G
G

1985

1981

1983 ,f .2
1992

1983

1991
1987

2002
1994

2001
1996

2001
2001

1995

ai

aj

B:

ali

ajl

ac

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

FIAT UnoELX4p
Fiorino Furgão 1.5
Uno Mille Brio

UnoCS

PrêmioCS

Palio 1.54p
F·l000F

.

Pampal.6
EscortGhia

EscortSW

EscortGLX

Fiesta 1.02p
CorsaWind

Monza GLS compl,
CorsaSuper
Fusca 1600

Gol

Gol1.6Mla.c.

VoyageCL f6

Cinia

Branco

Prata

Vermelho

Branco

Bordõ

Prata

Prata

Bordô

Azul

Vermelho

Prata

Azul

Prata

Branco

Branco

Branco

Branco

94

98

91

89

86

97

87

95

88

98

96

97

94

95

96

84

97

97

91

R$ 8.600.00

R$10.800.00
R$ 5.800.00
R$ 4.600.00
R$ 3.700,00
R411.800.00
R$17.900.00
R$ 8.800.00
R4 4.800.00

R$14.500.00
R$10.300.00
R$ 9.500.00
R$ 8.400.00
R$ 9.500.00
R$10.300.00

R$1.500.00 + 16xR$ 243.00
R$10.800.00
R$11.900.00
R$ 6.800.00

\�g, ,:J:;,
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenârio - Jaraguá do

Chevette + rodas

Tempra compl, Único dono

Logus

Escort Guarujá cornpl.

Uno 4p

Gol MI

Uno ELX 4p

Escort Hobby

FORD

GM

vw

87

97

94

92

96

97

94

94

prata

verde

cinza

bordo

prata

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2001
:0 ".2000/01
me\.

. 2000/01
. 1999

ela 1998/99
1999
1997/98

rnet, 1997/98
o 1997/98

1996

.o
'o
I

fR\ VEíCULOS
� 370-7516

ompra Vende Troca Financia
Rua Walter Marquardt, 1850 - B.rrll·do Rio Molha - Jaraguá' do Sul- Sç

Cinza 98

aminhão 7110 turbinado cf baú

Branca 97

97

Prata 95

Vermelha 94

Cinza 93

Cinza 92

Amarelo 89

Amarela 86

Prata 86

Verde 99

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramiri.m
(em frente a Rodo

ferroviária)
81

83 f ·20a 4x4 a.c., cornpl., diesel92 R$ 39.800,00
83 iz 00 f 01 f O� a partir de R$ 3.500,00
91 alio v.e., t.e.87 98 R$ 12.000,00
02 ajero 2.8 GLSB cornpl, 98 R$ 55.600,00
94 BX 200 Strada 98 R$ 4.200,0001

alio ED .c,96 97 R$ 10.000,00
01 ajero compL 95 R$ 43.000,00
01

92 R$ 6.500,00

91 R$ 6.500,00

91 R$ 16.500,00

fRONTilL
VEíCUlOS

COMPRA
VENDE
TROCA
fINANC"

311-4570/376-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI . JARAGuA DO SUL· se

ati 1.6 álcool, a.c., o.n. Branco 2001
I Special Branco 2000

rata
ntana 1.8 cornpí, Vermelho 1999
sa 4p v.e., Trava, alarme Cinza 1998

erce
ra GlS cornpt, Branco 1998
MI

Mille 2p
Vermelho 1997

inza Verde 1996
ega compL Azul 1995
pa

1994
age Gl1.8

Azul

rata ati Gl
Verde 1993

Cl
Vermelha 1990

Marrom 1988

Marrom 1988

Azul 2000

Tempra 93

F-1000 gabtnada, 86
, Escort G� 91
Santana Quantum:GLS 90

Voyage 90
'Monza 89
''''I)él Rey;Ghia:

"

. .86'
'.

,Corcei li:': 79
. Tempra 93
Escort GL 94
Monza 90
Celta 01

-Prata Pampa 1.8 94

Cinza Escort 84
Preto CG Titan 93

Vermelho CG Titan 03

Vermelha Escort GL 87

Celta 1.0 4p VH C branco 03 G Celta 4p, a.c. Prata 04

Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan preto 01 G
Corsa sedam compl, modo Novo Prata 03
Corsa Classic 'Azul 03

Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G Gol 1.6 power d.h., Trio Branco 03

I<a 1. O 2p zetéc rocan dourado 00 G Corsa sedan milênio, ac/vte Prata 02
GolGL Prata 02

Gol GIII 1.0 4p 8v branco 00 G Gol Power 16v, d.h., Trio Branco 02

Ranger 2.3 2p cf G NV preta 97 G Palio Weekend EU< cornpl, Prata 02
Fiesta Sedan cf opc. Bordô 02

Palio Ed 1.0 2p branco 97 G Parati Summer cornpl. Bordô Ol
Golf G LX 2.0 4p cinza 95 G Siena Fire c/ opc, Branco 01

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G
Scenic RT 1.6 cornpl, Cinza 01
Astra GLS cornpl, Prata 99

Omega 2.0 4p cornpl. verde 94 G Palio EX 4p trio Verde 99

Del Rey 1.8 2p G L. vermelho 90 G
Gol MI Branco 98
S-10 cabine dupla cornpl. Cinza 97

CBX 750 Wind cinza 90 G Uno EP 2p trio Azul 96

Fusca 1.3 2p bege 82 G Gol CL 1.6 Branco 91
Palio Fire 4p Branco OKm

� Rua Pref.Waldemar
Grubba, 3121
Bairro Vieiras

VEíCULOS 310-2381
Go1MI1.02p branco 01 G
VT . Shadow 600cc preta 02 G
Astra GIS Sedan cornpl. branco 00 GNV Uno Mille 1.0 IE R$ 8.300,00
Gol GIII16v 2p. branco 00 G

togus GL cornpl. 94 R$ 9.000,00Fiesta GL 1.0 4p azul 99 G
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 O Logus GL - ar 93 R$ 8.300,00
Vectra GLS compl. branco 98 .G Ka 98 R$ 10.700,00Escort 16v 4p cornpl, azul 98 G
PampaL6L branco 97 G Clarus GLX cornpl. 98 R$ 18.000,00
Parati 1.6 MI cl a.c, branco 97 G Ipanema GL cf trio 94 R$ 8.000,00GoIMI1.0 azul 97 G
Palio 1.616v compl, '

'

vermelho 97 G Uno Smart 4p 01' -R$ 11.900,00
Ranger 6cc cornpt, prata. 97 GNV 0-20 88 R$ 17.800,00Palio 1.0 4p a.c, bege 98 G
Slazer 2.2 compL branco 96 GNV Kadett SL 92 R$ 7.000,00
Omega GLS 4.1 cornpl. verde 95 G Verona cornpl, 94 R$ 9.500,00Passat 2.0 4p compl, preto 95 G
Kombi STD branca 95 G Uno cornpl. 96 R$ 10.500,00
Gol CL 1.6 prata 94 G Astra compl. 95 R$ 11.500,00Gol LO branco 94 G

Monza cornpl, GNV 94 R$ 11.000,00Gol CL 1.8 branco 93 G
10gusGL 1.8 prata 93 G Renault cornpl. 95 R$ 9.200,00.KadetSLEL8 vermelho 93 G

Palio Young 01 R$ 11.500,00Escorl 1.6L azul 93 G
Monza Classic 2p azul 91 A Escort Xr3 conv. 94 R$ 10.500,00

Gol Speclal

�••....�.
O" ;::
�i:�
C::
11,)'=
_O 11,)='Branco
"O

Verde 'CI C,I
° II,)

Cinza e e
11,)0

Vermelho'; =
Azul ·�.E
Branco p �

: ,.,,''', u,
.

Corsa wago" Super :16\,1, á.d.ilt:, d.t.
Gol 1.616�:�;;i 4p, a:�.:::::'

.•.•. ...•........ ,

o., o •• '.

UnO Mille.SX 4p, l.t,

Uno ry1iHe 4p
Renault Scenic RT 2.0

Parati 1.() 16v cornpl, 2p

99

99

98

97

95

VEICULOS

·-;oo:;:?!u�a.:;��]--�
----

2003 Doblõ EX 1.3 '

2003 Uno Mille Fi :1:)
2002/03 Palio 1.0 Flre'c/'ac (f"

.

Golf 1.6

$-10 deLuxe 2.84x4C:a�. êiuplllN
Paratl 6v Plus ::':: :)';'" , ..

": '::

CorsaWind ::i

Flesta.
Parati 16v 4p·

:,UnoMille
Corsa WagonGL$WD
Palio ED

Uno Mille IE

Vectra CD

0-20 Custom s

Rodocar
Veículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

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

VfVotot'antim I Finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

CAMINHÕES

Wl17.210 01 R$ 87.000,00 3° eixo chassi

Wl26.300 00/01 R$ 98.000,00 '

chassi

Iveco Furgão 331 O 99/99 R$ 35.000,00 turbo daly

WlL80 96/97
.
R$ 38.000;00 carroceria

JG I
VEicULOS 376-��70f{
FACA AQUI O IVIElHOR NE'GOS4re:!'?
Rua Ângelo Rubini, 777 • Barra do Rio Cerro (defronte Posto K� 7) ,

Ka 99 Prata

Azul

Verde

Bordô

Vermelha

Preto
Azui
Dourado

Bege
Azul
Branco
Cinza
Cinza

Vermelho'

Verde

Vermelha

Vermelha

Azul

311-0802
311-8281

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSI TERÇA-FEIRA, 4 de maio de 2004

GOL -.vende-se, 95, branco,
CU, 1.6, multi trava, c/ película.
R$ 8.000,00 financiado. Tr.:
370-2461 c/ Milton.

KOMBI - vende-se, 97,
envidraçada. Aceita-se troca.
Tr.: 9905-3900 c/ Marcos.

PARATI - vende-se, 885,
gasolina, c/ banco recapado.
R$ 3.500,00. Tr.: 370-8384

após 18hs.

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

VOYAGE - vende-se, 84, 1.6,
álcool, branco. Tr.: 370-1800
ou 8803-8997.

VOYAGE - vende-se, 88, 1.6,
gasolina, verde. R$ 5.300,00.
Aceita-se moto no negócio até
R$ 2.000,00. Tr.: 276-0687.

CLASSE A - vende-se, da

Mercedes, 160, ano 99, em

ótimo estado. Tr.: 9101-4214

c/ Ruy.

CllO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d. h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava p/ crianças,

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588.

rodas de liga leve. R$

21.000,�0. Tr: 370-8928.

C.IEROKEE - vende-se, 97, v8,
4 pneus novos. R$ 36.000,00.
Tr: 9962-3664.

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

PAJERO - vende-se, Sport 01,
compl. preta. Tr.: 376-1772.

PAJERO - vende-se, 97,
diesel, compl., bancos de

couro, 4x4. R$ 55.000,00.
Aceito Audi A3 na troca. Tr.:

(47) 644-5287.

RURAL -vende-se, 74, GNV. Tr.:
9962-9363.

SPORTAGE - vende-se, 95,
compl., diesel ou troca-se por
5-10. Tr.: 371-5877.

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR·

- Afinação de Motores - Recondicionamento e Limpeza de Carburadores
- Embuchamento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores
- Injeção e Check-Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool
- Serviços de freio e suspensão

-

Fone: (47) 371�3898

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 - Baependi - Jaraguá do Sul - se

..&et,e�ea44�M�" 24-15

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

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

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

elétr. R$ 4.000,00. Tr.: 9137-
2061 ou 374-1039 a tarde.

DT 200 - vende-se, 97, azul.
Ou troco por carro. Tr.: 376-
1772 ou 9905-3900.

CAMINHÃO - vende-se, diesel
Fiat, 78, branco, carroceria

aberta, graneleira c/ lona

Dpaschoal. R$ 8.300,00. Tr.:
371-9992. c/ Spézia..

BIZ - vende-se, ES, c/ partida,
vermelha, 2004. Tr.: 371-8153
ou 9122-6233.MERCEDES 2013 - vende-se,

76, c/ gabine e mecânica do 84,
cara preta. R$ 46.0QO,00. Tr.:
9602-2587 c/ Deivid.

BIZ - vende-se, 03, c/ partida,
financiada entro + 28x R$
231,41. Tr.: 9103-9362. SAARA - vende-se, 99, verde,

partida elétrica. Tr.: 374-1116

c/ Valquiria.

SAARA 350 - vende-se, 91. Tr.:
276-3002 c/ Jair.

CAMINHÃO - vende-se, GMC,
98, 130;000 km originais,
revisado. R$ 28.000,00. Aceito
troca. Tr.: 9123-1488.

CBX 150. - vende-se, 93. R$
2:600,00. Tr.: 371-7542.

SCOOTER - vende-se, 97/
98. R$ 550,00. Tr.: 8805-
7722.

CARGO - vende-se, 1618 T, 89,
caçamba. R$ 41.000,00. Tr.:

9962-3446.

CG - vende-se, 03. R$
2.000,00 entro + 17x R$
214,00. Aceita-se troca. Tr.:

370-1161.

BIZ - vende-se, 01, azul.vc /

8.700km, partida elétr., pneus
novos, toda revisada, doc. 2004
em dia, alarme. R$ 3.500,00.
rr.. 372-1528 ou 9118-895,1
c/ Gabriel.

TWISTER - vende-se, 02,
vermelha. R$ 5.500,00 + llx

CG TITAN 125 - vende-se, 02,
. R$ 209,00. Tr.: 9137-1262

doc. paga até 2005, c/ partida Vanderlei.

COMPRA-SE - F-4000, 608,
ano 80 a 86, só de particular.
Tr.: 9979-1437.

'i"N t�m��s
4éci$ÓII,�pe'6s. ;"

outros.'cHão deixe' J
ôs:oq�n,�,.fo".aiem;'
ás flécls'õ';s que

.

São suas;
.

- .

telefonia e s�gurança

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

.

.

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

.

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

Kif Portão Eletrônico + Interlone
Klt Monitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA

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

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

1

VENDAS E SERViÇOS: Rua: Onélia Horsf, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· seI ema;l:makefe/@terra.com.br· Fone/Fax: (47) 371-7001

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 1.9"
Patcn Cabte CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas o/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos ,

Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e ASSistência Técnica)
Porteiro eletrõnico coletivo
Portâo eletrônico de alto fluxo
Alarme de incéndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CAPOTA - vende-se, de fibra, pI
pick-uP corsa. Valor a combinar.

Tr.: 9101-4214 cl Ruy.

CARRETINHA - vende-se, pI
3 motos, cl rodas de liga
esportiva e pneus novos.

Documentada. R$
1.350,00. Tr.: 371-9992

cf Spézia.

COMPRA-SE - carro até R$

'110.000,00. Tr.: 9123-

7355.

RODAS - vende-se, TSW, aro

16" modelo VX1, furação
4x100, com pneu Pirelli P7000

195x45. Tratar: 372-3235 cl
Gláucia.

RODAS - vende-se, 4, de liga
leve, três pontas, cl quatro
pneus novos. Aro 13 cl 8 furos.
Tr: 371-9086 ou 9135-2230 cl
Sr. Gil,

RODAS - vende-se, jogo de

rodas, Momo 17'. R$
1.500,00. Tr.: 9953-9966.

RODA - vende-se, jogo de aro

15 de porsche. R$ 800,00.
Serve para carros fiat e

wolkswagem. Tr.: 9101-4214

cl Ruy.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cl MP3, mod ..

4650, cl controle, novo, na

caixa. R� 585,00. Tr: 376-
2206 ou 9111-9968 cl
Alexsandro.

SOM - vende-se, CO Aiwa cl
controle no volante, e 6x9 e

módulo. Tr.: 9131-2157.

SOM - vende-se, pI carro,

Kenwood, cl controle,
destacável, módulo na

caixa cl 2 sub de 10. R$
500,00. Tr.: 370-8384

após 18hs.

l6•.
r

diversos

ANTENA DE RÁDIO - vende-se, para
rádio amador, nova, sem uso, por
apenas R$ 50,00. Tr: 371-9086 ou

9135-2230 cl Sr. Gil,

ANTENA PARABÓLICA - vende-se,
cl controle, instalada. R$ 280,00.
Tr.: 9975-0045.

APARELHO DE FISIOTERAPIA -

vende-se, cl duplas placas
.

magnéticas e um jogo de bastão,
botão de freqüência e potência. R$
300,00. Tr.: 371-4284

APARELHO DE GINÁSTICA - vende

se, Orbitrec. Tr.: 9975-7214cl Mari.

BANCADA - vende-se, cl serra
circular, combinada cl tupia,
lixadeira, freza, furadeira, esmeril e
tomo. Tr.: 372-0917 ou 9131-1369

BARCO - vende-se, de 5mts, de
compensado naval. R$ 350,00. Tr.:
275-1830 ou 371-9860 cl Roger.

BICICLETA - vende-se, infantil,
masculina BMX, vermelha, ano 16.
Tr.: 372-0339 a noite.

BICICLETA - compra-se. Tr.: 9979-
5137. '

BUTIJÃO - vende-se, de gás. Tr.:

, *, Rebaixo

: * Forro
i * Acabamentos de gesso
[ * Consertos
[ * Orçamento sem compromisso
: :

k,311:&335.JJI&02:2tl'41l
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SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
"HÚ4de�4��S�deS�de��tJ.«,
;t!�, eHIM eM��""" eM4ultM des�44"�

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Gúarda de Portaria

Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

9979-5137.

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 Terrier, Pit buli,
Ooberman, todos cl pedigree e ou
contrato de garantia, desv., 1" vacina
e consulta incluso. Tr: 370-8563 ou

9103-3580.

CACHORRO - vende-se, lindo casal
de Chow Chow, semi-adolescentes,
corcaramelo, com pedigree e garanta,
carteira de saúde em dia. R$ 800,00.

CACHORRO - vende-se, filhote de

poodle toy, brancoe poodlecl2 anos
toy, preto. Tr.: 373-3787.

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

CELULAR - vende-se, Siemens
A50, 2 meses de uso cl garantia,
pré-pago, claro. R$ 180,00, Tr.:
275-2265 ou 8802-7973.CACHORRO - vende-se, filhote de

dobermann, macho. Tr.: 373-3787.
CEI,ULAR - vende-se, vivo,
motorolla. Tr.: 373-3787 cl Noeli.CACHORRO -. doa-se, cachorra

perdigueira cl dobermann de 7
meses. Tr.: 371-7341. CELULAR - vende-se, Nokia, de

CACHORRO - vende-se, boxe r
adulto. Tr.: 372-3655.

� VIDRAÇARIA
Lkd Arte Vidros

CACHORRO - compre-se filhotes de

Boxer, Pastor ou Rotweiller. Pago até
R$ 50,00. Tr.: 372-3992.

�dros, Espelhos, Bisoté, Lapidação e Polimento,

Jaleamento, Plotter de Recorte, Acessórios

CELULAR - vende-se, GSM, TIm, de
cartão; modelo A50. R$ 250,00 cl
nota fiscal, Tr.: 99014179 ou 8803-
9109 ou 276-0340.

Sistemas para
comércio e

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

Computadores
[completos.M·��'''·M ,�," "

�«'�,"""m".� ..... " ,','.w,�',.,,-_ w, .. ..w" ..... "�",, ...

•

IC
Informática

Oferta, · · ···

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

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

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

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

Promoção de. MicroS ..Usados
Vende-se
Monitores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

AMO K6 2, 400mhz,
completo. R$800,OO

(pode 'ser parcelado em 3

vezes)

Pentium 166 MMX,
completo R$500,OO

,·(pod�·ser parcelado em 3
.

.. vezEl;s).'
.

H;" )i

Av�. Getulio 'largas, 594 - SI: 2 .i.. Centro - PROX. MILlUM
1

. .... .

" U m C J I C k e m 5 U a v I d a p e 5 5 o a J e p r o f i 5 5 i on a J "

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 rnb, monitor 15"

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

som amplificada, 18Ow, placa de som

NEGOCIAMOS

QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA
li&-,'

Fone/Fax: 275-2684 - emajl�·infoclick@ibest.com.br
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualidade

T
I

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

e para a hldúslriaIECN.
CALHAS Tudo em colocação de lajotas, paralelepípedos, cokigrama.

Especializada na colocação do verdadeiro peiver, infertravado.
Temos compactador e policorte.

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

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com a

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

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELENCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDt. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidl, 279 • Centro· Joroguó do Sul· SC • Fones: 370·6448 • 275·0448 • Fax: 371·9351
FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

MÁQUINAS - vende-se, 1 tupia
superior copiadora da Invicta, 1 plaina
desengrossa de 4OOml. R$ 4.200,00
(as duas). Tr.: 9132-4454.

iCom: de Peças Antonio!
[feDaM
1'Bºçªª�itg)
[ºrªg'hh;ªJ�ê��ª1

R$ 750,00. Tr.: 9975{)208. ROLLER - vende-sé nº 36/37, azul.
R$ 30,00. Tr: 371-7398 cl
Eduardo.

cartão. Tr.: 371-5302 ou 9962·
2463. FAÇA SUA FESTA COM N'S:

,

(Henrique e (Hel'�kscl1COMPUTADOR,.. vende-se, AM
Duron 1.4, 128mb, monitor 15', c/
CDR e impressora LX300 matricial,
seminovo. R$ 2.300,00, Ou troca
se pormoto. Tr.: 9967-4608.

CELULAR - vende-se, Samsung
VoicerVision (olho azul), prata, na
garantia, nota fiscal, pré-pego, Vivo.
R$ 500,00 faço emcondições. Tr.:
9103-9362

ROUPAS - vende-se, o/ ginástica.
Tr.: 371·7607. Aparelhagem de som eílumínação

ileta: seouendaís de canhões
zes coloridos, .globos. rniiQujn�
",

de.Iumaça.e muito mais.

MÁQUINA - compra-se, 'de fazer

fraldas, usada. Tr.: 9902-4818.
ROUPA INFANTIL - vende-se. Tr.:

373-3787.MÁQUINA - vende-se, de lavar roupa,
tanquinho. R$ 80,00. Tr.: 275D938
comI. ou 9T57-4424Cj Karine.
MÁQUINA vende-se, de corte,

m�a Rara' ite (diSCO). Tr.: 372·,
03'anoite.

. .

; Fone: 370-2764
'

iCei.: 9104-2070/9957-6099:
t��: .. ��.���.. �.�_u�.�.�,.�.�_�.� .. r-�.f)_�?.�.� ... s.<::_�.��_��,j

CONJUNTOS SOCIAIS - vende-se,'
Oxford, pI lojista e particulares,
ótimos preços. Tr.: 371-7606.

CELULAR - vende-se, Motorolla

C210, pré-pago, cj nota fiscal e

acessórios, 3 meses de uso. R$
150,00. Tr.: 9142·2108 ou 371-
0495 cl Valdecir.

Henrloue: 371-4335 /9116-3391

Heryksen: 370-1942
SOM - vende-se, da Philips, 2000w,
cl 1 gaveta,cl 3 cds, 10 meses de
uso. R$ 500,00 ou R$ 300,00 entro

+ 2x R$100,00. Tr.: 276-1121 cl
Anderson.

CONSÓRCIO - vende-se, da

Rodobens, carta de crédito no valor

R$103.000,00cj 26 prest, Pagas.
Tr.: 9102·5529.

TRAILLER - vende-se todo equipada
para lanches e cachorro quente, bom
ponto e clientela formada, venda por
motivo de mudança. Terreno cl
700.00m2, aluguel barato. R$
6.000,00. Tr: 371-9086 ou 913:;'
2230 cl Sr. Gil.

máq. de crepe, assadeirapiespetinho
e brindes. R$ 2.000,00. Aceita-se
proposta de pgto, Tr.: 9975·1416
ou 635-5405 cl Alex.

CELULAR - vende-se, Sansung cl
flip, de cartão. R$ 70,00. Tr.: 9115-
2105.

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

SOM - vende-se, cl CD e DVD,
z.zoow R$ 500,00. Tr.: 370-6719
cl Carlos e Gilmar.

CONTRA-BAIXO - vende-seGolden,
em ótimo estado, cormadeira, com
case e alça. Tratar: 370-1801

ESTEIRA - compra-se, elétrica. Tr.:
376-1903 cl Silvana.

CENTRíFUGA - vende-se, marca
Wanke. R$130,00. Tr.: 275-0938
comI. ou 9957-4424 cl Karine.

MÁQUINA - vende-se, de lavar roupa.
r-. 9979-5137.

SUGAR - vende-se, pi fogão de 6

bocas, seminovo, bege. R$ 80,00 ..

Tr.: 372-1593.
DOAÇÃO - aceita-se de roupas pI
menino de 10 anos. Tr.: 274+8620

c/Claudete.

TROCA-SE - duas máq. de escrever

+ uma bicicleta pequena por um

videogame play station cl CD, Ou

vende-se. Tr.: 372·3277 cj Veroni.
I

FORNO ELÉTRICO - vende-se,
Hscher. Tr.: 373-3787.COFRE - vende-se ou troca-se por

fax. Tr.: 274-8563.
MESA - vende-se,cj 6 cadeiras, Tr.:
9979-5137, TECLADO -v.ende-se, Cássio 770.

R$500,00. Tr.: 9975{)045.
FREEZER - vende-se, 310, Brastemp.
R$ 350,00. Tr.: 376-1306.

DOAÇÃO - aceita-se, de móveis. Tr.:
9104-2128.COLEÇÃO - vende-se, cl 1200

cartões, sendo 60 importados.
Aceita-se troca por aparelho de som
pi carro ou no valor de R$ 500,00.
Tr.: 371-0465.

MICROSISTEM - vende-se, novo,

cl CD e DVD, 2.200W. R$ 600,00.
Tr.: 370-6719.

TV - compra-se, 20', em perfeito
estado."Tr.: 9991-2356.TECLADO-vende-se, Yamaha ESR

310. Tr.: 379-1402.
FREEZER - vende-se, Consul

2301ts, cj 4 gavetas, seri1inovo. R$
350,00. Tr.: 372-1593.

OVO - vende-se, Sony, na caixa + 10
dvd's de filmes e shows. R$ 400,00,
Tr.: 370-6360 cj Everton.

VENDE-SE - carrinho de bebê,
cadeirinha p/ carro e cadeirinha pi
cozinha (bebê). Todos por R$150,OO.
Tr.: 370-9787 a noite.

TELEMENSAGEM - vende-se, kit
compl., cl aparelho telefõnico

adaptado cl 2 cabos e CD de

mensagens variadas. Tr.: 99628198

cl Anderson.

MOTOR - vende-se, de centrífuga.
Tr.: 373-3787.GALPÃO - vende-se, pré-moldado,

13x10, ti 6m de pé direito, pronto
pImontar. Tr.: 9975{)208

COMPUTADOR - vende-se, K6
2500 H10, 10giga, 64 mega,
monitor 15', CD roam LG, fax moden.

EQUIPAMENTOS - vende-se, kit
completo p/ lanchonete, mini buffet,
prensa e chapa, refrigeradorexpositor,

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

VESTIDO - vende-se, de prenda,
GELADEIRA - vende-se, biplex. Tr.:
9979-5137.

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

GELADEIRA - compra-se, usadas,
pago até R$l\OO,oo. Tr.: 373-1949.
JANELAS - vende-se, duas, de

alumínío..cl caixilho e vidro, cl
1,00alt x 1,5Iarg., semi-novas.

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

PALMEIRAS - vende-se, mudas de
palmeiras real. Tr:: 370-2461.

PANELAS -vende-se,jogo de panelas
de vidro, 5 peças, marca Visiono Tr.:
9901-41790u8803-91090u276-
0340.

(47) 276·3302275-3114 LACRE - vende-se, de latinha. Tr.:
2748620. Rua 25 de Julho, 662 • Vila Nova· Jaraguá do Sul· se

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

R: ,JosÉ TEODORO RIBEIRO, N° S4[J - tLHA DA FIGUEIRA

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 .

Centro - Jaraguá do Sul - se 9107-4525Tratar:
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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\\.?' . ",iW. VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAI:.

I,.
• pLAYSTATION 2 VENDEMOS E ALUGAMOS
'xeo�

,

'. ,
t TODA A LINHA DE ,

• PLAYSTATION ONE ',' .' .' VíDEO GAMES CDS
• OREAMCAST '.'. ," ,

•

• NINTENOO 64
.

...'
. 'E ACESSORIOS EM GERAL.

'GAMEBOYCOlOR F . 376 2206, GAME BOY AOVAI'ICE One.' -

• NIN,fENOO GAME CUBe hÓ(!,iotleatendimlfl!o: Sl9undal sl9l111dadas IV!JO ás 22:00

Rua: Bertha Weegue ;1081· Barra· Jara uá do Sul· E·mail Iª!)�� ªme@!b��!,çºm,br

verde. Tr: 371-5270 noite ou. 371·

5042coml.

VESTIDO - vende-se, de prenda.
verde musgo cl bege + armação e

bombachinha. R$150,OO. Tr.: 273-
1613 ou 9135-1723.

VESTIDO - vende-se, 2 vestidos de

prenda, manequim 36/38. Valor a
combina.Tr.:371-1867CXJ91180256.

VESTIDO - aluga-se, de noivas. Tr.:
37Q.2076 cl Dagrid,

VESTIDO - vende-se, de prenda,
verde cl bordado vermelho. R$
50,00. Tr.: 276-0316.

PRECE MILAGROSA PARA
PROSPERIDADE

Oh! Criador do mundo, Tu que disseste: pedi e
recebereis, em vossa glória nas alturas, ouvi as

preces e os meus pedidos. Pai amado, que por Vossa
vontade eu obtenha a graça que tanto almejo.
(Pedir a graça)
Que eu seja atendido nas minhas necessidades e

desde já agradeço a bondade do Senhormeus Deus.

-Citar essa prece de manhã, 7 vezes, acompanhada
do salmo 22 (Hebr. 23) e o Pai Nosso.

Publicar rio 3º dia.

«:;-(1(:e «(fo'J)(J-
;

e Distribuidora de Cosméticos:

Fone: 371-6110
9905-2653

VI 'iA
PAIUo1ÁCiA oe MA.N1liüL-\ÇÂO

Fone: 275-t4S0
I

Av, �br. D.o,10w ,I" FO,."ecil. 4')1
Si,J.l 01 . Cent-r(� . Ji..r�l�'w.i do Sul
�----------��.

. ..' ::::; :,:( -

..
:. ':"-' :

.:
..

:: . ::>;�.:'
.

,;-: .

AQUI!
,!171-l919

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

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

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

'
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ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
do Sul- SC.
Juiz (a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieria Peres

Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
EDITAL DE CITAÇÃO - MONITÓRIA - COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
Espécie e Número do Processo: Ação Monitória, 036.02.005112-9
Autor:' Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda.
Réu: Ênio Padilha

.

Citando(a)(s): Autor: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda., com endereço à Rua

Walter Marquardt. 1180 - CEP 89250-000 - Jaraguá do Sul - SC
Réu: Ênio Padilha, com endereço à Rua Levinus Krause, 670 - CEP 89250-000-

Jaraguá do Sul - SC

Valor do Débito / Descrição do(s) Bem(ns): R$ 10.257,75. Data do Cálculo:

28/08/2002.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente
em local incerto ou não sabido fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para efetuar(em)
o pagamento do montante exigido ou a entrega da coisa reclamada ou

oferecer(em) embargos, em 15 (quinze) dias, contados do.transcurso do prazo
deste edital. Em caso de cumprimento ficará o réu isento do pagamento de

custas e honorários advocatícios (art. 1.102-c, parágrafo 1º, do CPC).
ADVERTÊNCIA: Não sendo oferecidos os embargos no prazo marcado constiruir
se-á de pleno direito, o título executivo juciail (art. 1.102-c, do CPC), convertendo
se o mandado judicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma

prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. E, para que chegue ao

conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital. o

qual será .afixado no local de costume e publicado na forma da lei.

Comarca de Jaraguá do Sul (SC), 22 de março de 2004.

Quitéria Tamanini Vieira Peres
Juíza de Direito

I
.

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

--

SAUDE & INFORMA

,..,

ATENÇAO
Revele o seu futuro

através da alta
evidência.

Trago a pessoa
amada de 7 a 12

hora�.Atendime oa

distân a. t1
Ligue de qualquer
lugar do Brasil,
Fone (18) 3623-

.1958.

Bursite
DESCRiÇÃO
A bursa é preenchida por um fluido que serve como amortecedor. Ela faz com que tendões e ossos não raspem

. entre sei. As bursas são encontradas em locais como ombros, quadril, tornozelo ou joelho. Bursite ocorre

quando o líquido que preenche a bursa está inflamado. Usualmente isto ocorre quando uma bursa ou tendão é
utilizado em demasia.
CAUSAS
Bursite é causada quando a bursa de uma articulação, tendão ou osso torna- se inflamada, devido uso

excessivo desta. As vezes trauma em uma bursa irá causar bursite. Este local pote tornar- se infectado,
embora não seja comum. O alongamento e aquecimento do local antes de uma atividade física pode prevenir
bursite.
SINTOMAS
Bursite causa dor em torno da lesão, Isto causa dificuldade para movimentação desta parte do corpo. As vezes
a bursa se enche de mais fluido quando inflamada, que causa edema local e limitação de movimento. Febre

pode ocorrer, e isto indica outro problema, como infecção da articulação ou pele.
DIAGNÓSTICOS
O diagnóstico é feito através de UI1l exame físico e história da lesão. A bursa acometida estará dolorida quando
pressionada ou movimentada. Ocasionalmente haverá vermelhidão e calor local.
Raio X não é geralmente realizado, a não ser que se suspeite de uma infecçãó no local. Caso seja. uma agulha
é utilizada para puncionar líquido intra'articular. __
TRATAMENTOS
Podemos utilizar anti inflamatório não hormonal por via oral. Caso não tenha efeito, podemos utilizar injeções
de esteróides, como cortisona, que provocaram um alívio imediato da dor, Após alguns dias, os esteróides
irão acalmar o processo inflamatório, aliviando a dor e melhorando a motilidade do membro.

,

Algumas pessoas não podem utilizar anti inflamatório uma vez que irritam o estômago, podendo provocar até.
uma úlcera gástrica.
As injeções normalmente são bem toleradas, mas não devem ser administradas em indivíduos alérgicos a

esteróides. Pessoas com distúrbio de coagulação devem conversar com seu médico antes da administração
do medicamento.

Saiba emagrecer sem

parar de comer.

Conh�a o programa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
InforMações: 9971-1814

- GINECOLOGIA -

s Ç}alaJl'i I'
. CRM/Se 1242 . TEGO 030/79

..

HabllJução SOBRAelL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guillrcruw �VCCSI.', 51) .. SI. ,:06

Fone: 370-1705
"SV11lil11'@Jleh.mo.aml.bf: /l1mguli do Sul

��;��
;,:ii$:t,mlita/t!�":)l((I/MllúI<Y

\,215�3387
R: Reinoldo R�áu, 289 - SI. 01
Centro. Jaraguá do Sul - SC
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.. Divulgação
Última edição do Passeio Ecológico teve 120 participantes

Marcado para 8 demaio o

4° Passeio Ecológico
GUARAMIRIM - Adeptos

das modalidades de canoa

ecaiaque estão convidados'
a participar da quarta edição
do Passeio Ecológico pelo
Rio Itapocu, que acontecerá
no dia 8 de maio, com
largada às 13 hora�, na

represa de Guaramirim.
Realizado pela pre

feitura de Guaramirim,
através da Secretaria de

Esportes, Lazer e Pro

moções de Eventos, o

passeio irá percorrer cerca
25 quilômetros até o

Ribeirão do Salto, na divisa
com Araquari. ,

Segundo o ex-secretário
de Esportes, Luis Antônio
Chiodini, o objetivo do
evento é reunir os pra
ticantes do esporte e

chamar a atenção para a

degradação ambiental no

principal rio da micror

r�ão. Haverá distribuição
de material para coleta de
lixo no leito do rio. "Cada
barco ganhará quatro sacos

de lixo para fazer a

limpeza", afirma.
Chiodini acrescenta

que as outras edições
tiveram participantes de

Joinville, Jaraguá do Sul,
Schroeder e Massa

randuba, além de Gua

ramirim, que representa
70% dos inscritos. "Na

primeira edição reunimos
12 canoístas, no ano

passado foram 120 e neste

ano esperamos 200 parti
cipantes", destaca.

Para garantir a se"

gurança, o secretário
informa que serão dispo
nibilizados três pontos de

apoio para resgate dos

participantes que não

conseguirem concluir o

passeio, que também
conta com o apoio do

Corpo de Bombeiros
Voluntários de Gua

ramirim. Ao término do

evento, que será realizado
mesmo com chuva, será

servida uma feijoada.

Grupo Marista participa de
Encontro de Teatro

o grupo de teatro PATOTA PRESTÍGIO do

Colégio Marista São Luís, participou do 2° Festival
Intermarista de Teatro, o Encena Santa, que aconteceu no
Colégio Marista Santa Maria em Curitiba no Paraná no

final de abril, tendo uma boa repercussão entre os grupos.
Participaram do evento além do Colégio Marista São

Luís os grupos dos ColégiosMaristas PioXII, SantaMaria
e Escola Ecológica Champagnat.
0. Grupo Patota Prestígio apresentou NO REINO

DA AGUA, de autoria da professora e diretora teatral
�ery Petty, uma pantomima de clown com o tema

AGUA, fazendo um apelo sobre a importância da
preservação da natureza. Todos Clowns, o Rei, a Rainha
esbaldam alegrias e brincadeiras com o bobo da corte

que dá banho neles em uma grande tina. Brincam também
o Ptíncipe e a princesa. A história tem também uma fada
da natureza e um incrível herói.

Os alunos destacaram a importância da integração das
trocas e também puderam participar de oficinas como

Expressão Corporal e Interpretação.

GERAL
redacao@jornalcorrelodopovo.com.br
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I SOLICITAÇÕES: LrDERES COMUNITÁRIOS SE REÚNE'M PARA DEFINIR E AVALIAR AS METAS

Reivindicações avaliadas em

reunião noBairroEstradaNova
]ARAGuA DO SUL - A

Associação de Mo

radores Estrada Nova

(Amoben) realizou na

manhã de sábado uma

reunião com líderes do

bairro e da diretoria

atual. O encontro foi

uma avaliação dos

trabalhos realizados e

conquistas dos últimos

dois anos. Para o atual

presidente da Amoben,
Justino Luz a maior

conquista para este ano

foi a

constr��
o do

Posto de Saú i, que
deverá ser in ' g{uaslR
nos próximos dias. llÁ
comunidade terá dentro

em breve o PSF (Pro
grama de Saúde da

Família), onde haverá

um médico à disposição,
cinco agentes comu

nitários de saúde e dois

enfermeiros, além de

um dentista", informa o

presidente da Amoben.

,A ampliação da

creche Estrada Nova é

a atual reivindicação da

comunidade que dia a

dia cresce. Segundo
Justino o fato da

maioria das 1150

famílias trabalha-rem

fora só faz aumentar a

procura pela creche.

Hoje 180 crianças são

atendidas na unidade

infantil Estrada Nova e

Líderes avaliam situação e abrem inscrições para eleição da diretoria

40 estão aguardando
uma vaga. "A creche

precisa ser ampliada
para dar conta desta

demanda. Já enviamos

correspondência para a

prefeitura mas volta

remos a entrar em

contato após a eleição
da diretoria", esclarece
Justino. A escolha de

diretoria acontece no dia

22 des te mês às 13 horas

na Escola Marcos

Emílio Verbinen. As

inscrições para novas

chapas podem ser feitas

até o dia 15.

O atual presidente da

Amoben explica que

aguarda o início da

pavimentação de três

importantes ruas (Leo
poldo Bleizer, Camilo
Picolli e Felix Richard),
pelo programa Nosso

Asfalto, realizado através

de parcerIa com o

poder público (paga
mento de 33% feito

pelos moradores da

direita, 33% da esquerda

e 33% da prefeitura).
Segundo o Secretário, de
Desenvolvimento Social,
Humberto Travi, ainda

falta a adesão dos

moradores para que se

coloque estas reivJn
dicações na lista de ruas

a serem asfaltada.

"Estamos com 40

pedidos de pavimen
tação, cinco já foram

iniciadas e estas deverão

ir para a confecção de

projeto", finaliza.
(CElICE GIRARDI)

Vacina contra agripe atinge 102% dos idosos de Schroeder

da campanha até o saúde do município e vacinação entre os eles", comemora.

SCHROEDER A

Secretaria Municipal de
Saúde de Schroeder

fechou na última sexta

feira os números da

campanha de vacinação
contra a gripe, destinada
a pessoas acima de- 60

anos.O relatório final

demonstra que foram

vacinados mais idosos do

que o máximo esperado,
com percentual atingido
de 102%. Desde o início

encerramento, foram

aplicadas 737 doses da

vacina contra o vírus

Influenza, enquanto o

número estimado era de

abranger 723 pessoas.
Para conseguir o

resultado, o melhor de

todas as campanhas e um

dos mais elevados' do

Estado, a Secretaria de

Saúde e Assistência Social

disponibilizou a vacina

ção em dois postos de

levou as equipes de

vacinadores para. os

encontros' de idosos,
diabéticos e hipertensos,
trabalhando a co n s

�ientização sobre a

importância da vacina

através dos agentes
comunitários de saúde

do PSF (Programá
Saúde da Família).Na
campanha do ano

passado, Schroeder teve
o melhor índice de

municípios do Vale do

Itapocu, com 85,5% dos

idosos '�acinados. Se

gundo a secretária

municipal de Saúde e

Assistência Social, Aline
Mainardi, a previsão era

atingir pelo menos o

mesmo índice do ano

passado .. "Graças aos

agentes comunitários de

saúde nós sabemos onde

estão os idosos e assim

conseguimos chegar até

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GUARAMIRIM
Também no dia IS, a partir
das 23 horas "Free Style". A

animação da festa vai ficar

por conta dos DJs Leandro

Dark (Bali Hai - Seven) e

Jairo Djoy (Califórnia). Local:

Antigo Boliche 28, em
Guaramirim. Ingressos
antecipados a R$ 7,00.

BIGBOWLUNG
Grande shaw nacional com

Capital Inicial, no dia 14/5 a

partir das 23 horas, no Big
Bowlling. Ingressos'
antecipados na Mega Store

Marisol.

PARABÉNS
Completa 22 anos hoje,
dia 4 Gisele Goulart.
Parabéns e muitas

felicidades.

A Sociedade Esportiva
Recreativa Alvorada

promove de 7 a 9 de maio a

16a Winterfest. A festa inicia

no dia 7 com Jantar Típico
Alemão e a abertura oficial

as 21 horas, seguido do Baile

às 22h 30 min animado pelo
Grupo Safira.

MULHERES
Dia, 8, o Big Bowlling
oferece às mulheres, Lust,
uma noite de Luxúria. Das

llh à 12h 30 min, a casa

vai ser só delas, onde

garçons vindos

especialmente de Curitiba

farão um serviço exótico
de atendimento,
distribuindo Champagne
com morangos, por conta

da casa. N o bar Banda E I

Kabonq, na boate DJs
Aninha e Mara Bruiser.

Somente após às 12h e 30

min terá o acesso o público
masculino.

'CENTER'SOM

•
Cd'�· DVD's· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av.MaL Deodoro, 406 - Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

GENTE & INFORMAÇAo
Por �ranciene Fagundes

• Aconteceu no dia 17/4, o enlace matrimonial
de Michele Savulski e Gilson Treis. A cerimônia
foi na Capela Nossa Senhora do Rosário do Rio
Molha e a recepção na Armalwee

TE RÇA-FEI RA, 4 de maio de 2004

• Casaram-se no dia 24/4 Graziela Butschardt e
Gilmar Zellmer. A cerimônia foi na Igreja Matriz de
Guararnirirn e a recepção na AABB. A decoração foi

o=-��---"""""��--------�-.,. feita pela Estilo Decorações, foto e filmagem
Ade r Ersching e o cerimonial Andrei e Gladis

• No último dia 29/4 esteve de aniversário a querida
psicóloga Odenite Cardeal Magalhães. Parabéns de
toda a equipe da Ceppsi Clínica de Psicologia

.Aniversariou dia 1, Regina Steinert. Parabéns e

muitas felicidades dos filhos e do esposo

• A gata Eloise Marangoni aniversariou dia

25/4, quem manda muitos beijos é seu

amigo Richard e sua mãe Lili

• Trocou de idade no dia 26/4 e está

participando da amostra catarinense de
música do Sesc o gUitarrista Aldacir V.
Padilha. Um feliz aniversário dos pais e
amigos

• Estiveram presentes no campeonato suíço de
João Pessoa realizado no dia 17/4, o casal
Francisco e Marta Lipinski

ANIVERSÁRIOS

Maria Cristina Franzoi
Elmar Rueckert

Rodrigo Wopsch
Eduardo Gabrielli Flor da Silv
Irene Leandro Wilke
Jeferson Luiz dos Santos
Salete M oretti
Terezinha Costa Campos
J ui iano J obias Leitempergher

Lange
Waidi Buttner
Leonardo Turquetti
Zeno Bublitz
Luis Antônio Volpi
José Geraldo Arnecke

'

Ligia W. de Souza
Arthur Picolli dos Santos
Etelmaris Schmitz Regis
Eugenio Moretti Garcia
Fernando Henrique Voigt
Paulo Arendt
Vilmar Vieira

M5
Luciano H. Bortolinl
Josiane Sabino
Cecília Benthien
Andréia Paulata Mayer
Cilo Vorpagel
Matheus Deamrchi
Marcos Roberto Potter

Regina Roeder
Lucinei Hernacki

5/5
Carmem Irene Sc veitzer

Raquel Terezinha Krawuski
Ingelore Linzmeyer
Anadir Karsten
Isolene Aguiar
Rosane M arquardt
Paulo de Almeida
Dr. Paulo Roberto Schroeder I

Darcio Antônio Weinfurter
Tatiane Olska

Celso Antônio Fritzen
Bruna Vorpagel
Norma 1<. Lemke
Marcos Morais
Said Azar
Alessandra Zimmermann

1L5
Lucas Henrique de Souza
Cél ia Maria Garcia
Irineu Bayer
I<átia Bertoldi
Ruth Roesel
Cezar Seben
Nivaldo Heidemann
Isolete Bonatti
Vera R. D. Schmitt
Jairo Andrade

Nilson Franz
Helton Herrmann
José Carlos Pau Iy
Matheus Enrique Hornburs

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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POR EGON L. JAGNOW

,

HISTOR

o calçamento das ruas com

paralelepípedo, em Jaraguá do

Sul, iniciou em 1951, mesmó
sob protesto de alguns. As

primeiras ruas calçadas foram

a Av. Marechal Deodoro da

Fonseca e a Av. Getúlio Vargas.
Temos no Arquivo Histórico,
mas não sabemos se trata do

mesmo tema. Deve ser da Av.

Mal. Deodoro da Fonseca. Se

alguém nos puder fornecer
mais detalhes, pode entrar em

contato conosco pelo telefone

275 1300 ou com a redação do.

jornal.s

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

HÁ 4 ANOS·

'.:4 História de nossa gente não podeficar só na saudade". O passado só é importante se seu tempo foi bem empregado.

o próximo domingo dia 09 de maio, realizar-se-á na capela Santa Cruz do bairro jaraguazinho o r ENCONTRO DOS
ESCENDENTES DE]OSEl?H e ]ULIANNA SCHOGOR. Esta família nos fins -do século XIX emigrou de Vészprem
ungria) para jaraguá do Sul na localidade de Ribeirão das Pedras.

casal teve 5 filhos: ]OHAN (LuísaWippel e 2" com Maria Karaszak); ELISABÉTHA (Iosé Scheuer); BARBARA (Antonio
anmscheck); MARIA e TEREZA (Gustavo Kaiser). Os descendentes, 'espalhados por diversas cidades, irão reunir-se
quele local considerado um dos berços da colonização húngara, iniciando com a Santa Missa (11h) e almoço com os

ln�lpais pratos desta etnia. Será levantado o projeto de um livro intitulado: "Família Schogor".
lUA DE BARBARA SCHOGOR E ANTONIO PLANINSCHECK
�------------------------------------------------------------------------------------------�----�--------------�

Barão do I tapocu

HÁ 16 ANOS

Em 1988, o 5° Festival da Canção Infantil Jaraguaense (FECIJA), acontecia
na tarde de sábado, no Ginásio d� Esportes Arthur Müller, tinha a participação de
vinte e cinco candidatos com o acompanhamento do Musical Arco íris. A promoção
da Academia de Música Arco iris, A promoção da Academia de Música Careneirinho,
Prefeitura Municipal/Secet e RádioJaraguá premiavam com 50mil os cinco primeiros
colocados. Com 287 pontos Laureana da Silva com a interpretação da música "Pra

sempre vou te amar", era a campeã da FECIJA, recebendo Cz$ 10 mil em prêmio, 2° .

lugar para Viviane Zape1li, com "Ursinho Pimpão" (Cz$ 8 mil); 3° lugarMaitê Chiodini
tom "Coração de Papelão" (Cz$ 6 mil); 4° lugar Grupo Xuca-Xuca com "A Orquestra
dos Bichos" (Cz$ 4 mil); 5° lugar para Vilmar Ramthum com a música "Devolta pro
futuro" (Cz$ 2 mil). Nas demais colocações até o décimo, ficavam Valeria Germann,
com "Meu Bem", Lisandro Ruechert com "Um dia um Adeus", Sidey R. Manus com

"Volta pra Mim. Fabiane Mara Pasold com "Preconceito", Giovana Patrícia Kasmirski
com "O circo" e, André Hiendlmayer com "Chuvas.de Verão". Festival pra não botar
defeito.

'

A frequência e os empréstimos de livros de todos os gêneros junto a Biblioteca

Municipal "Rui Barbosa" aumentava considerávelmente. A observação era da bibliotecária
Dirce Nunes que participava, em Florianópololis de um encontro as 19 bibliotécas,
para recebimento de materiais especiais destinados especificamente para portadores de
deficiência de microrregião. Na CapitalDirce iria adquirir livros de literatura e outros

gêneros, com recursos da Prefeitura Municipal, da cota obrigatória anual destinada à
biblioteca. Era via sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina, onde de conseguia
descontos entre 25 a 30% sobre o preço de capa.

AMÍLIA ,SCHOGOR

Em 2000, o Conselho de Desenvolvimento do Eixo Joinville,Jaraguá
doSul e a Microrregião do Vale do Itapocu iria constituir uma comitiva que iria

a Florianópolis, pedindo o reinício da obra daRodovia do Arroz, nova ligação
rodoviária entreJoinville eGuaramirim. pela EstradaBrüderthal, além de diversos

outros investimentos do setor rodoviário. A decisão era tomada durante uma

reunião realizada na sede daACIAG (Associação Comercial, Industrial eAgrícola
de Guaramirim, em Guaramirim . Durante o encontro, que reuniu os prefeitos
Antonio Carlos Zimmermann, de Guaramirim, Irineu Pasold, de Jaraguá do

Sul, os presidentes da Aciag, Maurici Zanghelini e da ACIJS (Associação
Comercial e Industrial deJaraguá do Sul, Christiane Hufenussler, os empresários
Eggon João da Silva e Eduardo Ferreira Horn, além de outras lideranças,
deliberou-se que as reivindicações seriam encaminhadas diretamente aos setores

competentes, como forma de reforçar os pleitos. Além' da implantação da

Rodovia do Arroz, obra apenas iniciada pelo lado de Joinville, na altura de Vila

Nova, o conselho reclemava a duplicação da BR-280, trecho desde a divisa de

Guaramirim e Jaraguá do Sul até a BR-I01. Todas obras importantes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I CONJUNTO: TRABALHO ENTRE POLfclAS CIVIL E AMBIENTAL JÁ SE TORNOU ROTINA
.

.
.

Operação prende três pessoas
por porte ilegal de arma

]ARAGuA DO SUL - Em

operação conjunta entre

i PolíciaAmbiental e Polícia

Civil, três pessoas foram

presas acusadas de porte
ilegal de armas. Todos

foram encontrados no

Vale Rio" Manso, área de

preservação permanente,
onde é proibido caçar e .

portar armas.

Fábio Fiedler, 57, foi

preso portando uma

espingarda calibre 20 e seu

filho, Vqlnei Fiedler, 20,
com uma espingarda
calibre 36, ambos com

várias munições. Os dois
estavam sem nenhum
animal abatido, e foram

acusado de porte ilegal de
'arma. Na mesma trilha, os
policiais, comandados

pelo Sargento Valdir

Pessoa,' da Polícia

Ambiental e o Investigador
da Polícia Civil, Wanderlei

Zocatelli, prenderam Karl

Heinz Jenssen, com uma

espingarda cano duplo
calibre 12 e várias

munições, além de vários

tipos de armadilhas para
animais e pássaros. Além
deles, mas duas, pessoas
foram detidas, mas foram

liberados em seguidas por
falta de provas. Todos
foram encaminhados à

Armas foram apreendidas em operação realizada no último sábado

delegacia de polícia para
serem ouvidos pelo
delegado de plantão Uriel
Ribeiro.

De acordo com o

investigador Zocatelli, essa
é uma operação
costumeira das polícias
Civil e Ambiental, que

serve como forma de
manter a preservação
ambiental de nossa região.
"Não sei que tipo de

amor à natureza essas

pessoas têm. Se continuar
assim, as futuras gerações
não poderão usufruir
desses recursos que a

Divulgação

natureza oferece", explica.
Ele ainda diz que é muito

criticado por fazer essas

operações, mas isso faz

parte do seu serviço.
"Estou aqui I para
combater o crime, e farei

isso da melhor maneira

possível", conclui. (JP)

Handebol feminino lidera o Estadual Cadete
]ARAGuA DO SUL - A

equipe feminina da

ADHJ /Pasold Lab/FME
assu�iu a liderança do

Campeonato Estadual de

Handebol Cadete ao

conquis tar o primeiro
lugar do turno da

competição realizado no

. último final de semana

(30/04 a 02/05), em Itajaí,

onde somou 11 pontos.
"Nossa forte defesa nos

permitiu fazer muitos gols
de contra-ataque", avalia o
treinador Marcelo Millani

Dias, acrescentando que
esta postura resultou em

três vitórias e um empate
do time jaraguaense:
Adblu/Blumenau (12 x 8),
Juventude/Caçador (17 x

6), Giorama/Itajaí (13 x

11); FME Criciúma (12 x

12).
Para obter este

excelente resultado, o time

jaraguaense atuou com as

atletas Aline Kruger, Aline
Neves, Kerolen, Jossiane,
Jucélis, Chaiane, Camile,
Patrícia, Louise, Aline
Pereira, Thaís e Fabíola.

Com a equipe de Criciúma

(10 pontos) na vice

liderança - Adeblu (8),
Giorama (7) e Juventude
(4) classificados do terceiro
ao quinto lugar,
respectivamente a.

competição tem o returno

agendado para o período
de 25 a 27 de junho, em

.

Caçador.

Ladrões assaltam residência em Massaranduba
MASSARANDUBA - Na

noite de sábado, por volta
das 20h30, a Polícia Militar
é avisada de um assalto na

cidade de Massaranduba.

O fato ocorreu na

localidade de Terceiro

Braço Norte, onde três

homens entraram

armados e mascarados e

renderam a família.

Segundo a PM, foram
levados da casa cerca de

R$ 3.000,00 em dinhei�o

e R$ 150.000,00 em

cheques diversos. Já que a

vítima estava amarrada, ela
demorou alguns minutos

para avisar a polícia e não

soube precisar em que
direção os assaltantes

foram.

As viaturas da polícia
fizeram as rondas pela
região e nenhum suspeito
foi -localizado. A vítima

registrou queixa de rouba

na delegacia de policia.

MOTOCICLISTA MORRE EM ACIDENTE
Na sexta-feira à noite, o jovem M.T.B., 20, morre após
sofrer acidente com sua moto Honda 100cc. O fato
aconteceuna ruaAdélias Fischer, quando um carro colidiu
na traseira damoto e fugiu. O jovem caiu e foi atropelado
por outro carro, que também se evadiu do local sem

prestar socorro. Ambos os veículos não foram
identificados.

FURTO DE VEfcULO
Por volta das 2h15 da manhã de domingo, a Polícia e

Militar é avisada sobre um furto de um fusca, placas g
LXT-6112, de Jaraguá do Sul, na Av. Prefeit�Waldemar o

Grubba, próximo a Arweg. A vítima passou as r

informações aos policiais, que não conseguiram localizar
o veículo.

HOMEM É DETIDO COM PLACA FALSA
Por volta das 13 horas de sábado, numa blitz realizada
na BR 280, os patrulheiros deteram V S., que estava

f

trafegando com seu Voyage com placa adulterada. A Oi

original do veículo seria ainda uma das antigas placas 1:

amarelas e o infrator teria colocado uma placa branca r,

que pertence a um outro veículo, também de sua a

propriedade. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o

infrator vai responder inquérito na delegacia da cidade. ar

t(

NOTAS a:

n

FIGUEIRENSE: CARLOS ALBERTO RETORNA HOJE
o

O vólante Carlos Alberto, que se machucou no jogo ec

com oAtlético Paranaense, com um corte no supercílio 2'

esquerdo onde levou nove pontos e ficou fora dos dois
,

últimos dois jogos do Figueirens�, contra Santos e

Vitória, já estará a disposição do técnico Júnior, para,
partida contra o Goiás, no domingo.
O jogador se reapresenta hoje depois de ter viajado
com o consultor do Figueirense e agente FIFA, Jose
Carlos Lages a Moscou onde o clube Spartak, estava
interessado em contratar o atleta. Os entendimentos não

evoluíram pois o Figueirense reiterou a determinação
já manifestada pelo presidente Paulo Prisco Paraíso, de

que qualquer negociação tem que oferecer segurança U

absoluta não só ao clube mas especialmente ao atleta.
Como as bases financeiras propostas não atenderam a a

valorização do jogador, o Figueirense manterá Carlol a

Alberto em sua equipe no cumprimento do tontra�

que tem com o profissional até 31 de dezembro de m

2005.
.

CRICIÚMA: TIGRE VENCE E SEGUE INVICTO
O Criciúma venceu, na tarde de sábado, o Botafogo
por 1 a O no Estádio Heriberto Hülse. A partida fci
válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileira
O gol do tricolor foi feito de pênalti por Rafael. O

Tigre poderia ter vencido por um placar mais elásric�
mas acabou desperdiçando muitos gols
O jogo começou movimentado com o Tigre partindo
para o ataque, André Leonel e Reinaldo tiveram muital

oportunidade; para abrir o marcador. O Criciúmi
atacava bem pela direita. o gol veio aos 35 minutol

'quandoJorginho derrubouAndré Leonel na área. RafaJ
foi para cobrança e converteu para o Tigre.
O técnico Vagner Benazzi voltou com a mesml

formação para o segundo tempo. As chancel
continuaram aparecendo, mas o Tigre pecava nal

finalizações. O Criciúma ainda teve um gol,anulado de

Reinaldo. O lateral Luís Paulo, aos 13 minutos, fez bOi

jogada, mas o travessão ajudou o time carioca. ComI
vitória o Criciúma soma oito pontos. Os cataril1ense!
continuam invictos na competição. O pr6ximO
compromisso do tricolor é contra o São Caetano. �J

08, fora de casa.
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ia

ia ,lazara.

de A equipe da Ajinc diz
ça ue os resultado foi,
L cima do esperado, e os

la adadores mostraram

OI ais uma vez a po-
� o,
• nClalidade do esportede m Jaraguá do Sul.

,

odos os atletas foram
,

evelados na edição de

2002 do Circuito

Interescolar de Natação,
que é disputado anu

almente na cidade. Os

jovens terão agora uma

semana de descanso e no

dia 10 de maio reiniciam'

os treinamentos, visando
a 2" etapa deste cam

peonato, que será

realizado em outubro, na
UFSC, em Florianópolis:

N a fase regional do
Troféu Gustavo Borges,
realizado no sábado, em

trouxeram duas me

dalhas de bronze, com
André Junkes (11 anos),
nos SOm livre e a equipe'
de revezamento 4 x SOm

livre, com os nadadores

Felipe Mathias, Kayuã de '.

Andrade, Pedro Cornaz-

CorposMente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANT6NIO ESTANIILAII

AYROSO, 7" • IiIOVA BRASILIA

(47) 371.9659

ESPORTE
esporte@jornalcorreiodopovo.coni.br
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,i_.o.� trazem seis medalhas
ós ecompetiçãoemFlorianópolis
lto

liu ]ARAGUA DO SUL -

do inco nadadores jara
m

aenses participaram,
im

ste fim-de-semana, do

ampeonato Sul-Bra

eiro de Clubes Mirim

ela etiz, no' Clube 12 de

:as gosto, em Florianó

lar olis. A equipe Ajinc/
as rbano/FME trouxe na

gagem seis medalhas,
ndo três de ouro, uma

e prata e duas de

ronze. A competição
ntou com 28 clubes

os estados do sul do

:as rasil, mais o Mato

rosso do Sul, to ta

;ua ando 414 nadadores.

Os cinco nadadores

articiparam na

tegoria petiz (12 anos),
as medalhas ficaram

m: Mídia de Andrade,
o lugar nos 200m

50 edley, 10 nos SOm livre zetto e André Junkes.
UO 2° nos 100m costas; Esses atletas conseguiram
)IS léxis Schroeder, 10 nos a vaga para a etapa

OOm peito e 30 nos nacional, que vai a-

m livre e SOm livre. contecer em São Paulo,
lém deles, fizeram no dia 23 de maio.
arte da equipe Luana' A equipe da Ajinc
annes Tages, Marie ainda lembra que a

e Augusto nadadora' Mayara Mar

tins estará dispu
tando, dias 18 e 19 de

maio, dos Jogos
Mundiais da Juven
tude Italiana, em Ro

ma, na Itália. A

competição envolve

vários atletas do

mundo, todos com

descendência italiana.

I PREPARAÇÃO: EQUIPES TREINAM PARA A SEGUNDA FASE, QUE COMEÇA NA PRÓXIMA SEXTA

Futsal infanto da região continua
com representantes na 2a fase

SCHROEDER o

Ginásio de Esportes
Alfredo Pasold, t;m
Schroeder, recebeu neste

fim-de-semana, o returno

da primeira fase do

-Estadual Infanto-Juvenil
. de Futsal. A equipe da

Adesc/Angerô/
Grameyer/Mime venceu

todos os seus jogos e

da Adesc, estão na chave a

Metisa, o Clube Caça e

Tiro (Lages) e a Anjo, que
é a equipe da casa. Segundo
o treinador Glauco

Behrens, o time apre
sentou-se dentro do que

, esperava e os, atletas estão

�

I
I

III
I

Adesc garantiu a primeira colo;ê�ç�o"�o ve�cer sElu�\três jogos

Malwee não encontrou dificuldades para vencer o Palmitos

Augustinho Ferrari, a

equipe já conhece os times

de Rio do Sul e da Apama,
sabe que serão adversários
difíceis. "A equipe vem

crescendo de produção a

cada jogo, e isso traz mais

confiança pro grupo", diz.
O returno dessa chave será

disputado na cidade de
Blumenau.

garantiu a primeira
Curitiba, os nadadores

colocação geral do
da Ajinc/Urbano/FME

'

cárrípeonato, com 18

pontos. Na sexta-feira, o
time da casa venceu a

Metisa

(TimbÓ)'�i
S x

2. No sábado ve reu a '

equipe da ADJ/ ?Ízard/.4
CEJ/FME por 2 x O e �.
JEC/Machado de Assis

por 8 x 3.

Com esses resultâdos.:
a Adesc conseguiu trazer

,

o returno da segunda fase

para Schroeder. O

primeiro turno acontece já
neste fim-de-semana, na
cidade de Criciúma. Além

conscientes que a próxima
etapa é mais difícil, mas a

equipe continua confiante

JEC pqr S x 4 e, no último

jogo, aplicou uma goleada
de 6 x 1 sobre a Metisa. A

equipe disputa o turna da

segunda fase na cidade de

Rio do Sul" que tem na

chave, além da equipe
jaraguaense, a Apama/Cia
Cota (Blumenau), Catandu
vas Futsal e Rio do Sul/
Coremma/Wizard. De

acordo com O técnico (JULlMAR PIVATIO)

Malwee goleia Palmitos pelo Estadual no
Jaraguá do Sul- Sem

encontrar muita

dificuldade dentro' de

quadra, a Malwee goleou
o Palmitos, na noite de

sábado, pela Divisão

Especial do Campeonato
Estadual. O jogo foi no

ginásio WolfgangWeege, e
terminou em S x O para a

equipe de Jaraguá do Sul.

Depois de uma semana

de treinos, a equipe
mostrou o resultado -ae

sábado. O primeiro g<;ll
saiu aos 7'14" do primeiro
tempo, quando Falcão toca
de letra após passe do

capitão James. O segundo
saiu aos 12'06", quando
Márcio recebe de Valdin e

marca.

para conquistar a vaga.
"Estamos treinando para
fazer o suficiente para nos

classificarmos", explica.
Já a ADJ/Wizard/

CEJ /FME venceu dois

jogos e perdeu' um,
justamente contra a Adesc.

Na sexta-feira venceu o

sábado
O segundo tempo

çontinua com o domínio

da 'Malwee em quadra e

logo' aos dois minutos,
Leco ampliou para 3 x O.

De calcanhar, Márcio faz
o quarto gol, aproveitando
passe de Xande, aos

10'28". Pra fechar com

chave de ouro, Xoxo dribla
todo ó time adversário e,

aos 18128" marca o último

e dá números finais à

partida.
O próximo desafio' da

Malwee é nesta sexta-feira,
quando enfrenta a Univali,
em Itajaí, pelo Estadual.Já
pela Liga Nacional, a

equipe jaraguense joga no

dia 10, em Maringá, contra
a equipe da casa.
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Juventus perde sua

primeira partida na B 1

]ARAGuA DO SUL -

Sem mostrar o mesmo

futebol d o, primeiro
Jogo, a equIpe do

]uventus perdeu, neste
domingo, em Mafra.

Depois de desperdiçar
boas chances no pri
meiro tempo, a equipe
jaraguaense foi sur

preendia no início da

'segunda etapa, com gol
dos Operários Mafrenses,
que definiu o jogo em

1 x O.

O técnico Itamar

Schulle disse que o time

poderia ter definido Q

jogo no primeiro tem

po, mas desperdiçou
pelo menos três boas

oportunidades de mar

car. Mesmo com a

derrota, a equipe ocupa
a terceira colocação do

estadual, graças ao

saldo de gols. A equipe

do Fraiburgo, que é

líder com seis pontos,
venceu o Camboriu

ense fora de casa por
3 x O. Em segundo
aparece o' Concórdia,
com quatro pontos, que
empatou com o Blu

menau em 3 x J. No

outro jogo da rodada,
o Carlos Renaux

perdeu em casa para o

Real por 1 x O.

A equipe volta à

campo no próximo
fim-de-semana,.
quando enfrenta em

casa a equipe de

Canoinhas.

Pegue seu

Cartão de
Acesso Grátis
na Impulso
e faça uma

semana de

i4'1"MI�i

c

Na promoção da Caraguá é muito fácil dar de presente uma viagem de sonho para a mamãe. A cada R$ 50,00 gastos na

oficina ou na concessionária você recebe um cupom, preenche, responde a pergunta "Em que concessionária você

compra o seu Volkswagen?" e deposita na' urna da loja. Sua mãe pode ganhar uma inc,rível viagem para Buenos Aires

com direito a acompanhante, com hotel, city teur e outras mordomias*.

*passagem aérea com partida de Florianópolis, traslados de chegada e saída, city tour, 3 noites em hotel com café da manhã, bolsa de viagem.
Prêmio válido até 30 de junho ou de 1!! de agosto a 15 de novembro de 2004

TELEVENDAS
47371-4000
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