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Reformas'visam nova fase do
Jornal CORREIO DO POVO

Melhorias na estrutura e investimento em tecnologia agilizará a produção do Jornal na nova fase.
César Junkes

PÁGINA 7

Juventus vence Canoinhas e
;

assume a vice-liderança

Cáser Junkes _

A senadora Ideli Salvatti (PT)
sinaliza que o partido está

propenso a firmar aliança com

o PMOB, avaliando que os

peemedebitas têm sido bons
parceiros

PÁGINA 3

.Núcleos setoriais

apresentam projetos
na reunião da Acij s

PÁGINA 4

Schroeder abre inscrições
para'concurso de declamação
''Pura P�sia"

PÁGINA 5

Vila Amizade receberá esta

semana programa
''Prefeitura no seu bairro"

PÁGiNA 6

PARA ANUNCIAR OU
RESERVAR UM E,XEMPLAR

.

3711919
comercial@jornalcorreiodopovo.coni.br
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2 CORREIODOPOVO

Problemas de aprendizagem na pré
escola e a psicopedagogia

As dificuldades de aprendizagem que surgem precocemente na

pré-escola são de grande importância e a esperança de que o tempo
as fará desaparecer, quase sempre não se concretiza.

Problemas de imaturidade global não são a única causa de tais

perturbações e uma discrepância entre o potencial da criança e a sua

execução, devem sempre ser avaliadas com cuidado por um

profissional especializado em dificuldades de aprendizagem, qualquer
que seja sua idade. A maioria dos transtornos de aprendizagem se

estabelece antes dos sete anos de idade.
É um consenso em educação, que as crianças que apresentam

dificuldades em acompanhar seus colegas de turma na aquisição de
novas habilidades básicas, estão correndo o risco de terem problemas
nas diferentes áreas escolares de séries posteriores e no seu

desenvolvimento cognitivo, social e afetivo, como um todo,
As primeiras experiências na escola são da maior importância, já

que o fracasso escolar vai 'ocasionar" o desenvolvimento de um

crescente sentimento de frustração e baixa auto estima.
Muitos sintomas podem denunciar esse estadona criança pequena,

que ainda não consegue expressar com palavras os seus

sentimentos.Pode por exemplo, tornar-se 'ansiosa; não conseguir
dormir bem, apresentar outras .condutas 'regressivas, corno voltar a

urinar na cama.

.Muitas começam a roer unhas, chorar-sem motivo aparente,
não querer comer ou comer compulsivamente.Algumas se queixam
de cansaço permaneQte e dores imaginárias.Estão sempre frustradas
e insatisfeitas. Podem surgir problemas psicossomáticos e de

agressividade em diferentes níveis.

Quando um pouco mais velhas, não demonstrammais 'curiosidade,
se tornam apáticas e se desinteressam pelo estudo, já que mesmo se

esforçando, não conseguem acompanhar seus coleguinhas na

aprendizagem.
Sua autoestima comprometida faz aparecer comportamentos que

demonstram insegurança e condutas de compensação como .a

agressividade, � rebeldia, o pouco caso, etc., o que é preocupante, já
que nessa idade sua identidade está em formação.

A auto-estima é um juízo de valer que uma pessoa tem de si
mesma a partir da competência que demonstra na execução de
diferentes tarefas e da valorização que as pessoas que a cercam lhe
dão.Como as crianças normalmente dão muita importância ao amor

de seus pais, familiares, professores e coleguinhas, é de se esperar
que nesses dois ambientes, família e escola, se desenvolva seu padrão ,

de valorização pessoal.
'

Assim, ser mal sucedida na escola, ser alvo de brincadeiras e

críticas constantes, faz com que duvide do amor que lhe dedicam,
que deve ser incondicional, para transmitir-lhe a segurança de que
precisa para se tornar um adulto forte. Também passa a acreditar de

que é diferente dos demais por não conseguir bons resultados em

seus 'intentos, apesar de seus esforços e assim tenderá a, se achar
menos capacitada.

'

A auto-estima enfraquecida desde suas raízes, cria sentimentos
de menos valia e insegurança, que acabam por gerar um ciclo vicioso,'
entre o fracasso e a baixa auto-estima: quanto menor um maior o
outro.

Por esses motivos, aconselhamos pais e professores a estarem

atentos, a 5(;:US filhos e alunos.Procurar um psicopedagogo pode afastar
desde cede problemas importantes de aprendizagem da vida de muitas

crianças.
O terna estará em pauta no II Fórum Nacional de Psicopedagogia

que acontece entre os dias 2 e 4 de julho de 2004, na Fundação
Escola de Comérci� Álvare� Pente�do (PECAP) em São Paulo. As

inscrições e a programação do evento podem ser conseguidas pelo
telefone (11) 3361-3056 ou www.abpp.com.br.

MARIA IRENE iVlALUF PEDAGOGA HABILITADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL
PSICOPEDAGOGA CLÍNICA, VICE PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE

PSICOPEDAGOGIA, SÓCIA HONORÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE

PSICOPEDAGOGOS

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes deOlivelra, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou
telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer.as correções ortográfícas e

gramaticais necessárias.

OPINIÃO
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

A Lei Áurea foi assinada pelá
Princesa Isabel em 13 de maio de

1888. A lei marcou a extinção da
escravidão no Brasil, o que levou

,

,

, à libertação de 750 mil escravos,

.

a maioria deles trazidos &t África
pelos portugueses. A assinatura da

lei foi conseqüênciajde um longo
processo de disputas. Logo antes

da elaboração do deputado
conservador João Alfredo, muitas
manifestações pedindo a libertação
dos escravos já ocupavam as ruas,

principalmente em São Paulo e

Rio de Janeiro.
Na verdade, os escravos já

estavam mobilizados em torno

desta causa haviamuitos anos. Um

dos primeiros ícones da luta pela
libertação dos escravos, consi-
derado o mais importante até hoje,
foi o movimento do Quilombo
dos Palmares, liderado por Zumbi
dos Palmares.

O m�vimento;'iniciado por
volta de 1590, só foi derrotado

cerca dei 00 anos depois" �m
1694. Um ano �epois, Zumbi,
traído por um homem de sua

confiança, foi assassinado. A data

de sua'morte, 20 de novembro, é
muito �omemorada pelo movi

mento negro e foi' oficializada
corno o Dia Nacional de De

núncia contra o racismo,

Mas o começo da' liberdade
ainda demoraria para acontecer.
Os primeiros passos, antes-da Lei
Áurea, foram a Lei do Ve�tr�

TERÇA-FEIRA, 11 de maio de 200

por um mundo mais

justo, e está incluída
aía justiça racial._J

Livre (1871) e a Lei dos

Sexagenários (1884). A primeira
estabelecia que os filhos de
escravos ficavam sob os cuidados

do senhor de suas mães até oito

anos. 'Depois, o senhor poderia
libertá-los e receber indenização
ou usar seus trabalhos até os 21

anos, depois eles estariam livtes.

A segunda dizia que os escravos

estariam livres quando com

pletassem 60 anos. Mas antes da

liberdade total, deveriam trabalhar

cinco anos de graça como

indenização aos senhores pelos,
gastos com a compra deles.

Só então é que veio a Lei

Áurea. Mas mesmo depois da lei,
os ex-escravos batalharam

bastante para sobreviver, porque
não tinham, emprego, nem terras,
nem nada. Muitos deles

arranjaram empregos que

pagavam pouca porque era tudo

que os brancos lhes ofereciam. Os

movimentos de consciência negra

surgem como forma de protestar
.contra esta desigualdade social ,e

contra o preconceito racial. E o

dia 13 de maio é o Dia Nadonal
de Denúncia contra o Racismo.

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. Schmockel

Dia para ser lembrado
r'

' .

É compromisso de to�[É compromisso de mundo lutar por um mundo m�!

todo mundo lutar justo, e está incluída aí a jusriç
racial. Todos os seres humano!
merecem respeito carinho Ü(

a�ettção, indepen-dentemente �I

cor da sua pele. Em J araguá ��
Sul dois grupos defendem a etnil

negra, que representa cerca de4%
da população do Vale do Itapor
O Moconevi (Movimento �I

Consciência 'Negra do Vale é

Itapocu) busca divulgar a entida�i

realizando encontros e discusss

que impliquem na elevação �I

auto-estima do negro, sem deix!1

para traz o passado de dor I

sofrimento que o negro sempll
foi submetido e que o fez lutafl

vencer a cada obstáculo. Na!

discussões os direitos defendidm
e que muitos ainda negam:
acessibilidade. A Conejas (Comu'
nidade Negra de Jaraguá do Sul),
entidade um pouco mais recent\

defende o posicionamento �o

negro para o futuro, realizando
encontros e eventos que venham
de encontro às suas raízes!�

levando I

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletin'do, necessariamente, a opinião do' jornal.
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J

mesmo tempo
comunidade negra a se reunir I

confraternizar. Duas entidade!
organizadas, que embora com

objetivos diferentes, tem eID

comum o desejo de conquista do

negro na sociedade, no mercado
de trabalho nas universidades I

em todos os outros lugares OOdl
ainda acontece a discriminação,
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NOTACOES
PITAL DO ARROZ

quinta-feira passada, no Centro Esportivo
nicipal, em Massaranduba, o deputado Assis

entregou à prefeitura uma placa que concede

município o título de "Capital Catarinense do

roz ", instituída pela Lei n° 12.253, da sua

taria, de 06 de junho de 2002. A solenidade foi

lizada dura1)te a abertura da Exposição
ropecuária, evento que faz parte da

ogramação da 9" edição da Fecarroz - Festa

tarinense do Arroz. Massaranduba é

nsiderada a maior produtora de arroz de Santa

tarina, predominando o cultivo de arroz

igado. Na safra deste ano, entre janeiro e março,

ram colhidos .dois milhões e cem mil sacos de

Partido Popular Socialista (PPS) definiu em

união da sua executiva municipal, realizada na

ite de quinta-feira, estratégias para as eleições
Florianópolis. O PPS ratificou que Sérgio

rando é candidato a prefeitura de Florianópolis,
ue deve se descompatibilizar da presidência da

tma,' no dia 2 de junho, que é o prazo limite

evisto pela legislação eleitoral. Nesta reunião

mbém foi definido os componentes dos' GTE
xru rupo de trabalho eleitoral) que terá a

ri sponsabilidade de fazer contatos com �s direções
outros partidos políticos, e será composto por
ciano Formighieri, Antônio Gonçalves, Roney
azeres, e Maurílio Spíndola.

edição de sábado do jornal norte-americano
he New York Times traz uma matéria

lacionando o presidente brasileiro Luiz Inácio
aro ula da Silva ao consumo excessivo de álcool. O

I
xto diz que "passa pela cabeça de alguns'de seus

ri mpatriotas, que isso, inclusive, prejudique o seu

le! esempenho no cargo". "Luiz Inácio Lula da Silva
oro nca escondeu que gosta de um copo de cerveja,,� ,

�� sque e até um gole de cachaça", afirma o texto,
Ue vai além: "em m e io a sucessivas

I lses e mau desempenho de seus programas
ciais, o presidente perdeu visibilidade, deixando
cargo dos seus assessores contornarem as

·fic'uldades."

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

A

que proibia o

funcionamento dos bingos
é uma derrota para à Brasil.
"O que foi deliberado não

é uma derrota do governo,
pois se permite que o jogo
volte a funcionar sem

fiscalização e sem,
controle", argumenta. A
líder do PT diz que uma

grande parcela das casas de

bingo está diretamente

vinculada à práticas
criminosas. A decisão

tomada pelo Senado, na

quarta-feira passada, é uma
irresponsabilidade da

oposição, conforme Ideli:

"O PSDB e o PFL

quiseram marcar posição
em Plenário, imprimindo
conotação política a um

tema polêmico v que
dividia todas as bancadas.

Foi' uma grande
irresponsabilidade da

oposição e um desastre

para O País". A Líder

informa que a oposição
tentou até recuar quando
percebeu que a tendência

seria o arquivamento da

MP, liberando os bingos
sem regulamentação da

atividade. (FABIANE �IBAS)

IALlANÇAS: IDEU ACREDITA QUE O PMDB T�M CONTRIBUíDO COM PROJETOS IMPORTANTES PARA O PAís

'Senadora apóia a coligação
entre os partidos PT e PMDB

Ciro vai explicar atraso na recriação da Sudene e Sudam

]ÁRAGuA DO SUL -

Em entrevista concedida
na sexta-feira passada ao

]ornal CORREIO DO

POVO, a senadora Ideli
Salvatti (PT) sinaliza que o

partido está propenso a

firmar aliança com o

PMDB, avaliando que os

peemedebitas têm sido
bons parceiros,
defendendo e apoiando
projetos importantes. A
tendência de alianças entre
as duas siglas em ]araguá
do Sul também é umas das

possibilidades para (Js
eleições deste ano.

''Acredito que o PMDB
está contribuindo com a

governabilidade de Lula e

se os dois partidos unirem-
.

se aqui no Município,
]araguá do Sul só terá a

ganhar", menciona, não
descartando a

possibilidade de coligação
com outros partidos.

Questionada sobre a

situação do governo
federal e a respeito das

críticas atribuídas. ao

presidente, a senadora

argumenta que muitas das

ações de Lula estão

Brasília - A CAE

(Comissão de Assuntos

Econômicos) ouve hoje, a
partir das 11 horas, o

ministro da Integração
Nacional, Ciro Gomes,
sobre a decisão do

governo de retirar o

pedido de urgência na

tramitação dos projetos
de lei complementar que
recriam as Superin
tendências do Desenvol

vimçn to do Nordeste

Fone/Fax: (47) 37G-8655
�.����� W�I��������,���� �VII� �I�� � ��������II"�J�ç

Ideli critica o funcionamento dos bingos sem fiscalização
refletindo no crescimento governo de tal forma que

econômico do País. "Tem há como fazer milagre
pessoas cri�icando as para melhorar o quadro
viagens do presidente, atual. "Na verdade, vamos
mas não percebem 6 aguardar as eleições deste

quanto a economia foi ano para conferir a vontade
favorecida com as visitas do povo", salienta.

BINGOSde Lula à Argentina, China
senadora Ideli Salvatti avalia

que o arquivamento' da
Medida Provisória 168/04

e países asiáticos",
argumenta, enfatizando

que o PT encontrou o
I

(Sudene) e da Amazônia

(Sudam), que tramitam na

Câmara. O requerimento
do senador César Borges
(PFL-BA), que obteve

apoio de outros sena

dores da CAE, também
solicita ao ministro

esclare-cimentos sobre
estudos do seu ministério

para a criação da Agência
de Desen-volvimento do

Centro-Oeste. César
.

Borges justifica seu

pedido lembrando que o

ministro, em audiência na

CAE, no pnmelro
semestre do ano passado,
sustentou o compromisso
assumido pelo governo de

retomar as políticas de de
senvolvimento regional.
.A Sudene e a Sudam,
extintas no segundo
governo de Fernando

Henrique Cardoso, volta
riam a exercer papel
fundamental na

I
.

implementação dessas

políticas. Mas desde o

lançamento da proposta
de recriação da Sudene

pelo presidente Luiz

Inácio Lula da Silva, em 28

de julho de 2003, os

parlamentares vêm co

brando o acordo do

gov��no.- Are-tirada
das urgências colocou em

risco interesses maiores
das regiões mais pobres -
alerta César Borges.

Novo Conceito
em Transporte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IHISTÓRIA: NÚCLEO DE METALMECÂNICA COMPLETA 10 ANOS E EXPLANOU ONTEM SOBRE A TRAJETÓRIA

Núcleos apresentam projetos
da Acijs no Cejas

.,_

na reumao
]ARAGuA DO SUL - Três

núcleos setoriais da Acijs
(Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do Sul)
explanaram sobre ações que
estão desenvolvend� e

apresentaram projetos
durante a reunião da entidade

empresarial realizada na

segunda-feira à noite. ,O

Núcleo de Informática,
composto por 12 empresas
deste segmento, lançou a

Campanha de Recuperação
, de Computadores. A

intenção deste trabalho é

incentivar estabelecimentos a
doar equipamentos que não
estejam mais utilizando para
que sejam entregues para
entidades carentes do

Município.
- Muitas pessoas não

conseguem comprar com

putadores e existem em

presas com máquinas dei

xadas de lado por estarem
velhas ou com algum defeito.

Então, o que o núcleo está

incentivando é que estas

empresas entreguem as

máquinas que não utilizam

,

Nucleados buscam ações para fomentar o crescimento das empresas

para que sejam arrumadas e ações para melhorar as emergentes", salientaDaIri.
recambiadas para entidades atividades. ''Eles definiram as

(t;,
O Núcleo de Me-

que necessitam destes prioridades para este ano de talmecânica completou este

equipamentos -, explica o forma, que as empresas mês dez anos de história e

coordenador de serviços da possam' se diferenciar no explanou ontem sobre as

ACIJS, Luiz DaIri. mercado, como treinamen- principais ações efetuadas
O coordenador do

- tos, alteração na fachada das nesta trajetória. ''Algumas
Núcleo de Automecânica, mecânicas, cuidados para empresas nucleadas�bém
Odair Freitas, apresentou o não causar danos' ao meio estão inscritas no' curso de
projeto de qualificação das ambiente, participação em cornpetitividade do Sebrae,.
20 empresas que compõe o cursos de capacitação, entre em busca de aprimora-
grupo. Os nucleados estão outras medidas imprescin- menta", destaca.
desenvolvendo uma série de díveis pam .tornarem-se (FABIANE RIBAS)

.

Refino depetróleo contribuipara a redução das importações
FLORIANÓPOLIS - O

processamento de 1 bilhão
758 mil barris de petróleo
por dia pelas, refinarias da

Petrobras, em abril,
representou um novo

recorde mensal e con

tribuiu para a redução de

80% d�s importações de

óleo diesel nos primeiros
quatro meses de 2004.

Considerando que 75%

desse total foi proveniente
dos campos nacionais, a

substituição de importação
de petróleo representou
uma economia de divisas

de US$ 1,2 bilhão. O

reco�de de abril foi 1,2%
superior ao de março de

2004, quando foram

refinados 1 milhão 738 mil

barris/dia. Outro recorde

obtido em abril' foi na

produção de óleo diesel,
que chegou a 694,2 mil

barris/dia, 4,3% superior

ao último recorde (665,3
mil barris/dia em março) e

18,6% superior à produção
média do último ano

(585,1mil barris/dia). Esses
recordes, resultado dos
acréscimos na capacidade
das refinarias e do aumento

da produção de diesel,
refletem o processo de

melhoria contínua das

práticas adotadas pela
companhia na busca da

excelência operacional,
visando a operar com

maior confiabilidade' e
segurança para o

biente e as pessoas, sem

perda de. rentabilidade.

Essas ações vêm produ
zindo impactos positivos na
balança comercial do País, na,
medida em que reduziram as

importações de diesel, de 104
mil barris/dia em 2002 para
57 mil barris/dia em 2003.

Somente nos quatro pri
meiros meses d� 2004, as

importações de 14 mil

barris/dia de diesel foram

80% inferiores às do mesmo

período de 2003. A

importância dessas reduções
para a balança comercial

pode ser avaliada pelo,

dispêndio de divisas com

essas importações que
desceram de US$ 1,1 bilhão

em 2002 para US$ 720

milhões em 2003 e, até abril

de 2004, estavam em US$ 68
.

milhões.

Cotação de ontem

Compra
3,1241
2,9800
3,0200

Venda

3,1249
3,0800
3,1600

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

TERÇA-FEIRA,_lljie maio dei
, E

INFORME
CONGRESSO
O presidente executivo daWeg, Décio Silva, irá exp
sobre a experiência e a estratégia vencedora da indÚl
para a internacionalização durante o Congresso Naci
de Atualização em Gestão. O evento será realizado

.

os dias 1 e 4 de junho, no Centreventos Cau Hanse�
Joinville e reunirá grandes lideranças do cená
empresarial, com intuito de tratar de temas-chave
universo da gestão. As pessoas interessas em adquirir
informações podem acessar o

www.expogestao.com.br.

PALESTRA
O diretor da Dimensão Empresarial e consull
organizacional, Elton Soares, irá ministrar palestra e:

Comprometimento x Competitivi,dade no auditório
Cejas (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul). Re

'

pela Emus Eventos, a atividade será realizada no <fuI
de maio, às 20 horas, e tem como objetivo sensibilizar �
participantes a respeito da importân
do comprometimento como competência fundamen
nos processos de mudança e competitividade
gerar uma atitude mental positiva em si mesmo e

relação ao ambiente de trabalho. Ingressos antecipad
estão sendo comercializados no valor de R$ 10,00,
Brainstorm Idiomas e postos Mime. Informações: 99/
2295

BOVESPA TEM FORTE QUEDA
O mercado de c�bio reduziu levemente o ritmo'

valorização do dólar comercial no início da tarde
(

ontem.Depois de atingir amáximadeR$ 3,1550, am
'

I
norte-americana encerrou a primeira etapa dos ne

"

perto da mínima do dia (R$ 3,0950). Pouco depos
reabertura, às 14h42, era cotada aR$ 3,104 para com

e a R$3,108 para venda, em alta de 1,46% em relação (

fechamento de sexta-feira. Na Bolsa de Valores de'

Paulo, o movimento vendedor prevalece. Às 14h4J,
Ibovespa recuava 2,44%, somando 18.171 pontos,

CORREÇÃO Do.lR
.

Após passeatas e manifestações em todo país, a pres
,

dos sindicatos pela atualização da tabela do Imposto
Renda deve ganhar ainda mais força nesta sema'

Atendendo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
ministro da Fazenda, Antonio Palocci, comprorneen
com os sindicalistas a apresentarhoje uma proposta so

o assunto. O congelamento da tabela do IR, desde 200
corrói parte dos reajustes salariais obtidos pel
trabalhadores. Atualmente, a alíquota do imposto

,

pessoas físicas com rendimentomensal acima de R$1.�
é de 15%. A partir de R$ 2.115, sobe para 27,S%. Qu
,ganha menos de R$ 1.058 é isento da cobrança.
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OTAS
INGO
Clube Feliz Idade de Guaramirim promove no próximo

'a 12, às 14 horas, o Café Bingo. O eve�to será realizado

a sede do clube, na Rua 28 deAgosto. Os mgressos custam
$ 5 00 e dão direito a três cartelas de bingo, que também
stã; sendo vendidas a R$ 1,00 cada. A renda será revertida

ara a manutenção do próprio clube.

RANSPETRO
Petrobras Transporte S.A. - Transpetro realiza, nos dias

5 e 16, obras demanutenção no Oleoduto Santa Catarina

araná (Ospar), que liga o terminal de São Francisco do

Sul (SC) à Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em
raúcária (PR). O processo de manutenção inclui

esvaziamento e limpeza do duto. A manutenção da malha

dutoviária é necessária para que se garanta a confiabilidade

das instalações, a segurança de terceiros, a preservação do
eio ambiente e o abastecimento normal de produtos no

mercado. Os trabalhos demanutenção no Oleoduto Santa
Catarina-Paraná começaram em março e prosseguem até
o mês que vem. O duto atravessa os municípios de São
Fraocisco do Sul, ltapoá, Garuva, Guaratuba, Tijucas do
Sul, SãoJosé dos Pinhais, Fazenda Rio Grande eAraucária.
Ao todo, 17 trechos serão supervisionados em uma extensão

de 117 quilômetros. Para emergências ou dúvidas, a

�, Traospetro disponibiliza, 24 horas por dia, oTelefoneVerde
)9 0800 47 7272.

A Prefeitura Municipal de ]araguá do Sul, através da
Secretaria de Desenvolvimento Social e'Habitação, em
parceria com as autoridades eclesiásticas Luterana, Católica

, e Assembléia de Deus, convidam as empresas privadas,
instituições, clubes de serviços, órgãos governamentais e

não governamentais a se fazerem presentes na reunião a

realizar-se dia 13.05.04 às 09:00h, no Salão Cristo Rei da

Igreja Católica São Sebastião - centro, para o lançamento
da 3' Campanha do Agasalho.

IJ, )

LOTERIAS
Megasena Quina
concurso: 561 concurso: 1297

01· 20 - 36 - 39'- 49 - 55 29 - 33 - 51- 56 - 58
JI'.-----------------------�__----�--__��--�---I

Loteria Federal
concurso: 03830
1 ° Premio: 29.345
2° Premio: 41.789
'3° Premio: 15.913
4° Premio: 25.798

Lotomania
concurso: 415

06 ·1,4 - 16 - 17 - 18 -

31· 43- 44 - 49 -'55 62
·64 - 69 - 72 - 79 - 82 -

90 . 92 - 98 - 00

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

PARTICIPEI

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

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

2 CarinHos 9:9

no dia
I LEMBRANÇA: DEPOIS DE 116 ANOS DA ASSINATURA DA UBERTAÇÃO DOS ESCRAVOS, NEGROS FAZEM DIA DE REFLEXÃO

Momento de reflexão
da libertação dos, escravos

Jaraguá do Sul- Nesta
quinta-feira grupos negro.s de
todo país estarão se mo

bilizando para refletir e

discutir a passagem do dia da

libertação. dos escravos,
ocorrido em 13 de maio de
1888. O ato assinado. pela
Princesa Isabel representou
a libertação, em parte, dos
escravos. "Infelizmente o

sentido real da liberdade não
existiu, porque depois da
assinatura veio o. preconceito,
a discriminação. Mas lutamos
para derrubar situações que
séculos de escravidão acaba
ram impondo. no negro o

sentimento de inferioridade",
ressalta Francisco A&res,
assessor de comunicação do
Moconevi (Movimento da
ConsciênciaNegra do vale do

(iii

Itapocu). Em]araguá do Sul
o. Moconevi está realizando
atividades reflexivas em

função da data. Amanhã a

entidade estará na escola
Rodolfo Dornbush, na Vila
Lalau, realizando palestra
sobre o movimento.' de
libertação. Na quinta-feira, dia
13, haverá panfletagem de

conscientização no centro de

]araguá do Sul eGuaramirim.
A noite acontece procissão às
19 horas (saída a partir do
final da Rua Campo. Alegre)
e às 19h30 missa na Igreja
São. Benedito, no morro da

Abertas
'"

rnscrrçoes para concurso
SCHROEDER - Estão

abertas até o dia 14 de maio
as inscrições para o terceiro

concurso de declamação
"Pura Poesia" de Schroeder.
Promovido pela Secretaria

Municipal de Educação e

Cultura, o concurso tem como

objetivo desenvolver o gosto.
pela poesia, encontrar novos
talentos na arte de interpretar

Representantes do Moconevi realizarão dia de reflexão na quinta-feira
Boa Vista. "Estaremos dos na região e no. estado, participou da organização da
atuando em eventos fora da "Iniciamos uma pesquisa em Semana da Consciência
cidade. Hoje temos duas ]araguá do Sul e Vale do Negra, além da realização. da
representantes doMoconevi Itapocu, com as famílias de homenagem às personali-
em Criciúma participando. negro.s, procurando. saber sua dades negras da região. A
do. encontro de mulheres história, traçando. perfil entidade quer para o próximo
negras. Amanhã e quinta- econômico, religioso, cultu- mês colocar o. site em

feira há um evento em ral", explica Olegar. No. ano furicionamento. O Mocone-

Florianópolis sobre inclusão passado o. Moconevi esteve vi, que em agosto comemora
social para jovens e presenteno Carnaval, pro- três anos de atividades, tem
adolescentes", adianta. moveu feijoada e bingo. para corno objetivo o. resgate

De acordo 'com o. coor- angariar recursos, realizou histórico e cultural, intercâm-
denador do Moconevi, Luis palestras em cinco escolas do bio com entidades étnicas,
Fernando Olegar, a entidade município, organizou grupo. combate ao racismo, forma-
tem trabalhado. no sentido. de de dança que representa a ção, de lideranças e referên-

divulgar suas ações estando raça na festa das etnias e cias da etnia negra.
presente em eventos realiza- outros eventos festivos,

.

(Celice Girardi)

e estimular o. hábito da leitura.
Poderão se inscrever, além
dos estudantes das escolas

locais, , moradores e traba
lhadores do município de
Schroeder. Serão nove

categorias, que abrangem
desde crianças do. ensino
fundamental até alunos de

supletivo, professores, co
munidade em geral e pessoas

com idade igual o.U superior a
55 anos. Os participantes
poderão apresentar obras de
sua autoria ou interpretar
poesias de outros autores, Nas
cinco primeiras categorias, que
envolvemalunos das escolas de
ensino. fundamental, serão

realizadas eliminatórias internas
nos colégios, de onde sairá um
representante para a grande

Gêmeos.vocêpodenãosabersev.aLdeBotmon Leão -Já pediu desculpas paro a zebra pelo
ou' m que está o fim de uma mordida pessoal do bando porter
fest ),á, um almoço de tamOio, rugido t noite? Ainda nõo?'1 Pois é

e Gêmeos quer é encontrar hora de
alma quer confraternizar.

arque o negócio é trocar

as, declarações de amor e ate

Côncer -Onde foi mesmo que você guardou o

papelzinho com o telefone daquela pessoa? E

aquele deram esses dias? Sim,
o no sua toca, mos onde
de arrumação pode fazer
lar no espaço que pode
mil novas coisas ... Que

mos, paro isso, precisa
.

es no ponta do língua e o m

'que um pouco na suo próprio
rondo o seu show.

I
I

I

de poeSIa
final do concurso,marcadapara
o dia 29 de maio, às 15 horas,
no. pavilhão. da Igreja da Paz.

Os estudantes poderão
fazer as inscrições na própria
escola. Para as demais

categorias, as fichas de inscrição
e o regulamento podem ser

retirados na Secretaria

Municipal de Educação e

Cultura.

Libra - Algumas pessoas podem confundir seu amor
pelo harmonia com um certo distanciamento. Mas
hoje você r quanto pesa o afeto na sua

vida, bala está em aspecto harmonioso
com Yên o regente, favorecendo
manif porte, especíclmente
atrovés..l!ç . .o.alcy.roos. .Soo..

llte.o voz nas estrados ...

..woc� ,

Sagit6rio -Nõo adianta dar voltas e mais 'voltas
aomundo, se volta emeia você não fizer um balanço
das viagens I agora mesmo? Est6

ocupadíssimo o, agendadfssimo? Ah,
mos paro alg mico como você, não é
tão po. Suas próximas
em nda melhores se antes

der

Virgem
Virgi
Talvez

Tic-tcc-ttc-to c ... Triiimmm.. Escorpião - Êstrotagemas, recursos, planos: tudo
o hora certe de cada coiso. isso faz enol de armas para sobreviver
tindo que é momento de
rever o que foi feito nos

licr e pensar no que vem
feli�? Sim? Não? Mais ou
iosos minutos do dia poro tem

'Capricórnio - As cabras também amam. Mesmo

que o marcada e depois do fim do
horóri . Tire todas os obrigações da

você pode ser romântico.
. Primeiro, um 1000n90

o, luz de velas, um brinde
a poro felor âssim, em público.

sempre é preciso recorrer a

de-peles posições do lua com

reto paz na Ierrc. Momento
s outros, conversor; amor. Não

se. É dia de comédia

Aquário -Talvez você nem perceba, mos às vezes
Aquário parece um pouco frio, mesmo os mais
íntim�om seu jeito cool. Aqueço
um �cW?;u��em. Misture conversos,

inter���lL��.p_..

irnhos de seduçõo, poro ver
que��__esso receito ... O cardápio
pode ajudara esquentar o seu outono .

Peixes - Nõo é hora de dar pulinhos paro fora
da' o para mostrar suas habilidades, peixinho.

te, exibicionismos não pegam
, sequer aparecem direito.
para outro momento e fique
do a vida e deixando as coisas
bém vale uma boa troco de
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I NOVIDADE - BAIRRO VILA AMIZADE SERÁ O PRIMEIRO A RECEBER O PROGRAMA, NO DIA 15

Guaramirim lança programa
"Prefeitura no seu Bairro"

Segund� Butschardt todas as secretarias prestarão serviços à comunidade
, comunidades benefici- cadastrando os mora- idosos, preventivo do
adas. dores. câncer; higiene bucal,

Durante a semana que No dia, acontecerão vigilância sanitária, entre
antecede o evento, as palestras, exposições, outros. O prefeito Mário

máquinas do setor de oficinas de pintura, jogos Sérgio Peixer e todos os

obras estarão con- e brincadeiras, exames de secretários também vãopessoas e toda a estrutura

da prefeitura que será centradas no bairro e os pressão, glicose, orien- prestar atendimento aos

colocada à disposição das age�tes de saúde estarão tações para gestantes, moradores.

Moradores de46 ruas jáaderiramao programaNossoAsfalto
]ARAGuA DO SUL - Das Brasília; Ângelo Tancon custo da obra repartido em tação de outras três vias,

cerca de 50 ruas a serem (2.200 m"), José Kotchela três terços: um para a porém dentro de um

'pavimentadas através do (500 rn"), Sérgio Sabel administraçãomunicipal e os projeto de mutirão desen-
programa Nosso Asfalto (2.112 m") e Marajó (1.715 outros dois divididos pelos volvido com recursos
este ano - num investimento m") /Ilha da Figueira. moradores de cada lado da próprios da Prefeitura de
total de aproximadamente Compreendendo 16.890 via. O secretário adianta que Jaraguá do Sul e com a

R$ 2,4 milhões -, 46 já têm m", estes logradouros a Rua Henrique Krause, na utilização de lajotas. Uma
a adesão de seus moradores absorverão a soma de R$ Ilha da Figueira, é a próxima delas é a Rua HeiniBehling
confirmada. A informação 726.270,00. na agenda do programa e (790 rrr'), na Vila Nova,
é do secretátio de Desen- O secretário explica que tem o início dos trabalhos que absorverá a quantia de
volvimento Municipal, o Programa Nosso Asfalto previsto para a última R$ 16.985,00. Já nas

Humberto Travi, acres- é viabilizado por meio de semana de maio. Com outros dois logradouros -

centandoqueasobrasestão uma parceria entre a financiamento do Badesc, Antônio Estanislau
em execução em seis delas: Prefeitura deJaraguá do Sul as obras são executadas .Ayroso e 985, localizados
João Carlos Stein (6.650 e a comunidade, com a pela Engepasa. no Bairro Nova Brasília -

m-) /Bairro Jaraguá Es- participação de pelo menos Travi informa ainda que está previsto um inves-
querdo; Gustavo Hage- 80%dos residentes na rua a também no mês de maio timento de aproxi-
dorn (3.713 m2)/Nova ser pavimentada, sendo o deve começar a pavimen- madamente R$ 37 mil.

acontece dia 22

GUARAMIRIM - Já
estão definidas as duas

primeiras etapas do

programa "Prefeitura no

seu Bairro" que a

administração de Gua
ramirim está implantan
do com objetivo de levar'

serviços, orientações e

lazer aos principais bair
ros do município.

A primeira etapa será
realizada no dia 15 de

.maio, das 9 às 15 horas,
no salão Sagrado Cora

ção de Jesus, da Vila

Amizade, localidade que
até ano passado perten
cia ao município de'
Schroeder. No dia 29 de

maio o evento será levado
ao bairro Corticeira.

De acordo com o

coordenador do projeto,
o chefe de setor da

prefeitura, Alceu Buts

chardt, haverá o envol
vimento de mais de 100

Quarta edição Ro tapae
GUARAMIRIM o

Rotary Club, em parceria
com a Prefeitura de
Guaramirirn e empresas
locais, promovem dia 22

de maio a quarta edição
do Rotapae.

O evento será realizado
no Parque Municipal de

do
Eventos Perfeito Manoel

de Aguiar, onde haverá

jantar, servido pelo
restaurante do Parque
Malwee, e baile com a

banda In Natura .

.-

Os ingressos custam

R$ 25,00 incluindo entrada,
jantar e camiseta e podem

ser adquiridos pelo telefone
373-0793 ou as quintas
feiras, às 20 horas, na

Sociedade Recreativa
Diana. A bebida será

comercializada a parte.
Segundo o vice-presi

dente do Rotary Club de

Guaramirim, Ângelo da

Silva, a renda será revertida

para Apae do município,
que hoje atende 70

portadores de necessidades

especiais. A estimativa dos

organizadores é que o

Rotapae tenha cerca de 500
participantes.

(CAROUNA TOMAZEW)

FALECIMENTOS
Faleceu às 6:00 horas de 8/5 a jovem Eliana

Silva Paradinski com idade de 19 anos, dei
enlutados a sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinho;
e demais parentes e amigos, O sepultament
realizado dia 9/5 às 8:00, saindo o féretro da
Mortuária de Nereu Ramos seguindo para o Ce'
Nereu Ramos.

Faleceu às 10:30 horas de 8/5 a senhora C

Ranguete Ronchi, com idade de 59 anos, de'
enlutados sete filhos, gênros, netos e demais par
amigos, O sepultamento foi realizado no dia � ,

9:00, saindo o féretro da Comunidade Sagrada F

seguindo após para o Cemitério Sagrada Família,
Faleceu às 6:05 horas de ontem a senhora Ver

Lait Lafin, mais conhecida por Rosinha, com ida
85 anos, deixando enlutados filhos, gênros, noras,
bisnetos, e demais parentes e amigos, O sepul
será realizado hoje às 9:30, saindo o féretro da

Igreja de São Pedro, em Schroeder, seguindo
Cemitério de Bom Jesus.

Faleceu no dia 7/5 emJaraguá do Sul o jovem
Rodrigues dos Santos, com idade de 22 anos.

Faleceu no dia 8/5 em Jaraguá do Sul o se

Sebastião Kuhn com idade de 50 anos.

Jeferson Martins
Os familiares enlu

de Jeferson Martins,
'

P r o f u n da m en

consternados com OI

falecimento ocorrido

ultimo dia 9 de maio,
a idade de 18 anos. Seus

João Martins e Iv

Fischer, e seus dois ir
.

agradecem a todos,
enviaram flores e pe

palavras de conforto neste momento de muita do

acompanharam nosso filho e irmão tão querido à.

última morada.

Convidam a todos para missa de 7° dia que,
celebrada no próximo sábado, 15 de maio

Comunidade São Francisco de Assis às 19 horas

�

AGRADECIMENTO
A família enlutada de

MEIKON TOMIO

BOGER, agradece aos

vizinhos, amigos e parentes

que enviaram flores, coroas, e

que acompamharam o extinto

até a sua última morada.

A FAMÍLIA ENLUTADA
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ALUGA-SE qu ar to ejs
mobiliados. Tr: 370-3561.

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

GUARAMIRIM-ven<Je.se, no centro,
mista c/4 qtos, garagem e demais

dep., c/ escritura. R$ 28.000,00.
Tr.:371-6069.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, 3
casas sendo 2 alv. e 1 mista, cl
garagem. R$ 90.000,00
negociáveis. Tr.: 372-3277 c/Veroni,

BARRA DO SUL-vençre.se, sobrado
germinado, 75m2, a 150mts da praia,
c/ 2 qtos, 2bwcs, copa, COZ., lav.,
garagem, sacada. A partir de R$
15.000,00. Tr.: 371-7244 ou 9963-
6420.

POMERODE - vende-se, demadeira.
Terreno cl 400m2. R$ 35.000,00.
Tr.: 9997-9618 cl Generoso.

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

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

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

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

TIFA MARTINS -vende-se, Rua das
Flores. R$ 37.000,00 ou R$'
31.000,00 + 73x R$ 106,00. Tr.:
273-0095.

cfér;i�::'ALJTHENTIQLl��;6 L'1�V" 04104
corn ar-éondicionado

Air Bag Duplo, Direção Hidráulica, Travas e Vidros
Elétricos, Controle remoto por RadiofrequênCia,

Sistema CAR - travamento automático das
portas a partir de 6 km/h:

�®��
U

&JKíiJa
CJO AUTHENTlQUE1,O • 8V 4 Portaso4/04

VIA INTERNET 16)

Ar quente, Barras de Proteção Lateral, Faróis
com duplo refletor Óptico, Desembaçador do Vidro
IraseiroVidros Verdes.

I T'A J A I
346 -7400

JOINVILLE
435 - 3700

Vale do Itajaí e Litoral Norte de se

JARAGUÁ DO SUL
370 - 6006

RENAULT/SÊÚ • REVlSÀOPREçoFECHADO • PEÇASORlGINAlS • PACOTEOEPEÇASINSTALADAS {;l
.

lado' AcESSÓRIOS Excws/Vos • RENAULTASS/STANCE24'H
Financeira Renanlt

•

:o�maçõe� soere preços e condições. cons�Ue a sua Ccncessíonarta R,enaIJIt. (2) Preçoválido para o veículo Renau��' Clio 1.0 8V a partir de 1999! 2000 (ano!modek)). COf�sulte valores para outras versões do Renault Cltc a partk de 20(}0! 2000 (ano!modelo} eSI) a p,ortir de 20001 2000 {ano!moo.elô/. {3) Preço válido para o veículo Rerrault scén:c 1.6 ,16 V a partir de 2000f 2001 {anolmodeío). Consulte valores para outf�S versões do Renauít Scénlc a parür de 1998/1999. Caso você tenha dúvidas quanto aomode,lo e a

Ivel�Ulo< consulte aConcessionária �enilu'tmais próxima. Preços em roais, à vista, lnclUlndo peças. impostos emão-de-obra. válidos. édé 3 'I Oal .2004. (4) Condição vâlida para financlamento com taxa de juros do 0,63% a.m. .i- TAC (Taxa deAbertura de Credito_)
ãmma do boleto bancário. FinandamentoCDC \

.

C éd
onsumidor) com entrada de60% do valor do veículo + saldo financiado em 36 vezes. válido para annha ScénicAuthenlique 1,616V 200312004 e 200412004 O km (5)Condiçllo valida para financiamento oom taxa de juros de 0.49% a.m. + TAC (Taxa de

AlIo) +' IOf. H$ 2.15 por lâm'na do boleto bancáno, Financiamento COC ( Crédlto Olfato ao Consumidor) COm entrada de 50% do valor do veiculo' saldo financiado em 12 vezes, vándo para a linha C!io Authentiq\le 1.0 SV 2003/ 2004 e 2004/2004 O km,
s � Renf_lult au-avés da Cía de Crédito, Flnar'lciamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de cadastro. As taxas poderão ser alleradas se houver mudanças .significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. Fotos para fins
" guns Itans mosfr�dos ('tIoumencionados neste material rnferem�se a versões específicas. ARenault do Brasil reserva-se ao direito de atterar as especificações desses v�jCUI�5 sem prévio aviso. Cintos de segurança em conjunto com aJrbags salvam vidas.
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(jartf,rt,?,j�e1!§
RESIDENCE

Dorms. {i suftef

'esesrpara pag,r
.

Ilntrlldll iii 3aldo direto eem " constrlltOI1l.

ÁREA DE LAZ.ER
. Tubulaçãollgua quente • $ala de Jogos
·.Ohu ueíra na sacada" .• Sala de ginástica

. O
.

aragem . Sauna cf ambiente
cl dep. Pnvativo de descanso

.•.Obmpleto sistema • Salão de festas

d�. segurança cf churrasqueira e bar
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
· Playground
• Ambientes decorados
e mobiliados

constru
. ... Carnboriú Business Conter

Rua 11 01, n° 60 16° andar I Balneário camboríu se

c:;onstrusol@tena.com.br

Plantão de Vendas na obra
.. (47) 275 3070
Diariamente das 9h às i9h.

ncluf;i�e,Sábado8J Domingos e Feriados�
Rua Leopoldo Mannko.lado irnpar
Perto do Clube Beira Rio. I Centro.de Jar.aguá do.Sul/SC
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VENDE-SE - próx. Marcolla, c� 4

Sala copa cOZ., bwc, lav. Med.
qtos, ' '

468m2. Tr.: 371-7571.

VENDE-SE- próx. centro, cl 150m2,
c/i suíte + 2qtos, sala, coz., bwc,
churrasCl., garagem. R$1oo.oo0,00.

Aceita-se carro no nego Tr.: 370-

0433coml.

VENDE-SE - sobrado cl sala comI.

Tr.: 371-3132.

VENDE-SE - vende-se, de alv., cl

120m2, terreno cl 3.000m2. R$

75.000,00. Tr.: 373-1695.

VILA LALAU - vende-se, sobrado,
bem localizado. Aceito imóvel de

menor valor. Tr.: 371-3132.

VILA RAU - vende-se, de alv., cl
116m2, lage, 3qtos, sala, coz., copa,
bwc, garagem, cl estrutura pi 2º

piso, próx. Uned. Tr.: 370-1475 cl
IIca.

••
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.

GUARATUBA-vende-se, mobiliado,
na praia, c/ 2 qtos. Ou troca-se por
imóvel em Jaraguá. Tr.: 370-8097.
Creci 9839.

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

PROCURA-SE - moças p/ dividir
apto. Baependi. Tr.: .276-3337 c/
Eliete. •

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

PROCURA-SE'- moças ou rapazes
pi dividir apto no centro. Tr.: 275-
3402.

PROCURA-SE - moças ou rapazes
pi dividir apto. Tr.: 371-3571 após
14hs.

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creci
·3476

até 40_000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

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

VENDE-5E - cl 2 qtos, no Condomínio
Amizade. R$42.000,00. Tr: 276-
3321.

VILA NOVA - aluga-se, mobiliado. Ed.
Alberto Marangoni, próx. PostoMime.
R$ 500,00. Tr.: 9973-5537_

VILA RAU -. vende-se, Ed. Bruna
Mariana. R$ 61.000,00. Tr.: 9962-
3664.

ÁGUA VERDE - vende-se, c/357m2.
Rua Lena Nicoluzzi, próximo Chopp
Club. R$26.000,00. Tr.: 371-5512
CRECI8054

ANA PAULA li - vende-se, 13x25.
R$ 12_000,00. Tr.: 370-6279.

BARRA DO SUL - vende-se ou troca
se por terreno em Jaraguá, Aceito
carro.Tr.: 9123-7355 ou 370-3574.

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

CORUPÁ - vende-se, c/ 52.500m2,
próx. Seminário. R$ 110.000,00.
Tr.: 372-3063 após 19hs.

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

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, c/
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. Tr.: 370-
3357 ou 9141-2151

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, cl
2000m2, c/ 2 casas de alv., 1 casa
cl 146m2.e outra c/96m2• Aceita
se casa em Jaraguá e no dinheiro até
R$ 90.000,00. Tr.: 9124-3310 c/
Genival.

TRO�A-SE - terreno C/364m2, Vila PRAIA DE ITAGUAÇU - vende-se ou
Rau,AreaNobre, Lot. RenascençCj+. troca-se, a 300mts da praia. R$
restante em dinheiro, por apartamento 6.000,00 ou em mato de construção.

-_._-_ ..
�-�--

Tr.: 370-9634 de manhã.

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

apto no· negócio. Tr: 9112-5501.

(proprietária).

RIO DOS CEDROS - vende-se.

Preço a combinar. Tr.: 370-4508.

SÃO JOSÉ - vende-se, c/meia água,
de material. Aceita-se automóvel,
caminhão no nego R$ 22.000,00.
Tr.:372-D715 c/ Mário.

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

SCHROEDER - vende-se, c/452m2,
situado na rua 135 Frederico Trap.
R$10.000,00. Tr.: 670-6847.

UBATUBA - vende-se, aceito carro.
Tr.: 9123-7355 ou 370-3574.

VENDE-SE - c/ 76 margas, na Tifa
dos Húngaros - Jguá 84, casa cl 3
qtos, sala, copa, coz., lav., bwc, 2
galpões c/ engenho de melado, cl
nascente de água. Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - comercial, condomínio
centro, c/ 3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070.
Creci8950.

VILA LALAU - vende-se, c�596m2,
c/ meia água c/ 2 qtos, sala, coz.,
bwc, lav. R$ 55.000,00. Tr.: 370-
1787.

---------�---�
VILA LENZI - vende-se, c/525m�.
Rua Antonio Carlos Ferreira, esquina
com Rua Pe. Horácio. R$75.000,00
Tr.: 371-5512 CRECI 8054

VILA LENZI - vende-se, pronto p/
.

construir, Rua Francisco Piermann,
lote 20. Tr.: 9992-7862.

VILA LENZI- vende-se, cl 590m2,
c/ casa de 70m2 e rancho c/20m2.
Energia trifásica. Rua João Femnino

Domingos. R$ 30.000,00. Tr.:
9132-4454.

ÁGUA VERDE - vende-se,
vídeo locadora, Rua Marcos
Verbine. Aceita-se carro,
terreno ou casa no nego
Tr.:371-2525

ALUGA-SE - Tr.: 371-3132.

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

GUARAMIRIM - vende-se, loja de

1.99, no centro. Tr.: 373-6649 ou

373-3609 a noite.

No mês das Mlies
e das Noivas
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GRAFITADA

,* Super resistente à rachaduras
*Resistente à umidade
*Maior rendimento à massa
*Economia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca mais o produto "rto para sua eo"mu�ol

Fonese (47) 275-4081 e 275-1961
OFICINA - vende-se, de funilaria e

mecánica de automóveis. R$
4.000,00. Tr.: 370-0932.

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

TERRAPlANAGEM

TROCA-SE -Jancnonete c/ clientes
e moradia, por chácara ou sítio. Tr.:
273-0533. RIO MOLHA - To maluco!!! vendo

uma linda ánea de 20.000 m2, dentro
de um condomínio residencial

ecológico, cl terreno de

3.000,OOm2, pronto p/ construir,
com árvores frutíferas, nativas,
riacho e nascente. Escritura
desmembrada e toda legalizada. De
R$60.000,00 por R$35.000,00 a

vista, ou financio cl 60% de entrada
e saldo corrigido. Visite o site:

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

Serviços com Retroescavadeiras
'Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto

RorJ1)edor de Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação c/ Lajotas

VENDE-5E - empresa prestadora de
serviços, c/ carteira de clientes e

faturamento mensal garantido. Tr.:
9905-3941.

VILA NOVA - vende-se, bar com

jogos, inclusive c/ cancha de bocha,
c/ clientela fomnada. Aceita-se carro

.

ou moto no nego Perto das malhas
San Remo. Tr.: 9125-8661 ou 371-
0882.

SANTA LUZIA - vende-se, c/
50x18oo, c/ casa, 5.000 pés de

palmeiras plantadas, árvores frutíferas.
Tr.: 2748141 após 16:30hs.

.•...
�..,. .

·e

Setor de Lazer: 371-8930 R. 203

(j)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESSA ...

No SESC Jaraguá do Sul, tem aulas personalizadas com profissionais

especializados, venha conferir!

PERSONAL TRAINNER

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

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

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

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

Atendimento para todas as idades "Inclusive pra crianças".

Agende LÍma aula experimental, sem compromisso.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br/€ornail:cajaraguadosul@sesc-sc.com.b
Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177
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Recruta e seléciona para admissão imediata as Seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS -10/05/2004

COZINHEIRO C/ EXPERIÊNCIA-'(6255 EL)
MONTADOR DE MÁQUINAS - (6312 EL)
FERRAMENTEIRO - ( 6314 EL)
ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO - (6316 EL)
F�ESADOR - (6317 EL)
ADMINISTRADOR BANCO DE DADOS - ( 6322 EL)
ZELADOR - (6323 EL)

.

INSPETOR - (6324 EL)
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Área Textil Química e Lavanderia - (
6325EL)

..

TINGIDOR DE ROUPAS - (6327 EL)
AUXILIAR FINANCEIRO - Com experiência, para trabalhar em
Massaranduba - (6336 EL).
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (6092 M)
AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)

.

OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319 M)
ZELADOR - ( 6323 M)
INSPETOR / PORTEIRO - (6324 M)
AUXILIAR DE PRODUÇÃO - (6337 M)
RECEPCIONISTA - (6315 M)
AUXILIAR DE COZINHA - (6253 EL)
AUXILIAR DE LIMPEZA - (6254 EL)
CAMAREIRA - (6252 EL)
RECEPCIONISTA - (6251 EL) Para trabalhar em Hotel possuir
curso de oratória.
ALMOXARIFE - (6250 EL) com exp. Em armazenagem de alimentos e
bebidas.
DESENHISTA / ARTE FINALISTA = (5977 EL) possuir curso de Corei

Draw, Photo Shopp e exp. Na função.
SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
COMPRADOR - (5948 M) cj experiência na função.
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - (6041M)
AUXILIAR DE CONTABILIDADE - (6101M) cj experiência pj trabalhar
em Schoroeder
MECÂNICO INDUSTRIAL - (6191M)

é .'
COORDENADOR DE COSTURA - (6260 M) pj trabalhar em
Massaranduba

.

CONTROLE DE QUALIDADE -(6264M) pj trabalharem Massaranduba
CASEIROS - (6267 M) pj Jguá do Sul
MECÂNICO DE MÁQUINA DE COSTURA - (6268M) cj experiência
OP_ DE MÁQUINA DE BORDAR - (6291EL) cj experiência
ESTOQUISTA - ( 6290 M) cj exp, Em material de construção
RECEPCIONISTA - (6288 M) pj oficina cj conhecimento em vendas
VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 M) - Com experiência no
ramo de express.
GARÇON (6249 M) - Garçom comexperiência e cursos na área
EXECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENTO - (6203 EL)
horário comercial, ter veículo, experiência em Mídia
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO (6248 M) - Confecções de
etiquetas adesivas,
INSPETOR DE VENDAS (6176 EL) Formação Eng" de Alimentos, Eng'
Química, Química, experiência em vendas, (Jaraguá do Sul)
ANALISTA DE MÉTODOS E PROCESSOS (6171 EL)
Formação Engª de Alimentos, Eng!! Química, experiência na área (Jguá do
Sul)
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (6154EL) Conhecimento
em Brigadas de Incêndio (Jaraguá do'Sul)
PROJETISTA (6151 M) ExperiênCia em Auto CAD (Corupá)
TORNEIRO MECÂNICO (6160 M) experiência comprovada (Corupá)
REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro grau completo, experiência
em Agência de Publicidade, (Jaraguá do Sul)
TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 EL) com experiência em.eletrônica
digital e analógica, conhecimento em computação e ter boa leitura em
inglês, (Jaraguá doSul)
ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 M) experiência na função,
possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou cursando,'
necessário saber falar fluentemente inglês €i tercarteira de habilitação.
(Jaraguá do Sul)
OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do ramo
metalúrgico. ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo
masculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)
CHACREIRO (6020 M) com experiência, (Guaramirim)

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

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

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.

ANUNCIE

AQUI!

371-1919

Rua João Onlnscheck, 293 - Sala 02

'Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

empr�gos
CONSÓRCIO - vendedores(as), com
experiência na área externapjJaraguá
do Sul e região. ótima remuneração.
Tr: 371-8153.

PRECISA-SE - de cabeleireiros e

manicure, no Salão A no Shopping
Breithaupt. Tr.: 275-2547 cjTatiana.

ENFERMEIRA - .ofereço-me pi
trabalhar, ou em qualquer área da

saúde, 8 anos de experiência. Tr.:
9117-5912.

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

MOTOBOY - ofereçome pi trabalhar,
tenho moto. Tr.: 9117-5912.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como
pintor, com massa corrida e

restauração. Tr.: 275-2400 (recado)
ou 9953-6669 (recado) Cristiano
José.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar como
manicure e depiladora em salão de
beleza, cl anos de experiência. Tr.:
370-8224 após 20hs.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
mensalista meio penedo ou diarista,
ou trabalhar em lanchonete ou

restaurante na imediaçôes do centro.
Tr.: 370-5491 cl Simone.

Jardinagem Bt

Paisagismo.

& Arquitetura
Topografia

, Medição de terra
. Desmembramento
- Regularização ,ie medidas
- Projeto e execuçóo
(residencial. cornercíoí. etc.)
. Reformas em geral
- Paisagismo

370..7611 /9911-2525
Walter Morquordt, 744 SL 5

iços da região
se.com.br

TERÇA-FEIRA, 11 de maio de 2�[

OFEREÇO-ME - c/ passar e lavar

roupa pj fora, Pagamentomensal não
importando quantidade. Tr.: 376-
3740.

CORSA - vende-se, wagon, 16v, O
23.000km comp. + a.c.

18.300,00. Tr: 9953-5541[12�
ou após 17:30)

OFEREÇO-ME - pj cuidar de

crianças. Tr.: 9902-3397 ou 376-
3740.

KADETT - vende-se, GSI, bordÔ,2�
93, excelente estado, compL[a.
teto, d.h., v.e.). R$9.500,00. Tê31
3652 cl Alcides ou Edinéia.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de

diarista, babá, cuidar de pessoas
idosas. Não posso pemoitar.. Tr.:
8802-1180 cl Michele.

MONZA - vende-se, 89, 1.8, álcti!
aros esportivos. R$ 4.500,00.11.
370-0932.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
motorista particular, exp. cl ônibus
executivo de 9 anos, 22 grau cornpl,
,30 anos, boa aparência. Tr.: 276-
2073 ou 275-6147.

OMEGA - vende-se, 94, CD, com,
- teto, vermelho. Aceita-se troca�
carro de menorvalor. R$16.000,OO
Tr.: 276-0687.

OMEGA - vende-se, 94, CO,
gasolina, GNV, bordô, RI
15.500,00. Aceita-se carro dente

valor. rr.: 273-D687,

PROCURA-5E -estágio como técnico
têxtil. Tr: 371-5640.

VIGILANTE - ofereçome pj trabalhar,
sem vícios (cigarro ou bebida), boa
aparência e cl cursos. Tr.: 9136-
6647.

OPALA -'vende-se, diplomata,SI
compl., em ótimo estado. RI

5.000,00. Tr.: 371-3184 de manha

S-10 - vende-se, 98, dê Luxe,4.1
GNV. R$31.000,00. rr, 9961
3664.

VECTRA - vende-se, 95, CD. RI

14.500,00. Tr.: 275-1675 ou 991!
3308.

veículos VECTRA - vende-se, 94, Gl�,

br�nco, cornpl., som, a.c., d.h.,prel
seminovos. R$ 12.500,00.11
9906-8849.

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

CARAVAN - vende-se, 82, d.h.,
gasolina, branca. Tr.: 9962-9363.

CHEVETTE -troca-se, 87, pormoto
de trilha. Tr. 374-1117 ou 9975-
0117.

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

vista. Tr.: 370-1119 comi. ou 9905- •

5797.

CHEVETTE - vende-se, 83, 1.6,
gasolina, azul. R$ 3.100,00. Tr.:
374-5342.

CHEVETTE - vende-se, 79, cj aro
de liga leve. Tr.: 276-2068 ou 9103-
3293. cj Wagner.

CHEVETTE - vende-se, 89, preto,
cl pellcula e aro 14. R$ 5.200,00.
Aceito troca por moto. Tr.: 9955-
4945.

VECTRA - vende-se, GLS,98,
cornpl., GNV. Tr.: 375-2018.CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,

60.000km, azul, t.e., rodas,
alarme, película e som. Tr: 9117-

3464.
VECTRA - vende-se, CD, 98, com�
Tr.: 275-1675 ou 9979-3308.

Truppel Car
VEíCULOS MUlTIMARCAI

Fone: 275-1183
Compra - vende - troca � financio

branco

branco
prata
vermelhO

.

'brancO
.

brlÍllCO
cinza
azul

preta
Rua Erwino Menegotti,1530 - Vila Rau - Jaraguá do S�i
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'FIORINO - vende-se ou troca-s:,
furgão 1.5, 95. Tr.:

276-0397 apos

19hs.

PALlo-vende-se, 97. R$ 9.600,0.
Tr.: 9962-3664.

SpÃZIO - vende-se, 86, álcool. R$

1.600,00. Tr.: 370-3287 cf

Andréia.

TEMPRA - vende-se, HLX, 97, 16v,

compl., GNV, branco. R$

13.500,00. Tr.: 37M122 ou 9113-

5840.

TIPO - vende-se, 95, prata, compl.

R$ 8.000,00. Tr.: 370-4508.

UNO - vende-se, 92, branco, 1.5.

R$ 6.500;00 financia. Tr.: 371-0465

cl Rosangela.

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

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

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

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

CORREIO DO POVO 5

ESCORT -vende-se, hobby, 94, azul
met. R$ 7.000,00. Tr.: 273-0944
após 19hs. �

�
R
1

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

- Mais de 2 mil veículos convertidos

ESCORT - vende-se, modelo

europeu, compl., prata, 93, àálcool.
R$ 7.300,00. Aceito moto. Tr.:
9135-9698 ou 370-5739 falar r;f
Nelson.

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

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

FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

KA - vende-se, 98, cinza met., cf
opc, Tr.: 379-1531 cf Etevilna ou

9905-4824 cf Carla.

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

REGIÃO NORTE em:

)araguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 I Rua Barão dJ
Rio Branco, 230 - centro

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

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

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

GOL - vende-se, 90, 1.8, gasolina.
Aceito carro de menor valor. Tr.:
9975-9925.

.

GOL-vende-se ou troca-se, 86, 1.6,
motor AP. Tr.: 375-1596 ou 9137-
1504.

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

GOL - vende-se, 96, l.6, CU. R$
10.000,00. Tr.: 370-9005.

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

GOLF - vende-se, 01, únic� dono,
48.000km originais. R$
32.000,00. Aceita-se troca. Tr.:

9962-3664. (JFUSCA-vende-se, 74, 1.500, roda
larga. Tr.: 370-9842 cf Luis Carlos
de manhã. GOLF - vende-se, 01, compl, - ar.

R$ 26.500,00. Tr.: 9102-0089.
GOL-vende-se, Special, branco, 01,
5 pneus novos, isofilm, metade do

IPVA 04 pago. R$ 12.000,00. Tr.:
370-4810 a tarde.

PARATI- vende-se, 885, gasolina,
cf banco recapado. R$ 3.500,00.
Tr.: 370-8384 após 18hs.

�OTOS

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

carretinhas para motos e jet ski

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

.

•

1985CB 400 Vermelha

�t........""""�",,.
CBX 250 Twister Preta

1�.BI�"""ia.
CBX 200 Strada Vermelha

2002

1999

Titan KS Verde

Titan ES Verde

Títan KS Ve.rmelha

Titan KS Vermelha

Titan 125 Vermelha

Titan 125 Cinza

Titan 125 Vermelha

CG 125 Prata 1989

.í!ff..............
C-IOOBiz 2001

<l

Tempra 8v
.

�.
Gol CL 1.6

CLASSEA-vende-se, da Mercedes, na garantia e mecânica. R$
160, ano 99, em ótimo estado. Tr.: 25.000,00. Tr.: 392-3086.
9101-4214 cf' Ruy.

'

VW 7_95 - vende-se, 88, cf baú, cf
CLlO - vende-se, Hatch, 00,1.6 RT, frete + telefone. Tr.: 9965-8875.

prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.
5p, trava pf crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tr: 370-8928.

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.

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

VOYAGE - vende-se, 88, gasolina,
1.6. R$ 5.300,00. Tr.: 273-0687.

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 cf Santiago.
;

PAJERO - vende-se, 97, diesel,
compl., bancos de 'couro, 4x4. R$
55.000,00. Aceito Audi A3 na troca.

Tr.: (47) 644-5287.

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

9962-9363.

1113 - compra-se, de preferência
financiado. Tr: 372-0108.

1113 - vende-se, truque, turbinado,
graneleiro, 69, mecânica 83, motor

Compro Consórcio

contemplado ou não

contemplado, mesmo
em atraso, pago à

vista, em dinheiro OXX
475220256 ou 47

99680588.

TIA
Freios
,,��
�

FAÇA SEU TESTE
DE FLUIDO DE FREIO

GRATUITO!

371-7398
kikar@netuno.com.br
Rua exp. Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaraguá do Sul Santa Catarina

BIZ - vende-se, 02, vermelha, cf
12.000km. R$ 3.600,00 à vista ou

R$ 1.200,00 entro + 17x R$189,63.
Tr.: 370-7863.

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

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Revendedora exclusiva da regiâo
de Reboques Pirâmides

Escort XR3 88 Amarelo A
Gol 9 O branco G
Mónza Classic 88 azul A
santana Quantum CL d.h. 9 O vermelha G

Opala Comodoro compl. i:J 9 verde met, G
Escort Hobby 1.6 9 3 branco A

Uno 87 branco A
; Escort Ghia 89 verde G
G��� 87 p�� A

Ko""bi stander 92 branca G
>;Uno �ille 9,l branco 'G
Ford Stratus compl. ' .97 . preto G
,Ford Landal em couro 8 O

.

azul GNV
Gol MI 1.6 .9 7 azul G
santana Quantum GL 86 azul A

.

Del Rey GL 89 verde A
. Escort L 89 azul A

Omega Suprema GLS 2_0 compl. top de linha 93 azul G
F-l000 c.dupla, MWM; compl., 94 cinza D
Gol CL MI 1_6, a.c., d.h_ O O branco G
,Moto Titan ES 99 verde G

Pampa 9 O branca G
Del Rey GL 1.8 9 O cillza A

Omega Suprema GLS 2.2. 96 vermelho G
Parati CL 83 preto . À
Veronà 9'1 azul A .

Çhevette Junior '92 ve.rmelho G '

L�200 GL, couro, rodio, 99 azul D R$ 37.500,00,
Te.: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av_ Pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIVotofadtim I Finaneas

Slazer 2,2 compL
5-10
Fiesta
Corsa Pick-up 1,6

F-4000

MS 608 carrqceria
MS 1513 caçamba
MS 1113 truck

MS 710 turbinado, cl baú
Vectra GLS cornpl.
Monza 2p
Gol4p
Gol Plus 4p
Rural4x4

96

97
96
90

82

79

75

98

94

94

99

01

75

cinza G

prata G

branca G

vermelho G
vermelho G

cinza O

'vermelho D

amarelo D

azul O

vermelho D

bordô G

cinza G

verde G

cinza G

branca G

�

$JJJF!ÇM 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CORSAWINO
IPANEMA Sl/E
ASTRAGlS
MONZA Gl, CI TRIO +DH
OMEGA CO COMPl.

UNO MillE
PALIO SX 4P
PALIO WEEKENO
UNO SX

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

pala SEOAN
Gal GIII16V
Gal 1000 4P 8V
SAVEIRO CLl1.8
·GOl1.0

CLlOCOMPL.l.0.16v
CLlO

GRAFITE
BEGE

2001
OKM

CHEVROlET

FlAT

FORD

VOlKSWAGEM

RENAUlT

PRETO 1997
AZUL 1995
CINZA 1995
AZUL 1994
VERMELHO 1993

BRANCO
BRANCO
PRATA
VERMELHO

1991 '

2003
1999
2000

1'�1J�
370�9968

Rua Pe. Albertô Romuald Jacobs, 287 - VHalenzi
Fiesta Supercharge ve,te,aq,lt,dt,dh

Corsa sedan 1.0, ve.te.iaq.dt

Palio Weekend compl.

PRATA 2000
CINZA 1994
VERMELHO 1994

PRETO
CINZA
PRATA
PRATA
BRANCO

2003
2000
2000
1997
1994

Sundown Palio

Courier 1.3 básico

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

Kombi furgão

Tempra IE sv, compl.

Pampa L 1.6

03

01

99

98

98

97

96

93

93

cinza

cinza

azul

preta

azul

vermelho
branca

preto

branca

FIAT

.

Av. Prefeito Walclêl1larGruba, 3747 - Jaraglládo sur
Parati 99U.no4p

Tipo 1.64p
Uno

Tempra
Un02p Fire

. Pali04p
Pampa1.8
Escort 1.6
KadeHGS

CheveHe

CorsaWagon
Corsa2p
Corsa4p a.c.

Golspecial
Lagus
Saveiro 1.6

Parati1.6

vw

FORD

GM

97
96
92
92
01'
98
94
94
90
91
98

. 99
00

88

94

91

91

Bordô
Vinho

Prelo
Cinza

Azul

Branco
Cinza

Azul

Bordô

Cinza
Branco

Prata

Branco

Azul

Bordô

Praia

Praia

R$ 9.500,00
R$ 9.500.00
R$ 6.500.00
R$ 8.500.00
R$ 12.800.00
R$11.800.00
R$ 7.000,00
R$ 8.500.00
R$ 7.500.00
R$ 6.000.00
R$14.000.00
R$11.500.00
R$15.000,OO
R$ 5.500,00
R$ 8.800.00
R$ 8.000.00
R$ 7.500,00

Meriva

Fiesta

Corsa Sedam 01

GolGIII

uno
Corsa Hatch 00

Palio 99

Palio

Escort Euro 96

Omega 93

Escort Euro 93

0-20

Voyage

grafite 1.8 compL

cinza a.q., d.t., t.e., Alarme

cinza d.h., GNV

branco Plus,4p

grafite EX. 4p. cl opc.

preto 4p. cl opc.
azul �eekend, 16v, compl.
azul 4p, EDX, trio

azul GL. 1.8. a.c.

azul GLS. cornpl., GNV.

cinza 1.6, álcool

gabinada, diesel, compl.
grafite GL, 4P. 1.8. álcool

Astra GL compl.
Corsa Wind 4p
CorsaWagon GLS 1.6 compl.
Vectra GL compl.
Goll.08v4p
Clio RN compl. - v.e.

Corsa 1.0

GolfGTI2p
Goll.0 16v compl.
CorsaSedam

Fiesta 4p cl som
Scenic RXE

Peugeot 206 cl ar
Escort SW GLX

03

01.

01

00

97

92

91

373-0806
373-1881

\)'

azul

prata
prata
prata

99

01

99

97

branco 99 G

vermelho 00 G

vermelho 95 G

vermelho 95 G

prata
verde

Azul

00

03

03

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

I

Palio Weekend 1.5 compl. -d.h.
Tipo 1.6. 4p compl.
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 compl.
Corsa Wind 4p
Astra GLS 2.0 4p compl.
Astra GLS 2p, 18. compl.
Astra GLS 2p ,

Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6
5-10 compl.
Corsa wagon 1.6
Corsa 4p 1.6 1.1.. d.t .. a.q., t.e.

Escort Hobby 1.0, 1.1., D.t .. a.q.
Escort SW 1.8 16v compl.
Celta 4p 1.0 I.t., d.t .. a.q .. a.c.
Fiesta 1.6 4p compl.

Vermelho 00 G

Prata 01 G

Azul 97 G

Branco 02 G

Vermelho

R$14.500.00

R$18.500,OO
R$17.000,oo
R$ 11.000.00

R$14.200.00
R$16.000.00
R$ 11.000,00

R$ 10.000,00
R$ 15.500,00
R$ 8.000.00
R$ 31.000.00
R$ 7.500.00

Com ra-se carro 1.0 acima do ano 95

G

G

G

G

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

Marajá A
Corcel" A
Courier
Clio 1.0

G

G

G

Fusca 1300

Go11.32p
ApoloGLS2p
VoyageLS2p
UnoCS 1.32p
Premio1.02p
Ranger 2.8 CD
Verona LX 1.8 4p
Corsa 1.04p
Blaser DLX 2.2 4p
Yamaha125K

Cinza
Azul

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza

Branca

Verde

FIAT

FORD

GM

MOTOS

Honda C100 Biz Prela G

IMPORTADO MertedesC2804p Prela G

BMW 3251A 4p Cinza G

vw

GM

FORD

01
93

98
99
01
00
99
00
01
99
98
00
01

95
98
04
03

cinza
prata
prata
prata

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

dourado
branco
verde mu�
verde
bordô
cinza mel.
branco
cinza mel.
azul
amarela
marrommet

prata mel.
bordô
cinza mel.
branco
branco
vermelha
verde

G

G

G

A

G

G

D

G

G

GNV

G

1981

1983
1992

1983

1991
1987

2002
1994

2001
1996
2001

,

2001
1995
1993

ai

ai

aj

Barraca pI camping completa

Gol LO 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

Gol16v cl d.h.
Escort SW a.c., d.h.

Fiesta
Uno ELX 4p
Mercedes C180

Goll.0i
Corsa

Branco 2003

Branco 2003
Prata 2002

Cinza 2002

Prata 2001
Prata 2001

Vermelho 2001

Marrom 2000
Azul 2000
Vermelho 1998
Cinza 1997
Bordô 1996
Cinza 1995

Bege 1995

Bordô 1995

R$ 24.500,00
R$ 26.600,00
R$ 15.500,00
R$ 23.000,00
R$ 24.500,00
R$17.800,OO
R$ 23.500,00
R$ 18.300,00
R$ 17.500,00
R$ 15.500,00
R$ 10.800,00
R$ 9.300,00
R$ 29.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.500,00

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

FIAT Uno ELX4p
Fiorino Furgão 1.5

Uno Mille Brio

UnoCS

PrêmioCS

Palio 1.54p
F-1000 F

Pampa1.6
EscortGhia

EscortSW

EscortGLX

Fiesla 1.02p
CorsaWind

Monza GLS compl.
CorsaSuper
Fusca 1600

Gol

Gol1.6 MI a.c.

VoyageCL 1.6

;J.lri,râvlf,���P:2'1�9
Av. PrefêitoWâldêlll81' G,Úbba, 3771-

FORD

GM

vw

Cinza

Branco

Praia

Vennelho

Branco

Bordõ

Praia

Praia

Bordõ

Azul

Vennelho

Praia

Azul

Praia

Branco

Branco

Branco

Branco

94

98

91

89

86

97

87

95

88

'98

96

97

94

95

R$ 8.600.00
R$10.800.00

.

R$ 5.800.00
R$ 4.600.00
R$ 3.700.00
R411.800.00
R$17.900.00
R$ 8.800.00
R4 4.800.00
R$14.500,OO
R$10.300.00
R$ 9.500.00
R$ 8.400.00
R$ 9.500.00

96 R$10:300.00
84 R$1.500,OO+ 16xR$243:00
97 R$10.800.00
97 R$11.900.00
91 R$ p.800.00

' &310-31
�aí€Ci'l{!)s

Av. Preto Wa1de�a; G�bb�, 4142 - Centenârio - Jaraguá 6J

Chevette + rodas

Tempra compl. Único dono

Logus

Escort Guarujá compl.

Uno 4p

Gal MI

Uno ELX 4p

Escort Hobby

87

97

94

92

96

97

94

94

branca

prata

verde

cinza

bordo

prata

,branca

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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rR.. VEICULOS
� 370-7516

ompra .

Troca Financia
aWalter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha � Jaraguá do Sul .. se.

Cinza 98

Branca 97

97

mpa
Vermelha 94

ux Sw4, diesel Cinza 93

oOOdiesel Cinza 92

minhão 7110 turbinado cj baú Amarelo 89

Verde 86

Amarela 86

Prata 86

Verde 99

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

fl�!��::'� 371·4225
Gpl Speclal:

, Gol ri)
CI) O

'Branco .'� t,=�:
Cinza CI)

.

='

Branco' O.�'ajO
Verde "I:I�.

Cinza
' ... � i

. CI) O
Vermelho 'ii =

. S-Azul
.

Gol �'.CI ' CI) ..

....

G6i'I.016v·GI'U<4P, à.q.'·
Uno Mille SX 4p, r.t.

Uno Mille 4p

({enault Scenic RT2.0

Parati 1.0 16v cornpl. 2p

'Çorsa Super 4p, t.e., a.q.,
Escorf hobby 1.0, 2p

00

,99

99

.98

VEICULes

VU'otorantint I Finanças

,

Vf.' BRErt:KOPF
Ccminhêes e Onibus

CAMINHÕES

96/97

03/03

03/03

R$ 39.000,00

R$ 63.000,00

R$ 64.000,00

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

VWL80

8.120

8.120

carroceria

baú

carroceria

8.150

À vista ou R$35.000,OO entro + 27 pare. Pelo FINAMI

carroceria00/00 R$ 53.000,00

À vista ou R$ 40.000,OO,entr. + 35xR$662,OO fixo

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

2004/2004 Audi A31.8 -Preto G
.. Ternpra

" F-l000 gabinada2003 Uno.Mille Fire Branco G
Verde

Escort GL Bordô
.2002103 Branco Santana Quantum GLS Vermelha
.2001 Bege voyage Preto
2000/01 Branca Monza Azul

.

' 2000101 Paratl 6v Plus . ·,,·Cinza
.
Pel'Rey. Dourado'

,',1999, Corsa,Wind Branco /·CQrcél li 79 Bege
1999 Scenic RXE Cinza 93 Azul
1998/99 Fiesta Prata 94 Branco
1997/98 Uno MiHé Azul

'.

Monza 90 Cinza
1997/98 Corsa Wagon GLSWo Prata Celta 01 Cinza
1997/98 PalioEO .Cinza pampál.8 94 Vermelho

1997 Omega GLS Cinza "'Escort 84 Verde

1994/95 Tipo i.e IE CG Titan 93 Vermelha

Rodocar
Veículos 273-6549

Rua 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 cornpl, modo Novo Prata 03
Corsa Classic Azul 03

R$ 39.800,00 Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G Gol 1.6 power d.h., Trio Branco 03
00'/ oi /02 a partir de R$ 3.500,00 I<a 1.0 2p zetec rocan dourado G

Corsa sedan milênio, acjvte Prata 02
00 GolGL Prata 02

98 R$ 12.000,00 Gol GIlI 1.0 4p sv branco 00 G Gol Power 16v, d.h., Trio Branco 02

98 R$ 55.600,00 Palio Weekend ELX compl. Prata 02
Ranger 2.3 2p cf G NV preta 97 G Fiesta Sedan cj opc. Bordô 02

98 R$ 4.200,00 Palio Ed 1.0 2p branco 97 G Parati Summer compl. Bordô 01
alio ED .c. 97 R$ 10.000,00

Siena Fire cj opc, Branco 01
Golf G LX2.0 4p cinza 95 G Scenic RT 1.6 compl. Cinza 01

ajero compl. 95 R$ 43.000,00 Quantum 1.8 4p básica branca 95 G Astra GLS compl. Prata 99
Palio EX 4p trio Verde 99

92 R$ 6.500,00 Del Rey 1.8 2p G L vermelho 90 G Gol MI Branco 98

91 R$ 6.500,00 CBX 750 Wind cinza 90 G
S·10 cabine dupla compl. Cinza 97
Uno EP 2p trio Azul 96

91 R$ 16.500,00 Fusca 1.3 2p bege 82 G Gol CL 1.6 Branco 91
Palio Fire 4p Branco O Km

fRONTAL
COMPRI

�VENDE Rua Pref.Waldemar
TROCA

Grubba, 3121VEíCUlOS FINANCIA

311-4510/316-2895 Bairro Vieiras
RUA BERNARDO DORNBUSH, 1654· BAEPENDI - JARAGUÁ DO SUL - se VEíCULOS 310-2381

Parati 1.6 álcool, a.c., D.h.
Gol MI1.02p branco 01 G

Branco 2001 VT - Shadow 600cc preta 02 G
Gol Special Astra GIS Sedan compl. branco 00 GNV Logus GL cornpl. 94 R$ 9.000,00

Branco 2000 GoIGIII16v2p branco 00 G

Santana 1.8 cornpl,
Fiesta GL 1.0 4p azul 99 G Logus GL· ar 93 R$ 8.300,00

Vermelho 1999 Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 D

Vectra GLS cornpl.
Vectra GLS compl. branco 98 G Clarus GLX compl. 98 R$ 18.000,00

Branco 1998 Escort 16v 4p compl. azul 98 G

Gol MI
Pampa 1.6L branco 97 G Uno Smart 4p 01 R$ 11.900;00Parati 1.6 MI cl a.c. branco 97 G

Vermelho 1997 GoI'MI1.0 azul 97 G
Gol MI v.e., t.e. Palio 1.616vcompl. vermelho 97 G 0·20 88 R$17.800,00

Bordô 1997 Ranger 6cc compl. prata 97 GNV
Uno Mille 2p

Palio 1.04p a.c. bege 98 G Verona GLX compl. 94 R$ 10,300,00
Verde 1996 Blazer 2.2 compl. .branco 96 GNV

Omega compl. Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G Uno EP 4p compl. 96 R$ 10.500,00
Azul 1995 Passat 2.0 4p compl. preto 95 G

Saveiro CL 1.6
KombiSTD branca 95 G Astra compl. 95 R$ 11.500,00

Vermelha 1995 Gol CL 1.6 prata 94 G

Pampa Gol LO branco 94 G Palio Young 01 R$ 11.500,00
Azul 1994

Gol CL 1.8 ' branco 93 G

Yamaha XT 225
LogusGL1.8 prata 93 G Tipo 1.6 IE compl. 95 R$ 8.900,00

, Azul 2000
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G
Escort 1.6L azul 93 G Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00
Monza Ctassíc 2p azul 91 A

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

311-0802
311-8281

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CBX 750 FOUR - vende-se, el
49.000km originais. Tr.: 27&0333
c/ Almir.

CG - vende-se, 01, vermelha, c/
18.000 km. R$ 3.600,00. Tr.:
9953-9966.

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

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

COMPRA-SE - moto que já esteja
financiada. Tr.: 3714979.

SAARA-vende-se, 99, verde, partida
elétrica. Tr.: 374-1116 el Valquiria.

TITAN -vende-se, 02. R$ 3.800,00.
Tr.: 375-1569 após 18hs.

TITAN - vende-se, 04, O km, preta.
R$ 5.200,00. Tr.: 379-1531 el
Etevilna ou 99054824 c/ Carla.

XT 225 - vende-se, 03, ouro. R$
7.500,00. Tr.: 275-0502 el Carta.

CAPOTA_vende-se, de fibra, pI piek
up corsa. Valor a combinar. Tr.: 9101-

4214el Ruy.

CAPOTA - vende-se, de fibra, branca,
pI eourier. Tr.: 372-2900.

CONSÓRCIO - vende-se, de moto

biz c/ aprtida, el 13 parcelas pagas.
Assumir 47 pare. R$ 92,00. Tr.:
273-6050.

TERÇA-FEIRA, 11 de maio de 200

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADOR

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

-

Fone: (47) 371-389�
SOM - vende-se, pi carro, Kenwood,
c/ controle, destacável, módulo na

caixa el 2 sub de 10. R$ 500,00,
Tr.: 370-8384 após 18hs.

\\\�tR "&«e� ca44�M�" fo, 24-15
Ct,,-..

Av� Prefeito Waldemar Grubba, 1207 -

diversos

CACHORRO -vende-se, filhotes de
labrador. Tr.: 376-2244 ou 370-
2131.

CELULAR - vende-se, Motorolll I

C210; pré-pago, el nota fiscal e (

acessórios, 3 meses de uso. RI
150,00. Tr.: 9142-2108 ou 371
0495 el Valdeeir.

CELULAR - vende-se, Sansungcj
flip, de cartão. R$ 70,00. Tr.: 9111
2105.

� VIDRAÇARIA
U. Arte Vidros
Vidros, Espelhos. Bisotê. lapidação e Poli_,
jateamento, Plotter de Recorte, A(e�ôrÍOl

PNEUS - compra-se pi Jeep,
fronteira. Tr.: 9103-0077.

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

RODA-vende-se,jogo de aro 15 de

porsehe. R$ 800,00. Serve para
carros fiat éwolkswagem. Tr.: 9101-
4214 el Ruy.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, el MP3, modo 4650, el
controle, novo, na caixa. R$ 585,00.
Tr: 376-2206 ou 9111-9968 el
Alexsandro.

APARELHO DE FISIOTERAPIA -

vende-se, cf duplas placas
magnéticas e um jogo de bastão,'
botão de freqüência e potência. R$
300,00. Tr.: 3714284

AR CONDICIONADO - vende-se,
7500btus, quente e frio, Consul,

•

seminovo. R$ 500,00. Tr.: 370-
0932.

BANCADA - vende-se, el serra
circular, combinada el tupia,
lixadeira, freza, furadeira, esmeril e

AQUECEDOR DE AR - vende-se. Tr.:
373-3787.

tel
t�/efonia e segurança

tomo. Tr.: 372-0917 ou 9131-1369

BARCO - vende-se, de 5mts, de
compensado naval. R$ 350,00. Tr.:
275-;l830 ou 371-9860 el Reger. CACHORRO - vende-se, basset. Tr.:

373-3787 el Noeli.

BETONEIRA - compra-se, de 25 O

ou 320 litros. Tr.: 276-0292. CACHORRO -vende-se, casal nº 1
de pinteher. Tr.: 373-3787.

BINÓCULOS - vende-se, aumenta
até 5x, e6bolsa protetora. R$ 50,00.
Tr.: 371-1410 el Viviane.

CAMERA FOTOGRÁFICA - vende

se, Kanon EOS 1.000 el lenta, .

marca vivitar, macro 100 milimitros.
R$ 500,00. Tr.: 370-8787 ou 9909-
5215 el Paulo Roberto.

CACHORRO -vende-se, lindo casal
d@'ChowChow, semi-adolescentes,
corcaramelo, com pedigree e garanta,
carteira de saúde em dia. R$ 800,00.
Tr: 370-8563 ou 9103-3580.

CARRETINHA BARRACA - vende

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

CACHORRO - eompra-se filhotes de

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

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
seminovo, Borigoto e andador. R$
150,00. Tr.: 275-2949.

Fone: 371·700'7·
A melhor opção para sua empresa,

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

eletrônica e automação de condomínios.

Centrais telefônicas Intelbras

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

TELEFONIA

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

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

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Cabos (uptcat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 1.9"
Patch Cabia CAT 5c

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(tnsteieçêo e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos

'

Vídeo Porteiros
Monitores (P/B e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÁO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de íncêndto
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

VENDAS E SERViÇOS: Rua: Oné/ia'Horsf, 104· Vila Lenzi· Jaraguá do Sul· se I ema;l: makefel@ferra.com.br· Fone/Fax: (47) 371.7001

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CELULAR _ vende-se, R$ 300,00.

Tr.: (49) 244-2712 cl João.

CELULAR _ vende-se, V60,

motorolla, pré-pago. R$ 350,00. Tr.:

9987-1004.

CENTRíFUGA _ vende-se, marca

Wanke. R$ 130,00. Tr.: 275-0938

comi. ou 9957-4424 cl Karine.

COLEÇÃO _ vende-se, cl 1200

cartões, sendo 60 impcrtados. Aceita

se troca por aparelho de som pi carro
ou no valor de R$ 500,00. Tr.: 371-

0465.

COLEÇÃO _' vende-se, de cartão

telefônico e de canetas promocionais.
Tr.: 373-5018.

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

CONSÓRCIO _ vende-se, da

Rodobens, carta de crédito no valor'

R$103.000,00 c/26 presto Pagas.
Tr.: 9102-5529.

CORREIO DO POVO 9

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

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

LAVA JATO'-vende-se, da Electrolux.
Ótimo preço. Tr.: 376-0168.

MÁQUINA _ compra-se, de fazer

fraldas, usada. Tr.: 9902-4818.

MÁQUIIIIA _ .vende-se, de lavar

roupa, tanquinho. R$ 80,00. Tr.:
275-0938 comI. ou 9957-4424 cl
Karine.

MÁQUINA _ vende-se, de xerox, R$
1.000,00. Tr.: (49) 244-2712 cl
João.

MÁQUINA -vende-se, de lavar roupa,
Muller, madeira. R$ 200,00. Tr.:
276-0671 cl Jean.

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de DVD

MÁQUINA - vende-se, de bainha e

bordadinho c/3 agulhas, 2 aparelhos
de debrum (Kansai Special). R$
1.700,00. Tr.: 373-6238 de manhã

cl Nelci.

automática. Tr.: 370-3574 ou

9123-7355

SEGURANÇA PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

i SEGURANÇA ELETRÔNICA
.

MÁQUINA - vende-se, de

costura doméstica e outra

industrial Juki Lubrific

F.4ÇA SUA FESTA COM f)J'S:

(Henrique e cHeryksen
Aparelhagem de sorn-e 31.uininação
çqmplcla: sC<tucncials de çaóhoo�
de luzes coloridos, globos"má6..�Ílía

de fumaça: e muito mais.

Henríoue: 371-4335/9116-3391
Heryksen: 370-1942

Sistemas para
comércio e

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

MOTOR - vende-se, de freezer

pequeno. Tr.: 373-3787.

p��
��j.A_.��._ • __

.e-�

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

case e alça. Tratar: 370-1801

DOAÇÃO - aceita-se, de roupas p/
menino, a partir de 2 meses. Tr.: 370-
5576.

DOAÇÃO - aceita-se, de móveis. Tr.:
9104-2128.

DVD - vende-se, Gradiente, com
MP3, 5 meses de uso, na caixa, cl
garantia. Ótimo Preço. Tr.: 9987-
1004.

ESTEIRA - vende-se, elétrica, marca
Caloi, nova. R$ 500,00. Tr.: 370-
6847.

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

COM CARNES TEMPERADAS

NOS F'INAIS DE SEMANA.

R: JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 - ILHA DA F'IGUEIRA

nota fiscal. R$ 500,00. Tr.: 371-
0508.ou 372-9902 ou 9117-0666
c/ Danielle.

FOGÃO - vende-se, a lenha. Tr.:
9905-3696 cl Luzia.

FILMADORA - vende-se, JBC,
compl. cl controle e 18x de zoom.

R$ 750,00. Tr.: 372-3948.

FREEZER - vende-se, Consul

2301ts, c/4 gavetas, seminov.o. R$
350,00. Tr.: 372'1593.

GELADEIRA - compra-se, usadas,
pago até R$100,OO. Tr.: 373-1949.

GELADEIRA vende-se,
Prosdócimo, 3201ts. R$ 200,00. Ir.:
370-9185.

JANELAS - vende-se, duas, de

i

i
* Sancas

• * Meia Cana
: * Rebaixo
I· * Forro
I * Acabamentos de gesso

.

* Consertos
: * Orçamento sem compromisso

. .

wall�335L9tt2�141

•

IC
Informática

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
ÂItU4 rie� .,.� tb» s� ries� tÚ <U(4.� (JU

;.:�, eHIJu eM� etJ.llda(tM,- tÚs� tia. Â@JtU

Alarmes
Controle de Acesso
CF1V (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

. Com�d-ePeças-A�-toniol
rróbatãl1... ,

ITRQºª-ª�gªj
[b@iJjiTlªJJ�tEª"

Fone: 370-2764 i

CeI.: 9104-2070 /9957-6099[
I

... �:.. ���.!�.�.�.�.�.'.. ��.�.. �.�.�.. �! ... ������;

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

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.

r:
111
�

III CONTRA-BAIXO - vende-se Golden, ESTEIRA -vende-se, elétrica Corpore
em ótimo estado, cor madeira, com Fittness H-100, nova, cl manual e

lSUPERMERCADO
b,

'I U m C I C k e m 5 U a v i da.p e 5 5 o a I e p r o f i 5 5 i o n a I "

Computadores
,.C?mpletos

_,h'·�,..,"""'...�V�.hV.......,,�.=.........'.' .........��

. Impressoras &

i Impressoras fiscais
! Cartuchos de tinta recarregados - HP série 600.
Pret.o: R$40,00 e Colorído: R$ 50.00. Com

Av. Getulio Vargas, 594 - SI. 2

,

Vende-se
M.onit.ores
usados com

garantia. R$
150,00 unido

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 mb, monitor 15"
AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 30Ow. caixas de
som amplificada, 18Ow; placa de som

NEGOCIAMOS
QUALQUER OFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Fone/Fa.i:: 275-268'4' - email: irii�cfick@ibest.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Mais Qualidade

r
TICN.
CALHAS

Para o lar
e para a Indústria

A TECNOCAlHAS mantém um compromisso com a

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

velas, Chapas em geral, Churrasqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção poro parabólicas, Corte e dobra de chapas,
Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumín'io.

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS E FUNILARIA INDL É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 • Cenlro • Jaraguá do Sul· se . fones: 370·6448 • 275·0448· Fax: 371·9351

PLACA-vende-se, iluminada, 4xlm.
R$ 150,00. Tr.: 9102·0089

PRANCHA -vende-se, de surf 7,2,
fun bordy evolution, marca tropical
cl capa. R$ 400,00. Tr.: 9103·
0077.

ROUPAS - vende-se, p/ ginástica.
Tr.: 371-7607.

SOM -vende-se, da Philips, 200Ow,
cl 1 gaveta cl 3 cds, 10 meses de
uso. R$ 500,00 ou R$ 300,00 entro

+ 2x R$ 100,00. Tr.: 276-1121 r:1
Anderson.

SOM - vende-se, cl CD e OVO,
2.200w. R$ 500,00. Tr.: 370-6719
cl Carlos e Gilrnar.

SUGAR - vende-se, pI fogão de 6

bocas, seminovo, bege. R$ 80,00.
Tr.: 372-1593.

TECLADO - vende-se, CCE' - EK
22X, com suporte. Tr.: 273-6050.

TECLADO - vende-se: Casio CA -

110 5/8. 'R$ 150,00. Tr.: 9103-
0077.

1
TELEMENSAGEM - vende-se, kit

cornpl., cl aparelho telefônico

adaptado c/ 2 cabos e CO de

mensagens variadas. Tr.: 9962-
8198 cl Anderson.

TROCA-SE - duas máq. de escrever
+ uma bicicleta pequena por um

videogame play station cl CO. Ou
vende-se. Tr.: 372-3277 cl
Veroni.

VENDE-SE - carrinho de bebê,
cadeirinha p/ carro e cadeirinha pi
cozinha (bebê). Todos por R$
100,00. Tr.: 370-9787 a noite.

VESTIDO - vende-se, de prenda,
verde. Tr: 371-5270 noite ou 371-
5042 comI.

VESTIDO - aluga-se, de noivas. Tr.:
370-2076 cl Oagrid.

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

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
6tation2, totalmente destravado, c/
3 jogos. R$750,00. Tratar: 376-
2206.

.'
VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 2 controles, 3jogos. R$
250,00. Tratar: 376-2206. 1;

VIDEOGAME - vende-se, cl 2 fitas
e 2 controles. Tr.:373-3787 cl Noeli.

P'LA,NET GA.ME
* VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViOEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAYSTATION 2
*)(BOX
• PLAVSTATION ONE
• OREAMCAST

.

• NINTENDO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBe

Rua: Bertha We

(47) 276-3429
9975-5659

Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraguá do Sul - SC

CLASSI

Referência' de nosso trabalno (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 laiota prensada c/ 35MPA, tijolos de concreto prensado
c/ 35MPA, Pelve com trava

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

Tratar: 373-4997 9107·4525

Pousada -Dreiche do Ar com acompanhantes
f

�

NATALIASe você está cansado de ficar em casa sem companhia, venha
conhecer 'nossa pousada com .Iindas acompanhantes 24hs' ao
seu dispor.
Temos preços acessíveis é auto atendimento, tudo para favorecer
a você, cliente.

.

Também atendemos hotéis, motéis e residências.

275-0052 / 273-1174

I

r. Tele Entrega

'I lJodd" Ateudteientcc S.'b. das%,"' 1311;.
Seg. ii $c...x , !lUlI $Il.." às I Zb� c das �311� 11.<; l$}l1i,

laraguá do ,Sul

371-1063

9117�0491Rua Jorge Czerniewicz, 400 Estamos recrutando moças acima de 18 anos.

. ,

SOCIEDADE BENEFICENTE OBREIROS DE JARAGUA DO SUL
CNPJ Nº 83.784.801/0001-12

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Na forma das disposições legais e estatutárias, ficam convocados os membros da Sociedade Beneficente
Obreiros de Jaraguá do Sul a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de maio

de 2004, às 19:00 horas, em primeira convocação, e às 19:30 horas, em segunda convocação com qualquer
número de presentes, na sede da SociedadeBeneficente Humanitas J_araguaense, na cidade de JaraguádO
Sul- SC, na Rua Francisco Vegini, s/nQ, bairro Czemiewlcz, pará deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

.

1. Apreciação e Aprovação de alterações no Estatuto Social, procedendo-se a sua

consolidação e adequação ao novo Código Civil;
2. Eleição de nova Diretoria;
3. Assuntos Gerais.

Jaraguá do Sul- SC, 10 de maio de 2004.

Elias Bini - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ESTADO DE SANTACATARINA I PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jaraguá do Sul / 2ª Vara Cível

Rua Guilhe�me CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300,

Jaraguá do Sul- SC.

Juiz (a) de Direito: Quitéria TarnaniniVierla Peres

Escrivã(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza

EDITAL DE CITAÇÃO - CAUTELAR - COM PRAZO D.E 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. CE�89257-000-

Jaraguá do Sul- SC.

Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identiticadats), atualmente
em local incerto ou não sabido.ficatm) cienteís) 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, c/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.
0

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

Quitéria Tamanini Vieira Péres
Juíza de Direito

e Distribuidora de Cosméticos:

*()1{(l,-T/cW/ c;c.;"oSfJs., 11;.SlV';UW'

Fone: 371-6110
9905-2653

·IA
nsnn !\IAN.nn;l.A:çÁO

fone: 275-t450
Av. H"r. Dco(1oro da Ponseca, 491
.. la 01 . Centro. ]amgu<Í. do Sul

Cirrose

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaràguá do Sul / 2ª Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova, CEP 89259-300, Jaraguá
do Sul- SC.

Juiz (arde Direito: QuitériaTamanini 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: Cimendrte Artefatos de Cimento Ltda..
Citando(a)(s): Réu: Cimenorte Artefatos de ClmentoLtda., com endereço à
Rua Manoel Francisco'da Costa; 3251 - Vieiras. CEP 89257-000 - Jaraguá do
Sul:"SC.

Objetivo: Prazo Fixado para a Resposta: 1-5 (QUINZE) DIAS.
Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente

. .

em local incerto ou não sabido, fica(m) ciente(s) de que, neste Juízo de Direito,
tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) pará
respondertem) à ação, querendo, no lapso de tempo supra mencionado,
contado do transcurso do pra�o deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos articulados pelo requerente na petição iniciai (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.

Quitéria Tamanini Vieira Peres
Juíza de Direito

Saiba emagrecer sem
,parar de c:omer.

Conhe9i o programa'

DISCIPLINA
ALIMENTAR
'nfOflllações: 997J-3814

DESCRIÇÃO:
É uma doença crônica do fígado que produz danos no tecido hepático, formando cicatrizes, fibrose e nódulos de regeneração
e produzindo deterioração progressiva da função hepática, pois o tecido necrosado não pode eliminar as toxinas do sangue
de manei ra eficiente.

Vídeo-cirurgia,
Menopausa. Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: GuilllL'nuc vV'cc:'ge, 50 .. SL 406

.Eoner ....370-1705
:�f9I/Iªta@11�{(fHl.itqi!r;tlhLJªrágtl4·,do $t,l!

Alcoolismo, certos fármacos, infecções, transtornos cardíacos, diabete, desnutrição, excesso de absorção.de ferro ou de
cobre, fibrose cística, etc. As causas mais freqüentes de cirrose são o abuso do álcool e a hepatite crônica.

SINTOMAS:

Fraqueza, falta de apetite, emagrecimento, icterícia (cor amarelada da pele e da membrana esclerótica do olho, causada
pela alta concentração de bilirrubina no sangue), desnutrição, coceira na pele. Podem ocorrer vômitos com sançue por
causa de hemorragias das veias esofágicas. Outro sintoma que se apresenta na cirrose, devido à hipertensão portal e à baixa
concentração de proteínas no sangue, é a ascite: o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Outros sintomas podem ser:

impotência, transtornos no período menstrual, insuficiência renal, sensação de indigestão, obstipação, alteração cerebral,
fraqueza muscular, função anormal dos nervos periféricos, aranhas vasculares na pele, vermelhidão das palmas das mãos,
flexão dos dedos da mão, perda de cabelo e atrofia testicular.

DIAGNÓSTICOS:
Por exame médico e ultra-sonoqrafias (evidenciam o aumento do tamanho do fígado), cintilografia hepática e biópsia do
tecido. A análise do sangue apresenta anemia, -alterações na coagulação, aumento das enzimas hepáticas, alto teor de
bil i rrubina e baixo teor de albumina.
TRATAMENTOS:
Deve-se interromper a ingestão de álcoolimediatamente, porém otecido afetado com cirrose não pode ser recuperado. Com
exceção do caso 'em que o paciente manifesta sintomas de encefalopatia hepática, prescreve-se uma dieta com altas
concentrações de proteínas. Para controlar a ascite, deve-se limitar a ingestão de sal, tomar diuréticos e, quando for

necessário, extrair llquidos do abdome com uma agulha. Quando a cirrose atinge lima fase muito avançada, pode ser

necessário um transplante de fígado.

CAUSAS:

- GINECOLOGIA -

flJ.cslri
CIlIII/se 1242 • TECO 030179
o SOBIIACIL 1.079
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A Fundação Musical jangada realizou no sábado o

lançamento da campanha "Eu curto banda, não curto
drogas" e o retorno da banda que, embora formada

há 13 anos, estava há alguns meses sem ensaiar. Durante

o evento que contou com a presença da comunidade,
alunos e ex-alunos do colégio jangada, houve a

apresentação da banda e cerimônia de bênção, presidida
pelo padre Sildo Costa. O coordenador da banda
Sandro Przysiny, diz que a fundação está aberta para
receber mais estudantes do colégio jangada e outras

escolas. Atualmente está com 20 integrantes, recebeu a

adesão de mais oito durante o encontro e tem

capacidade para receber mais sete.

Comércio e

Decorações Tailândia
Parabeniza todos seus clientes com aniversário no mês
de maio.
Caso seu nome não esteja na lista, e é nosso cliente,
favor comunicar-mos

1 - Arlete SeU
2 - Alércio SeU, Charles Maurício SeU, Laurita Greul,
Flávia Flohr,OrliMachado, Luiz Fernando SeU, Marlete
Steinert Carl

'

3 - Dilson Steinert
5 - Jaime Küpp, Dilson Steinert, Valdir Schroeder
7 - Sandra Mirtes Koêpp
8 - Ana Cristina Weiss, Kátia R. Velz, Tarnires Regina
Hornburg Kannenberg, Luciane Schüenke
9 � Mosquito, Tânia Campestrini Ehlert, jerson Grahl
10 - Manoela Schoenfelder, Nelzira Krenhke, Maria
Serenine
12 - Waldir Müller (Loli), Leandro Leverenz
13 - Waldemar Carl
14 - Ademir Nienow, Mauria Grossklas
16 - Eunice Gnewuch Baumgartel, Sandra Gielow,
Valdine M. dos Santos
17 - IvanirUtechDalmann, TerezineHornburg, Sandro
Vilmar Hornburg ,

18 - Nelson Krüeger
19 - Patrícia SeU, Valdir Reinhold
21 - Guilherme Giese, Daniel Dalmann, Tiago
Schroeder, Arildo Schulz,josiane Briese, Varildo Ehlert22 - Magali Grützmacher Itner
23 - Marcia Utpadel da Silva, Letícia Hornburg,Laércio K
24 - Marli Titz, Adelino Giese

'

25 - Gilberto Gielow, Anita Dalmann, Cláudio Roberto
Selke,Carlos Eduardo Elias Carlos Ehlert

�6 - Erica Z. Emroth,jane Festi Laube, Márcio jardke
'

7 - Edla Baumann Baumgartel29 - Rosalete Krüeger Anadir Konell30' '
- Elia Adriano

31 D'-

lorgenes Gnewuch, Edemar Hornburg

GERAL
redacao@jornaicorrelodopovo.com.br

CORREIO DOPOVO 7

I JUBILEU: HUMANIZAÇÃO E LANÇAMENTO DO MEMORIAL DA COMUNICAÇÃO ESTÃO ENTRE OS PROJETOS

CORREIODOPOVOcomemora85
anos investindo em melhorias

Francisco Alves explanou sobre projetos na Câmara de Vereadores

]ARAGuA DO SUL - O

Jornal Correio do Povo

completou 85 anos ontem,
dia 10 de maio. A data,
apesar de expressiva e sem

dúvida, imporrante.jnão
será comemorada com

festas. Desta feita, a

administração do CP

decidiu contemplar o

leitor, passando a oferecer,
ainda em breve, edições
diárias de muita infor

mação, em um novo

formato.
A estrutura do CP

também está sendo pres
tigiada com novo s in

vestimentos. A sede do

jornal está sendo total
mente reformada, o que
vai possibilitar melhores
condições de trabalho aos

funcionários e mais

agilidade e compro
metimento no atendimen
to ao assinante, clientes e

leitores. Os setores estão

passando por um processo
de humanização através da

valorização de seus

profissionais e incremento
da tecnologia.

O diretor adminis
trativo do jornal Correio
do Povo, Francisco Alves,
salienta que todo o esforço
da empresa está di
recionado para estas

atraso do lançamento do

jornal diário, que em

virtude de estarmos

fazendo toda a reforma

com recursos próprios
tem levado a um certo

atraso, mas que ainda esta

semana estará finalizado",
garante Francis�o Alves'

que pede desculpas pois
algumas edições do jornal
acabaram atrasando em

função de adaptações e

melhorias que estão

implantando para au

mentar a capacidade de

impressão. A meta para o

jornal é reinvestir 100% do

mudanças. "Nossa pri
oridade é a melhoria da
estrutura que está sendo

preparada para a pu
blicação diária do jornal,
que deverá ser apresentado
no sábado, dia 15, data em
que será lançado também
o "Especial 85 anos" do

jornal Correio do Povo.
"Estamos comemorando
85 anos, satisfeitos com o

jornal que vem crescendo
tanto em número de
assinantes como em

anúncios. E agradecemos
a compreensão de nossos

leitores que entenderam o

Redação contará com espaço maior
César J unkes

resultado na própria
empresa. "Nossa intenção
é fazer com que o jornal
tenha qualidade cada vez

maior em cada página
desde o setor comercial até
a redação", comenta o
diretor salientando "o

jornal representará de
maneira forte do em

presariado a dona de casa

ou o produtor rural".
Segundo o diretor

administrativo o ponto
máximo da comemoração
dos 85 anos do jornal será
o lançamento do
Memorial da Comuni

cação. "Este é também um

dos motivos pela qual não
faremos festas, nossos

esforços estão concen

trados na instalação deste

memorial", destaca Alves.
O projeto para im

plantação do memorial está

orçado em R$ 46 mil e

contemplará um espaço para
biblioteca, contendo também
publicações do Correio do
'Povo desde 1919, datada sua

fundação. Segundo Alves,
um espaço para recu

peração de documentos,
através de parcerias, deverá
ser implantado. Há cerca de
dois anos estão sendo

restauradas e encademadas
todas as edições do jornal
Correio do Povo.

(CElICE GIRARDI)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BIG BOWLUNG
Shaw com a banda Capital
Inicial, no dia 14/5 em

comemoração aos 85 anos do
Jornal CORREIO DO POVO
no Big Bowlling.

GUARAMIRIM
Também no dia IS, a partir das
23 horas "Free Style". A

animação da festa vai ficar por
conta dos DJs Leandro Dark
(Bali Hai - Seven) e Jairo Djoy
(Califórnia). Local: Antigo
Boliche 28, em Guaramirim.
Inçressos antecipados a R$
7,00.

A S E R AI iança promove neste
sábado grandioso baile' com
duas bandas: Primavera e Os
Atuais, início às 22:00 horas.

TITITI
Será no dia 14, no Clube
Atlético Baependi, a partir das
20 horas. A festa é promovida
pela Ação Social da Creche
Constância Inês Piazera. "Só
para Mulheres"

GALETADA
A APAE, Associação de Pais e

Amigos Excepcionais promove
no dia 15/5, Galetada a partir
das 12 horas na Igreja Matriz
São Sebastião. Sua presença é
muito importante. Valor R$
7,50.

O casal João Daniel Schneider
e Avenida Schneider
comemoram amanhã dia 12,
Bodas de Prata, que são
resumidos em 25 anos de

aleqria, tristeza, desafios, lutas
e muitas vitórias. Desejam
muitas felicidades os filhos
Sandra, Charles e Tânia, sua

neta Emilly, a nora Odalia e o

genro Guida. ,

Está de aniversário amanhã, dia
12 Alzira Radüenz. Parabéns e

muitas felicidades de todos os

seus familiares que te amam

muito.

Completou 85 anos no dia 2,
Lina Freygang, quem
homenageia com muito
carinho é a filha Marlene, os
netos, bisnetos e a tataraneta
Laryssa

CENTERSOM

•
Cd's - oVO's - ACESSÓRIOS PARA SOM

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

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005

GENTE & INFORMA ÃO
Por Franciene Fagundes

TERÇA-FEIRA, 11 de maio de 200�

• No dia 24/4 deu-se o enlace matrimonial de
Cristina Dal'Piaz, filha de Aldo e Edite e

Everson I<oerich, filho de Valdemar e

Adalgisa. A cerimônia religiosa foi na Igreja
N assa Senhora das G raças e a recepção na

Armalwee

II Scheila e Mareio Tiemann uniram-se ao

matrimônio no dia 24/4. A cerimônia foi na

Igreja Evangélica Cristo Bom Pastor e apôs
no Restaurante Aurora

• Comemoraram 50 anos de casados Elfi e

Walter Scheuer. A cerimônia religiosa foi na

Igreja São Luiz Gonzaga e após na

Sociedade Recreativa 25 de Julho

.Trocou idade no último dia, Raquel
Terezinha I<rawulski. Felicidades!

• Aniversariou dia 3, Alberto Joaquim
Gonçalves. Parabéns!

na Pau a Rengel
Silvio Valcanaia .

Marcos Alexandre Beltraminl
Erico Voigt
Michele Cristina Veloso
Celso A. Alquini
Vanessa Cristina Guths

• Solange Gadotti comemora no dia 14, seus

16 anos. Os pais, a irmãs, os tios, primos e

os avós desejam muitas felicidades nesse dia
tão esperado

Servanda Passamai
Iris Maria Martins Silva
Samanta Enke Costa dos Santo
Leda Regina Mass
Guilherme I<uhn
Fernando Rodemel
Amarildo Franzner
Juraci de Almeida Matos
Adair Rogério Keske
Elenir Leoni Seibt
Maria Márcia Delagnolo

fV'ra-fI1eus SaplinsKi
Alberto Pacheco
Vitória G. Menegali Rodrigues
Adilson Borchardt
Fernanda Heloisa Bittencourt
Eliane Marli Engicht
Arei L. Guesser

vanir Colle
Alzira Wolf Raduenz
Silvia M. Pietsch
Sabrina Ristow
Nathan Paul Gehrke
Juliano Cristofolini
Aldanir Maria Padilha
Henrique Padilha
Rumilda Fiedler
Ewaldo Zenke
Amilton Mendes Batista
Leandro Lewerenz )

G i Imar I<oehler
Juarez da Fonseca

Fernan o L. Garcia
Mareio Ivan Vieira
Rosane Wopsch
Orlando Ribeiro
João Mario Ribeiro
Adriane Lourenço
Ci rlei B ramorski

Arilâo Borgmann
Hedlinn Homann
Janete Schiochet
Allan Carlos Fontanive
Solange Gadotti
Marcia Demathe Gabardo
Adenor H anemann
Ari Alves Xavier
Eduardo Ehnke
Ivo Hass
Lucas Alexandre Ruysam
Juliana da Fonseca

Carlos Fernan o ine
Idalício José Machado
Fabiana Wendorff
Carlos Alberto Ehlert
Bruno Torri
Naide Hermogenes de A .

Parada
Dorival Titz
I lari o Raducke

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



HISTÓRIA
POR EGON L. JAGNOW

F

RA A HISTOR

Mais um trecho da atual Rua

Pr,esidente Epitácio Pessoa. A

direita da foto vê-se a casa que
serviu para abrigar a primeira
escola pública de Jaraguá do

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

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

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

sede da prefeitura municipal
por algum tempo:

POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÔCKEL

Barão do Itapocu

HÁ 16 ANOS

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

Em 1988, o Grupo Nascente de Tradições Germânicas de Jaraguá do Sul,
com vinte e dois integrantes realizava nas tardes de domingo, no Salão da Comunidade

Evangélica Luterana os seus ensaios. O Grupo Já tinha seis números prontos e devia
estrear na abertura da Conferência Distrital do Rotaract Club, no mês de julho, em
Jaraguá do Sul e, dias após apresentava-se 'Oficialmente à comunidade no parque
Agropecuário, no Palco da 3a Amostra Agropecuária. Dirigido por Albertina Jukes e

Carlos Cezar Hoffmann, o grupo participava como observador, de um encontro de

grupos folclóricos na cidade gaúcha de Campo Bom. Os trajes, em estilo Alemão

legítimo era doado pela Malwee.
'

Uma nova comunidade da Paróquia São Sebastião era inaugurada. Era a
"

Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz, no bairro Vila Nova, com o

desenvolvimento de um programa que iniciaria às 9 horas, com uma procissão a

partir do Posto Mime na qual era carregada a Cruz até o local onde seria a futura

Capela e celebrada a primeira missa. A nova Comunidade abrangia um universo
calculado de 800 famílias. A primeira diretoria tinha na presidência Norberto Antônio
Marangoni, vice-presidente Horácio Tecila, 1 ° e 2° t�soureiros Adelino Holler e

Oswaldo Grossklags e Alveni dos Santos.

HÁ'4 ANOS

Em 2000, aconteciam reconhecimento a dois industriais jaraguaenses,
que repercutia favoravelmente na cidade e no Estado: o industrial WandérWeege
(MalweeMalhas) era homenageado pelaCNI (ConfederaçãoNacional da Indústria)
com a Ordem do Mérito Industrial, maior da entidade, e o empresário Eggon
João da Silva (Grupo Weg) recebia o Prêmio Mérito Industrial, concedido pela
Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina).

Gerentes das agências bancárias do municipio reuniam-se na Câmara de

Vereadores, para discutir o projeto em 15 minutos o tempo máximo de

atendimento a um cliente de 15 para 30 minutos o prazomáximo, e uma hora nos
dias de pico (pagamentos). O projeto era de autoria dos vereadores Carione

Pavanello e ElisabetMatedi e já se encontravaem análise na,Comissão de Legislação
e Justiça, a exemplo de idêntica proposta inspirada num projeto da Prefeitura de

Blumenau, com objetivo de acabar com longas filas nas agências bancárias e com

demora no etendimento.

Neste ano a Macol Roupas e tecidos
comemora 15 anos. N o dia IOde maio,

M ',' tlrealizou um almoço comemora IVO no

aco 'Restaurante Típico Parque da Malwee, para
seus colaboradores e familiares, Na ocasião foram entregues
"Placas de Hornenaqem" por tempo de serviço de I, 5, 10 e 15
anos.

Este é o início das muitas comemorações à serem realizadas em

alusão 'aos,15 anos da Macol Roupas e Tecidos da Moda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I VIOLÊNCIA: TREs PESSOAS MORRERAM EM ACIDENTES ENVOLVENDO MOTOS

Quatro pessoas morrem em

acidentes neste fim-de-semana
]ARAGuA DO SUL -

o fim-de-semana foi
m a rc ad o por quatro
mortes no trânsito da

região, sendo três deles,
vítimas de acidentes
com motos. O primeiro
acidente aconteceu no

Km 20.8 da Rodovia
SC-416, que liga
J araguá do Sul a

Pomerode, próximo ao

acesso a Tifa Matias,
por volta das 17h45. O

condutor da Moto CBX

Strada, O. R. s., 21,
teria saído da estrada
secundária e cortado a

fren te do caminhão

Briga leva
SCHROEDER - Na

última sexta-feira, V. S.
V. 1. c., 23, efetuou um

disparo de espingarda,
após uma briga em um

bar, na rua Ern il i o

Hack, em Schroeder. O

fato ocorreu por volta
das 20h45, e quando a

, Polícia Militar chegou
no local, encontrou
duas pessoas caídas no

ch,ão, atingidas no rosto
por estilhaços de tiro,
efetuado de uma

Ford F -4000, de J., 37, sofreu lesões . jovem teriaolhado para

leves, e foi encami
nhado à Delegacia de
Polícia de Guaramirim,
por estar embriagado. A
caroneira da moto, E.

M. S. P., .19, veio a

falecer.

No início da madru

gada de domingo, o

motoqueiro J. M., 18,
bateu com sua moto

,VW 23220, de Joinville, Honda CG 125' na

duzid A L C· traseira de um caminhãocon UZ1 o por . . '.,'

estacionado. O acidente

trás, e num descuido, se
chocou com o cami

nhão. Mesmo usando o

capacete, ele teria so

frido um afundamento

de crânio, e acabou

morrendo quando os

bombeiros o levavam

ao Pronto Socorro.

Em outro acidente,
na madrugada desta

segunda-feira, no Km

78,3 da_ BR 280, em

Corupá, o condutor do
Chevgtte, F. H. c., 23,
morreu após colidir seu

c�rro contra uma

árvore.

a delegacia

Pomerode, que viajava
pelo local. O motorista

-,

do caminhão, L. S.,
nada sofreu, mas o

motoqueiro morreu no

local do acidente.

J á no sábado, por
volta das 5h50 da

manhã, a moto Honda .

CBX 200, bateu na

traseira do caminhão

32 anos, que nada
sofreu. Segundo a

Polícia, o c arn in h
à

o

estava estacionado. O

condutor da moto, F. P.

cinco

ocorreu na rua Dona

Matilde, bairro Vila

Lalau, próximo ao

Clube Vi e ir e n s e . O

pessoas para
espingarda.

Segundo os mo

radores da região, a

briga começou dentro

do bar" onde W. S., 38,
chegou às vias de fato

com o autor do

disparo, que foi até sua

casa, próxima ao bar, e

pegou sua espingarda,
onde efetuou o tiro do

portão de sua casa,
contra W. S. e G. M.,
28, que empurravam
um carro.

O autor dos dis

paros se trancou dentro

de casa, se recusando a

prestar esclarecimentos
à PM, que p e d i,u

reforços. A Polícia

utilizou de bomba de

gás e bombas de efeito
moral e conseguiram
entrar na casa e

prenderam o agente.
Dentro de casa estava

também E. V. L., 34,
que não estava

envolvido na briga, mas

se recusou a sal! da

casa. No interior da

residência, a PM

encontrou três es-

pingardas (uma calibre

32, outra 36 e uma de

pressão), cinco car

tuchos, pequena quan
tidade de pólvora e

chumbo, e mais três
facões. Todos os

envolvidos foram

encaminhados à De

legacia de Guara

minm.

Dois carros são roubados de loja de veículos
GUARAMIRIM - No informação de um Sul.

início da madrugada de

domingo" a Polícia

Militar, em ronda,
percebeu que o

cadeado de uma loja
de veículos estava

arrombado e tentou

encontrar o dono da

loja para confirmar se

algo havia sido rou

bado, mas não

conseguiu encontrá-lo.
Logo após, o

Comando da Polícia

Militar recebeu a

capotamento na rua

Agostinho V. do

Rosário, onde os

ocupantes do Carro se

evadiram do local. O

carro era uma Saveiro
de Guaramirim e, no

momento em que
faziam a ocorrência, os

policiais receberam a

informação que este

veículo havia sido
roubado daquela
agência, junto com um

Ford Ka de Jaraguá do

Outra guarnição da

PM fez rondas

próximo ao local, e

deparou-se com dois

suspeitos, A.L.S., 18, e

um m e n o r , já co

nhecidos por furtos na

região. Após a revista

pessoal, os dois con

fessaram o furto dos

veículos e quem estaria

com o Ford Ka. A

Polícia foi a procura
dos outros dois

ladrões, que negaram o

furto.

Após -dcpo imen to,
os quatro confessaram

que o Ford Ka estaria

em J araguá do Sul,
próximo a Kolbach. O

veiculo foi encontrado
com o rodado dian

teiro estourado, devido
à colisão com o meio

fio da via. Os quatro
foram encaminhados à

Delegacia de Polícia

Civil de Guararnirirn,
para registro do

flagrante de delito.

CP RONDA
•

FURTO DE VEíCULO I
N as proximidades do pavilhão da Fecarroz

,

em Massaranduba, foi furtado o Voyage
ve,rde, placas MCO-9870, de Massaranduba,
O fato aconteceu na sexta-feira, por volta das
22h30, quando o proprietário 'saiu da festa e

avisou a PM. A polícia efetuou a busca mas

não conseguiu ericontrar o veículo.
,

FURTO DE VEíCULO II
No i n íci o da madrugada de sábado, foi
furtado uma Saveiro de Jaraguá do Sul, perto
do Salão Alvorada, no Bairro Rio Cerro, em

Jaraguá do Sul. O proprietário informou a

Polícia Militar, e após buscas, encontrou o carro

na rua Cristina Marcatto, bairro J araguá
Esquerdo, sem as rodas. O veículo foi levado

até a Delegacia e entregue ao proprietário.

FURTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL I
Pot volta das 10h20 de s áb ad o, a Polícia

Militar foi informado que três pessoas haviam

roubado uma verdureira, nas margens da BR-

280, no bairro Água Verde, em J araguá do

Sul. Foram pegos em flagrante M. P., 21, A

B., 18, A. L., 50, com dois litros de bebida

alcoólica. A guarnição foi ao local e prendeu
os três homens.

,FURTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL II
Duas mulheres foram detidas após serem

pegas roubando uma loja, no centro de

Jaraguá do Sul. O fato ocorreu por volta das

1 Oh30 de sábado, onde M. K., 34, e A. F. B"

34, foram pegas com onze camisetas

femininas. Uma delas hav-ia fugido do local

em direção a rua Getúlio Vargas, mas foi

detida, junto com a companheira, e foram

conduzidas à Delegacia de Polícia.

ACIDENTES COM lESÕES CORPORAIS

Por volta das 22h45 .d e sábado, a polícia

Militar foi informada de um acidente na rua

José T. Ribeiro, no bairro Ilha da Figueira,
Estavam envolvidos uma Saveiro e um

Escort, ambos de Jaraguá do Sul. Os

ocupantes dos veículos foram conduzidos ao

Pronto Socórro. Segundo o depoimento de

quatro testemunhas, o condutor do Escort

teria efetuado uma manobra perigosa na pista,
vindo a colidir de frente com o Saveiro, A

Polícia fez o bafômetro no Pronto Socorro e

não acusou nada aO motori'sta da Saveiro. Já
o outro condutor se negou a fazer o teste,

mas foi dada voz de voz de prisão a ele, com

base nas testemunhas e no atestado médico,

por estar visivelmente ernb riagado, ,

•
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quipe feminina se reabilita

o estadual de basquete
}ARAGUÁ DO SUL - A

uipe AJAB/FME Juvenil
minino reabilitou-se no

,

peonato Catarinense ao

cer dois jogos neste final

semana. Atuando na

ande Florianópolis, as

aguaenses superaram o

be IOdeJulho e o Colégio
racão. Na sexta a AJAB/

,

enfrentou o Clube 10

Julho, no Gi?ási� da

ESC. A eqUIpe )ara
aense encontrou muitas

lculdades na partida,
smo depois de um exce

te começo, vencendo por
enas 11 pontos de van

,por 65 a 54.

Apesar do baixo placar, o
foi muito bom, marcado

o ótimo nível técnico das

'pes que, juntamente com
vilIe,Blumenau eBrusque,
favoritas ao título da

porada. No sábado a

'pe deslocou-se para São

é, onde venceu o Colégio
ração por 71 a 29. O jogo
tea1Ícarnentemais fraco que
noite anterior e o técnico

'0 Patricia aproveitou a

oportunidade para testar as

atletas do elenco.

Julio gostou do

desempenho da equipe nos

jogos e ressaltou que asvitórias
foram obtidas graças ao

melhor conjunto e ao maior

tempo de treinamento das

i,araguaenses. Julio também
destacou as atuações de Iamar
e Marcele, reforços
contratados no início da

temporada que, "começaram
a 'render o esperado". O
próximo jogo da equipe está
marcado para o dia 21 de

. maio, quando, enfrentará o

Vasto Verde/Blumenau no

Arthur Müller. Logo após a

equipe masculina enfrenta a

AdeBlu/Blumenau.
O basquete daAssociação

Jaraguaense de Basquetebol
tem apoio da Fundação
Municipal de Esportes, do
CentroUniversitário deJaraguá
do Sul, do Instituto
Educacional Jangada, daWeg
SIA, da Rede de Postos

Mime, doAllegroRestaurante
Bar, daBraz Fax, daMetalnox
e da WlZard Idiomas.

ColégioMaristaPromove
EncontroEsportivo

o Colégio Marista Sã� Luís tem procurado realizar
entos que buscam a integração e a convivência entre

s diversos grupos que compõem a Família Marista,
este modo, o departamento de esportes em conjunto
m a APP, promove no próximo dia 15 de maio

ábado), com início às 14, horas nas dependências do

omplexo Esportivo Marista, o Encontro Esportivo
e Pais, Professores e Funcionários que será disputado
as modalidades de FutsaI Masculino e Voleibol

eminino, conforme destaca o coordenador do
epartamento de esportes Cláudio Tubbs.
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I ESTRÉIA: GRINGO, QE APENAS 16 ANOS, FOI UM DOS DESTAQUES DA PARTIDA

Juventus vence sua segunda
partida na B 1 do catarinense

}ARAGuA DO Sul -

Com boas atuações do

estreante Gringo, de

apenas 16 anos, e do
z agueiro Kulmann, a

equip� do Juventus
venceu o Canoinhas

pela B 1 do .catarinense,
mantendo o segundo
lugar da t a b e l a . A

equipe j a r a.g u a e n s e

dominou todo o

primeiro tempo, com

boas jogadas de

Joelson e Gringo. J á o

atacante Gaúcho, muito
marcado, não c.o n

seguIa concluir (t)lS

jogadas.
Numa das jogadas (8

de Gringo, pela direita,
ele cryza para o lateral

esquerdo Preto fazer o

pomeno gol do

Moleque Travesso; aos

25 minutos do pri
meiro tempo. O tri

color dominou o

primeiro tempo, até

que, aos 42 minutos,
num bate-rebate den

tro da ár e a , a bola

sobra para Arilson, que
só tem o trabalho de
colocar para o fundo

do gol, empatando a

partida.
Logo no início do

segundo tempo, o

. jogador Paulo Sérgio,
do Juventl,ls, recebe o

segundo cartão ama-

Juventus consegue vitória faltando seis minutos para o fim da partida
Alexandre Boga

relo e é expulso da

partida. A partir daí, o

zagueiro Kulmann dá

grande demonstração
de taça e vigor físico,
se tornando uma d a s

principais figuras do

jogo. Quando tudo se

encam inh ava para um

empate, o meia Grin

go, num chute de

forada: área, aos 39

minutos, faz o segundo
gol da partida, dando

números finais ao jogo.
Com isso, a equipe de

Jaraguá do Sul mantém o

segundo lugar na tabela,
com seis pontos e seis gols
de saldo. A liderança da

.

competição está com a

equipe do Fraiburgo,
agora com nove pontos,
depois de vencer o Inter

de Lages por 5 x 3. Os

outros resultados da

rodada foram: Brusque 4

x O Camboriuense, Real O

x 1 Figueirense B, Con
córdia 1 x 2 Carlos

Renaux e Operários 1 x .1

Blumenau. O próximo
jogo do Juventus é no

domingo, contra o BEC,
em Blumenau.

(JulIMAR PIVATTO)

Mudança na tabela do municipal de
Schroeder - A quinta

rodada do Campeonato
Municipal de Futebol de

Campo em Schroeder teve

várias mudanças na tabela

de classificação. O Sport
Rancho Bom, que era o

líder da competição,
folgou nessa rodada e caiu

para a quarta posição.
No primeiro jogo-da

rodada, o Comercial
venceu o Valência por 2 x

O ,e ocupa agora a segunda
colocação, com 12 pontos.
Os gols foram marcados

no segundo tempo por

Fabinho e Vanderlei. A

equipe do Comercial está

empatada em pontos Com

a Néki Confecções, mas
perde no critério de

desempate. A Néki

conseguiu a liderança após
vencer a Menegotti por 2

x 1. Fábio Braun abriu o

placar aos dez minutos do

primeiro tempo. A

Menegotti empatou com

Vânia, 'aos 18 minutos. O

placar ficou definido aos '

36 minutos do primeiro
tempo, quando' Fábio
Braun marca o segundo da

Néki, dando números

finais à partida.
No primeiro jogo da

tarde, o Tupy consegue sua
.

primeira vitória ao ganhar,
de virada, por 3 x 2, do

Aliança. Joel abriu o placar
'no primeiro tempo' e
Paulo ampliou para o

Aliança aos 26 do segundo
tempo. A virada do Tupy
começou com Valmir.

Edson empatou o jogo aos

37 e Lauri marcou o

terceiro aos 41. No final da

partida o Aliança teve a

chance de empatar com

"

um pênalti, mas o jogador
chutou pra fora.

Pra fechar a rodada, a

Grameyer venceu por 3 x

1 o Atlético, com gols de

Fernando, Luciano e

Jackson,todos no primeiro
tempo. Dengo descontou

para o segundo tempo. A

proxlma rodada I será>
marcada pela .disputa-da
liderança com os jogo,�
entres Néki x Rancho Bq;n,
e Com.erci�l x Grameve�.

"

"'\.- .I

Além deles, jogam AIl�fli<t>a
x Atlético e Valência' x: .

,

1 ',.')'. � -( _:>, ' "�>. : Ir I""
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• LIDERANÇA: EQUIPE É A ÚNICA COM 100% DE APROVEITAMENTO NA COMPETiÇÃO

.Adcsc consegue
invencibilidade em

SCHROEDER - Três
vitórias em três jogos:
Única equipe com 100%

de aproveitamento na

competição. Classificação
antecipada para a terceira

fase do estadual infanto

juvenil de futsal e 22

jogos oficiais sem perder.
Assim voltou a Adesc;'
Angerô /Gr a m e y e r /
Mime da cidade de

Cri:ciúma, após a disputa
do turno da segunda fase

neste fim-de-semana.

N a sexta à noite, a

equipe venceu o Caça e

Tiro de Lages, por 4 a 1.

Os outros dois jogos
foram. realizados no

sábado. No primeiro
jogo, venceu a Metisa/
Timbó por 8 x 3 e, pra

.

fechar, goleou a equipe da
casa por 9 x 3. De acordo

_

com o técnico da equipe,
Glauco Behrens, o fato
de ter viajado um dia

antes ajudou muito,aos
atletas. "Conseguimos
recuperar os jogadores
com problemas médicos
e todos puderam atuar na

competição", diz. Ele

também ressalta que. o

trabalho vem rendendo

bons resultados, pois a

equipe está determinada

]ARAGUÁ DO SUL -

158 pilotos par

ticiparam, neste fim-de
semana, da 1" e 2" etapa
do Sul-Brasileiro de

Bicicross, no Parque
Malwee, em Jaraguá do
Sul. A equipe Duas
Rodas de Bicicross de1

t-

manter
Criciúma

Equipe reiniciou ontem os treinamentos visando returno no início de junho
em seus objetivos.

"Senti isso na partida
contra a equipe da casa,
onde saímos perdendo
de 1 x 0, e o jogo valia a

lidefança da chave.
Mesmo depois de

.

deslancharmos no placar, .

a equipe continuou

motivada até o último'

segundo de jogo e isso

traz um incentivo a mais

para todos nós", salienta
Behréns.

J araguá do Sul con

seguiu o título por

equipes e, com isso, é

líder absoluta da

competição. Os atletas

conseguiram dez títulos

e 30 troféus entre os

oito melhores das 35

categorias disputadas.
Os campeões da

equ1pe praguaense
foram: Jade Hillesheim
(girls 7/8 anos), Joyce
Moretti (elite woman),
Guilherme Borcheidt

(boys 11 anos), G�i
lherme Borcheidt

A equipe já começou a Behrens.
treinar nesta segunda-feira
pensando no returno, onde
serão definidos os outros

dois classificados da chave.

Essa etapa está marcada

para os dias 4 e 5 de

junho, no Ginásio Al

fredo Pasold, em

Schroeder. "Queremos
manter a liderança para
trazermos o returno da

terceira fase para o

nosso município", diz

(cruizer 12 anos)',
Ricardo Gruetzmacher

(boys 15 anos), Gregori
Goelzer (boys 12 anos),
Fernando do Prado

(juniormen), Rafael da
Silva (cruizer 17/24),
Sebastião da Rosa

(cruizer 40/44) e Fabio
Prieber (expert 17/24).

De acordo com o

diretor de bicicross da

equipe Duas Rodas,
Valdir Moretti, a corrida
teve um bom nível

técnico, com boas

disputas em todas as

O técnico trabalha a

cabeça dos atletas para
os futuros jogos, para
qu� uma derrota não

venha abalar à equipe.
"Também preten
demos zerar os cartões

amarelos nesse returno,

para não corrermos o

risco de perder algum
atleta na terceira fase

da competição",
conclui. (JULlMAR P'VATTO)

catego�ias. "A orga
nização do evento

também recebeu elo-
I •

gios de todos os par-

ticipantes e o tempo
bom só ajudou na

realização da etapa", diz
Moretti.

A etapa teve o pa-'
trocínio da Duas Rodas
e apoio da Malwee

Malhas, Posto Mime,
Hospital J araguá, Se

cretaria de 'Saúde e

Corpo de Bombeiros

Voluntários de Jaraguá
do Sul.

Bom tempo ajudouna realização do sul-brasileiro debicicross.,
.

11 de maio de2

NOTAS
Associação de Karatê conseg
segundo lugar no estadual
No sábado, no ginásio de esportes do municí
de Porto Belo, foi realizada a segunda etapa
campeonato Estadual de Karatê interestil
com 25 delegações de todo o esta

participando, reunindo 860 atletas. AssociaI
Formigari, de Jaraguá do sul foi represent
por 40 atletas, assim se classificando em 2° lu

Categoria "N'.
.

O professor Arnoldo Formigari destaca que'
bom, nível técnico do campeonato e com li

número tão elevado de atletas, as catego!i
ficam muito disputadas, mas os nossos ade
estão treinando fortemente para sempre traz

bons resultados para Jaraguá do sul, po�
regional que hoje tem uma representativida
efetiva a nível municipal, .estadual
neste esporte".

JEC: EQUIPE SE RECUPERA COM VITÓRI!
Num jogo nervoso, marcado por um

arbitragem confusa de Fabiano Gonçalves,
Rio Gr�nde do Sul, e com diversas chances,
Joinville conseguiu superar o nervosismo e

Anapolina na tarde deste sábado no Ernestà

O JEC começou o jogo melhor, porém li

pouco nervoso, principalmente nas conclusô

O Anapolina ameçava e.m poucos contn

ataques.
No segundo-tempo o tricolor voltou mai

calmo e com mais apetite de fazer o gol, o qu
ocorre� aos 23 através de Reinaldo Minei!

após boa jogada pela esquerda, e cruzamenl

de Rodrigo Silva, cujo Reinaldo completou pai
o gol em bela cabeçada. Após esse gol, o ]oinvilll
teve diversas outras oportunidades, em jogada
bem trabalhadas pelo meio e pelas laterais, Bel

acertou a trave, e Reinaldo, Rodrigo Silvai

Paulinho, não conseguiram traduzir em gols
supremacia tricolor. O placar final acabo
ficando mesmo no 1 x 0, o suficiente parar
JEC se recuperar no campeonato e almejai
melhores condições daqui por diante.

Série B 1 Catarinens

Classificação

1 ° Fraiburgo ..

2° ]uventus ..

3° Brusque '

4° Figueirénse B ; �
··

·

5° Blumenau ..

,

6° Concórdia ..

7° Op. Mafrenses ..

8° Carlos Renaux ..

9° Real. ..

10° Inter Lages ·

11 ° Canoinhas .

12° Camboriuense :
.
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