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Diretor: EUGÉNIO
VICTOR SCHMÓCKEL

CTG Laço Jaraguaense
organiza 23° Rodeio Crioulo

Divulgação
Além das provas características, momentos religiosos também marcam a programação do rodeio. PÁGINA 6

MostraCatarinenseabreportas
aos artesãos da fibra da banana

ps .

AS50C1AÇAO oos

8ANA�ICULTORES
DESCHROEDER

,

César Junkes
O ceramista Antônio Machado, que utiliza a fibra da banana e da bananeira para dar acabamento às
peças, está expondo e comercializando' seus produtos na Mostra Catarinense. PÁGINA 9

Dia 08, até as 00:30h, o BigBowlling
vai ser somente das mulheres.

Alexandre bogo

Posto Mime oferece mais uma

filial com Gás Natural Veicular.
Combustível é 30% mais rentável

que a gasolina.
PÁGINA 4

Casal é baleado em assalto
a sua residência no

Garibaldi
PÁGINA 10

A PERUA COROLLA

Num mercado cada vez mais

ocupado pelas vans, a Toyota
vem brigar para conquistar a

família com o lançamento do
Fielder, a station wagon que

pretende repetir o sucesso do

irmão. Corolla. A briga não

será fácil, mas virtudes não
faltam.

CLASSIMAIS VEÍCU LOS

I,

Sensuais bartenders vindos especialmente de Curitiba farão um atendimento especial.
público masculino terá acesso à festa somente a partir das OO:30h

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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2 CORREIODOPOVO

Para todas' as'mães
Tem-se visto pela cidade a presença.de out-door alusivos

ao dia das mães e então me vem a seguinte reflexão: O que
ficará além das propagandas de sorrisos charmosos e

inocentes ludicamente impostas para apelo ao consumismo?

Com certeza, a propagan,da despertará. muitas lembranças
e cumprirá seu objetivo. Porém, há por trás desses

,

pensamentos um sentimento de, incalculável valor e

preciosidade que permeia o seio da humanidade. Seria bom

q�e essa lembrança provocada por esta ocasião fosse

permanente e não se empalidecesse ao ser substituída por
outro apelo comemorativo .

.

Nossa responsabilidade social, moral, individual e

espiritual é cuidar para qu� esse sentimento resista a provas
de nuances e formas ih�sórias do mundo corrente. Se

cl.üdarm�s ,m�lhor d�S'Sé sentimento com certeza ele

sobreviveÍ:á sempre formoso e dignamente belo pelos
preâmbulos do tempo e da evolução de nossa espécie. Só

precisamos recordá-lo com maior constância.

O sentimento materno transcende ao papel feminino

porque está no sentimento de mãe a tradução da paciência,
da atenção, do entendimento e da compreensão íntima do

seu complexo papel. Papel de todos os tempos e de grande
hierarquia no' enredo da história humana. Segundo o autor

da ciência logosó fica "Os pensamentos de amor verdadeiro

e consciente para com o semelhante, os motivos que surgem
..'

da 'vida superior, embelezam de uma maneira muito

particular a fisionomia humana, pondo nos olhos a doçura;
nos lábios, o fresco sorriso da felicidade; e na alma, a nobre

expressão do sentimento"

Será a maternidade o principio de tudo? Penso que está

na sua origem, a fonte 'de todo o sentimento guardião .c

indiscutível, do bem que se alcança com sua vinculação.
, \

Então, é o amormaterno poderoso antídoto para eliminar

discriminações, distâncias ou incompreensões entre os seres?

Cabe a cada um, de nós, conhecer melhor esse sentimento:

assimilar e praticar a cultura desse amor despretencioso e
cuidadoso cujo significado revela o espírito da humanidade

,

presente. Ao desprendermos de tantas ignorâncias
poderemos nos sentir melhor e compreender essa

responsabilidade individual frente à sociedade sonhada,
unida pela força do afeto. A preservação desse sentimento

animada pela força do afeto deve ser traduzida pela beleza

consciente desta homenagem e no abraço solidário desta

feliz oportunidade.

GLORIA NUNES DE MENDONÇA FERNANDES

ESTUDANTE DE LOGOSOFIA.

1

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviadospara a Rua Coronel Procópio GamesdeOliveira, 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

.

're sintetiza, o texto e fazer as correções ortDgráficas e g"",.ticais necessárias.

OPINIÃO
-redacao@fôrnalcorreiodopovo.com-:-br--'

A administração pública de
Schroeder está dando início a

um projeto que deveria servir
.

de exemplo·

aos�.
outros"

municípios da re ião do

Itapocu, Trata-�da in dução
do ensino da Lín}:;ba Alemã aos

alunos de primeira a quarta
série do ensino fundamental. A

disciplina não é obrigatória,
mas, a partir desse ano passa a

fazer parte da grade curricular

do ensino público municipal.
A iniciativa tem por

finalidade oferecer base
'conceitual aos estudantes que

já falam o alemão aprendido
em casa, sem a correção
gramatical necessana ao

conhecimento correto do

idioma. Para aqueles que não

falam o idioma alemão, nem o

dialeto .da região, o projeto
representa uma oportunidade

. de, ainda cedo, ter acesso ao

aprendizado de uma língua
estrangeira.

Projeto semelhante é

oferecido aos estudantes da

rede pública municipal de

Pomerode, que, a exemplo de

Schroeder, tem uma popul�ção
onde predomina a des
cendência alemã, ethia res

ponsável pela colonização de

'Iniciativa
r A idéia tem tudo

,
para dar certo, até,
porque atinge as

crianças exatamente no
momento em que o ser

humano está. mais
aberto a receber e

captar novos
conhecimentos, ou seja,

na infância. _J
boa parte dos municípios que

compõem o Vale do Itapocu e

do Itajaí. Tanto em Pomerode

como em Schroeder, o projeto
tem por meta a valorização da

cultura através do resgate da
,

.

língua falada pelos imigrantes.
O ensino da Língua Alemã

em Schroeder está sendo

'colocado à disposição de

aproximadamente 300 estu

dantes com idade entre seis a

11 anos, aproximadamente, de
sete escolas do município.
Todas essas crianças terão

oportunidade de aprender
corretamente o idioma falado

i'�

pelos pais .e pelos ante

passados, que, para so

breviverem em teria estranha,
tiveram. que fazer o caminho
.inverso do ql.le está sendo

. " . .

. proposto agora, ou seja,

aprender .a língua Portuguesa

e se' adaptar, aos nov

costumes,
,

No entendimento d

autores do projeto a idéia t

tudo para dar certo,' até por

atinge as crianças exatamente

momento em que o ser hum

está mais aberto a receber

captar novos conheciment

ou seja, na infância. Ou

vantagem é que as crianças
já falam alemão poderão con

os erros e aquelas que ainda�
conhecem o idioma tel
oportunidade de aprend
outro idioma ainda ced

gratuitamente. Como com

quencia, espera-se
intercâmbio entre estudam
da distante'Alemanha com

estudantes de Schroeder.
Mas a: introdução da Lín

Alemã não é um praje
•

isolado. Além desse,
adminis tração muni cipal
Schroeder, através da �

cretaria de Educação, tatn

pretende implementar
pesquisa sobre as

nifestações culturais do W

nicípio, suas origens e histó
e ainda valorizar a Biblia!
Pública Municipal através
medidas que visam mal

visibilidade ao acervo.
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ESTATUTO DO IDOSO
A pedido do deputado estadual Dionei Walter da Silva

(PT), a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

da Assembléia Legislativa promove em Jaraguá do Sul a

audiência pública "Estatuto do Idoso". O evento será

realizado no próximo dia 14, às 15 horas, no Sindicato

dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário - STIV Na

audiência serão discutidos o Estatuto do Idoso, que entrou
em vigor em 1 de janeiro de 2004, e sua aplicação. O
Estatuto contém 118 artigos, nos quais garante direitos e

estipul� deveres para melhorar a vida dos brasileiros com

mais de 60 anos. Cada participante vai receber uma cópia
do estatuto.

COLIGAÇÃO
O PFL, através dos seus diretórios municipais, não poderá
coligar com o PT para disputar as eleições de 2004 sem

expresso consentimento das executivas regionais ou

nacional. Resolução neste sentido foi baixada pelo partido
\

em Brasília e comunicada pelo senador Jorge Bornhausen

aos diretórios nos Estados. A medida considera a notória

divergência pragmática e comportamental entre as duas

siglas e determina que nos municípios com até 100 mil
eleitores não haja esse tipo de coligação sem a análise e

deliberação prévia da comissão executiva regional que dirige
o partido no Estado respectivo. Nos municípios de mais
de 100 mil eleitores, a análise e deliberação prévia de

qualquer proposta de-coligação entre o PFL e PT será
incumbência da executiva nacional do PFL.

PROJETO SOBRE BOMBEIROS

Lideranças empresariais e políticas de Jaraguá do Sul
decidiram reunir forças em apoio ao projeto de lei

complementar 35/2003, de autoria do deputado estadual
Dionei Walter da Silva (PJ), que altera dispositivo da lei

complementar 253, sancionada no ano passado. A lei em

vigor fixou em R$ 36 mil o valor máximo que pode ser

estinado como subvenção para corpos de bombeiros de
I, icípios com mais de 60 mil habitantes. O projeto do

deputado petista retira o teto de subvenções que podem
ser repassadas pelo governo do Estado às corporações de
bombeiros, mantendo os valores mínimos.

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

REUNiÕES:

�!:a����
4" Feira - 19h30 - ENSINO

,m'õimrig�b:aÃMrtiI
PARTICIPE!

para sempre." Rua: MaxWilhelm, 289
8aependi / Jaraguá do Sul - SC

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

2 Coríntios 9:9

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

• PATRIMÔNIO: VEREADORES FARÃO NOVA VOTAÇÃO PARA COMPRA DO IMÓVEL DA R.F.F.S.A

Primeiravotação aprovacompra
do imóvel da Rede Ferroviária

no entanto, é favorável ao

resgate e ao valor histórico do
local. "O que questionamos
é que a compra será feita pela
atual administração, mas o

pagamento ficará para o

próximo prefeito e nenhuma
reforma será feita ainda este

ano: E depois a remodelação,
que custará milhões de reais,

lideranças e profissionaismostram-se favoráveis à compra

]ARAGuA DO SUL - O

presidente da Comissão de

Legislação, Justiça e Redação
Final da Câmara
de Vereadores de Jaraguá do
Sul, vereador Lia Tironi

(PSDB), solicitou a inclusão
na pauta de votações na

segunda-feira, do projeto de
lei do Executivo número 50/
2004, que autoriza o

município de adquirir imó
veis da R.F.F.S.A., Rede
Ferroviária Federal S.A., no
valor de R$
1.161.218,00, que serão

pagos com entrada

equivalente a 10% (R$
116.121,80) do valor e saldo
em 36 parcelas mens is de

R$ 29.030,45 (com j j s de
12% ao ano). O pr �to foi

aprovado em rimeira

votação por 15 votos

favoráveis e dois contrários
da bancada do PT. A

segunda votação acontece

hoje !la Câmara de Ve
readores' O imóvel tem área

]ARAGuA DO SUL - O

presidente da Fundação
Cultural de Jaraguá do Sul,
Sidrrei Marcelo Lopes,
declara que o projeto é
relevante à preservação da
memória da cidade, porque
o desenvolvimento
econômico e social chegou
a partir da construção da

. estrada de ferro, no início
do século passado. "Temos
destinados à compra do

César Junkes

Scarpato não concorda com a compra em ano eleitoral

de 3.009,29m2, o que
compreende o prédio da

estação ferroviária

(642,65m� e o armazém de

bagagem (713,OOm� situada
na avenida Getúlio Vargas.

O vereador Marcos

Scarpato (PT) justifica que
não concorda com a compra
do imóvel em ano eleitoral,

prédio R$ 298.588,00 do
PPA de 2001 (Plano
Plurianual). A assinatura da

compra ocorrerá a partir
da total regularização do
imóvel para o poder
público", diz. Com recursos

próprios, algumas das
obras poderão ser feitas em

2004, porém, deve-se
buscar investimentos para
a execução plena em 2005.

"Independente de quem

seja o prefeito, esse não é

um projeto político, mas um
projeto de Jaraguá do Sul",
salienta Lopes.

Segundo a gerente de

Planejamento da Prefeitura,
Clarice Nardi Coral, a

avaliação dos prédios e

terreno para aquisição foi
realizáda em 1999 por
técnicos da RFFSA. "Desde

então, foram realizadas 25

ações para sua compra",

,

poderia ser feita através de
um convênio com o

Ministério da Cultura, se

tombássemos os prédios",
argumenta Scarpato.

O vereador Lia Tironi

(PSDB) esclareceu que desde
1998 está sendo negociada a

compra do imóvel e

apenas agora surgiu a

oportunidade de adquiri-lo.
"Nassa história deve ser

mantida. Jaraguá do Sul
cresceu ao redor da Rede
Ferroviária. Este é um bem
durável e a compra se justifica
e é louvável", diz. Sobre a

critica de que a compra está

sendo feita agora, mas o
,

pagamento ficará para a

próxima administração Tironi
justifica que os louros sempre
caem sobre quem inaugura e

não para quem adquire o

imóvel "portanto esse não é

argumento convincente, já
havia recursos destinados para
compra deste imóvel".

(CElICE GIRARDI)

revelou Clarice.Para o

presidente da Associação de
Engenheiros e Arquitetos,
Luiz Antônio Negri, a

compra 'de prédios
históricos é notável,
considerando que o estado
de conservação está

deplorável e necessita de

restauração, como também
da revitalização do entorno,
que será feita por etapas.

(CElICE GIRARDI)

z.omen...;..O

�OMINISTRAÇÃO 2001 ·2004

GUARAMIRIM
Pronta para o futuro

EM PRIMEIRO LUGAR
Construção do Centro Obstétrico, contratação de médicos e funcionários,
reformas e aquisição de equipamentos: os investimentos aplicados no

Hospital Santo Antônio beneficiam toda a população de Guaramirim.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I MÉDIA: APROXIMADAMENTE 400 VEíCULOS ABASTECEM OS CARROS COM GNV EM JARAGUA DO SUL

Rede de postos Mime oferece
GNV em mais u·ma filial

]ARAGUÁDO SUL"::_Uma

média de "400 veículos'
\

abastecem diariamente os

carros com Gás Natural, em
todo o Município, número
considerado alto na opinião
do diretor do Posto Mime,
Paulo Chiodini. Desde 2001,
o posto dispõe desse
combustível na filial 6,
próximo à Caraguá Veículos,
e há quatro dias oferece este

serviço na unidade localizada
naRuaWalterMarquardt, no
bairro Vila Nova. O
investimento orçado em

aproximadamente R$ 1

milhão apresentará retomo ao
estabelecimento num perí
odo de cinco a seis anos. "Nós

sentimos a necessidade de
atender ao público que circula
no outro estremo da cidade",
diz.

A rentabilidade de circular

comveículo agás atinge a casa
dos 30% em relação àgasolina
(1,199metros cúbicos equivale
a 1,3 litros de gasolina). ''Uma
pessoa que �sta R$ 100,00
com gasolina gastaria R$
35,00 de gás, em média. Se a

conversão veicular está

avaliada em aproximada
mente R$ 3 mil, em um .ano

Gás natural veicular é 30% mais rentável em relação à gasolina
Alexandre Boga

o proprietário do carro terá

retorno do investimento.
,

Dependendo do quanto o

motorista circulapormês, este
valorpodê ser abatido em seis

ou sete meses", destaca'

Chiodini.
Outro benefício é a

redução de cerca de 90%
nas emissões de partículas

nocivas ao meio ambiente.

Segundo estudos recentes,
o C02 (dióxido de

carbono) é um dos princi
pais contribuintes para o

efeito de estufa, que toma o
planeta mais quente. O gás
natural reduz em cerca de

20% as emissões de C02

em relação à gasolina,

emitindo 97% menos

benzeno que a gasolina sem
chumbo. .Em todo o

mundo, o GNV é consi

derado um combustível

ecologicamente correto pela
característica de baixa

emissão de poluentes, uma
vez que a queima é quase
total. (FABIANE RIBAS)

Gás Natural é mais seguro em casos de acidente
]ARAGUÁ DO SUL - A

maio rra das pessoas
acredita ser perigoso
contar com este tipo de

combustível, porém o

GNV é ainda mais seguro
em caso sxle acidentes

porque o gás se dissipa no
ar, o que não ocorre com

a gasolina, mais suscetível
à explosão. "Mas para não
ter problemas é impor
tante que a conversão dos

veículos seja efetuada em

uma empresa de

confiança, autorizada pela'
Inmetro, com selo de

qualidade", orienta Paulo

Chiodini, enfatizando que
o cilindro de gás é bastante
resistente.

O que não agrada às

pessoas é o fato de o

cilindro ocupar boa parte
do porta-malas do

veículo, embora existam

algumas empresas que

adaptam o cilindro
embaixo do carro, pró
ximo ao chassi. "Na

Só no Gulajaragua.com.br você
encontra;

Guias Histórico Cultural, Utilidade
Pública, Industrial, Comercial,
Serviços, Profissionais Liberais, Mapas
dos Bairros, Agenda, de Eventos e

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

.....r..,_ . região.
E::-��"''';�'":;.�'''''''''�v_-''''','''<.';'': f

, w.guia)aragua.com.br

Europa, os veículos já
saem da fábrica com o

equipamento adaptado,
de for�a a ocupar menos

espaço", diz. Outro ponto
mencionado por Chiodini
faz referência ao fato de

o gás natural reduzir a

potência do carro em até

15%. "Num veículo

motor 2.0 não se percebe
a diferença, mas num

carro 1.0 este fator

representa mais, com

certeza", elucida.

De qualquer forma,
Chiodini lembra que a'

vantagem da conversão

veicular é a dispor de um

carro bicombustível, de
maneira que o condutor

escolhe quando considera

melhor utilizar-se de um

combustível ou outro. "E

cada vez mais cidades

oferecem este tipo de
abastecimento no Estado
e em todo o País",
salienta.

(FABIANE RIBAS) •

VARIAÇÃO DO CU B
Os preços dos insumos continuaram a

pressionar os custos da construção civil em

Santa Catarina ao longo do mês de abril,
resultando numa variação positiva de 1,12%
no valor do CUB (Custo Unitário

Básico) médio habitacional de maio." Com

isso, o CUB médio para este mês passa a

valer R$ 755,98. Através de uma pesquisa
mensal os valores no varejo de material e

,mão-de-o bra são monitorado s nas

principais regiões do Estado pelo Sindicato
da ,Indústria da Construção Civil da

Grande FIorianópolis (Sinduscon/Fpolis),
responsável pelo cálculo do CUBo O

acompanhamento reflete a inflação do

setor, que acumula alta de 2,66% nos quatro

primeiros meses do ano.

TRIBUNAL DE CONTAS
O Tribunal de Contas do Estado e o

Instituto Ruy Barbosa estão promovendo
desde quarta-feira em Florianópolis; o

terceiro Simpósio Técnico dos Tribunais de

Contas do Brasil. Os desafios para
Tribunal de Contas do futuro, o final do

ma�dato dos prefeitos municipais, a

avaliação de programas de governo e o

projeto de lei que regulamenta á aplicação
em gastos na saúde por Estados e

Municípios são os temas principais dai

palestras e \painéis de vários especialistas
na área do controle público de todo País,

que acontecerão até

Centrosul.

LOTERIAS ,

Quina
concurso: 1295

02 - 22 - 24 - 56 - 78 r

loteria Federal
concurso: 03829
1 ° Premio: 55.081
2° Premio: 42'.985
3° Premio: 11.059
4° Premio: 31.993

Megasena
concurso: 559

06 - 13 - 17 - 25 - 36 - 53

lotomania
concurso: 414

07 - 08 - 21 - 25 - 31,-
49 - 50 - 53 - 54 - 56 61
-64-66-73078-81-
85-92-94-99

COMERCIAL
PARALELO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ONVITE
A Igreja Luterana Apóstolo Pedro convida para saborear a

Schwartzsauer (sopa parda). Havetá ainda venda de sopa
branca e cachorro quente, amanhã, a partir das 18h30. Os

bilhetes serão vendidos a R$ 5,00. Local Salão Paroquial do
centro de Jaraguá do Sul. '

I

HOMENAGEM
A Associação de Pais e Professores e a direção da E.E.B

professora Valdete Inês Piazera Zindars realizam amanhã, a
Primeira Noite Cultural e Homenagem às Mães a partir das
19 horas.

TREINAMENTO
A Associação das Micros e Pequenas Empresas do Vale do
Itapocu (Apevi) mantém inscrições abertas para o curso

''Uderando sua equipe de trabalho", de 10 a 13 de maio.

Promovido em parceria com o Sebrae, o curso acontece

das 19 às 22h45, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul

(CEJAS). Indicados a empresários e empreendedores que
atuam na área de liderança e desejam melhorar o trabalho

em equipe, o treinamento tem o objetivo de preparar pessoas
para a liderança de equipes, aperfeiçoamento do
relacionamento entre as pessoas como fator de superação
de resultados: O curso será ministrado pelo consultor de

empresas Cristiano Pedrolli de Ramos, especialista em

Recursos Humanos e Comportamento Organizacional. O
investimento para associados daACI]S/Apevi é deR$ 85,00.
Não sócios investem R$ 95,00. Mais informações podem
ser obtidas com Silvia, pelo telefone 275-7003 ou via e

mail tecrucaservico@apevi.com.br

VIAGEM
O Consórcio de Confecção Wear Brazil e a Acijs-Apevi,
com apoio do Sebrae/SC, organizam nos dias 29 de junho
a l" de julho, uma missão empresarial a 10 feiras do setor,
no Anhembi, em São Paulo. A saída de Jaraguá do Sul será
às 22 horas do dia 29 de junho, defronte o Centro

Empresarial (Cejas), com retomo previsto para o dia 10 de
I. o. Para associados da Acijs-Apevi, o investimento é R$
220,00 e, para os demais interessados, o custo é de R$ 250,00.
Neste valor já estão incluídas passagem de ônibus, uma
pernoite, dois cafés matinais e traslados para todas as dez
feirasAs inscrições devem ser feitas com o consultor Osni,
o telefone (47) 275-7005, ou e-mail: osni@acijs.com.br.

Comunicado
Marlon Vogel EPP, torna público que requereu junto
FATMA, a LICENÇA AMBIENTAL DE

INSTALAÇÃO, a liCENÇA AMBIENTAL PRÉVIA e

a,j.ICENçA OPERACIONAL, para a atividade de
Fundição e Usinagem d� aumínio, a ser desenvolvido à
rua Dom Pedro n'' 520, cidade de Schroeder, informando
que o prazo para impugnação ou manifestação de qualquer
interessado é de 20 dias corridos após a publicação.

Comunicado'
A EMPRESA RESIVALE LIDA, torna público que

requereu à Fundição do Meio Ambiente - FATMA
coordenadoria Regional do Meio Ambiente do Norte -

CER/NO, a renovação de 'Licença de Operação (LO) para
a atividade de "RECUPERAÇÃO DE ÓLEOS
MINERAIS", na unidade industrial localizada à Rua Erich
Forehner, 951, Bairro Schroeder I,Município de Schroeder,
Estado de Santa Catarina.

Gêmeos - Devcqor com o ondar, geminionol
Nagti®'Otit: -

ipitodas e de entregar-se o
,

onvenientes. Tudo bem, os

ajudando muito neste dia e

ns momentos tensos. Bosta p

a de flexibilidade e paciência v

qu seu gosto. Que tal fazer

aquele brinde que fa tau?
Câncer -Pcre de [iccr dando weltos e mais

vueltas poreí, caranguejinho. Se durante a manhõ
e a tarde a saírem bem como você

e afie sues habilidosos

que os astros estão

tenteresquecer o falta
ções terrenas e colocar

seu prazer, que é pessoal e

vinhozinh
Que tal um cinema ou um

Tou seu amor?

JlO
ro· Tourinho amigo, compreende-se que,

co�- rna:ssoa.,�gu gosta de pisar em terreno

amedrontador encarar
s ou antigos desejos
medão de lado, relexe
dia num papo aberto

. Pode ter certeza, será
utivo.

interfiro na ação, mude
em sabe você aproveita

utono e vai correndo para
a guém ...

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
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• RETORNO: BANDA MUSICAL DO JANGADA RETORNA AOS ENSAIOS E CONCLAMA INTEGRANTES

Festa marca a volta de banda,

que quer ter mais integrantes
JARAGUÁ DO SUL -

"Depois de algum tempo
inativa a banda está vol

tando, com muito ânimo".

A informação é do
coordenador da banda

Jangada Sandro Przysiny,
que atua como regente. A

Fundação Musical Jangada
existe há 13 anos, participou
de inúmeros eventos e

conquistou diversos títulos

como o de campeão
nacional de fanf�rras em

1994. Formada por metais
e percussão, hoje conta com
20

componentes'1:
stern

capacidade para 35
.
: ém do

corpo coreográfic ,que es '

temporariamente inativo.
repertório, com mais de 30

músicas, varia entre temas

clássicos, de filmes e canções
populares.

Przysiny informa que a

banda está aberta pata
receber mais integrantes. O
tequisito principal é ter idade
acima de 10 anos. "O resto

se aprende, é só ter força de
vontade e disciplina",
orienta o regente. Para
divulgar o retorno da banda
o colégio Jangada está

promovendo uma festa e

lançando a campanha "Eu

curto banda, não curto

drogas". A idéia, segundo
ele, é mostrar as instalações
para a comunidade e um

pouco dos 13 anos d�
atividades da banda, como
fotos, instrumentos adqui
ridos e os troféus con

quistados. "Nossa fundação
ensina a teoriamusical aliada
a técnica instrumental, quem

Julio César é um dos monitores da banda Jangada

quiser fazer parte de uma

banda musical está

convidado", conta. Depois
de completar o corpo
musical, Przysiny quer
formar novamente o

corpo coreográfico. As
aulas acontecem nas

segundas, quartas, sextas
feiras e sábados, com a

presença do professor
regente e dos monitores.

Um desses monitores é

Júlio César Hobbel, de 15

anos. Estudante do pri
meiro ano do ensino

médio em um outro

colégio, participa há quatro
anos da banda onde toca

trombone. ''Amúsica para
mim é tudo nesse mo

mento. Eu só estudo, então
depois da aula venho

sempre para a escolinha e

fico ensaiando, estudando
e ensinando também",

leão - Você que já é dono de uma invejável
bagag

,.",..
netismo e energia, hoje estará

is a lua transito em Sagitário,
orno o seu. Então, prepare suas
desbravara floresta. Você não
içar esse fogo réu enjaulado
es, não é? Pelo menos, não

Virgem - Quantas vezes você se decepcionou ou

se irritou porque as coisas nõo saíram como você
.

que você não espera demais dos
? Às vezes uma postura

\
libra -Caro libriono, o Ldc segue na lese Cheio
e você tern-o d moral de aproveitar as ondas

deanirryo�
ulo que elo está lhe mandando.

Nõ� VÓ'
.....

r cargo enerqéticc pensando e

re�!Oo _,
neira de usufruf-Ia. Ação!

Dê uma volto 00 ar livre, tome um café com'oquele
amfggqué-:n&;'�ã'loÍlbpo, namore bastante etc.
&101.
Escorpióo - ó que você acho de usar seu ferrão

antSfla captar a influência estimulante,
que\lfii' nte do astral do dia e fazer o que

voc;r. tem de ser feito? Tudo motiva e

con'1" atitudes, Não deixe esta vontade
mure r Chega de adiarmomentos
de di ruzer em nome de velhos

explica o garoto que pensa
em seguir estudando a arte.

O estudante Gustavo

Ramthom, de 12 anos, que
estuda na sexta série do

colégio Jangada, diz que

ingressou na banda há um

ano porque queria
aprender Um instrumento.

Gostou tanto de tocar que

comprou seu próprio
instrumento com o total

apoio da mãe que é uma

das i�centivadoras. "No
tempo que estaria ocioso,
tenho a opottunidade de

aprender música, que eu

adoro, e é uma- prática
muito saudável na minha

opinião", diz o menino.

CUSTOS - Mantet uma

banda não é tarefa fácil,
segundo o coordenadot.
Por mês são gastos pelo
menos R$ 1,8 mil, seja em
manutenção dos in s-

trumentos, nos desloca

mentos para as apresen
tações e nos uniformes.

"Por isso contamos com

o apoio do empresariado,
fazemos promoções,
festas e temos uma con

tribuição espontânea por
parte dos alunos, e dessa

forma procuramos sanar

nossos compromissos
mensais", destaca acrescen
tando que a festa acontece

neste sábado também com

este intuito de angariar
fundos, uma vez que terão

guloseimas sendo vendidas
no local. ''A festa acontece

a partir das 15 horas, nas

dependências do colégio e

está aberta a toda a comuni

dade, pais, amigos, alunos
do colégio e de outras

escolas também e ex

alunos", convida Przysiny.
(CELlCE GIRAIlDl) ,

Sogitório - A lua faz sua passagem mensal por Aquório - Lua foz um link com Netuno, que
seu signo, ren�YQ,�o suos enerqios. Só que também transito que pode lhe garantir
podeó deccrteseii umtantoinstável,sujeito mu nimação neste dia,

,

rrer do perlodo. Por espe tarde. Nada de sair do
do, se hó fanfa coisa traba sa grudar na televisão.

ue acho de colorir este Hoje uela pessoa que foz
) em oqrcdével e inspiradora você tremer nas bases e propor um programinha

romôntico ...

Peixes - Se hó alguma coisa lhe incomodando,
apresentar um comportamento mais introspectivo tirando o sono, dê um jeito nisso, peixinho.
do I. Reserve-se o direito de atualizar'

,

ro forço e luz da Cheia
o seu universo interior. Você sempre luna blemas do que ficarmol-

ar a oqendc, finanças e hu í descontando em quem
otodosositens,porque não com a história. Sigo a

o os encontros consigo , que é sóbío e nunca perde'
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I CULTURA - PROJETO VISA RESGATAR A CULTURA DOS COLONI�DORES DO MUNiCíPIO EM SALA DE AULA

6CORREIODOPOVO

nas
SCHROEDER - Os al�

nos da segunda e terceira

série da Escola Municipal
Vali Jorck Voig, no bairro

Rancho Bom, tiveram a

primeira aula de língua
alemã na manhã de ontem
em Schroeder.

A introdução do
idioma faz parte de um

projeto piloto que fun

cionará em caráter expe
rimental durante todoo

ano como forma de

resgatar a cultura ger
mânica.

Mais de 300 alunos

serão beneficiados com a

iniciativa1 implantada em

sete escolas da rede

municipal de ensino básico
de Schroeder nas turmas

de primeira a quarta série

do ensino fundamental.
As aulas serão mi-

•

ensino

César Junkes
Alunos em sua primeira aula de alemão
são descontraídas, com língua. "Além da valo-
músicas e brincadeiras, rização da cultura de
utilizando como apoio o nossos colonizadores, as

livro Deutsch für Kinder, aulas vêm fortalecer o

de uma editora brasileira.
"Nossa proposta é que
eles aprendam brincando",
diz.

currículo dos alunos",
declara.

Konell acrescenta que,
dentro de uma análise

básico
dade ou não do projeto,
que é uma inovação na área
educacional do muni

cípio", afirma.
Para o vice-prefeito,

Orlando Tecilla, o ensino

da gramática e linguagem
corretas é uma forma de

possibilitar' um inter

câmbio entre países. "To
dos os municípios deve

riam se interessar pela
língua pátria, para se

aproximar dos países de

primeiro mundo", analisa.
,

Segundo .0 prefeito
Osvaldo Jurck, a im

Plant�!.ão
de aulas de

alemã nas escolas in-

�ra a proposta de

resgate e valorização da

cultura do.município, que
terá a Biblioteca Cruz e

Souza reestruturada,.
além da implantação de

uma Casa de Cultura.nistradas uma vez por De acordo com o coletiva, existe a possibi-
semana em horário esco- secretário municipal de lidade da língua alemã ser

lar, mas não são obri- Educação e Cultura, Harií- incluída na grade curricular
gatórias; A professora do Konell, aulas de alemão na disciplina de língua
responsável, Ivete Hertel eram comuns na região estrangeira, normalmente
Braga, formada em letras antes da Segunda Guerra de inglês. "Caberá à futura para aquisição do local",
e pelo Centro de Cultura Mundial, quando então foi administração municipal menciona.

Alemã, explica que as aulas proibida a difusão da decidir sobre a continui- (CAROLINA TOMASELlI)

Décima sextaWinterfest inicia neste final de semana
JARAGUÁ DO SUL - A

Sociedade Recreativa

Alvorada, deJaraguá do Sul,
promove a 16a Winterfest.

As festividades iniciam

amanhã às 20h com Jantar
Típico Alemão. A abertura

oficial da 16a Winterfest·
acontece às 21h e 22h30 com

o baile que conta com a

animação do Grupo Safira,
do Rio Grande do Sul. Os

ingressos custam R$ 2,00.
No sábado a festa inicia às

14h30 com o desfile das
sociedades e demais grupos

convidados que serão

acompanhados pela Banda

Paisagem, doRio Grande do
Sul que depois abrilhantaria
tarde dançante. Às ·19h será

servido jantar típico. No
Pavilhão Externo se

apresentará o Musical Pedro
ePaulo às 21h e na seqüência
serão apresentadas, e

coroadas as Rainhas e

Princesas da 16aWinterfest.

Às 22h30 iniciará o Baile

com aBanda Paisagem com

ingressos a R$ 5,00.
No domingo, dia 09, "Dia

das Mães" a festa reiniciará

às 10h com desfile de

sociedades e demais grupos
convidados, todos acom

panhados pela Banda

Musical Só Virtude. O

tradicional' almoço será

servido às 12h com a

apreseQtação de Magali e

Wanderli do Rio Cerro II.

No PavilhãoExterno haverá
.

apresentação da banda Os

Cinquentões, BandaMusical
Ministro Pedro Aleixo e

Banda da Terceira Idade de

JaragtÍá do Sul. No Pavilhão

"Estamos apenas aguar
dando a liberação de R$
66 mil da Fundação
Catarinense de Cultura

Interno acontecerá às 15h a

tarde Dançante com a

Banda Musical Só Virtude

e após, às 19h iniciará o

Tribaile com a animação das
bandas: Só virtude, Banda
J-E e Garotas Tranças de

Ouro. Pessoas trajadas
tipicamente ou com traje
social de sua sociedade.não

pagarão ingresso. Na festa

haverá o tradicional

Schwatzauer, marreco

recheado, Eisbein, Strudel,
churrasco e muitos outros

QUINTA-FEIRA, 6 de maio de 2004

Divulgaç.

Rodeio atrai competidores de todos os estados do sul

23a edição doRodeioCrioulo
começa nessa sexta-feira

Jaraguá do Sul -

Começa nesta sexta-feira,
a 23" edição do Rodeio

Crioulo de Jaraguá do Sul.

Um dos mais tradicionais

no estado, o evento espera
trazer, entr� participantes e

público, em torno de 10 a

15 mil pessoas. Segundo. o
patrão geral do CTG Laço
Jaraguaense, Augusto
Demarchi Júnior, tudo
dependerá das condições
do tempo. "Mesmo assim,
a nossa expectativa é das

melhores e esperamos
. repetir o sucesso dos

últimos eventos, já que eles

sempre vêm melhorando
a cada ano", diz.

O CTG conta com

toda a infra-estrutura de

cozinha, banheiros e

acampamento. "É impor
tante lembrar que a área de

acampamento é restrita

para os CTGs, piquetes
.filiados, patrocinadores e

família. Se alguma família
estiver interessada, é só

entrar em contato

ijl��bjír'nYiii8õ4mti\�tf d�;viaffs:�;l';.*
lazer � Turismo �

rr::.,.,,,�,,,,,�&.,,,,,,*,,,,,

chi. O patrão geral do

CTG de Jaraguá do Sul

ainda diz que há uma

grande preocupação em

oferecer uma boa infra

estrutura para o público,
que pode contar também

com as arquibancadas que
têm capacidade para cin�
mil pessoas.

Quanto às prova�,
Demarchi diz que serão

distribuídos em torno de

R$ 5 mil reais em prêmio>.
"Virão CTGs dos trê�

.
estados do sul do Brasil,
o que �o s tra o reco

nhedmento do nossa

evento em outros m�'
nicípios", salienta. Como

o Laço Jaraguaense par·
ticipa de várias com··

petições por todo o

estado, existe uma re

ciprocidade n e s se a�'

pecto, onde competidor"
de outras cidades vêm

retribuir a visita dOi

participantes daqui. Para

maiores informações, o

telefone de contato é o

Aulas de alemão introduzidas
escolas de

___ o _-..........-_
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Esportiva: a nova station wagon nacional conta o belo
desenho do Corolla, mas tem suas particularidades que

. têm por função deixá-Ia com aspecto esportivo. Faróis
duplos contam com máscara e grade têm pintura preta

De uns tempos para cá o carro da família vem
sendo aos poucos, substituído. Das tradicionais
peruas, derivadas de modelos sedans, a
preferência passou a ser pelos modelos
monovolumes. Uma das vantagens, é que as

v�ns priorizam especialmente o espaço para os

passageiros, enquanto nas peruas, apenas as

malas é que ganham um lugar a mais. As peruas
levam vantagem em relação ao preço,
ligeiramente menor . Outro ponto a favor das
peruas é o fato de terem o desenho (bem)mais
atraente que as vans, que convenhamos, não
chegam a ser exemplo de beleza.
Toda essa mudança de hábito pode ser sentida
no mercado. Enquanto há cada vez mais

monovolumes com vendas significativas, as
peruas vem minguando em número de vendas e

ofertas de modelos, que atualmente, não passam
de três disponíveis. A Ford, por exemplo, não
fabrica no Brasil a versão familiar do Focus,
enquanto a GM disponibiliza apenas vans, de
portes diferenciados. Partindo na contramão, a
Toyota re�olveu buscar justamente nessa
carência de modelos, um lugar para posicionar
�eu novo veículo. O Fíelder, familiar derivado
o Corolla é um grande sucesso em vários

países, especialmente no Japão, onde detém
quase 50% de mercado 'no segmento.A estratégia da montadora é oferecer
Justamente um Corolla com algo a mais. O
modelo, até agora, único representante da

1

veicul,os diversos

marca fabricado no país, é atualmente líder de mercado entre os

sedans médios. Têm no excelente conjunto mecânico, dirigibilidade
e no visual arrojado seus grandes méritos.

Perua não. Sport Wagon, por favor
O desenho moderno e jovial o Fielder já herda do Corolla, o que
contribui para as preterições de não parecer apenas uma perua
comportada. As máscaras negrasnos faróis e a grade pintada na cor

preta favorecem para ressaltar esse aspecto, as linhas elevadas e

robustas da traseira também. De resto, apenas suas particularidades,
como o grande porta-malas plano e a excelente sensação de espaço

que se têm num station, ou melhor, sport wagon.
O motor é o mesmo do irmão, um 1.8 16V que gera 136cv de

potência, com opção de câmbio manual ou automático. E, para
aqueles que reclamam de falta de mordomia no banco traseiro, várias
novidades. O modelo apresenta excelente modularidade, com

Mais Toyota por aí'
Depois de Corolla e Fielder, o Yaris poderá ser o novo

Toyota brasileiro. A montadora precisa de um modelo com

preços mais baixos para ganhar maior
participação no mercado nacional e �
o pequeno compacto, cujos preços

.

estariam casa dos R$ 20 a R$-
30 mil seria a opção mais
acertada. Tal experiência

.

mostrou-se muito eficaz com

a conterrânea Honda, que.ao
lançar o Fit como uma opção
mais em conta em relação ao

Civic, viu sua, participação
aumentar significativamente.

orado

bancos bipartidos que reclinam em até 20 graus.
Ainda, há dois porta-copos e encosto para braços
disponíveis, o que a toma a única station

nacional a dispor destes simples, mas bem-vindos
mimos.

Como concorrentes diretos o novo Toyota
encontra a já conhecida Marea Weekend, na
faixa dos R$ 53 mil e a recém chegada Peugeot
307 Sw, na faixa dos R$ 66 mil. É claro que as

vans também estarão na mira e portanto, esta não

deverá ser uma briga fácil. Mas, no que depender
da boa fama do Corolla e do visual bem mais

simpático em relação às formas ovais das vans, a
Fielder têm tudo para conquistar seu lugar ao sol,
ou melhor, nas garagens dos brasileiros.
Por Darlon Anacleto/Cromoart

importante, e por isso vem recebendo atenção
especial da matriz japonesa que também acena

com a possibilidade da produção de uma pícape.
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Fiesta 4p 03 Palio 2p 98
Focus Sedan 01 Vectra GLS 98

C(C( GolG1I1 01 Courier 1.4 98
QZ FordKa 00 Pick up Corsa 97

wc( Palio 4p 00 Uno 1.0 97

::::a:E Parati 4p 99 Fiesta 4p 97
aW Fiesta 4p 99 Palio Weekend 97
c(cn Astra Sedan 99 Go11.0 96lo-

" I Gol1.0 zc. 98 Escort 1.6 96cn
W 11����', Escort SW 98 Go11.0 95
Q Audi A-3 98 Escort Hobby

(047) 376-0251 Ranger 2.5 98 Tempra 8v
Parati 2p 98 Vectra GLS

Rua Ângelo Rubini, 900 Fiesta 4p 98 Uno Mille

Barra do RiQ Cerro- Jaraguá do Sul- SC

370-311

(47) 376-17721273-1001
C.....r LTDA

c. .NHON.....
Rua: Ângelo Rubini, 780 . Barra do Rio cerro- Jaraguá do Sul· SC

VOLKSWAGEM Vectra GLS cinza G 1997
Gol GIII Branco G 2000 Corsa Wind Azul G 1995
Saveiro marrom G 1998. Chevette DL Prata G 1992
Santana CL 1.8 Bege G 1996

RENAULr
Saveiro 1.8 Dourado A 1992

Clio RT vermelho

\
2001Gal CL 1.6 MI Branco A 1987

Fusca 1600 Azul G 1981 PICK-UP

Fusca 1300 Bege G 1980 Mitsubishi Pagero Preta 2001

FIAr Blaser DLX Branca �J 1999

Palio Fire EX cf ar Branco G 2002 Blazer DLX exec. 6cc verdo meto G 1998

Tipo 1.6 IE Cinza G 1995 Kombi Branca G 1997
Uno Mille eletronic Cinza G 1993 Pajero 4x4 Preta D 1995
Uno CS Vermelho A 1986

Kombi Branca G 1993
FORD

0-20 gabinada 4p compl. Azul D 1993
Fiesta Branco G 1995
Escort GL Preto G 1991 0-20 gabinada 4p compl. Branca D ,1990

Escort L .Verde G 1987 F-l000 gabinada Cinza D 1985

GM F-l000 est. turbo Vermelho D

Fone: (47)
370-8622

FIAT

Veçtra GLs comph 97

CorsaAp' c/opc:.+.ar 01

Corsa;2p, opc;,+pers. Frodas97
!v1pnza 'SL J.8 EF/2P, básico 92

VW

GôlÇ3Úr 16� 4p,c/opc. 00

Gol CL. 1:6 M/c/trio '97

Gô(1.0 + rodas 94

GorCL,1.6 91

Gd/1;6 álcool 8�
os-ca.:» 96

ParairSd.6'"' 84

Fusca' 80

PalióWe�k�ndL.a{"· 97

Palio ED ' 97

TipoMP/1.6 oinpJ:+ rôda$ 97

Uno Mille 93

.. ' jFORQ
R�ngerXLT4p,' compl. FGNV 99

"

00FiestaAp, c/opc., a.c.
Ka

r./ersailles.1.8
.Verona 1.8 LX'
Escort GL 1.8 trio +- dfr +rodas94
EscdrtGL 1.$. álcool'

.

87

EScorfXR3
MOTO.

CG Tifan. KS

CGTitanKS· ..

·

Biz,ES'

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�
,veículos

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

ASTRA - vende-se, 00, GlS,
Sedam, compl., GNV. Tr.: 375-
2018.

CORSA - vende-se, Super, 97,
4p. Tr.: 370-1804 ou 9602-
4226.

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

9103-3293 cf Wagner.

CORSA - vende-se, pick-up, 95f
96, roda de liga leve. R$
10.500,00. Tr.: 371-0451.

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.

IPANEMA - vende-se, Sl, 92,
prata, gasolina, a.q., manual,
rodas. R$ 7.000,00. Tr.: 275-
6354.

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.

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

KADETT - vende-se, GS, 90,
bordô met., cf teto. R$

!Com. de Peças Antonio!
! ftõ-Hàt<rl
, r- .•..

-----------,.----;--:.:1
, IRoçadelr�
rOrdenhadetfãJ

r Fone: 370-2764 f
rCel.: 9104-2070/9957-6099,
! 1

fAv. Waldemar G,ubba. 4406 (lh>vo de 5c111l>ede!).

7.500,00, finan. até 36x. Tr.:
370-3574 pi 9123-7355 cf
Waldir.

MONZA - vende-se, SlE, 94,
2.0, álcool, compl. R$ 8.300,00.
Tr.: 9962-3664.

MONZA - vende-se, 89, 1.8,
álcool, aros esportivos. R$
4.500,00. Tr.: 370-0932.

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

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

OMEGA - vende-se, 94, CD,
compl. - teto, vermelho. Aceita
se troca por carro de menor

valor. R$ 16.000,00. r.: 276-
0687.

.'
OPALA - vende-s diplomª,�,
86, compl., em ótimo estad�$
5.000,00. Tr.: 371-3184 de

manhã.

OPALA - vende-se, Diplomata,
86, 6cc, álcool, completo. R$
5.000,00. Tr: 371-3184 cf

Consórcio

UNIAO
371-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
www.uniaocatcom.br

rJ
Pf:UGEOT

60 meses

R$ 10.536,00----- R$ 203,69
R$ 12.002,00----- R$ 232,03
R$ 12.528,00----- R$ 242,20
R$ 14.034,00----- R$ 271,67

QI1DiI

Mcn:cd��-P,f!J:.t.

79 meses

R$ 17.775,00----- R$ 267,75
R$ 20.880,00----- R$ 314,52
R$ 25.990,00----- R$ 391,49
R$ 30.582,00---.. R$ 460,66
RS 35.828,00----- R$ 539,68
R$ 39.637,00 .. --- R$ 597.06

�OTOS CB 400 Vermelha 1985

IBt'B' l_.�_
CBX 250 Twister Preta 2002

IBWIiI'-dt:}l"'ll).'�
CSX 200 Strada Vermelha 1999

t��fa�'.l9'a.,_"
CBX 200 Strada Vermelha 1997

XL 125 Vermelha

YBR 125 E Se e

(371-1970)
Compra Vende

- Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

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

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.

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

Márcio de manhã.

SANTANA - vende-se, Cl, 1.8,
85, álcool. R$ 4.000,00. Tr.:
275-2522 cf Ronaldo.

$-10 .... vende-se ou troca-se, 96,
compl., GNV. Tr.: 376-1772 ou

273-1001.

S-10 - vende-se, cabine dupla,
98, de luxe, GNV. R$
31.000,00. Tr.: 9962-3664

S-10 - vende-se, cabine dupla,
98, v6, de luxe, compl., GNV.
R$ 30.990;00. Tr.: 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, cornpl., som, a.c., d.h.,
pneus seminovos. R$
12.500,00. Tr.: 9906-8849.

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

.- Flat

RORINO - vende-se ou troca-se,
furgão 1.5, 95. Tr.: 276-0397
após 19hs.

Aquiosseussonbos
não ficam no papel...

60 meses

C 100 Biz KS-··--- R$ 87,56
Crypfon C 100---- R$ 88,25
C 100 Biz ES-·---- R$ 99,48
YBR 125 K------ .. - R$ 95,70
CG 150 KS·- .. -- .. R$ 107,14
C 100 Biz +------- R$ 106;72
XTZ 125 K-------- R$ 123,26
NXR 125 KS------ R$ 125,91
NXR 150 ESD----- R$ 157,29
Twister 250------- R$ 1 75,91
Tornado 250----- R$ 192,61

73 meses

R$ 10.536,00 .. ··- R$ 171,75
R$ 12.002,00 .. --- R$ 195,64
R$ 12.528,00-·--- R$ 204,22
RS13.112,OO· .... R$ 213,74
RS 13.896,00----- R$ 226,52

branco. Tr.: 370-1800 ou 8803-
8997 cf Vanderlei.

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

PÁLIO - vende-se, 98, 2p, ED.
R$ 9.700,00. Tr.:9953-9966.

PRÊMIO - vende-se, 86, 1.6,

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da região
S .;

de Reboques P.irâmldes . \ \',
"

Escort'XR3 8 Amarelo A
Gol '0 brancc ,'G
Monza Classic 8' azul �
Sa.ntana Quantum CL d.h, '9,0 ,vermelha G
Opala C.omodoro comp]; 89 verde :met. G
Escort HObby 1.6 93 branco A
Uno 87 branco A
.Escort Ghia 89 verde G
Gol 1.8 87 prata A
Kombi stander 92 branca G
Uno Mille 92 branco G
Ford Stratus compl. 9 7 preto G
Ford Landal. em ceurô. 8 O azul GNV
Gol MI 1.6 9' 7 azul G
Santana Quantum GL o' 8'6 azul ' A
,D,el Rey GL 8.9 verde A
Escort L -89 azul A
Omega Suprema 'GLS cempl: top de linha 9.3 azul' G
F-1000 c.dupla, MWM, compl., 94 cinza D
Gol CL MI 1.6, a.e., d.h. O O branco G
Moto Titan ES 99 verde G
Pampa 9 O branca G
Del Rey GL 1.8 9 O cinza A
Omega Suprema GLS 2.2 96 vermelho G
Parati CL 83 preto A
Verona 91 azul A
Chevette' Junior 92 vermelho G
L-200 GL, couro, rcdãe, 9� azul D R$ 37.500,00

Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Truppel Car
VEíCULOS MULTIMARCAS

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

2001 brancoCelta 1.0 2p
Corsa 1.04p
Palio 1.02p
Gol1.82p
Fíesta 1.0 4p
Saveiro 1.8

.

Corsa piek-up 1.6
.

Çor$a2p
'ÓmegaGLS 2:0, com.,
Veroná 1.8 LX4p

1999

2000

1997
2001
2001
2001
'1996 .

).1994
.1994

branco

prata
vermelho

branco

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

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

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

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

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 el Waldir.

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

UNO - vende-se, 92, branco,
1.5. R$ 6.500,00 financia. Tr.:
371-0465 el Rosangela.

UNO - vende-se, Mille, 92, 2p.
R$ 5.900,00. Tr.: 371-7542.

UNO - vende-se, 98, eompl.,
a.c., v.e., t.e., I.t., d.t. R$
10.300,00. Tr.:374-1039.

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

BLAZER - vende-se, 96, 2.2,
eompl. GNV. Tr.: 372-2018.

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

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

F-1000 - vende-se, 95, prata,
GNV. R$ 22.000,00. Tr.: 9973-
3232 el Antonio.

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

KA - vende-se, 98, cinza met.,
el ope. Tr.: 379-1531 el

. Etevilna ou 9905-4824 el
Carla.

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

RANGER - vende-se, 00, eab.
simples, completa (- trava),
diesel, 4x4, turbo. R$
36.000,00. Tr.: 372-3235 el
Ramos.

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

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

VERONA - vende-se, LX,
1.8, 94, cinza, a.q. Tr.: 370-
1800 ou 8803-8997 el
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,
amarelo, isofilm, acento da

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

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

9962-2463.

FUSCA - vende-se, 85, branco.
Tr.: 9118-7962 ou 273-6050.

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

GOL - vende-se, 95; 1.0. R$
4.700,00 + 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-
1800 ou 8803-8997 el
Vanderlei.

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

GOL - vende-se, Speeial,
branco, 01, 5 pneus novos,
isofilm, metade do IPVA 04

pago. R$ 12.000,00. Tr.: 370-

4810 a tarde.

GOL - vende-se, 90, 1.8,
gasolina. Aceito carro de menor

valor. Tr.: 997529925.

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

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

PARATI - vende-se, ;.85,
gasolina, el banco reeapado.
R$ 3.500,00. Tr.: 370-8384
após 18hs.

PARATI - vende-se, 85. R$
3.000,00. Tr.: 371-7244 ou

9963-6420.

SANTANA - vende-se, 86. R$
4.500,00. Tr.: 371-6968.

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

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

'

VOVAGE - 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
el Ruy.

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

CHEROKEE-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 el Santiago.

PAJERO - vende-se, Sport 01,

Gol GTI + rodas 15 Azul G 89 8.200,00
Chevette SL + rodas 14 Prata A, 88 5,000,00
Chevy soo SL + rodas 14 branca G 88 4.300,00
Opala comodoro 4p cornpl., modo 92 Bordô G 87 7.000,00
Passat Prata A 86 3,500,00
Escort Azul A 86 3,000,00
Monza 4p + rodas 15 Verde A 84 3.700,00
XL 250, preparada pI trilha Vermelha G 83 2.000,00
Gol BX Verde G 81 2.500,00
Corcel II Vermelho G 80 1.800,00
Fusca 1300 L Bege G 79 2.800,00
Passat Branco G 79 2,200,00
Fusca 72 2.200,00
Opala Diplomata automático 4p

eompl. preta. Tr.: 376-1772.

PAJERO - vende-se, 97, diesel,
cornpl., bancos de couro, 4x4.
R$ 55.000,00.,Aeeito Audi A3
na troca. Tr.: (47) 644-5287.

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

SPORTAGE - vende-se, 95,
eompl., �iesel

ou troca-se por
S-10. Tr. ,,371-5877.

,

'�;

1113 - compra-se, de

preferência financiado. Tr: 372-
0108.

CAMINHÃO - vende-se, diesel
Fiat, 78, branco, carroceria
aberta, graneleira el lona

Dpasehoal. R$ 8.300,00. Tr.:
371-9992. el Spézia.

CAMINHÃO - vende-se, GMC,
98, 130.000 km originais,
revisado. R$ 28.000,00.
Aceito troca. Tr.: 9123-1488.

CARGO - vende-se, 1618 T, 89,
caçamba. R$ 41.000,00. Tr.:
9962-3446.

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

F-4000 - vende-se, 84, motos
novo el garantia, 6 pneus

reeapados, el baú. R$
21.000,00. Tr.: 9602-2587 el
Deivid.

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

VW 7.95 - vende-se, 88, el
baú, el frete + telefone. Tr.:
9965-8875.

•

CG 125 - vende-se, partidi
elétrica, 00. R$ 2.300,00, Tr
371-7244 ou 9963-6420,

CH TITAN - vende-se, 02, cl
partida elétr. R$ 4.000,00, Tr.
374-1039 el Kleber.

CG TITAN 125 - vende-se, 01.
doc. paga até 2005, c/ partidl
elétr. R$ 4.000,00. Tr.: 9131
2061 ou 374-1039 a tarde,

COMPRA-SE - moto que jí
esteja financiada. Tr.: 371·
4979.

DT 200 - vende-se, 97, azul.
Ou troco por carro. Tr.: 37&
1772 ou 9905-3900.

SAARA 350 - vende-se, 91. Tr.:

276-3002 el Jair.

SAARA - vende-se, 99, verde.

partida elétrica. Tr.: 374-111i

el Valquiria.

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

TITAN - vende-se, 02, Ri

3.800,00. Tr.: 375-1569 após
18hs.

BIZ - vende-se, 01, azul, el
8.700km, partida elétr., pneus
novos, toda revisada, doc.
2004 em dia, alarme. R$
3.500,00. Tr.: 372-1528 ou

9118-8951 el Gabriel.

BIZ -vende-se, ES, el partida,
vermelha, 2004. Tr.: 371-
8153 ou 9122-6233.

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

CBX 150 - vende-se, 93. R$
2.600,00. Tr.: 371-7542.

CBX 750 FOUR -vende-se, el
49.000km originais. Tr.: 276-
0333 el Almir.

CG - vende-se, 03. R$
2.000,00 entro + 17x R$
214,00. Aceita-se troca. Tr.:
370-1161.

Fone: (47) 371-3898

TITAN - vende-se, 04, O km,

preta. R$ 5.200,00. Tr.: 37�
1531 el Etevilna ou 990�
4824 el Carla.

TWISTER - vende-se, 02,

vermelha. R$ 5.500,00 + 111

R$ 209,00. Tr.: 9137-1:262
Vanderlei.

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

"&",e�ea44�M�" fk 24-15

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 6 de maio de 2004

XT 225 - vende-se, 03, ouro.

R$ 7.500,00. Tr.: 275-0502 cl
Carla.

YBR - vende-se, 01. R$

3.500,00. Tr.: 374-2023.

CAPOTA - vende-se, de fibra, pI

pick-uP corsa. Valor a combinar.

Tr.: 9101-4214 cf Ruy.

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

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

COMPRA-SE - carro até R$
10.000,00. Tr.: 9123-7355.

CONSÓRCIO - vende-se, de

moto biz cl aprtida, cl 13

parcelas pagas. Assumir 47

parco R$ 92,00. Tr.: 273-6050.

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

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

9111-9968 cl Alexsandro.

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

módulo. Tr.: 9131-2157.

SOM - vende-se, pI carro,
Kenwo od, cl controle,
destacável, módulo na caixa cl
2 sub de 1.0. R$ 500,00. Tr.:
370-8384 após 18hs.

Idiversosl
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
FISIOTERAPIA - vende-se, cf
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-
7214 cl Mari. �
AR CONDICIONAD#vende
se, 7500btus, quéllte e friA
Consul, seminovo. V$
500,00. Tr.: 370-0932.

DE

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CORREIO DO POVO 5

BANCADA - vende-se, cl
serra circular, combinada cl
tupia, lixadeira, freza,

\

(47) 276-3429
9975-5659

furadeira, esmeril e torno.

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.: 9979-5137.

Mais Qualidade

T Para o lar
e para a IndústriaIICN.

CALHAS

A TECNOCALHAS mantém um compromisso com o

qualidade em tudo que produz. Colhas, 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 EXCElÉNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDl. É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Cenlro .- Jaragoâ da Sul. se . Fanes: 370·6448· 275·0448 . FaX! 371·9351

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,
Doberman, todos cl pedigree
e ou contrato de garantia,
desv., 1ª vacina e consulta

incluso. Tr: 370-8563 ou

9103-3580.

carteira de saúde em dia. R$
800,00.

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

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

3787.

CACHORRO - vende-se,
filhote de dobermann,
macho. Tr.: 373-3787.CACHORRO - vende-se, lindo

casal de Chow Chow, semi

adolescentes, cor caramelo,
com pe dlgree e garanta,

CACHORRO - doa-se,
cachorra perdigueira cl

"

•

IC
lnforntátlca
"Um c t i c íc em sua vida pessoal e profissional"

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 OVD

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

"_ --- --_.-

Sistemas para
comércio e

Indústria: Pcp,
Exportação,
administrativo,

� controles,
emissões fiscais,
cupom fiscal e
nota fiscal, etc ...

Promoção de Mict�s Usados
. Vende-se
Monitores,
usados com

garantia. R$
150,00 unido

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

(pode ser parcelado em 3
vezes)

.

Pentturn 166 MMX,
completo R$500,OO

. (pode ser parcelado em 3

Av. G�tulio Vargas, S94} SI. 2 • Centro • PROX�.�IILíOM

Oferta
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

Fone/F�: 275;.2684 -.email: i�foclick@ibé�t.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

fAÇA SEUTESTE
DE fLUíDO DE fREIO

GRATUíTOI

k i k a r@ n et uno. c o m. b r

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

Centrais telefônicas Intelbras

CLASSI QUINTA-FEIRA, 6 de maio de 2004

dobermann de 7 meses. Tr.: CELULAR - vende-se, GSM,
371-7341. Tim, de cartão, modelo A50.

R$ 250,00 cl nota fiscal. Tr.:
CACHORRO - vende-se, boxer 9901-4179 ou 8803-9109 ou

adulto. Tr.: 372-3655. 276-0340.

CACHORRO - compra-se
filhotes de Boxer, Pastor ou
RotWeiller. Pago até R$ 50,00.
Tr.: 372-3992.'

CARRETINHA BARRACA -

vende-se, toda reformada,
pronta pI camping. Tr.: 275-
2949.

CELULAR - vende-se,
Siemens A50, 2 meses

de uso c/ garantia, pré
pago, claro. R$ 180,00.
Tr.: 2 ',5-2265 ou 8802-
7973.

"

t'\,_ �
I

Ci�lULAR - vende-se, vivo,
motorolla. Tr.: 373-3787 cl
Noeli.

CELULAR - vende-se, Nokia,
de cartão. Tr.: 371-5302 ou

9962-2463.

Fone: 371-7007

CARRINHO DE BEBÊ-vende:
se, seminovo, Borigoto e

andador. R$150,00. Tr.: 275-
2949.

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de cond�mínios.

Kit Porlão Eletrônico + Interfone
Klt Monitor 6" + Cãmera (CFTV)

373-4997 9107-4525
CELULAR - vende-se, Tr.:275-0938coml.ou995)·
Samsung Voicer Vision (olha 4424 cl Karine.
azul), prata, na garantia, nota
fiscal, pré-pago, Vivo. R$ COFRE - vende-se ou troeâ
500,00 faço em condições.. se por fax. Tr.: 274-8563.
Tr.: 9103-9362

COLEÇÃO :- vende-se, el
1200 cartões, sendo 6ij
importados. Aceita-se troe!

por aparelho de som pI carro
ou no valor de R$ 500,00. Tr.:
371-0465.

TIA
Freios
/I -t1úte1t
�-iat Tratar:

telefonia e segurança

n /"1"1'3.''>'.-::1";:& flfi0 'W,}.ht� es "W é1E"©?§J� � �:" \ % *
< �1 .,

� �f, �

,
�

I· ':-.- (
" : ?J}w,w./i,,,"

VENDAS,'ESERVIÇOS:'Rua: ORei;a Horaf, 104" Vi'a LeRz;· Jaraguá do'Sul- seI email: maketel@terra.com.br· fone/fax: (47) 37�.7001

CELULAR - vende-se,
Motorolla C210, pré-pago, c/
nota fiscal e acessórios, 3
meses de uso. R$150,00. Tr.:
9142-2108 ou 371-0495 cl
Valdecir.

COMPUTADOR - vende-se,
K6 2500 Hl0, 10giga,64
mega, monitor 15', CD roam

LG, fax moden. R$ 750,Oij,
Tr.: 9975-0208.

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

CENTRíFUGA - vende-se,
marca Wanke. R$ 130,00. COMPUTADOR - vende-se,

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão o/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para tetevendas (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 pj telefones

REDES DE INFORMÂTICA
(lnstaração e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 1.. 9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instaração e Assistência Técnica)
Portão-eletrõnlco e interfones
Cancelas automáticas pj portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Color)
Micro Câmeràs (P/8 e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho

.

Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo

'

Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio .

Iluminação de emergência
Sísterna telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fiesta
Corsa Piek-up 1.6
Moto CG 125 Titan KS
F-4000

MB' 608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 1113 truek

MB 7:\.0 turbinado, el baú
Veetra GLS eompl.
Gal MI

Monza 2p
Rural4x4

Gol4p
Gol Plus 4p

97

96
bl
90

82

79

75

98

94

97

94

75

99

01

vermelho
vermelho

prata G

cinza O

vermelho
.

D

amarelo O

azul D

vermelho O

bordô G

vermelho G

cinza G

branca G

verde G

cinza G

370-3113
Av, Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CHEVROlET
CORSA WIND
IPANEMA Sl/E
ASTRA GlS
MONZA ci. CI TRIO +DH
OMEGA CO COMPl.

PRETO 1997
AZUL 1995
CINZA 1995
AZUL 1994
VERMELHO 1993

FlAT
UNO MillE
PALIO SX 4P
PALIO WEEKEND
UNO SX

BRANCO 1991
BRANCO 2003
PRATA 1999
VERMELHO 2000

FORD
ESCORT Gl COMPl.
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GL 1.8, 4P

PRATA 2000
CINZA 1994
VERMELHO 1994

VOLKSWAGEM
pala SEOAN
Gal GIII16V
GOL 1000 4P BV
SAVEIRO CLI 1.8
GOL LO

PRETO
CINZA
PRATA
PRATA
BRANCO

2003
2000
2000
1997
1994

RENAUlT
CLlO COMPl., 1.0, 16v
CLlO

GRAFITE
BEGE

2001
OKM

FIAT Uno4p
Tipo 1.64p
Uno

Tempra
Tipo 4p compl.
Uno

Tip02p
UnoCS

Pampa
KadetiGS

97

96
91

92
95

01

95

92

94

90

Bordô

Vinho

Vermelho

Cinza

Prata

Branco
Chumbo

Preto

Cinza

Bordô

R$ 9.800,00
R$ 9.100,00
R$ 5.900,00
R$ 7.900,00
R$ 9.500,00
R$10.300,00
R$ 8.000,00
R$ 6.500,00
R$ 7.500,00
R$ 7.600,00

I I I'I

Corsa

Chevetie

CorsaWagon
Corsa2p
Gol special

R$10.000,00
R$ 5.500,00
R$14.000,00
R$11.500,00
R$13.000,00

98

91

99

98

02

Verde

Verde
Branco

Prata

Prata

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

Branco

Branco

Prata

Cinza

Prata

Prata

2003

2003'
2002

2002

2001

2001

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$ 8.500,00

Vermelho 2001

Marrom 2000

Prata 1999
Vermelho 1998

Bordô 1996

Cinza

Bege
Bordô

Azul

1995

1995
1995

1993

preta

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

98

01

97

96

93

93

89

98

cinza

Courier 1.3 básico azul

Corsa sedan LO, ve.te.iaq.dt cinza

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

Kombi furgão

Tempra IE sv, compl.

vermelho

branca

preto

Pampa L 1.6

Gol CL 1.8

branca

bege

Sundown Palio

373-0806
373-1881

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

GolfGTI2p
Goll.0 16v cornpl,
CorsaSedam

Fiesta 4p cl som
Scenic RXE

Peugeot 206 cl ar
Escort SW GLX.

Gol Mll.0

azul 99 G

prata 01 G

prata 99 G
'

.. prata 97 G

{".anco 02 G

branco 99 G

vermelho 00 G

vermelho 95 G

vermelho 95 G

prata 00 G

verde 03 G

Azul 03 G.
Vermelho 00 G

Prata 01 G

Azul 97 G

Vermelho 98 G

Parati

Meriva grafite 1.8 cornpl. R$ 34.000,0003

Omega GLS, compl., GNV. R$ 15.000,0093 azul

Omega CD-GNV 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

95 azul

GolGIII 01

92

99

branco Plus, 4p

D-20 gabinada, diesel, compl.

Palio }zul weekend, 16v, compl.

branco 2p, c/ opcinaisCorsa Super 97

Corsa Super 97 verde 4p, d.h., c/opc.

Fiesta 01 cinza a.c., d.t., t.e., Alarme

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

vw

LD veículos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Gua�amir;,n (em frente a FAMEG)

FIAT Cinza

Branco

Prata

Vermelho

Branco

Bordô
Praia

Prata

Bordô

Azul

Vermelho;
Prata

Azul

94 R$ 8.600,00
98 R$10.800,00
91 R$ 5.800,00
89 R$ 4.600,00
86 R$ 3.700,00
97 R411.800,00
87 R$17.900,00
95 R$ 8.800,00
88 R4 4.800,00
98

-

R$14.500,00
96 R$10.300,00
97 R$ 9.500,00
94 R$ 8.400,00
95 R$ 9.500,00
96 R$10.300,00
84 R$I.500,00+ 16xR$243,00
97 R$10.800,00
97 R$II.900,00
91 R$ 6.800,00

UnoELX4p
Fiorino Furgão 1.5

Uno Mille Brio

UnoCS

PrêmioCS

Palio 1.54p
F'1000F

Pampa 1.6

EscortGhia

EscortSW

EscortGLX

Fiesta 1.02p
Corsa Wind

Monza GLS compl.
CorsaSuper
Fusca 1600

Gol

Goll.6 MI a.c.

Voyage CL 1.6

FORD

GM

Prata

Branco

Branco

Branco

Branco

Rua João Januário Ayroso, 65
371-5343 - (47) 9903·29�6
Palio Weekend 1.5 compl. -d.h.
Tipo 1.6, 4p cornpl.
Uno Mille I.t., d.t., a.q.

Golf 1.6 compl.
Gol CL 1.6· álcool

vectra 2.0 GL compl. GNV
Astra GL 1.8 4p eompl.
Corsa Wind 4p
Astra GLS 2,0 4p compl.
Astra GLS zo, 18, compl.
Astra GLS 2p
Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6
5-10 compl.
Corsa wagon 1.6
Corsa 4p 1.6 I.t., d.t., a.q., t.e.

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

vw

GM

01
93

98
'99
01
00
99
00
01
99
98
00
01

95
98
04
03

FORD
cinza
prata
prata
prata

1370-79R: Walter Mar UII�
lfmllirt$*�, ,

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

Voyage 1.6 A

Marajó A
Corcel Ii A
Courier
Clio 1.0

87
78
93
93
98
93 cinza me!.
96 branco
94 cinza me!.
98 azul
91 amarela
99
89 prata me!.
95 bordô
93
83 branco
79
98
01

Barraca pi camping completa

Fusca 1300

Goll.32p
ApoloGLS2p
Voyage LS2p
UnoCS 1.32p
Premio 1.0 2p
Ranger2.8CD
Verona LX 1.8 4p
Corsa 1.04p
EÍlaserDLX2.24p
Yamaha 125K

Honda C100 Biz

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

Preta

G

G

G

A

G

G

D

G

'G

GNV

G

G

1981

1983

1992

1983
1991

1987

2002

1994
2001

1996/
2001

2001
1995

1993

FIAT

FORD

GM

MOTOS

IMPORTADO Mercedes C 280 4p Preta G

BMW3251A4p Cinza . G

Av. Preto Wé!ldémar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguâ�1

Chevette + rodas 87

Ternpra compl. Único dono 97

Logus 94

Escort Guarujá compl. 92

Uno 4p 96

Gol MI 97

Uno ELX 4p 94

Escort' Hobby 94

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ompra Troca Financia
a Walter Marquardt, 1850 • Barra do Rio Molha· Jaraguá do Sul· se

If2.0compl.

OOOdiesel

minhão 7110 turbinado cf baú

000

cort

ara

Cinza 98

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 -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

R$ 39.800,00

00/01/02 a partir de R$ 3.500,00

98 R$ 12.000,00

98 R$ 55.600,00

98 R$ 4.200,00

97 R$ 10.000,00

95 R$ 43.000,00

92 R$ 6.500,00

91 R$ 6.500,00

91 R$ 16.500,00

fBONTJJL
VEíCULOS

COMPRA
VENDE
TROCA
fiNANCIA

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

Branco 2001

anlana 1.8 compr,
Branco 2000

Vermelho 1999
rsa 4p v.e., Trava, alarme Cinza 1998

eelra GLS compl. Branco, 1998
01 MI

Vermelho 1997

Verde 1996

Azul 1995

Azul 1994

Verde 1993

Vermelha 1990

Marrom 1988

Marrom 1988

Azul 2000

FINAlClIIA
."Votoran:tim I Finanças

w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

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

CAMINHÕES

UrioMille 4p

Renault Scenic RT2.0
R$ 87.000,00 30 eixo chassiVW 17.210 01

R$ 98.000,00VW 26.300 00/01 chassi

R$ 35.000,00Iveco Furgão 3310 99/99 turbo daly

R$ 38.000,00VWL80 96/97 carroceria

2004/2004 Audi A3 1.8

2003 Ooblô EX 1.3
2003

2002/03

2001

'{999"
Fiesta '

1999

1997/98'
1997/98

1997/98'
1996 Uno Mille IE

1994/95 Veclra CO'
0-20 Custam S

,,' Santana Quantum' GLS
,

Voyage'
"

Mo�za"

:' Del Rey Ghia
,

Corceill
_ Te _",

Vermelha

r.Monza

Celta

Pampaf.B
-"[seort
.' C,G'oTitan"

"

'CG Titan

, Cinza'
vermeino
verde
Vermelha
Vermelha

Azul

Rodocar 311-0802
311-8281Veículos 273-6549

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 . Centro· Juuá do SulRua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Iaraguá do Sul'

Celta 1.0 4p VHC 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

Ka 1. O 2p zetec rocan dourado 00 G Corsa sedan milênio, ac/vte Prata 02

Gal G III 1.0 4p sv
Gol GL Prata 02

branco 00 G Gol Power 16v, d.h., Trio Branco 02

Ranger 2.3 2p cl G N V preta 97 G Palio Weekend ELX compl. Prata 02

Palio Ed 1.0 2p branco 97 G
Fiesta Sedan cf opc. Bordô 02
Parati Summer compl. Bordô 01

Golf G LX 2.0 4p cinza 95 G Siena Fire cf opc. Branco 01

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

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

Del Rey 1.8 2p G L vermelho 90 G
Gol MI Branco 98
5-10 cabine dupla compl. Cinza 97

CBX 750 iNind 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 O Km

� Rua Prel.Waldemar
Grubba, 3727

'

'

BairroVieiras

VEíCULOS 310-2381
Gol MI1.0 2p branco 01 G
VT - Shadow 600cc preta 02 G
Astra GIS Sedan compi. branco 00 GNV Uno Mille 1.0 IE R$ 8.300,00
Gol GIII16v 2p branco 00 G
Fiesta GL 1.0 4p azul 99 G togus GL compl. 94 R$ 9.000,00
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 D togus GL - ar 93 R$ 8.300,00
Vectra G�S compi. branco 98 G
Escort 16v 4p compi. azul 98 G Ka 98 R$ 10.700,00
Pampa1.6L branco 97 G Clarus GLX compl. 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 compi. prata 97 GNV D-20 88 R$ 17.800,00
Palio 1.0 4p a.c. bege

.

98 G
Blazer 2.2 compi. branco 96 GNV Kadett SL 92 R$ 7.000,00
Omega GLS 4.1 compi. verde 95 G' Verona compl. 94 R$ 9.500,00
Passat 2.0 4pcompi. preto 95 G
KombiSTD branca 95 G Uno compl. 96 R$ 10.500,00
Gol CL1.6 prata 94 G Astra compl. 95 R$ 11.500,00
Gol LO branco 94 G

. GoICL1.8 branco 93 G Monza compl. GNV 94 R$ 11.000,00
Logus GL 1.8 prata 93 G Renault compl. 95 R$ 9.200,00
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G
Escortl.6L azul 93 G

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Recuperação
de Cd's, DVD's

Gradiente St,rike
R$ 198,00 ou

1 + 9 R$ 19,80
Plano meu jeito (Pronto)

Resultado

Cei.: 9967-4885Gradiente Strike
R$ 99,00 ou

1 + 9 R$ 9,90
Plano T Você

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

DOAÇÃO - aceita-se, de

roupas p/ menino de 10 anos.

Tr.: 274-8620 cl Claudete.SiemensASO
R$ 149,00 ou

1 + 9 R$ 14,90
Plano T Você

DOAÇÃO - aceita-se, de

roupas pI menino, a partir de
2 me ',�s. Tr.: 370-5576.

DOAÇ 'O - ace ita-se, de

�veis. ".: 9104-2128,

DVD - vende-se, Sony, na caixa
+ 10 dvd's de filmes e shows.

Siemens ASO
R$ 248,00 ou

1 + 9 R$ 24,80 .

Plano meu jeito (Pronto)

Av, Mal. Flo,iano "eixo'o, 103· Cen"o· em f,ente ao B,adesco 213-0888.. . - ._ _ __._ _._ _

,
.

.IARAGUA DO SUL
634-0400/633·6660· São Bento do Sul· 644-5465Rio Ne rinho· 642·3004 Mafra

AM Duron 1.4, 128mb,
monitor 15', cl CDR e

impressora LX300 matricial,
seminovo. R$ 2.300,00. Ou
troca-se por moto. Tr.: 9967-

.

4608,

Rodobens, carta de crédito no

valor R$ 103,000,00 cl 26
presto Pagas. Tr.: 9102-5529.

CONJUNiI'OS SOCIAIS -

vende-se, Oxford, pI lojista e

particulares, ótimos preços.
Tr.: 371-7606,

CONTRA-BAIXO - vende-se

Golden, em ótimo estado, cor

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

CONSÓRCIO - vende-se, da

& Arquitetura
Topografia

FAÇA SUA FESTA COM DJ'S:

<Henrique e q'-IeryKsen
�.VlDRAÇARIA
� Arte Vidros
Vidros, Espelhos. Bisotê, Lapidação e Polimento.

Aparelhagem de som e ilurllin�ção [areamento. Plotter de Recorte, Acessórios

completa: seouenclals de canhões
de luzes coloridos/globos, má�uina

de fumaçaemuito mais.'

· MediÇão de terro
· Desmembramento
- Regularização de medidos
- ProJeto e execução
[residencial. comerciai. etc.)
· Reformas em geral
· Paisagismo '

Henríoue: 371-4335/9J 16-3391

Hcrykscn: 370-1942
370-7611 /9911-2525

'fIaHer Marquardt, 7 44 Sl 5

!

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

.

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

.

Venda e colocação de /aiota prensada c/ 35MPA, tii%s de concreto prensado
I

c/ 35MPA, Peíve com trava

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

S,UPERMERCADQ

275-3114MÃE ••• SÃO TRÊS LETRAS APENAS

AS DESSE NOME BENDITO:

TAMBÉM o c
é

u TEM TRÊS LETRAS

E NELAS CABE C INFINITO FELIZ DIA DAS MÃES.

R$ 400,00. Tr.: 370-6360 cl
Everton,

EQUIPAMENTOS - vende-se,
kit completo pI ·Ianchonete,
mini buffet, prensa e chapa,
refrigerador expositor, máq. de
crepe, assadeira pi espetinho
e brindes, R$ 2.000,00.
Aceita-se proposta de pgto.
rr.: 9975-1416 ou 635-5405

c/ Alex.

i * Rebaixo

! * Forro
j * Acabamentos de gesso
: * Consertos
,
* Orçamento sem compromis�

lª11:1i�"ª;iLIPJl2z�
biplex, r-.. 9979-5137.

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

GELADEIRA - compras

usadas, pago até R$ 100,()I
Tr.: 373-1949.

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

'

alumínio, cf caixilho e vidl(

cl l,OOalt x 1,5Iarg., se

novas, R$350,OO. Tr: 91

0816.

FREEZER - vende-se, 310,
Brastemp. R$ 350,00. Tr.:
376-1306.

\

FREEZER - vende-se, Consul LACRE - vende-se, de lalinh,

� ,

r.11�;',-..,..-

informática J
COMPUTADORES

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA,

2301ts, cl 4 gavetas,
seminovo. R$ 350,00. Tr.:
372-1593.

Tr.: 274-8620.

MÁQUINAS - vende-se,

tupia superior copiadora'
Invicta, 1 plaina desengrosl
de 400ml. R$ 4,200,00 (,

duas). Tr.: 9132-4454.

MÁQUINA - compra-se,
fazer fraldas, usada. TI

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

-GELADEIRA - vende-se,

(47) 276·3302
I Rua 25 de Julho, 662 • Vila Nova· Jaraguá do Sul' S�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
I'I1t(,e4, ete� a.� Ú4- s� etes� ete 4«4 &1HfPte44 _
íe��� eM� C<UH- __� eles� ria, /lutdtee

9902-4818.

MÁQUINA - vende-se, de

lavar roupa, tanquinho. R$
80,00. Tr.: 275-0938 comI.

ou 9957-4424 c/ Karine.

MÁQUINA - vende-se, de

corte, marca Fioravante

(disco). Tr.: 372-0339 a
.

noite.

MÁQUINA - vende-se, de

corte, modelo 8 polegadas de
faca, marca Nissin. Tr.: 372-

TERRAPLANAGEM

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes
Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
R�dePedras
Compactadores de Solo
Colocação de Tubos de Concreto
Remoção de Rochas
Drenagem
Pavimentação cf Lajotas
,. ..

0339 a noite. ROllER - vende-se nº 36/37,
azul. R$ 30,00. Tr: 371-7398
c/ Eduardo.MÁQUINA - vende-se, de

lavar roupa. Tr.: 9979-
5137. ROUPAS - vende-se, p/

ginástica. Tr.: 371-7607.
MESA - vende-se, c/ 6
cadeiras. Tr.: 9979-5137. ROUPA INFANTil - vende-se.

Tr.: 373-3787.

�
SOM - vende-se, d.á'

PhitiliPS
.

2000w, c/ 1 gavet'â c/ 3 ce ,

10 meses de uso. R$ 50 , O
ou R$ 300,00 entro + 2x R$
100,00. Tr.: -276-1121 cj
Anderson.

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

MOTOR - vende-se, de

centrífuga. Tr.: 373-
3787.

SOM - vende-se, c/ CD e

OVO, 2.200w. R$ 500,00.
Tr.: 370-6719 c/ Carlos e

Gilmar.

NOTEBOOK - vende-se,
Toshiba, satélite, 650 mhz e

40gb. Tr.: 9131-2157.

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

SUGAR - vende-se, p/ fogão
de 6 bocas, seminovo, bege.
R$ 80,00. Tr.: 372-1593.

TECLADO - vende-se, Cássio
770. R$500,00. Tr.: 9975-
0045.

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

TEC.lADO - vende-se,.
Yamaha ESR 310. Tr.: 379-
1402.

PANELAS - vende-se, jogo
de panelas de vidro, 5 peças,
marca Visiono Tr.: 9901-
41790u8803�1090u27&
0340.

TECLADO - vende-se, CCE
EK 22X, com suporte. Tr.:

s.erviços da região
:êe.com.br

Rua João larunscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

273-6050.

TElEMENSAGEM - vende

se, kit compl., c/ aparelho
telefônico adaptado c/ 2
cabos e CD de mensagens
variadas. Tr.: 9962-8198 c/
Anderson.

TRAlllER - vende-se todo

equipado para lanches e

cachorro quente, bom ponto
e clientela formada, venda
por motivo de mudança.
Terreno c/ 700.00m2,
aluguel barato. R$ 6.000,00.
T�37�9086ou913&2230

c/ Sr. Gil.

TROCA-SE - duas máq. de
escrever + uma bicicleta

pequena por um videogarné
play station cj CD. Ou
vende-se. Tr.: 372-3277 c/
Veroni.

TV - compra-se, .20', em

perfeito estado. Tr.:'9991-
2356 .

•�!!::I
i FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS II': • MATERIAIS DE CONSUMO i

I
.

- ASSISrtNCIA TÉCNICA I
·276·34171
• I
: .. �.2�.II8.. JUIIlO,.SI.�.:.ItIa.IIIII.:�.·.II8..slll:.sç j

CORREIO DO POVO 11

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

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

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

e embalagens em geral

VENDE-5E - carrinho de bebê,
cadeirinha p/ carro e

cadeirinha pj cozinha (bebê).
Todos por R$ 100,00. Tr.:
370-9787 a noite.

276-0316.

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

VESTIDO - vende-se, de

prenda, verde. Tr: 371-5270
noite ou 371-5042 comI.

VIDEOGAME - vende-se,
Oreamcast, c/ 2 contr. e 3

jogos. R$350,00. Tratar: 37&
·2206.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, verde musgo c/ bege
+ armação e bombachinha. R$
150,00. Tr.: 273-:)..613 ou

9135-1723.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, c/ 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-
2206.

VESTIDO - vende-se, 2
vestidos de prenda,
manequim 36/38. Valor a

. combinar. Tr.: 371-1867 ou

9118-0256.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, c/ 2 controles, .3

jogos. R$ 250,00. Tratar:
37&2206.

VESTIDO - aluga-se, de VIDEOGAME - vende-se,
noivas. Tr.: 370·2076 c/ Nintendo 64. Tr.: 371-

Oagrid. 1970.

VESTIDO - vende-se, de VIDEOGAME - vende-se,
prenda, verde c/ bordado Nlntendo 64. R$ 100,00. Tr.:
vermelho. R$ 50,00. Tr.: 9131-8090.

1 PLANET GA.ME
• VENDAS �LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDfO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS I;M GERAL.

• PLAYSTATION 2
• X60)(
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV COLaR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENOO GAME CUBE hifarlod! atendlmenlo: segil1l!lai seglmda �al 10:00 �22:00

Rua:8ertha We ue ,1Q87· BalTíl·Jara uá doSul·E·mail p@�!a ªro!@!�§l&º111ll,r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�
�. -:.�:.:: .. ::.. _,' f

. -- .

nnovers

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

ALUGA-SE - quartos. Tr.: 273-
6050 ou 9118-7962.

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

ANA PAULA - vende-se, 9xl0,
mista. R$ 25.000,0'0. Tr.: 370-

,

6279.

BAL. CAMBORIU - vende-se ou

negocia-se, de madeira c/
60m2, terreno 290m2, toda
murada. Tr.: 273-1774.

BARRA - vende-se, alv. c/
100m2• Rua Frida Piske Kruger,
261. R$35.000,00. Tr.: 371-
5512 CRECI 8054

BARRA DO SUL - vende-se, em
alv., c/102m2, c/ 3 qtos, sala,
eoz., bwe, ehurrasq., garagem
p/2 carros, próx. da praia. R$
26.500,00. Tr.: 274-8650 ou

9145-6822.

BARRA DO SUL - vende-se,
sobrado germinado, 75m2, a

150mts da praia, c/ 2 qtos,
2bwes, copa, eoz., lav.,
garagem, sacada. A partir de
R$ 15.000,00. Tr.: 371-7244
ou 9963-6420.

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.

COMPRA-5E - casa de madeira

p/ retirar do local. Tr.: 370-
7623.

ENSEADA - vende-se, de alv.,
c/ �5m2, semi nova, terreno de

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

.;>

GUARAMIRIM - vende-se, no

centro, mista c/ 4 qto s ,

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

terreno, ou carro. R$
30.000,00, rr.: 9118-1082.

VILA LALAU - vende-se, em alv.,
c/150m2 + garagem +

dependências, c/ lote de

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

'

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

VILA RAU - vende-se, de alv.,
c/116m2, lage,"'3 qtos, sala,
eoz., copa, bwe, garagem, c/
estrutura p/ 22 piso, próx.
Unerj. Tr.: 370-1475 c/ Ilea.

ALUGA-5E - q u iti nete, c/ agu a

e luz, R$ a,00,00, Tr.: 371-
0462.

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

Justlça 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-5E - moças p/ dividir
apto, 32 andar, próx. Weg I,
quarto individual, ensolarado.
R$ 200,00. Livre de condomínio
e água. Tr.: 371-3369,

PROCURA-5E - moças p/ dividir
apto. Tr.: 9912-5909 c/
Iracema.

PROCURA-5E - moças p/ dividir
apto. Baependi. Tr.: 276-3337
c/ Eliete,

PROCURA-5E - moças p/ dividir
apto. Tr.: 371-5968.

PROCURA-SE - moças ou

rapazes p/ dividir apto no

centro. Tr.: 275-3402.

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,
Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até

40,000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

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 ate R$ 90,000,00. rr.:
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/ riacho,
acesso �sfaltado, próx. Gruta.
De R$ � 0,000,00 por R$

,

R5.000,00. Aceito proposta. Ver
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.: 371-551�
CRECI 8054

VENDE-SE - c/ 76 rnorgos, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa ej 3 qtos, sala, copa, eoz.,
lav., bwe, 2 galpões c/ engenho
de melado, ej nascente de

água, Tratar: 273-1660,

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 LALAU - vende-se, ej
640m2, c/ meia água ej 2 qtos,
sala, eoz., bwe, lav: R$
55,000,00. Tr.: 370-171,37.

VILA LENZI - vende-se, cf
591m2, c/ casa alv. 70m2!
varanda 35m2 + rancho 20m1
energia trifásica. Rua 645, Ri
30.000,00, Tr.: 9132-4454,

VILA LENZI - vende-se, cf
525m2• Rua Antonio Carlos
Ferreira, esquina com Rua Pe,
Horácio. R$75.000,00 rr. 371
5512 CRECI 8054

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

VILA LENZI - vende-se, cj
590m2, c/ casa de 70m2 e

rancho c/20m2• Energia
trifásica. Rua João Fermino
Domingos, R$ 30.000,00, Tr.:
9132-4454,

VILA RAU - vende-se terrenoCj
364m2 , Área Nobre, Lo!.
Renascença. Tr: 9135-5854ou
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.

Saia 00 aluguel aoquira
sua CASA própria...

30.000,00
50.000,00
75.000,00
100.000,00
120.000,00
150.000,00
200.000,00

R$
R$
R$
R$ 1.053,08 mensais

R$ 1.263,70 m.ensais

R$ 1.579,62 mensais

l�$ 2.106, 16 mensais

315,92 mensais

526,54 mensais

789,54 rnertsars

CONSÓRCIO
RODOBENS

'Ligue e solicite a visita de um de nossos vendedores

UBATUBA - vende-se, próx. a

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

VENDE-SE - c/ 2 qtos, no

Condomínio Amizade.

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

ÃGUA VERDE - vende-se, c/
357m2• Rua Leno Nieoluzzi,
proximo Chopp Club.

R$26,000,00. Tr.: 371-5512
CRECI8054

BAEPENDI - vende-se, ao lado

posto Baker, ej 375n2, c/ casa
mista toda reformada, c/ 3 qtos,
garagem e demais dep. ej
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 pj ser
adquirido por 2 famílias. R$
17.000,00 (facilita-se). Tr.: 372-
3922 ou 91224198 ej Walter

CREC19238.

COND. AZALÉIA - vende-se, c/
890m2• R$ 60.000,00
parcelado. Tr.: 371-4100,

CORUPÁ - vende-se, ej
52.500m2, próx. Seminário. R$
110,000,00, Tr.: 3,72-3063
após 19hs.

CORUPÁ - vende-se, ej
35.000m2, prôx, Seminário. R$
85,000,00, Tr.:372-3063 após
19hs.

'

CZERNIEWICZ - vende-se, c/
556m2. Tr.: 275-4118.

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, ej
614m2, c/ construção 105m2,
base para 2 pisos, alvenaria pré
acabada, quitado, escriturado,
asfalto, ótima localização.
Aceita-se troca por casa em

Jaraguá. R$ 35.000,00, r-.
370-3357 ou 9141-2151

.

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

91224198 ej Walter CRECI
9238

ITAJUBA - vende-se, pronto pj
construir ej luz e água, 130mts
da praia, chão aterrado, ej
escritura, R$ 10.000,00. Aeeita-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTRO - vende-se, loja,
clientela formada. Tr.: 275-

1539.
.

GALPÃO - vende-se, pré
moldado, 13x10, cl 6m de pé

_ direito, pronto pI montar. Tr.:

9975-0208

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

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

OFICINA-vende-se, de funilaria
e mecánica de automóveis. R$
4.000,00. Tr.: 370-0932.

REVISTARIA - vende-se, cl
Conveniências. Tr.: 276-0413
ou (41) 9123-2997 cl Júlio.

CORUPÁ - vende-se, cl
62.000m2, cl casa mista, 1

rancho cl lagoa, cercado cl
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 11- vende-se, cl ±
4.800m2, cl chalé estilo alpino,

riacho, 5.000 pés de palmeiras
real. Aceita-se troca por
automóvel ou imóvel. Tr.: 372-
3235 cl Ramos.

RIO MOLHA- To maluco!!! vendo
uma linda área. de 20.000 m2,
dentro de um condomínio
residencial ecológico, cl terreno
de 3.000:00m2, pronto pi
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 cl 60% de entrada e

saldo corrigido. Visite o site:

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

VENDE-SE - um canto do
paraíso, cl 40.850m2, à 6km
do centro, acesso todo
asfaltado, cl toda infra
estrutura. Visite nosso site

www.sitiobarulhodagua.cjb.net.
Preço de ocasião pI pgto à vista
R$187.000,00. Aceita-se
proposta.Tr: 370-8563.

VENDE-SE - Chácara no

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

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

VENDE-SE - chácara no

perímetro urbano, 21.200m2, cl
casa de 200m2, 2 córregos e

cachoeira. Tr.: 370-5015 ou

9118-5474

Jardinagem &

Paisagismo.

região. Ótima remuneração. Tr:
371-8153.

ESTAMOS
SELECIONANDO

Jovens de ambos os sexos,
. com ou sem experiência

profissional
e 2? grau completo.

" I!
Interessados devem comparecer:

na Rua João Marcatto, 147 - Centro -

Jaraguá do Sul

empregos
referências pI trabalhar em SP

por 8 meses e depois em

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

ELETRICISTA- precisa-se com.
CONSÓRCIO - vendedores(as), experiência. Tr.: 379-0150,
com experiência na área
externa pI Jaraguá do Sul e EMPREGADA - precisa-se cl

PRECISA-SE - vocalista,
segundo guitarrista, baixista e

baterista pI montar banda de
rock, Tr.: 370-5219 cl Décio a

tarde.

(iIDSESC
•

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. rr.: 275-
2979.

PRECISA-SE - de cabeleireiros
e manicure, no Salão A no

Shopping Breithaupt. Tr.: 275-
2547 cl Tatiana,

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

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESSA•••

No SESC Jaraguá do Sul, tem aulas personalizadas com profissionais

especializados, venha conferir!

PERSONAL TRAINNER

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

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

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

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

Atendimento para todas as idades "Inclusive pra crianças".

Agende uma aula experimental, sem compromisso.

Setor de Lazer: 371-8930 R. 203

I joinville.
1 Jaraguá do Sul,

1 Mafra i São Bento do Sul

REPRESENTANTE:
Distribuidora precisa de

represemantes cf experiência
e veículo próprio.

Tratar: (47) 3027-6300

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 p/
trabalhar. Tr.: 9104-2128.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como pintor, com massa corrida
e restauração. Tr.: 275-2400

(recado) ou 9953-6669 (recado)
Cristiano José,

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como manicure e depiladora em
salão de beleza, cl anos de

experiência. Tr.: 370-8224 após
zons.

OFEREÇO-ME - pI fazer

limpezas de lotes e caixas

d'água, Tr.: 370-6719,

CURSO: NEUROLINGUÍSTICA APLICADAA-VENDAS

Rua Pres E itá
,

, pi aeio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br I e-maít cajaraguadosul@sesc-sc.com.b
Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

CURSOS DE EXTENSÃO
DA UNERJ 2004/1

CONTEÚDO:
Comunicação
Motivação
Mapa Mental

Modelo de mundo: visual, auditivo e cinestésico
A linguagem corporal
A imagem do vendedor

O desempenho do vendedor

Traços de caráter
Potencial de vendas

Como qualificar o cliente
Venda e pós-venda

-J
UNERJ

Centro UnlVI$t1If6.tlo de Ja.raguí do Sul

/

REALIZAÇÃO: ,

Período: 14 a lS'de.junlío de 2004

CargaHórária: 20 horasJaula
.

Dias da semana: Segunda a'sexta-feira
Horário:.19h às 22h

Informações: Coordenação de Extensão e Rei. Comunitárias
Telefones: 275-8249/275-8253

E-mail: extensao@unerj.br (assunto: curso política)

Local: Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias - UNE RJ

A entidade reserva o direito de não realizar o curso caso não atinja o número de inscritos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OFEREÇO-ME - pj 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

diaristá, próx. ao centro. Tr.:

370-5491.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar

como dama de companhia,
cursando enfermagem no

período noturno, podendo

pernoitar. Tr.: 9109-8853.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como representante e 'com

eventos e agência de modelos.

Tr.: 9102-7311.

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

VIGILANTE - ofereço-me pI
trabalhar, sem vlcios (cigarro ou

bebida), boa aparência e cl
cursos. Tr.: 9136-6647.

e Distribuidora de Cosméticos:

!ff(JJ1(H' d(}, c}:(o,sa_si >'!f.:SaJnlma, '

Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-t450
Av. Har. Dco,low .Ia FOl1ôc"a, 491
,aJa OI - Centro. Tarai/tlá .lo Sd

371:1

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 Senhor

meus Deus.

- Citar essa prece de manhã, 7 vezes,

acompanhada do salmo 22 (Hebr. 23) e o Pai

Nosso.

Publicar no 3º dia.

Terreno
Com 2.352,OOm2 de área, em Garuva, próxif ao

trevo. Escritura livre.

Água - Rio das Onças.

Vendo por R$ 0,03 por m2•

Fone/fax: (47) 379-1300.

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 - CAUTELAR - COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS

Espécie e Número do Processo: Sustação de Protesto, 036.01.006246,2
Requerente: Posto Mime Ltda.

Requerido: Cimenorte Artefatos de Cimento Ltda.

Citando(a)(s): Requerido: Cimenorte Artefatos de Cimento Ltda., com endereço à Rua Manoel Francisco da Costa,
3251- Vieiras. CEP 89257-000 - Jaraguá do Sul- SC .

I
Por lntermédto 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
responder(em) à ação, querendo, em 05 (cinco) dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA:
Não sendo contestada à ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
requerente na petição inicial (art. 803, s;/c os arts. 285 e 319 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 Péres - Juíza de Direito

ESTADO DE SANTA CATARINA / PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível
Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 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 - COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAs
Espécie e Número do Processo: Declaratória, 036.01.006707-3
Autor: Posto Mime Ltda.
Réu: Cimenorte Artefatos de Cimento Ltda.

Citándo(a)(s): Réu: Cimenorte Artefatos de Cimento Ltda., com endereço à Rua Manoel Francisco da Costa, 3251-
, Vieiras. CEP 89257-000 - Jaraguá do Sul- SC.

Objetivo: Prazo Fixado para a Resposta: 15 (QUINZE) DIAS.
Por intermédio do presente, a(s) pessoais) acima identlficadats), 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
responder(em) à ação, querendo; no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do prazo deste edital.
ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo requerente na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 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), 23 de março de 2004.
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SAUDE Bc 'INFORMA

Ulcera
DESCRiÇÃO
É uma lesão na camada de revestimento do estômago ou duodeno causada pelos líquidos gástricos ou duodenais. A
denominação de úlcera péptica decorre das substâncias que geram as lesões: uma combinação de substâncias ácidas e

pepsina, que é uma enzima que hidrolisa as proteínas. De acordo com a sua localização, as úlceras podem ser gástricas,
duodenais, esotágicas. Dependendo da circunstância, as úlceras podem ser produzidas por estresse, por doença ou

lesão.
CAUSAS:
Em condições normais, as mucosas do estômago e do duodeno ficam protegidas dos líquidos por elas contidos por uma
camada de mucosidade. Quando esse equilíbrio fica alterado, as paredes dos órgãos ficam afetadas. Vários motivos

podem gerar esse desequilíbrio; por exemplo: as infecções, as bactérias, os fármacos erosivos (como a aspirina), os
anti inflamatórios não esteróides e o estresse emocional. Também deve ser considerada a influência de características
estruturais dos indivíduos, pois nem todas as pessoas secretam a mesma quantidade de ácidos: as pessoas podem ser

classificadas como secretores baixos, médios e altos. Esses últimos apresentam uma tendêncía maior de serem

acometidos por úlceras pépticas.
SINTOMAS:
Pode existir dor definida na cavidade abdominal, sensação de vazio, queimação, fome e inchaço gástrico, o que faz com

que o alimento não passe corretamente, produzindo náuseas e vômitos. Quando for uma úlcera esofágica, pode existir dor
na deglutição. A dor que causam as úlceras gástricas é maior quando o estômago está vazio. Nas úlceras gástricas, em
troca, comer pode aumentar a dor. Quando existe a perfuração de uma úlcera a situação torna-se grave. Isso acontece

quando a zona erodida vai se aprofundado até atravessar a parede e abrir-se em direção da cavidade abdominal.
DIAGNÓSTICOS

.

Por exame médico do paciente, que apresenta a dor característica. Pode ser feita uma endoscopia (procedimento que
permite visualizar o interior do estômago ou do duodeno utilizando um tubo flexível e também obter amostras de tecido

para realizar uma biópsia); análise do sangue (para comprovar se existe anemia por uma úlcera com sangramento);
estudos do líquido gástrico (para determinar a quantidade de ácido) e radiografias com bário (caso a endoscopia não tenha
detectado úlcera alguma).

.

TRATAMENTOS:
Primeiro deve-se diminuir a acidez e eliminar qualquer elemento irritativo: comidas, fármacos, nicotina, álcool, etc. Podem
ser ministrados antiácidos, como o bicarbonato de sódio e o carbonato de cálcio, que fornecem uma melhora rápida mas

temporária. Também são ministrados fármacos antiulcerosos, que diminuem o teor de ácido do estômago agindo através
de diferentes mecanismos. Os antibióticos somente são indicados quando a causa é a bactéria HeJicobacter pylorl.

Saiba emagrecer selll

parar de colller:

Conheça o programa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
Info(lrIa9ões: 997)-)814

- GINECOLOGIA -

s lj}.J.slri
ClIMISC 1242 ' TEGO 030/79

SOIl&AClL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
RI/a: Guilherme Wecge, 50 • SL 406

Eon.e.•...... 370�1705
fAjllil1l'l.@li®/tiO,çoln;!'r,..fari/flulÍ(doSuL.f
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PERSONAL CAR A MELHOR
•

em servlços para seu carro

PERSONAL CAR jARAG UÁ é a única A sendo realizado.
empresa de Jaraçuá e região que oferece

serviço de assistência técnica automotiva

para seus clientes. A empresa dis

ponibiliza de um profissional
na área de mecânica au-

'

tomotiva com uma vas-'
ta experiência, ofe
recendo lhe assim

segurança, con

forto, rapidez e

garantia de to

dos os serviços
prestados.

O serviço
consiste em rea-

lizar um check-

up geral no seu

automóvel, em sua

casa ou trabalho,
para realização de
uma manutenção
preventiva ou diagnóstico de

possíveis defeitos. E o mais im-

portante, só será substituído peça que
realmente está danificada. Depois de
realizado este check-up será feito orçamentos
em varias oficinas de confiança e você terá a

certeza que estará fazendo o conserto pelo
menor preço da região. Após a sua aprovação
seu automóvel será encaminhado a oficina e

acompanharemos todo trabalho que está

Acompanhamos o serviço de

lanternagem e pintura, levamos seu carro para
trocar óleo, pneus, fazer ba

lanceamento, alinhamento,
colocação de insufilm,

instalação de alarmes e

som, levamos para
fazer a inspeção de

gás natural e qual
quer serviço re

lacionado com

seu veículo.
E para os

clientes que
estão pensando
em comprar um

carro usado,
temos um serviço

de diagnóstico me

cânico, de carroceria e
II

da documentação, o qual ,
permite que você com�� um

veiculo em boas condiçõe�e
E lembre-se, nossa empresa tem como

compromisso atender sempre às reais
necessidades dos clientes, oferecer a melhor

solução com o melhor preço, garantir a

qualidade e segurança dos serviços prestados.
E sempre ouvir o cliente, antes, durante e após
a realização do serviço.

PC2rsonalCar
I

Jara ua

370-6204
Rua Otto Kustcher de Oliveira,

n090 - Barra do Rio Cerro

uso.

<'
c

d
li
�Expressão Oral:

Oratória Aplicada a Vendas

CARGA HORÁRIA: 12 horas
_

,
'

INSTRUTOR: Esdras Fernando, professor de oratória há cinco anos,durante os quais tem percorrido os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná e São Paulo, realizando cursos,palestras e conferências.É técnico em gestão de pessoas e formado em Comunicação social pela Faculdade do
Município de Lorena-SP.
DATA: 10 à 13/05/04
HORÁRIO: 19:00 às 22: hs
LOCAL: Sede da Mk3
Av: Getúlio Vargas, 827 SI. 06 2° andar » Centro Jaraguá do Sul! SC
INVESTIMENTO: R$ 110,00 (antecipado) , R$ 150,00 (na Hora)
INCLUI: Apostila, Coffe break e Certificado
MAIORES INFORMAÇÕES: (47) 276 1529 ou 2750381 com Vivian

Assessoria Empresarial
o

p

CONTEÚDO' PROGRAMÁTICO
Módulo I - Fisiologia e articul�ção das palavras
Expressão corporal

'
,

'

"Palavra : padrão verbal- pronúncia/vocabulário
Desinibição postural
Prática individual e em grupo
Módulo II - Neurolingüística aplicada à comunidade
Inteligência interpessoal
Aplicação à oratória persuasiva
Atos básicos da comunicação
Comportamento verbal
Vivências ( prática individual)
Módulo III .: Técnicas de persuasão
r- lunicação eficaz
.scando ação positiva

Buscando oteedbeck positivo

.......... � ,..\� � � ·.· .. '" �w·.·� · , w " � ••••••• v�

:�.�';, ,

;{�� --�')b,

OBJETIVO: P sf!nvolver e refo���; no participante,' �.�\
\

\
\

e autoconfiança,'através do dominiode técnicas de

/

I

o

J2
tt

D

p:
rn

R,
C

persuasão

sá

nl

C
Maior poder de influências

e autoconfiança, através do domínio
de técnicas de Pi

Fi
11
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redacao@jornalcorreio opovo.com.br
GERAL

•

cusa
�

murucrpes

DEPOIMENTO: DONA DE CASA E LAVRADOR VÃO RESPONDER A TERMO CIRCUNSTANCIADO

Servidora de Massaranduba
de calúnia

MASSARANDUBA - A

ervidora pública Sara

ogo Borchardt r e-

istrou queixa . na

elegacia de Polícia

ivil contra o lavrador

ilmar Jacobi 'e a dona

e casa Alida Carlini

rankenberger por
alúnia e difamação. Na
semana passada os dois

foram intimados a

c�mparecer na delegacia
prestar de-

poimento e, na opor
tunidade, a filha de

'Alida, a dona de casa

Maria do Carmo Fran

kenberger Jacobi, tam
bém foi ouvida pelo
escrivão. Foi aberto um

Termo Circunstanciado

que foi encaminhado ao

fórum. No dia 9 de

julho, às 14 horas, será
realizada a audiência na

presença do juiz,
�motor e dos e n

·volvidos.
Indignados com ?

constrangimento, os

dois acusados por ca

lúnia afirmaram que
mais uma vez relataram
o caso referente ao

pagamento efetuado na

secretaria de saúde da
Prefeitura de Massa-
._

randuba por consuli:as
realizadas no SUS (Sis
tema Único de Saúde).
"Difícil de acreditar que
ela teve corage� de

César Junkes

Indignados com o constrangimento, acusados prestam depoimento na delegacia

dizer que tudo o que
aconteceu é mentira.

Quero ver ela negar na

minha frente, afirmar
que não recebeu o

dinheiro das minhas

mãos. Vamos ver ela

provar que isso não

aconteceu", desafia
Maria do Carmo, in-

situação.
A redação do Jornal

de J araguá do Sul se

apresentou pela primeira
vez em 15 de novembro,

de 2000, no palco do

Grande Teatro do Centro

Cultural de Jaraguá do

Sul. Retornando ao palco
onde fez sua estréia, a

Orquestra preparou um

repertório que inclui

peças como a "Valsa do

Imperador", O ohann
Strauss), "Marcha"

(Ernest Mahler), Sinfonia
n.05 (Ludwig Beethoven),
"Concerto para Har

mônica e Orquestra"

CORREIO DO POVO
tentou entrar em contato

com a funcionária, mas
ela preferiu. não falar a

respeito do assunto. O

advogado de Sara,
Juliano Nora, diz que
dentro do procedi
mento legal, a fun

cionária pública vai

(Radarn
é

s Gnatalli),

acusações, mas até o

momento nada foi

comprovado. Por isso,
minha cliente só irá se

manifestar em juízo e

depois que o caso estiver

encerrado para evitar

distorções. Sara trabalha na
prefeitura há dez anos e

tudo que faz é atender
bem a todas as pessoas",
alega.

(FABIANE RIBAS)

multi-mídia, gerando,
assim, performances
musicais de alto nível

cultural.Os ingressos para
o Concerto de Gala estão

à venda nas bilheterias da

SCAR, das 14 às 21 horas,
corri preços de R$ 10,00
(poltronas centrais), R$
8,00 (poltronas laterais) e

R$ 5,00 (mezanino).
Estudantes e idosos

pagam R$ 5,00. Outras
informações podem ser

obtidas na secretaria da

SCAR, telefone (47) 370-
6488.

conformada com a
comprovar sua inocên

cia. "Trata-se de um

assunto delicado, cheio de

Filarmônica deJS apresenta Concerto de Gala na SCAR
}ARAGUA DO SUL - A

Orquestra Filarmônica de
Jaraguá do Sul - sob a

regência do maestro

Daniel Bortolossi e

participação do ha�
m

'.

onlClsta paranaense
ROnald Silva - apresenta
Concerto de Gala no

sábado, dia 8, às 20h30,
no Grande Teatro do
Centro Cultural da SCAR.
Fundada em 1999

por iniciativa de Yar�
Fische S

'

r prtngmann e

Magnus Edward Behling,
a Orquestra Filarmônica

"Quinteto para Violas"

aohan Christian Bach) e

"3 Moods para Ma-

deiras".Criada com a

proposta de fomentar no

público catarinense a

apreciáção à música,
estimulando-o para uma

postura cultural norteada

pela preserv�ção- e

contínuo crescimento da

arte, a Orquestra - desde

a sua fundação - realiza

concertos didáticos,
. sinfônicos, óperas e balés

ao vivo no formato

CORREIO DOPOVO 7

FALECIMENTOS
Faleceu às 15:40 horas de 4/5 o senhor Sebastião

Cardoso com idade de 76 anos, deixando enlutados a

esposa, ftlhos, gênros, noras, netos, bisneto e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado no dia

5/5 às 17:00 horas, saíndo o féretro da Gruta do Perpétuo
.

Socorro seguindo para o cemitério da Vila Lenzi.
Faleceu à 3:30 horas de 4/5 o senhor Salvador

Vitorino Lima com idade de 52 anos, deixando
enlutados a esposa, uma filha, irmãos, cunhados,
sobrinhos e demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado dia 4/5 às 17:00 horas, saíndo o féretro

da sua residência seguindo para o Cemitério Santo
Antonio.

Faleceu à 5:00 horas de 5/5 o senhor Silvano Bela
Cruz de Silva com idade de 87 anos, deixando enlutados
filhos, gênros, noras, netos, bisnetos, irmãos, cunhados
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado no dia 5/5 às 9:00 horas, saíndo o féretro da
sua residência seguindo para o Cemitério Nereu Ramos.

Meikon Tomil Boger
"OSAMIGOSDE VERDADENUNCA SE

SEPARAM, APENAS SEGUEMCAMINHOS
DIFERENTES. ENOS CAMINHOS QUE

FORAM TRAÇADOSJUNTOS, RESTAMAS

LEMBRANÇASEDASLEMBRANÇAS
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

A missa de 7° dia será realizada na Igreja Matriz de
uuaranunrn no ala ti/:'/LUU4, sanaco as l':l:jU

NOTA DE

FALECIMENTO

A família enl�tada
de ANGELO
PRADI 82 anos

comunica, com

pesar, a parentes e

amIgos, o seu

falecimento ocorrido

sexta-feira, dia 30 de
abril. A família agra
dece a todos aqueles
da área médica que
dedicaram esforços para a recuperação da
saúde e as manifestações de apoio. Angelo
Pradi deixa esposa, Alderia , quatro filhos -

Anadir, Adilson, Ary e Ademir Fernando,
genro, noras e três netos. A família convida

para a missa de sétimo dia, próxima sexta-feira,
dia 7 de maio, às 19 horas na Igreja Matriz São
Sebastião.

IJAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I SOCIAL - EMPRESA RELATA CONTAS E APRESENTA EVENTO COMEMORATIVO AOS 40 ANOS DE ATIVIDADE

Marisol apresenta
social referente ano

]ARAGuA DO SUL - A

empresa Marisol S.A

apresentou para a imprensa
o resumo das ações pra
ticadas em 2003 ,e metas

para 2004, ano em que a

empresa comemora 40

anos de atividades. De

acordo com o diretor

presidente da Marisol,
Vicente Donini o primeiro
papel social exercido pela
empresa é a geração de

emprego e renda. Mas os

programas realizados ga
rantem qualidade de vida e

valorização dos seus cerca

de 5,3 mil funcionários.
Segundo relatório a

Marisol investiu R$ 51,8
milhões em salários e

benefícios a seus colabo

radores. Em impostos e

contribuições compulsórias
foram R$ 40,3 mi

lhões. "Engana-se quem
acredita que os impostos
não foram reajustados.
Tivemos um aumento de

18,7% na massa de

tributos", atestaDonini.
Segundo ele o pais não

tem apresentado' um
ambiente interno propício
para desenvolvimento dos

negócios, em função da

redução do poder aqui
sitivo do brasileiro. "Se não
é propício ao crescimento

temos que reinventar meios

para crescer, sem descuidar

do mercado interno",
avalia. A Marisol tem

,
exportado cerca de 6% de

seus produtos para os

Estados Unidos, Europa,

César Junkes

Donini apresenta resumo das atividades sociais da empresa

Oriente Médio e América em 2003, foram distri

do Sul. O dobro se buídos aos colaboradores

comparado com o ano R$ 3.201.050,53, além das

passado. De acordo com homenagens prestadas
planejamento da empresa, àqueles que comemoram

dentro de cinco ou seis anos de 10 a 30 anos de casa,

a participação no mercado
externo deve. saltar para
20%.

Em virtude do bom

desempenho da empresa

com a oferta de um salário

adicional e presentes. So
mente em 2003 foram

distribuídos R$ 140.588,74.
A empresa tem' uma

balanço
de 2003

responsabilidade muito

grande com o seu

funcionário e presta atenção
na questão social, no que diz

respeito a ações preventivas
de saúde, por exemplo.
Todos os funcionários têm

acesso a assistência médica

e odontológica. Para a

saúde a empresa investiuR$
1.606.839,99. A previdência
privada também foi

destacada pelo diretor

presidente como uma das

maiores adesões já vistas,
com 68,5% dos cola-,

boradores fazendo com

plem�tação da aposen
tadoria. Além da par-

�{façãO do funcionário que
. g)a em torno de 2 a 12%

do ordenado; a empresa
contribui com mais 2,08%
do salário. A educação
também é preocupação da

empresa que oferece aos seus

funcionários creches para
crianças de zero a seis anos.

São 27 as unidades infantis
mantidas pela empresa.

perecíveis, exceto sal.

Segundo o diretor de

marketing da empresa
Giuliano Donini, os

ingressos serão distribuídos
entre os dias 7 e 12 de maio

para os colaboradores e

dependentes. Para a co

munidade os ingressos
estarão a disposição a

partir do dia 14 até dia 22.

Os pontos para aquisição
do bilhete serão a Mega

Store da Marisol em

Jaraguá do Sul, Unidades
de Confecção das cidades

de Corupá, Schro eder,
Massaranduba e Benedito

Novo e no Corpo de

Bombeiros Voluntários de

Jaraguá do Sul. O show
terá duração de 1h30 e a

expectativa é reunir um

público de mais de 20 mil

pessoas. "A dupla emo

ciona, jovens e adultos. Por

Preocupação com o meio ambiente
o problema ambiental é uma preocupação constante para a Marisol. Segundo

Donini não há desenvolvimento econômico sem alguma agressão ambiental. Mas a

empresa responsável deve usar meios para minimizar os. efeitos desta agressão. "Para
se ter uma idéia de como é dispendioso, para cada quilo de malha produzido são

utilizados 165 litros de água. Mas se é gasto "x" para captar do rio gastamos 3,5 x

para devolver a água em condições iguais ou melhores do que foi recolhida", explica.
O mesmo acontece com o que é expelido nas chaminés. "Fazemos análises constantes'
e não há agentes prejudiciais a saúde", conta. A preocupação com a questão ambiental
fez a empresa conquistar o ISO 14001 em função de ações como a implantação de

Estação de Tratamento de Efluentes, destinação adequada dós resíduos sólidos

gerados, coleta seletiva, distribuição de cartilhas de conscientização ambiental,
manutenção de áreas nativas, entre outras atividades, num total de R$ 1.421.132,88.
A Marisol foi indicada pelo segundo ano, a receber no mês de junho o prêmio Fritz

Muller, direcionado a empresas que tem forte compromisso com o meio ambiente.

Aniversário da empresa comemorado com show nacional
]ARAGUA DO SUL - Nos

40 anos de atividades da

Marisol comemorados no

dia22 demaio a empresa está
oferecendo um show
beneficente com os can-tores

sertanejos Zezé di Camargo
& Luciano. O shaw será

realizado no dia 23 de maio,
domingo, no Estádio João
Marcatto, a partir das 19
horas. O ingresso será dois

quilos de aliment9s nâo

isso, pensamos em trazer

um show para reunir as

famílias e comemorar co

nosco esta data sig
njficativa", comenta Giu

liario Donini. Os alimentos

arrecadados serão doados

para entidades assistenciais

escolhidas através de

indicação feita até amanhã

pelos colaboradores. A

entrega acontecerá nos dias
24 a 28 de maio.(CELlCE GIRARDI)

]ARAGuA DO SUL - O

município de Jaraguá do Sul

atingiu 88,2% de sua meta

para a Campanha de Vaci

nação do Idoso, que
encerrou na última sexta

feira. A informação é da
gerente municipal de

Saúde, Nanci Zimmer

marin, acrescentando que
este índice.corresponde a

7.163 das 8.141 pessoas
com idade acima de 60
anos. Ela destaca ainda que
o maior percentual
atendido foi de idosos a

partir de 65 anos, com a

Vacinados 88% dos
idosos de' Jaraguá do Sul

imunização de 5.095 dos
5.223 habitantes jaraguaen.
ses nesta faixa etária
chegando a 92,25%:
enquanto que entre aqueles

.

que têm até 64 anos - um
total de 2.618 - foram va,

cinados 79,10% (2.071 pes
soas). O mínimo reco.
mendado pelo Ministério da
Saúde é 70% de cobertura
vacinal. Nanci salienta que este
ano o município jaraguaense
teve um índice superior ao

registrado em 2003, quando
a cobertura vacinal atin�u
74%.
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CâmaraMunicipal de Massarandub�.")
Estado de Santa Catarina
Rua Paulo Cardoso - 166 - Fone/Fax: (Oxx47) 379-1571
CEP: 89.108-000 - Masaranduba - Santa Catarina

Resolução N° 031/2004-05

Instituiu a Comissão Especial de Recuperação
ARMINDO SÉSARTASSI, Presidente da Câmara
Municipal de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais e de acordo com o dispositivo
pela Lei Orgânica doMunicípio:
Resolve:

Artigo e - Constitui a Comissão Especial de ,

Representação, formada pelos vereadores Horst Reck, Alnur
Trevisani e Ildomar Bonkoski, respectivamente: Presidente,
Secretário, Adjunto, para analisar as denominações de ruas,

praças, parques e logradouros píblicos doMunicípio de

Massaranduba.

Artigo 2° - A Comissão de Representantes será desfeita
com o término da Legislatura no final de 2004.

Artgo 3° - Esta resolução entra em vigor nadata de sua

publicação.
Artigo 4° - Ficam revogadas as disposições em contrário.
CâmaraMunicipal de Massaranduba, em 27 de Abril de 20Q4,

ARMINDo SÉSARTASSI

PRESIDENTE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, Jurck recebe prêmio de
l

PrefeitoEmpreendedor2003I SCHÍWEDER - Ações prefeitura de Schroeder foi

s visando promover o

empreendedorismo e o

, fortalecimento das micro e

; pequenas empresas resul-

1 taram em,premiação para

a administração municipal
de Schroeder. O prefeito

! Osvaldo Jurck foi um dos

! 48 prefeitos catarinenses

agraciados com o Selo

I Sebrae Prefeito Empreen
I dedor 2003, em cerimônia
I realizada no hotel Carn-

birela, em Florianópolis, na

q�arta-feira passada.
Em sua terceira edição,

o objetivo do Sebrae com

a iniciativa é o de iden

tificar, avaliar e reconhecer
as ações realizadas pelas
administrações municipais
para estimular o .surgi
mento de novos negócios
e fortalecer as empresas de

pequeno porte como

instrumentos de geração de
emprego e renda. Uma das

ações realizadas pela

o Seminário de Plane

jamento Geral do

Município, onde foram

discutidos pontos que
favorecem ou restringem o

desenvolvimento do mu

nicípio, -alérn das oportu
nidades disponíveis para a

melhoria da qualidade de
vida dos habitantes, com
destaque para o turismo.

A administração mu

nicipal' também realizou o'

"Empreendedores de

Schroeder", evento com

realização de palestras e

treinamentos com o objetivo
de trabalhar a capacidade
empreendedora e o

planejamento dos negócios.
A terceira ação foi a

formalização e capacitação
das micro e pequenas

empresas de facção, através
do assessoramento de 35

empreendedores do ramo

de turismo, num total de

150 empresas atendidas.

Colégio Marista investe
em Tecnologia Educacional

I •

JOINVILLE - Vasos,
cestas, bolsas, garrafas,
porta-chaves, anjos. Estes
são alguns dos produtos
feitos a partir da fibra da
banana e da bananeira

expostos na primeira
Mostra Catarinense de

Produtos Industrializados
e Artesanais de Banàna e

da Bananeira, que iniciou
na terça-feira e prossegue
até hoje no Centro de

Convenções Alfredo

Salfer, em Joinville.
Num dos estandes da

Secretaria de Desenvol
vimento Regional de

Jaraguá do Sul, mQntado
em parceria com a Epagri
e Secretaria de Agriculr#
e Meio Ambiente de

Corupá, produtos confec

cionados por oito artesãos

que participaram do curso

da fibra da bananeira

realizado no início do ano

em Corupá, estão sendo

divulgados e comercia

lizados. "É uma oportu
nidade excelente para
divulgarmos as potencia
lidades do município, em
especial da banana e da

forma como esta vem

possibilitando a geração de

empregos", declara o

JOINVILLE -Schroeder
também está divulgando
as poten-cialidades do

município com a utilização
da banana na primeira
Mostra Catarinense de

Produtos Industrializados e

Artesanais de Banana e da
Bariâneira.

As empresas Banana da
Terra e BananaMania, que
produzem geléias, balas,
banana seca, entre outros,
e a Banana Tio Frido,

,

produtora de banana
orgânica, estão expondo e

comercializando -seus

produtos no segundo
estande disponibilizado
pela Secretaria de

DesenvolvimentoRegional
de Jaraguá do Sul.

O espaço também está

CORREIO DOPOVO 9
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Alexandre Bago
Variedade de produtos resultantes da utilização da fibra da, banana e da bananeira

secretário de Agricultura e

Meio Ambiente, Edmir
Morozini.

A Mostra integra o

sexto Simpósio Brasileiro
sobre Bananicultura,
realizado entre os dias três
e sete de maio no

Centreventos Cau Hansen,
tendo como tema desta

edição sistemas alternativos

de produção. Promovido
pela Sociedade Brasileira

de Fruticultura e realizado

pela Epagri e Acafruta, o

simpósio é o maior evento

do país na área técnico

científica da cultura da
bananeira.

No total, 21 palestras,
de nível nacional e

internacional serão pro
feridas, grande parte
compondo mesas-redon

das. Hoje, às 14h45, o

prefeito de Corupá e vice

presidente da Comissão

Central Organizadora do

simpósio, Luiz Carlos

Tamanini, falará sobre

Alexandre Bago especialmente para a

Visitantes têm possibilidade de conhecer e adquirir produtos, Mostra. "É graças a esses

moradores de Schroeder.sendo utilizado pela artesã

Nair' Issberner, que
confecciona produtos de
madeira e fibra da

bananeira, e pelo ceramista
Antônio Machado, ambos

Ceramista há 27 anos,
Machado incorporou a

fibra da banana e da
bananeira nos trabalhos

após a realização do curso

exportação de bananas.

De acordo com o

engenheiro agrônomo da

Epagri, Willy Carlos

Fuchs, durante todo o dia

.de hoje 11 produtores de

Corupá estarão partici
pando das palestras. "É
fundamental essa troca

de experiências tanto

para os produtores
quanto para os técnicos,
que precisam informá

los", analisa.
(CAROLINA TOMASElll)

O Colégio Marista São Luís, com apoio da APP

(Associação de Pais e Professores), adquiriu
recentemente novos Softwares Educacionais com o

objetivo de atualizar seu acervo de CD-ROMs.

Atualmente, conta com cerca de 350 programas entre
Softwares de Apoio Curricular, de Referênci-a, de
_ria, Aplicativos, Tutoriais, Simuladores, Jogos
Educativos, além da Internet; contemplando assim as

mais diversas áreas do conhecimento.
Os Professores podem'usufruir plenamente dos

benefícios deste material dinamizando suas aulas,
construindo experiências inéditas, despertando nos

alunos o interesse pelo estudo e pela pesquisa,
motivando-os para um trabalho 'integrado, rico e

participativo.
Os Softwares Educacionais, juntamente com a

Internet, também estão disponíveis na biblioteca, do
Colégio, composta por computadores que servem

como células de pesquisa para os alunos. De acordo
com a Coordenadora de Informática, Prof' Luciane
SchWalbe, "é importante disponibilizar aos alunos o

maior númeropossível de informações, para que sejam
capazes de desenvolver sua autonomia e consciência

re�exiva, podend� o professor assumir o, papel de
onentador no desenvolvimento dos projetos".

'

O Colégio Marista São Luís busca formar novas

gerações, c�nscientes das necessidades que se

transformam rapidamente com a revolução tecnológica,
preparando cidadãos capazes de enfrentar asmudanças
que o mundo globalizado exige.

Schroeder divulga empresas e artesanato na Mostra
da fibra da bananeira de

Corupá. "Tinha algumas
peças projetadas e não

conseguia as fibras

adequadas para dar o

acabamento", lembra.
Machado explica que

tinha resistência em utilizar
'materiais que não fossem
naturais. ''Assim passei a

produzir as peças prontas

p�ra receber a fibra", diz.
O ceramista comenta

que as peças expostas
foram confeccionadas

I
I
J

eventos que a gente
começa a ser reconhecido,
afinal, como diz aquele
ditado: quem não é visto
não é lembrado", declara.

(CT)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• ASSALTO: LADRÕES LEVARAM ESPINGARDA E R$llS,OO EM DINHEIRO

Casal é baleado em assalto no
Garibaldi na sua residência

]ARAGuA DO SUL - Na
noite de terça-feira, na

estrada. Garibaldi, casal é

baleado após assalto em

sua residência. O fato
aconteceu por volta das 23

horas, quando os ladrões
entraram na casa do senhor
A. R., 66, ferido no peito,
e da sua esposa R. L. R,
57, baleada na cabeça. O
casal foi encaminhado para
o pronto socorro do

Hospital São José, onde
permanecem em estado

grave.
O filho do casal W R.,

27, estava dormindo

quando escutou os tiros e

saiu correndo para chamar
socorro. Os ladrões

chegaram atirando com

arma de calibre 22 na

fechadura da porta e

arrombaram ela com os

pés, e ainda deram mais
dois tiros na janela da
residência. Do local foram
levados uma espingarda
calibre 32 e R$ ·155,00 em

dinheiro.
De acordo com o

delegado Uriel Ribeiro, a

polícia ainda não tem

Em reunião realizada
nesta terça-feira (4) no

Automóvel Clube de

Mônaco, integrantes das
dez equipes, além de

representantes da FIA e da

FOM, chegaram a um

acordo e as mudanças
propostas por Max

Mosley, divulgadas no fim
de semana do GP de San

Marina, foram aceitas. A
F-l passa a ter cara da
década de 70 e isso deve
entrar em vigor a partir
do Mundial-2006.

Dentre as principais
alterações, a proibição de

algumas ajudas ele

trônicas, como o controle
de tração e a mudança no
câmbio - a volta do'
manual, no entanto, já foi
descartada. Já a pàrtir de

Delegado Uriel Ribeiro está investigando o caso

pistas concretas sobre os

ladrões- e não, sabem

precisamente quantas
pessoas participaram do
assalto. "Estamos
trabalhando com o

número aproximado de

2006, segundo Mosley,
haverá apenas um

fornecedor de pneus.
Estuda-se também a

possibilidade de volta dos
"slick". Com relação aos

motores, ainda há uma

dúvida: ficar com os Vl0
de 3L e prolongar a vida
deles para cinco ou seis
corridas ou partir para os

V8 de 2,4L, durando de
dois a três GPs.

"Foi um encontro

muito bom. Onde eu

esperava que houvesse

disputas e debates, não
houve nada disso e foi
muito construtivo", disse
o presidente da FIA, à

"Reuters". Mosley falou
também que o acordo de

hoje pôs fim a qualquer
intenção de a GPWC,

dois a três assaltantes.
Estamos agora colhendo

informações e temos

algumas pistas que não

podemos divulgar para

grupo que reúne cinco
montadoras da rt, em

criar uma' categoria
paralela. Bernie Ec

clesrorie, presidente da

FOM, concordou em

aumentar a fatia das

equipes e montadoras do.
dinheiro proveniente dos
direitos de imagem (Slec).

Se todas as mon

tadoras concordarem e

tiverem um "método
eficiente para diminuir os

.custos", a mudança nos

propulsores será vista
também na temporada de
2006. ''Acho que veremos
uma nova fórmula de
motores e as montadoras
farão propostas, além

daquelas que fizemos, para
diminuir os gastos em pelo
menos 50%", declarou

SUlcfDIO
Por volta das 5h30 da manhã de segunda.
feira, a Polícia Militar é acionada pc
familiares de um senhor que foi encontrad

)
,

morto por enforcamento. O fato acontecet
na rua Adela Erdemann, e o, corpo foi
conduzido ao IML para péricia de cadáver.

ROUBO DE MALOTE

Funcionários de uma rede de lojas dt

J araguá do Sul são abordados na r o d ovjj,
BR 280, no sentido Corupá-São Bento do
Sul, onde foram vítimas de assalto. O fato
ocorreu por volta das 10h40 da manhã clt

segunda-feira, quando as vítimas estavam
num Ôrn ega de J araguá do Sul. De acordo
com os funcionários, eles foram ab o r dade

por dois assaltantes, um d e l e s armado, qUt
estavam numa Honda CG ver rn e.Ih a, sendo

que um dos ladrões entrou no veículo e levou
as vítimas até um lugar deserto.
Foi roubado um malote de R$ 8.000,00 em

dinheiro e os ladrões fugiram para um lugar
ignorado. As viaturas da Polícia tentaram

localizar os assaltantes, mas não obtiveram
êxito.

Saretta poderá encarar dua
partidas quinta em Rom
Esta quinta-feira po
derá se transformar

numa verdadeira ma

ratona para o brasi

leiro Flávio Saretta.

Por volta das 7h30

(horário de Brasília), o
tenista retomará a

partida contra o ar

gentino David Nal

bandián, válida pela
segunda rodada dd

Mosley. Masters Series de
"Falamos sobre todas

Roma e que foi sus
as propostas e as

discutimos detalhada- pensa nesta quarta
feira por causa da

mente com os times, e
chuva. Se v e n c er ,embora estejamos fazen-
Saretta terá apenasdo coisas para 2008,
algumas horas dehouve um consentimento
descanso e voltará àde que precisamos de

mudanças rapidamente", quadra por volta do

acrescentou Max. ''A F-l meio-dia, para en-

será mais interessante, as
frentar o ganhador do

corridas serão mais confronto entre o

atrativas e haverá mais holandês Sjeng Schal

ultrapassagens", continuou'· ken e o italiano Filip
a dirigente. Uma mudança po Volandt:i.

que pode vir este ano é um P.ara seguir no torneio,
novo, formato da Saretta precisa prI-

, .

classificação. As medidas metro VIrar o Jogo
visam, também, a entrada contra Nalbandián. A

de mais equipes na partida foi inter

categoria. O Pacto da rompida ainda no

Concórdia' estabelece um primeiro set, quando o

máximo de 12 times. brasileiro perdia por 3

explica que foi uma

situação diferente, já que
os assaltantes devem ter

chegado atirando. ''Além
de sofrer o tiro, o dono
da casa foi agredido

games a 1. Logo V
primeiro game, Sare

quebrou o serviço �

N albandián, que saco

mal, utilizando pouco
primeiro saq ue e co

metendo uma dupl

��:a� �;e����nr�:';: ]11Ele conseguiu um dupl,
break-point e, com u

�
smash, devol�JI

Iquebra de

N albandián, 1
confirmou seu saquei (
depois, já s o b forl

J
chuva, quebrou n

vamente o serviç
brasileiro para vencer

j
quarto game. Sarell
reclamou bastante CO

o árbitro porque tinn
solici tado a paralisaçi
da partida antes � p

sacar.Outros seis jog P
c

que foram in t e rrv"

pidos pela chuva seri a

terminados nesta guin J
inclusive a partida enlr

Schalken e Volandri, a

11
seus vencedores tam

bém terão de alui g

novamente no mesnJ

dia, então pela terceil
rodada do torn(':io.

não atrapalhar o caso", diz
o delegado. Ele ainda também", conclui.

Equipes aprovam o pacotão de mudanças da FIA
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CRICIÚMA: Novo REFORÇO
O jogador Mareio Richardes uma das últimas

contratações do Criciúma para o Campeonato
Brasileiro já es tá regularizado e poderá ficar a

disposição do técnico Vagner Benazzi. O

'ogador veio do Oeste Itápolis.
Apesar da forte chuva que fazia ontem em

Criciúma o grupo de jogadores trabalharam no

Centro de Treinamentos(CT).O técnico Vagner
Benazzi comandou o treinamento onde os

co . jogadores fizeram jogadas como cabeceio,
pi marcação individual e bola parada.

Escolinha de futebolparticipa
de. competição estadual
]ARAGUÁ DO SUL -

A Escolinha de Futebol
O Pequeno e a Bola, de
Jaraguá do Sul, está

participando da: Copa
Cestão, organizada pela
Associação Catarinense
de Escolinhas de
Futebol. É o terceiro ano'
que a escolinha está

participando dá com-

petição, que integra as

1 categorias Mirim (até 13
anos), Infantil (até 1S) e

Juvenil (até 17). .'
A primeira rodada

aconteceu no dia 18/04,
na cidade de N ave

gantes, Contra a equipelocal. A Academia
venceu A

.

nas tres catego-
fias As c t

. . .
. a egorias mmm

tl

e infantil participaram
da

.

segunda rodada,
nesta terça-feira, em

Brusque, contra o

Santos Dumont. As

duas equipes venceram
seus desafios.
A Academia conta

com o apoio da Asso

ciação dos Pais e

Amigos dos Atletas em.

Formação (Aspaf), que
ajuda na hora de conse

guir patrocínio e na

organização de eventos.

A próxima rodada será

no dia 16 de maio, na
cidade de Balneário

Camboriú, onde a

equipe jaraguaense
enfrenta as equipes
locais.

CORREIO DO POVO 11
esporte@Jornalcorrelodopovo.com: r

I PARTICIPAÇÃO: NADADORA PARTICIPA PELA SEGUNDA VEZ DA COMPETiÇÃO

Nadadora participa dos jogos
dajuventude italiana emRoma

]ARAGUÁ DO SUL - A

atleta Mayara Martins, 14;
par'ticipa, a partir da

semana que vem, da fase

mundial dos Jogos da

Juventude Italiana, em

Roma, na Itália. A

nadadora conseguiu a

vaga. aos disputar a fase

nacional, que aconteceu

rios dias 3 e 4 de abril,
em Florianópolis. Ela vai
participar das provas dos
SOm' costas e do

revezamento 4 x SOm

livre.
.É a segunda vJ}; que

Maya.ra disputa a fas1?
mundial desses jog<y1
que é destinado a jovens
descendentes de italianos

com idade até 14 anos.

N o ano passado, ela

conseguiu o 110 lugar nos
SOm costas e uma

medalha de prata no

revezamento 4 x SOm

livre. "Espero conseguir
melhores resultados nesse

ano, pois estou treinando
bastante para ISSO'

acontecer", diz a atleta,
que é um dos destaques
da equipe Ajinc/
Urbano/FME de

natação de Jaraguá do

Sul.

Mayara Martins conseguiu vaga na seletiva realizada em Florianópolis
César Junkes

Nesse ano, Mayara já
conseguiu uma medalha
de ouro nos SOm costas

no Torneio Fita Azul e

uma de prata nos' 4 x

Pradi, Ribeirão Molha,
Vitor Meirelles, Helmut
Duwe, Cristina

Marcatto, Machado de

Assis, Homago e

Rodolpho Dornbusch,
além do Ginásio Arthur

Muller.

Os Pólos de Ba

squete constituem o

maior e mais ambicioso

projeto social da AJAB,
a tendendo gra tui ta

mente centenas de

crianças em J araguá do
Sul. N um primeiro
momento objetivam a

massificação da

100m medley, no

Torneio Absoluto. A

nadadora embarca para
a Itália no dia 14 de maio,
acompanhado de mais

sete atletas e dois

técnicos, que irão

representar o pais na

competição.
(JULlMAR PIVATTO)

AvM: EQUIPE PERDE UMA POSiÇÃO
A abertura da 3' rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira"
4 de maio, teve as seguintes partidas: Ituano 1

x O Caxias e Bahia 2 x O Marília. Com estes

resultados o Avai está agora na 7' posição da
ver, classificação geral. A próxima partida do Leão

é nesta sexta-feira, contra o Mogi-Mirim, fora
de casa.

JEC: HERÓi DE 2000 ESTA DE VOLTA
O meia-armador Doriva está de volta ao

]oinville Esporte Clube, o jogador chegou no

da tarde de ontem, e assinou contrato com o
.

a� Tricolor da Manchester Catarinense até o fim
rdo

de 2004. Doriva foi um dos grandes destaques
aOi

e responsável direto pelo tl!ulo estadual de
HUf

2000, quando o JEC vo.ltou a ser campeão 'dondo
Estado depois de 13 anos.

!'ou

Doriva é o mais um jogador que vêm com

a missão de dar maior qualidade ao meio de

campo tricolor, j� que é dono de um futebol

de estilo, passes certeiros e lançamentos longos,
além de ser um eximia cobrador de faltas.

Pólos de basquete estão em atividade na cidade
]ARAGUÁ DO SUL -

J á estão em plena
atividade os 17 Pólos de

Basquete mantidos pela
Associação Jaraguaense
de Basquetebol em

parceria com a Fun

dação Municipal 'de
Esportes, com apoio
financeiro da WEG.

Neste ano estão sendo

atendidas as Es co las

Valdete Piazera, Ana

Nagel, Maria Nilda Salai,
Albano Kanzler, Jonas
Alves, Max Schubert,
Giardini Lenzi, Alberto
Bauer, CAIe Renato

modalidade junto às

crianças entre 9 e 13

anos, oferecendo a elas

a oportunidade de

conhecer, praticar e

competir na modali

dade.

Num segundo mo

mento tem por objetivo
a descoberta de talentos

para' as equipes de

rendimento mantidas

pela AJAB. Para isso, os
atletas destaques de

cada Pólo são

encaminhados para
um Pólo de Ex

celência? aonde suas

habilidades são

trabalhadas por técni
cos especializados.

As escolas beneficia

das por um Pólo de

Basquete são atendidas

por professores especi
alízados, que ministram
aulas sem custos algum
para as instituições.
Esporadicamente a

AJAB organiza compe
tições, para que haja um
intercâmbio entre os

atletas dos Pólos,
cultivando assim o senti

mento de amizade entre

os participantes.
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I DISPUTA: ATLETA PROCURA MANTER PRIMEIRA POSiÇÃO NO RANKING NACIONAL

SamuelLopesdisputacompetição
nacional no Rio de Janeiro

]ARAGUA DO SUL - o
I atleta Samuel Lopes
(Cosmos/FME), viajou
na última segunda-feira
para a cidade de

Resende (RJ), onde será

disputado o XVI Tor-.·
neio Ten. Guilherm�
Paraense. Esta é a se-

gunda prova do ca

lendário nacional deste

ano. As primeiras pro
vas de carabina deitado,
especialidade de Sa

muel, começaram on

tem, logo após o

Cerimonial de Abertura,
e prosseguem até sá

bado, nos estarides da

Aman Academia

Militar das Agulhas
Negras, em Resende.

Esta Copa é uma das

etap�s do Campeonato
Brasileiro de tiro que
acontecem todo ano no

estado do Rio de

Janeiro, e terá a pre

sença maciça dos

principais atiradores do

Samuel começou ontem as disputas do Cameponato Brasileiro

país, pois a pontuação
é válida para o Ranking
Brasileiro, e também é um

torneio conhecido e já
bastante tradicional do

Circuito Nacional.
<'

O atleta competirá na

modalidade Carabina

Deitado, onde defende

a liderança do Ranking
Brasileiro, e também

participa da modalidade

Carabina Ar Com

primido, onde tem o

objetivo de marcar pontos
importantes, visando

melhorar sua 8° posição
no Ranking Brasileiro, já
que vem se destacando

nessa moda-lidade, com
boas pontuações nas

últimas eta-pas do

Certame Nacionai de

2003.

Definidos os campeõesno torneio de futsalemMassaranduba
< MASSARANDUBA - A

noite de segunda-feira
teve um atrativo a mais

na Fecarroz de Mas
saranduba. A final do 10

Torneio Aberto de

Fu t s a l trouxe muita

gente ao Ginásio Po

liesportivo Alfredo

Jacobowski, mesmo

apesar da chuva.

N a disputa pelo
terceiro lugar, a equipe
da Hering Juvenil ven
ceu, numa partida aper
tada, a Plásticos Za

notti, por 4 x 3. O título

ficou com a Coremaca, '

de Schroeder, que

Miriane diz que torneio superou as expectativas

venceu fácil a Artex/
Aspa, de Pomerode,
por 4 x O.

O troféu de arti

lheiro ficou com

Charles da Silveira, da

Artex/Aspa, com 17

gols. O goleiro menos

vazado foi Fabio

Kuchinski, do Plásticos

Zanotti, em com 18,

gols sofridos. De acor

do com a Coor

denadora de Esportes
do DME de Massa

randuba, Miriane J a
cobowski, o torneio já
superou 'a expectativa

desde o início, pelo
número de equipes par
ticipantes. "Conseguir
dez equipes, todas

apresentando um bom

nível técnico, já foi um

grande resultado pra

gente", diz Miriane.

Ela ainda lembra que
o torneio ocorreu nor

malmente, sem maiores

problemas com [oga-:
dores ou mesmo com a

organização da com

petição. "Iss é um dos

'motivos que dá mais

sucesso ao torneio",
enfatiza.

N o saldo total,
fo r arn marcados 194

gols "em 30 jogos, uma
média de 6,4 gols por

partida. Apenas se i s

cartões vermelhos fo

ram distribuídos du

rante a competição.
(JUlIMAR PIVATTO)

Torneio de tênis de m

em Jaraguá do S
]ARAGuA DO SUL - A

segunda etapa do Torneio

Norte Catarinense de

Tênis de Mesa será realizada

no dia 15 de maio 'no
Centro de Treinamento de

Tênis de Mesa que fica em

anexo ao estádio João
Marcatto. A Liga Norte

Catarinense de Tênis de

Mesa aguarda aproxi
madamente 100 atletas

amadores divididos nas

seguintes categorias, nos
naipes masculino e

feminino: pré-mirim 9

anos, pré-mirim 11 anos,

mirim 13 anos, infantil 15

anos, juvenil 18 anos e

adulto com idade livre,

Este evento tem

objetivo selecionar fi

talentos na modali
inserir a criança no m

esportivo, ,proporei
momentos .de laz
'intercâmbio entre

mesatenistas.

Todos que gostarr
tênis de mesa pod
participar, fazendo
inscrição até o dia 1.
mato no Centro
Treinamento de Têni
Mesa, a taxa de inseri
de R$ 5,00 (cinco r

Este evento tem o apO!
FME de Jaraguá do J

o patrocínio do p
Mime.

Jaraguá, recebe etapa
Sul-brasileiro de 'bicicro

]ARAGU'A DO SUL

Acontece, neste fim-de

semana, a 1 a

etapa do

Campeonato Sul-Brasileiro
de Bicicross, no Parque
Malwee, em Jaraguá do Sul.

, De acordo com Valdir

Moretti, diretor do Bicicross,
são esperados mais de 150

pilotos de todo o sul do
Brasilpara o evento. �'Temos
nesses três estados, atletas
com um ótimo nível técnico,
e podemos considerar que
são os melhores do Brasil",
diz.

Todos os pilotos da

equipe jaraguaense
participar da competi
que tem boas condiçõs
conquistar o título da

já que Jaraguá do Scl

campeão por equipe no

Brasileiro do ano pas
As competições com

no sábado, das 13 à!

horas e continuam

domingo das 8 às 13 h

A equipe jaraguaense
o patrocínio da Duas

Industrial, Parao evento, o

com o apoio da Mai

Malhas, Corpo de Bom
e HospitalJaraguá. ...

COI monitora situação e

Atenas após explosões
O Comitê Olímpico

Internacional (COI) está

em contato direto com as

autoridades gregas depois
que bombas explodiram
do lado de fora de uma

,

delegacia de Atenas a 100
dias do iníciO" das Olim

píadas.
Após um telefonema

anônimo, 'três bombas

explodiram e destnúram a

delegacia no distrito de

Kalithea, 'ferindo um

policial. "Es tamos em

contato com as autorida

des gregas, que nos

mantêm informados. Ob
viamente este é um

incidente que não e

ligado a uma instaia

olímpica", disse n

quarta-feira a porta'VOZ
COI, Giselle Davies.

''Entendemos que é

incidente relativarne

pequeno", disse ela. Da

disse achar que alguns co
olímpicos nacionais
cutiram as preocupa
com segurança devido
ataque,mas que ninguém
um contato formal co

COI. ''Acreditamos que
questão está sob o con

das autoridades grei
Vamos monitorar aolo
do dia", completou ela,
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