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2 CORREIODOPOVO

Em defesa da participação popular
Se procurarmos em qualquer clicionário, o significado da palavra

incoerência 'é: falta de coerência, qualidade de incoerente ou contraclição.
Hoje pelamanhã, e depois do resultado da reunião naComissão de Finanças,
que votou contra a realização das aucliências Públicas do Orçamento
Regionalizado e que vai entrar para a história desta Casa, acreclitamos que
a palavra incoerência é a que mais se adequou.

Senão, vejamos.
Em 1997" o companheiro e deputado estadual naquela época, Carlito

Merss, hoje deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, conseguiu
aprovar porUNANIMIDADE, naAssembléiaLegislativa de Santa Catarina, ,

e depois demuita cliscussão, o projeto de lei complementar que regulamentava
um artigo da Constituição Estadual criando as aucliências públicas regionais
do Orçamento Regionalizado.

Em 9 de setembro de 1997, foi promulgada a Lei Complementar N°
157, sobre oOrçamento Regionalizado.A Lei foi promulgada pelo deputado
Francisco Kuster. A Lei Complementar 157 determina em seu artigo
segundo que as aucliências públicas regionais têm por objetivo levantar
necessidades apontadas pela sociedade civil e o Poder Público, cliscuti-Ias,
sistematizá-las e priorizar propostas de investiméntos visando sua inclusão
nos projetos de lei do Plano Plurianual e do Orçamento Anual.

O artigo terceiro da Lei Complementar 157 cita que as aucliências

públicas regionais serão viabilizadas pelo PoderLegislativo, com aparticipação
de representantes dos Poderes Executivos, Jucliciário.e Tribunal de Contas,
e Poderes Executivo e Legislativo municipais.

Em 1999, o deputado federal Carlito Merss comentava em um artigo
sobre a importânciadoOrçamentoRegionalizado. Ele dizia que infelizmente,
o governo Amin tentava torpedear a democratização, seguindo a linha da

administração do PPB em Florianópolis, que acabou com o Orçamento
Participativo, Comentava que o governo quis intervir nos recursos do

Orçamento Regionalizado - R$ 80 milhões, para 1.163 obras, escolhidas
pelas comunidades em audiências públicas municipais e regionais por todo
o Estado. Mas, naquela época, foi obrigado a recuar, pela posição dos

deputados estaduais (inclusive de sua base), que'entenderam a participação
popular como uma aliada e não uma adversária na escolha das prioridades
para o Estado." Contudo, afirmava o deputado Carlito, que amovimentação
do governador revelou uma intenção, que pode apenas ter sido deixada

para virar prática mais tarde. O que seria lamentável. Em 2001, em outro

artigo, o deputado Carlito Merss citava que "o governo Esperidião Amin
(PPB) e seus comandados na Assembléia Legislativa resolveram boicotar o

Orçamento Regionalizado." Naquela época, ele criticava a postura de

deputados do PPB, hoje PP, e do PR que também tentavam desestimular

participação de suas bases nas aucliências públicas. Hoje, tanto o PP como

o PFL são favoráveis à realização das aucliências públicas do Orçamento
Regionalizado.

.

Em 2003, das 29 audiências públicas regionais do Orçamento
Regionalizado, nós participamos -da grande maioria, Conhecemos de perto
a realidade de vários municípios e o anseio da população em participar das
decisões. Lutamos para que, na C�missão de Finanças desta Casa, fosse
resgatado o Orçamento Regionalizado. Conseguimos que houvesse a

participação do Governo do Estado em todas as audiências. O resgate do
Orçamento Regionalizado era um compromisso do PT e, neste sentido,
fizemos o papel de interlocutor, O Orçamento Regionalizado, apesar de ter
sido propusto por .:un petista, não é do PT. A Lei foi, aprovada por
unanimidade nesta Assembléia Legislativa, embora o ex-governador Paulo
Afonso, do PMDB, tenha tentado não colocá-la eu: prática. O Orçamento
Regionalizado é da sociedade. Quando se nega a realização das audiências
do Orçamento Regionalizado, o governo e os deputados que hoje são
contrários à sua realização estão prejudicando os municípios, que têm neste

instrumento 'democrático uma forma de viabilizar obras importantes,
Prejudica-se também o espírito democrático e a própria população, que
deixa de ter um importante i�strumento de participação popular, um
instrumento que faz parte da prática e é uma característica do Partido dos
Trabalhadores construída com muita luta, ao longo de 24 anos.

O direito de clivergir é sagrado. Quem afirma é o presidente do Partido
dos Trabalhadores, José Genoíno. A clisciplina partidária deve ser seguida.
Por isso, seguimos a orientação do nosso Partido, mas fizemos questão de

manifestar a nossa clivergência.
Deputados estaduais:

ANA PAULA LIMA (PT)
DIONEI WALTER DA SILVA (PT)
VOLNEI MORASTONI (PT)

WILSON VIEIRA - DENTINHO (PT)

Artiqos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jomal se reserva o direito

, ce sintetizar, o texto e fazer as correções ortográficas e gramaticais recessárias.

Durante toda esta semana e

no inicio da próxima a

Comissão Coordenadora Mu

nicipal de Instalação do Projeto
Microbacias 2 está re8nindo-se
com os ag'ricultores nas co

munidades de S&troeder.

O objetivo dos encontros é

esclarecer os agricultores sobre
o Projeto de Recuperação
Ambiental e de Apoio ao

Pequeno Produtor Rural,
também conhecido como

Microbacias 2. Além disso, com
as reuniões pretende-se en

contrar interessados em assumir

os cargos de efetivo e suplente
do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural eMeio
Ambiente e formar o Gam

(Grupo' de Animação da

Microbacias).
O Gam ,será responsável

pela implantação da ADM

(Associação de Desen

volvimento de Microbacias),
que viabilizará a elaboração de
um plano de desenvolvimento

da bacia e definirá de que

maneira os recursos do governo
estadual serão utilizados,
supervisionada pelo Conselho
Municipal de Desenvolvimento
Rural e Meio Ambiente.

Um passo importante dado

QUINTA-FEIRA, I? de mait)_de

r A iniciativa
demonstra o

interesse tanto da

Prefeitura quanto
da Epagri de

Schroeder em dar
continuidade a esta

idéia, que busca
manter o homem no

campo.

pelo município de Schroeder
foi definir a microbacia onde

seria implantado o projeto
antecipando-se ao término do

Lac (Levantamento Agro
pecuário Catarinense). A idéia
inicial era que a partir dos

resultados obtidos no Lac.seria

definida amicrobacia, mas com
o atraso no levantamento e

sabendo da necessidade de

implantação do projeto, foram
utilizados dados já disponíveis
no município ficando definida
a Microbacia do Rio Duas

Mamas.

A iniciativa de visitar as

comunidades p.ara convidar os

agricultores e prestar escla

recimentos sobre o projeto
também merece menção

_J

especial, afinal, dernons
interesse tanto da Prefei

quanto da Epagri de Sch;o
em dar continuidade a estai'

proporcionada pelo govern�
Estado, que busca man

homem no campo, recuper
e conservando os recue

naturais; com aumento dar
e proporcionando melho

condições de moradia e vida'

agricultores.
Por outro lado, percebê,

até pelo não comparecimes
grande parte dos agricultores
reuniões, uma falta de inter

sobre o projeto, que em m

virá beneficiá�los. É claro quel
envolvimento tanto no Com

Rural quanto na fulu

Associação de Desenvolvinr
.

da Microbacias dispenderá
tempo destes homens

mulheres, que vão ter ,de

reunir, discutir, agir, mas

resultado� certamente valerão

pena.
Os recursos estão

disponiveis até 2008, e q\

poderão ser utilizados J

maneira qu� a Associação acn

adequado., Então, que
comunidade abrace esse projd

"

e coloque definitivamentca'"
ria massa.

Microbacias 2

.'
• J
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POLÍTIC

DEFINiÇÕES
.

.

o PSDB vai realizar uma reunião no dia 30 deste mês com

todos os filiados, das 9 às 12 horas, na Câmara de Vereadóres

de Cotupá. A intenção é avaliar qual o melhor nome para

indicar a candidato a vice-prefeito, tendo como candidatos

Sandro Schulz, Rubens Hafemann e Carlos Dieter Werner.

Na oportunidade, o partido irá discutir coligações, avaliando
a possibilidade de firmar aliança com o PMDB.ou com o

PP.

COLIGAÇÃO
A coligação do PT com o PMDB de Santa Catarina pode
ser oficializada nas próximas horas. Ontem, durante reunião

realizada em Brasília, a cúpula do PT e do PMDB de Santa

Catarina decidiram que será formado um grupo de trabalho

para viabilizar as coligações nas cidades onde o entendimento
for possível. Nas localidades onde não houver essa

possibilidade, ficou acertado que haverá um pacto de não

agressão. A intenção é estreitar as relações entre os do�s
partidos e que o PT e o PMDB enfrentem juntos as eleições
municipais deste ano, em Santa Catarina. Em Jaraguá do Sul,
o governo do PMDB. deverá contentar as duas alas,
contemplando os peemedebistas com cargos na Prefeitura e

na Secretaria Regional, dando assim um fim a coligação do

PMDB com o PSDB.

PROJETO TRANSFÁCIL
. O vereadorMarcos Scarpato (PI) se pronunciou novamente
favorável ao "Projeto Transfácil" em reunião da câmara.
Ele esclareceu que "todo e qualquer projeto que venha para
favorecer a comunidade de Jaraguá do Sul será votado e

apoiado". Scarpato salientou que é um direito do cidadão
solicitar e receber informações dos órgãos públicos, para
poderem fiscalizar (art. 5°, XXXIII da CF). "Hoje o novo

projeto altera seu objetivo bem como a forma de
financiamento que acrescenta um convênio com o governo
federal e estadual".

DUPLICAÇÃO
A primeira agenda do deputado Dionei em Brasília será

cumprida no Ministério dos Transportes, às 11h30.
Articulando a retomada do projeto de duplicação da BR-

<

280, os parlamentares Dionei, Carlito Merss e ldeli Salvatti
têm audiência conjunta com o ministro Alfredo Pereira do
Nascimento. Proposta de liberação de recurSos do orçamento
de 2004 para o reinicio do projeto de duplicação já foi
apresentada ao ministro dos Transportes pelo coordenador
da 16" Unidade do Dnit, João José dos Santos, atendendo
aos constantes apelos do deputado e da comunidade
jaraguaense.

CORREIODO POVO 3

II PLEBISCITO: VEREADORA DEFENDE A IMPORTÂNCIA DE OUVIR A OPINIÃO DA COMUNIDADE

Comissão reúne-se paraavaliar
o estacionamento rotativo de JS

projetovolta para o legislativo
para ser votado e aprovado
novamente, para entâo
distribuirmos as urnas em

pontos estratégicos da cidade
e captarmos a posição da

comunidade", explica.
Contrário à opinião de

Menel, o presidente da
comissão que discute esta

Pupo é o candidato a prefeito pelo PT de Guararmirim
GUARAMIRIM o

<

vereador Evaldo João
Junckes(Pupo), é o Can

didato oficial do PT ao

]ARAGUÁ DO SUL -

Ontem foi realizada a

primeira reunião da comissão
responsável para a avaliação
da necessidade ou não da

implantação de uma empresa
que administre o. estacio
namento rotativo do

Município. A comissão

passará a se encontrar

quinzenalmente para discutir,
primeiramente se é necessária
a cobrança do estaciona
mento e como será efetuada.

A vereadora Maristela
Menel (PFL) solicitou na

reunião da câmara do dia 19
de abril que fosse realizadoum

plebiscito para que a

comunidade tivesse \1) opor
tunidade de opinar sobre a

necessidade de uma empresa
administraro estacionamenâx
''A indicação 99/2004 foi

aprovada e encaminhada para
a prefeitura e agora está sob a

decisão do prefeito. Se o

poder público concordar, o

cargo de prefeito. A

indicação do seu nome foi

definida durante reunião

esta semana. Pupo dis

putou com os pré
candidatos Charles Longhi,
( presidente do PT) Jaime
de Ávila e Jair José Pereira.

\

Arquivo

.
Maristela diz que plebiscito depende do prefeito

polêmica, Sandro Moretti,
acredita que .o plebiscito é

inviável argumentando que a

comunidade não tem como

emitir opinião sobre a

importância de contar com

estacionamento rotativo
cobrado por uma empresa,
da mesma maneira que não

tem como decidir se há

O presidente do PT,
Charles Longhi afirma que

sentado pelo candidato

Nilson Bylaardt ou com o

tucano Carlito Mannes.o PT vai concorrer com

chapa pura, mas o próprio
candidato admite que o

Partido dos Trabalhadores

Pupo também acena com

uma possível coligação com
o PPS, cujo candidato éAltair

Aguiar. "Estamos abertos a

esses partidos. A indicação
do PT nacional é de não

está aberto a coligações, mas
não abre mão de ser o

cabeça-de-chapa. De

acordo com Pupo, o PT

pode coligar com o

PMDB, atualmente repre-

aceitar o PFL, que em

Guaramirim está com o

PP", comenta o candidato.

,

necessidade de pagar outros

impostos, como o IPTU, por
exemplo. "Se for para desem
bolsar algum valor, obvia
mente que todos serão

contrários, porém não

podemos restringir nosso
pensamentonaJaraguádo Sul
que temos hoje. Quantomais
o tempo passa, mais cresce a

circulação de veículos e para
evitar o caos no trânsito e nos

estacionamentos, precisamos
contar com uma empresa que
organize isso", defende.

Representante da ad

ministração pública na

comissão, a gerente de

planejamento da Secre
taria de Desenvolvimento·
Municipal da Prefeitura,
Clarice Coral, diz que
entre as sugestões le

vantadas, o plebiscito foi

mencionado, mas todas as

possibilidades 'serão ava

liadas pela comissão.

(FABIANE RIBAS)

Evaldo João Junckes
foi eleito em 2000 com 498

votos. É o primeiro
vereador do PT do

município de Guaramirim

e, durante sua legislatura,
tem sido o principal
adversário do atual prefeito
e candidato à reeleição,
Mário Sérgio Peixer, do
PFL.

\ .

(MARIA HELENA DE MORAES)

ADMINISTRAÇÃO' 2001 ·2004

GUARAMIRIM
Pronta para o futuro

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

Hospital Santo Antônio beneficiam taça a população de Guaramirim.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I INICIATIVA: Novo SISTEMA FOI LANÇADO ESTA SEMANA EM REUNIÃO NO CENTRO EMPRESARIAL

CDL lança programa para
cadastrar profissionais da área

]ARAGUÁ DO SUL - A

CDL ( Câmara de Diri

gentes Lojistas) está im

plantando um sistema

capaz de revolucionar, o
método de contração de

funcionários, Trata-se do
Cadastro de, Profissionais

para o Comércio, lançado
oficialmente na noite de

terça-feira, no Centro

Empresarial de Jaraguá do
Sul. A idéia, de acordo com
o diretor do S,PC,
Waldemar Schroeder, não
é novidade, sendo que
sistema semelhante já existe
na cidade de Indaial, mas
é inédito na região e vai

facilitar o processo de
�

contratação, tanto para o

empregador como para o

empregado, "Fiquei saben
do desse novo método
durante o curso de Pós

graduação em Varejo, da

Unerj", co.menta

Schroeder,
De acordo com

Schroeder, o novo serviço
deve facilitar a vida de

quem procura emprego e

também de quem necessita

contratar profissionais para
o atendimento no co

mércio e prestadores de

serviços.' "O CPC foi

lançado oficialmente esta

sema�a, mas, já temos 15

pessoas cadastradas e

aproximadamente, 40

entrevistas agendadas",
comemora Schroeder.

Segundo ele, a pessoa
interessada terá seu

cadastro com dados

César Junkes

Diretor dó SPC, Waldemar Schroeder, apresentou o projeto no Cejas, esta semana

pessoais, incluindo foto, à Na avaliação do muitos empresários do

disposição do empresário diretor do SPC, o comércio com falta de mão
em contratar novos

funcionários, "Não quere
mos competir com agên
cias de emprego, mas a

profissionalização do setor

é necessária", argumenta o
direto'! da CDL

Ainda de acordo com

Schroeder, a necessidade
de se fazer alguma coisa

em prol do profis
sionalismo do comércio e

prestadores de 'serviço foi

constatada após pesquisa
da Unerj, realizada em

2002, cujo resultado

revelou que 52% dos
entrevistados não estavam

satisfeitos com o aten

dimento dispensado aos

clientes no comércio de

Jaraguá do Sul,

comércio precisa de

pessoas comprometidas e

apaixonadas e que, além de

terem capacidade de

executarem berri suas

funções, também gostem
de lidar com gente.' Ele
acrescenta que o comércio

também exige que o

trabalhador tenha dis

ponibilidade de trabalhar

em horários especiais.
"Atualmente, o mundo'

globalizado não aceita

profissionais que apenas
cumpram bem suas

funções. É necessário algo
mais e esse algo mais é o

que estamos buscando",
resume Schroeder. De

acordo com pesquisa
informal da CDL, existem

de obra e, ao mesmo

tempo, constata-se que existe
um número bastante grande
de pessoas interessadas em

trabalhar: Unir esses dois

pontos é a tarefa proposta
pela diretoria da CDL, que
atualmente tem 400

associados, num universo de

aproximadamente 1.750

empreendedores.
Os interessados em

par�icipar desse projeto
devem ligar para o número
275-7076 e agendar uma
entrevista. A Câmara de

Dirigentes Lojistas de

Jaraguá do Sul funciona no

Centro' ,Empresarial,
localizado na Rua Octa

viano Lombardi, 100,
Bairro Czerniewicz. (MHM)

Produção da indústria cresce 2,1% em março
BRASÍLIA - A produção

industrial brasileira cresceu

2,1% em março, frente ao

mês anterior, interrompendo
uma seqüência de três

resultacl2>s negativos neste

tipo de comparação. Em
. relação a março de 2003, o
crescimento da produ-ção
da indústria foi bem mais

expressivo: 11,2% - nesse

casomanteve uma seqüência
de sete meses de taxa

positiva - como mostra a

Pesquisa Indus-trial Mensal
divulgada hoje pelo IBGE

(Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatistica).
Das 23 atividades

pesquisadas, 18 apresen
taram resultados positivos
na comparação com

fevereiro. O destaque foi

para o desempenho de

máquinas e 'equipamentos
1(11,2%), alimentos (2,3%),

material eletrônico e de

comunicações (9,8%),
veículos automotores

(4,5%) e vestuário (4,4%).
Nos índices por cate

gorias de uso, bens de

capital (1,9%) e bens

duráveis (0,6%) cresceram

emmarço após regis-trarem
queda em fevereiro. Bens

intermediários, com taxa de

1,6%, sustenta trajetória
ascendente há três meses

consecutivos, acumulando
um crescimento de 2,2%. Já
o segmento de bens de

consumo semiduráveis e

não-duráveis (-0,5%)
mantém a tendência negativa.
O primeiro trimestre de

2004' também mostrou

resultado positivo em

relação ao primeiro
trimestre de 2003 (5,8%),
mas ficou 1,2% abaixo do

último trimestre de 2003.

Pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indús',
mostrou crescimento de 3,45% nas vendas das indús '

em relação a fevereiro, o maior aumento de toda as'
histórica daCNI, iniciada em 1992. No primeiro trimes
o faturamento da indústria cresceu 5,9% frente ao qua

a

trimestre de 2003. Na mesma pesquisa, a CNI re�s c

que os salários pagos -pela indústria aumentaram 2,1�
em março na comparação com fevereiro. Sem os ajus
sazonais; a expansão foi menor, 0,85%. No prime
trimestre deste ano, os salários na indústria subiram 6,5ól
Nos últimos 12 meses encerrados emmarço, o salário�
Setor teve aumento de 8,65%. De acordo com a CNI,a píndices apontam que a renda dos trabalhadores está eu, E
processo de recuperação. Em um ano (março de 20031 à
março de 2004), a massa salarial apresentou vatia��
positiva em 10 meses.

CONGRESSO
O presidente executivo daWeg, Décio Silva, irá explall!J
sobre a experiência e a estratégia vencedora da indústril
para a internacionalização durante o Congresso Naciom
de Atualização em Gestão. O even,to será. realizado enlIt

(

os dias 1 e 4 de junho, no Centreventos Cau Hansen, em
1

Joinville e reunirágrandes lideranças do cenário empresarial
com intuito de tratar de temas-chave do universo da ges�u
As pessoas interessas em adquirirmais informações podem
acessar o site www.expogestao.com.br.

AGRONEGÓClO
As exportações do agronegócio brasileiro SOmaram USI
2,847 bilhões no mês passado, com um aumento de ló%

em relação .a mesmo período de 2003 e um recorde
histórico para abril. 6 superávit foi de US$ 2,477 bilbõs'
20% a mais do que o registrado em abril de 2003. 0,

dados foram divulgados pela Secretaria de Produção e

Comercialização (SPC) do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento .(Mapa). De janeiro a abril, o

agronegócio exportou US$ 10,686 bilhões, cerca de 30%

acima do valor alcançado no mesmo período de 2003,
segundo a Spc. O saldo comercial no quadrimestre foi

de US$ 9,101 bilhões, com um acréscimo de 37,2%emi
relação aos primeiros quatro meses de 2003. Nos quatro 1

-
I

primeiros meses deste ano, destacaram-se as exportaçoes Ido complexo soja (+35%), carnes (+47,6%), madeirae
suas obras (+35,9%), açúcar e álcool (+60,8%) e

cereais,\.farinhas e preparações (+556,6%). .

LOTERIAS
Megasena
concurso: 561

01-20-36-39-49-55

Quina
concurso: 1298

12 - 24 - 60 - 66 - 77

e era

concurso: 03830
l° Premio: 29.345
2° Premio: 41.789
3° Premio: 15.913
4° Premio: 25.798
5° Premio: '72.854

Lofomania
concurso: 415

06 - 14 - 16 - 17 - 18 -

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

. 90 - 92 - 98 - 00

�US$ DÓLAR
I

Cotação de ontem

Compra Venda

COMERCIAL 3,1.1.34 3,1.142
PARALELO 2,,9500 3,0500
TURISMO 3,0200 3,1800
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MOCONEVI
o Moconevi (Movimento da Consciência negra do Vale

do ItapocU) e a comunidade São Benedito do Morro

da Boa Vista realiza hoje, procissão às 19 horas, saindo

do final da Rua Campo Alegre. Depois da procissão
acontece Santa Missa na Igreja São Benedito, às 19h30. A·
cerimônia lembra a passagem da libertação dos escravos,
ocorrida em 13 de maio de 1888.

i� A AMOBEM (Associação de Moradores do Bairro

Estrada Nova) está convocando todos moradores

para assembléia geral na Escola Municipal Marcos
II Emílio Verbinen, que será realizada no dia 22 de maio,
li às 13 horas, em primeira convocação, com a presença

de 2/3 dos moradores, e às 13h30 com a presença
de 1/3 dos moradores. Na pauta está a eleição da

nova diretoria executiva e conselho fiscal e líderes de

ruas. As inscrições para chapas podem ser feitas com

mínimo de 16 membros e lideres de ruas, até dia 15

demaio, às 18 horas. Os inscritos devem estarmunidos

documento de identidade e comprovante de

residência. São considerados aptos para votar e ser

votado os moradores com idade a partir de 16 anos

completos e apresentar comprovante de resi?ência.
As inscrições acontecerão na ruaJosé Picolli, 320, com
Justino Luz, ou com Antônio de Araújo, na Rua José
Jacob Martins (loteamento Primavera). Telefone para
contato é o 276-3478 ou 273-5210.

PALESTRA
Acontece no dia 15, sábado, o Primeiro Seminário de
Software Livre em Florianópolis, no Plenário da
Assembléia Legislativa, a partir das 8h30 com a presença
de grandes debatedores e o grupo de teatro Vínculo, de
Joinville, que apresentará a peça "Operário em

Construção". Na programação estão previstas palestras
sobre software e sociedade - inclusão digital, abordagem
técnica, com David Emmerich Jourdan e Jean Carlos
Sestren.Mais informações no telefone (48) 322-1301 com
Marlei ou Carlota.

EXPOSiçÃO
A exposição "O artista da leveza da pedra", do escultor
Marcos Avancini prossegue até amanhã na SCAR
(Sociedade Cultura Artística deJaraguá do Sul). O acervo

contém cerca de 20 esculturas figurativas que demonstram
uma linguagem familiar. O artista dedicou dois meses à

composição das esculturas e, além do polimento natural
- técnica que definiu o tema da exposição - o escultor
utilizou as técnicas bujardado e esponterado para esculpir
as obras, que têm como matéria-prima o mármore

camboriú, o granito preto e o mármore cristal. A

exposição acontece das 14h às 21 horas.

-

! o dia promete ser

oisas tendem a correr

Gêmeos - O dia pode ser tempestuoso, fique
ligad a maioria dos mortais

buscando salvação. Mas
do por cima de tudo, feito
I leveza. Só nõo se disperse
pra todo Iodo pode não

dEH de cora com umenxer

helicóp era.

Câncer -Soc mente tolvez esteja' assombrada por

pensamentos nebulosos. Podem ser alguns
e pestes, mos não custo fantasminhas nodo camaradas, loucos paro lhe dar

a no saldo bancário, para u çôes de repente podem
idas. E se lhe propuserem as nesse cenário de

ilogroso paro transformar você está sentindo,
de uma hora poro a outro, rdinho a confusão. terá

'"'��-"�����-

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
CORREIODOPOV05.

I CONHECIMENTO: TÉCNICOS DA EMATER CONHECERAM �XPERIÊNCIAS JARAGUAENSES DA AGRICULTURA FAMILIAR.

Profissionais rurais 'de Minas
Gerais visitam .laraguá do Sul

]ARAGUA DO SUL -

Conhecer o que o mu

nicípio produz na área da

agricultura familiar e os

projetos desenvolvidos
neste setor, objetivou a

vinda de 27 técnicos da
Emater (Empresa de
Assistência Técnica e

Extensão Rural) de Minas
Gerais a Jaraguá do Sul, na
terça-feira. Estes profis
sroriars participam do

Congresso Internacional de
Turismo Rural e Desen

volvimento Sustentável em
I

Joinville duran te g esta

semana e aproveitaram
para conversar co�
agricultores jaraguaenses e

familiares que trabalham
com programas que pro

porcionam àos produtores
agregar valor ao que

produz. Os técnícos visi

taram pesque-pague na Ilha
da Figueira, abate-douro
da Usina de Leite, no bairro
Garibaldi, o secador de

grãos
.

e centro

processamento de

alimentos, no Jaraguazinho,
Mercado Público Muni

cipal ocupado pela Apeafa
(Associação de Produtores

Artesanais e Familiares), na
Avenida Getúlio Vargas e

por último o Museu Emílio

Silva, no calçadão da

Marechal.

Segundo o Secretário

Adjunto de Produção,
Alcides da Nova Peixoto,
o abatedouro comunitário,
orçado em R$ 650 mil

ainda não está concluído.

"O local precisa de

Um dos locais visitados pelos técnicos da Emater foi o 'Mercado Público
Alexandre Bago

de

adequações como a

implantação de quatro
câmaras frias. Embora

não esteja efetivamente em
funcionamento, outras

prefeituras do estado já
<

Vieram visitar o abate

douro para utiliza-lo

como : exemplo' para
implantação", afirma o

secretário adjunto que
informou ter até o dia 30

de junho para finalizar a

parte física e adequar o

abatedouro às leis am

bientais como o SIF

(Serviço de Inspeção
Federal). O abatedouro
será administrado pelo
Condomínio dos Usuários

do Abatedouro Municipal,
que conta com 19

associados.

leão - Não adianta, o rei dos animais não tem

Jentcndo o choro alheio. Mos

ugir e bufar se alguém chegar
o. Dê uma desculpo agradável
m estouro cccorstc.Occndo
você até consiga estender

Virgem - Um dia conturbado não precisa terminar Esc
como o para um. virginiano do tipo
fatalist consegue enxergar além das

ue o caos' é necessário para
ntendido isso, você pode-se
a noite especial Raro celebrar
com você-sobe-quem ...

libra -Tcdo vezqué se coloco algo novo na balanço,
ça até retomar o equilibrio,
gica: se você está rnexidôo,

berbado, é porque coisas
nov o vida. Aproxime-se delas,
conheça-os de perto, aceite-as e estude os melhores
tátic8s1ptrr'd'üid6itotit& d ijerente.

possa quase o dia todo em

regente Plutão. Ei, colmo, sem
mistério no ar, talvez também N

velação. Pessoas perdidos em

os. Ou seja: você está em caso.

d.s.._habitat escorpiano, e apenas
B�&�os ostras. Você tirode letra.

As obras da miniusina

de leite, que integra o Caaf

(Centro de Apoio à

Agricultura ,Familiar)
rnrciaram em 2002 e

foram concluídas em

março do ano passado e

deverá entrar em operação
dia 24 de maio.Até agora
foram investidos R$ 250

mil.

l' Para a coordenadora

de turismo ru�al do estado

de Minas Gerais, Cléa

Venina Ruas Mendes

Guimarães esta visitação
foi uma experiência muito
interessante conhecer o

que Santa Catarina faz pela
área rural. "Tivemos a

oportunidade de conhecer

9S trabalhos dos pro
dutores e ações ln-

teressantes como as

sociativismo, organização e

participação do poder
público não como cen

tralizador mas chamando a

participação da comu

nidade para seus trabalhos
e proj etos", declara a

coordenadora que ficou
satisfeita com o avanço �m
que o Estado se encontra

na área da agricultura. A
visita faz parte da missão
técnica de Formação de

Agentes de Desenvol
vimento de Turismo R�ral
da Emater, através dó

,programa de capacitação
oferecido pelo Pronaf

(Programa Nacional de

Agricultura Familiar) do
Governo Federal.

(CElICE GIRARDI)

Sagitário - Perigo, perigo: o lua está de ponto
com Plutão e itório. Como onde há fumaça

uentes pra você. Idéias
as talvez venhom à tona

aqueles pensamentos
você vinho escondendo

mendação dos céus é que você um r

os da sua vida e posse o ele
a peno ficar correqondo

ócios e monitore suo

entos paro não

a conquistar. E muita

lavras, não deixe que
machuquem corações amigos. À noite, tome seu"

coldinho. Em boa companhia, cloro.
Cap
elefante e não costumam esquecer mágoas. A Peixes - A canoa virou? Pois é, você estava tõo

ncores podem envenená-lo, sabia? mágico que esqueceu de
'contaminar é uma atitude bem mturbilhãodesentimentos,

..

uestionomentos e outros

õo se angustiar tanto com

inspiração? Transforme-os
tura, fotografia, canção ...
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I CONTROLE - PESQUISA SEGUE EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA PROLIFERAÇÃO DESENFREADA DO INSETO

Segunda fase da pesquisa sobre
maruim deve terminar emjulho

]ARAGUÁ DO SUL -

Termina em julho a

segunda etapa da pesquisa
para identificar as causas da

infestação do Culicoides

paraensis, espécie do inseto
maruim mais encontrada

na microrregião.
A informação foi

anunciada pelo coordena

dor da pesquisa na micror
região, integrante da

Gerência de Agricultura de

J araguá do Sul, biólogo
Ulises Sebastian Sternheim.

Segundo ele, essa fase

consiste em identificar os

criadouros, as espécies e a

'sazonalidade dos insetos,
que são coletados todos os

dias através de armadilhas

de eclosão e luminosas,
além da coleta sobre

pessoa.
Os insetos são enviados

para análise no Instituto

Oswaldo Cruz, do Rio de

Janeiro, parceiro do

projeto. "Com os dados

dos criadouros será

passiveI buscar alguma
técnica de controle", diz.

Sternheim prefere não

Biólogo Ulises Sternheim mostra insetos coletados nas armadilhas
CésarJunkes

apontar soluções antes do

resultado final da pesquisa,
mas três medidas estão

sendõ levantadas como

alterna�vas para resolver o
problema de infestação do

maruim. A primeira hipó-

tese, considerada a ideal,
seria a mudança no manejo
da banana, pois a pesquisa
comprovou a ligação direta

entre o inseto e a bana

nicultura. A segunda al

ternativa seria o uso de

inseticidas biológicos Cl?ac
téria) e uma última opção
seria a utilização de insetici
da químico. "A escolha

depende de como os dados

.se apresentarem", salienta,
(CAROLINA TOMASElLl)

Unerj e Furb ampliam opções para formação emmúsica
]ARAGUÁ DO SUL - Em

convênio com a Uni

versidade Regional de

Blumenau, o Centro Uni

versitário de Jaraguá do Sul
- Unerj, está possibilitando
aos interessados a opção
em formação superior em
artes com licenciatura em

música,

A proposta é formar o
educador na área demúsica

para atuar no ensino formal

e em outros espaços cultu

rars, desenvolvendoII

II

I
II

I

atividades como docente,
cantor, na execução de

instrumentos musicais e na

regência de conjuntos,
orquestras e corais, Com 40

vagas, o curso terá oito

semestres de duração, em
horário especial. T�das as

quintas e sextas-feiras em

horário noturno e aos

sábados, pelamanhã e tarde.
História da música e

práticas em instrumentos e

vocal serão ensinados
durante todo o curso, Os

participantes aprenderão
detalhadamente sobre

Produção de texto; Arte e

cultura Popular Brasileira;
Teoria da Arte; Teoria e

Percepção; História da

Música; Instrumento 'de

Teclado Complementar;
Educação Vocal; Infor
mática aplicada à música;
Instrumentos; Pesquisa em
Educação; Arte na Edu

cação; Curriculo e Didática;
Gêneros e Formas Musi

cais; Psicologia na Educa-

ção; Humanidade, Educa
ção e Cidadania; Projetos
de Pesquisa em Artes;
Politicas Públicas, História
e Legislação Educacional;·
Metodologia do Ensino da

Música; História daMúsica;
Prática Musical; Canto
Coral; Prática de Estágio,
Harmonia e Regência. As
provas acontecem no' dia
27 de junho, das 8h às 12h

e das 14 às 18 horas. Mais

informações pelq telefone

(47) 275-8200.

�VIAÇA�CANARINHOw:. "WW"'_'"_..-

QUINTA-FEIRA, 13 de maio de 200
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Uma Transportadora de Vidas.

]ARAGUÁ DO SUL - Há

três anos em Jaraguá do

Sul o Hotel Parthenon está

inaugurando seu novo

restaurante: Deutsches

.f-Iaus Restaurant. A pro

posta é relacionar pratos da
comida tipica alemã com

pratos 'já co�hecidos a

cozinha internacionaL Para

isso foi contratado o chef

alemão Harold Hornof, 42
anos, que está em Jaraguá
do Sul há cinco anos.

Hornof é formado

pela Escola Profissional de
Giessen, em Frankfurt,
Alemanha e trabalha como

Chef desde os 15 anos:
"Estou fazendo muitas

pesquisas, principalmente
para trazer também pratos
da cozinha alemã con

temporânea", explica
Hornof. O restaurante está

aberto ao público para

Chef alemão Hornof é responsável pelo Deutsches Ham

Restaurante é nova opção
em cozinha -típica alemã

almoço e jantar, com cinco

sugestões de pratos exe

cutivos e típico alemão

com preços que variam a

R$ 15,00 por pessoa
"Pretendemos abrir

também noites temáticas,
como bufê de sopas,
fondue", cornpl emenn
Simone Rassele, gerente do

Hotel.

Com uma semana de

atendimento ao público o

restaurante tem entre OI

pratos mais pedidos o

"Linguado a Belle

Muniere", "Frango a Ia

Chef" e o "Filé Mingnon
Auf Alie Art". Ores'

taurante também oferece

café da manhã aberto ao

público, como mais uma

opção para quem precisa
estar cedo no centro de

Jaraguá do SuL

(MÁRCIA BENTO)

H
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imóveis

Há quem diga que os automóveis Mercedes Benz são
para motoristas mais velhos, que buscam sobretudo um
carro com dirigibilidade tranqüila e muito conforto.
Quem busca uma peruada marca, então, vem à cabeça
a idéia de um motorista com família numerosa que
busca um carro não apenas grande, mas deliciosamente
bonito e luxuoso.
Agora, quando se fala da E320 Touring, �a verdade
faltam adjetivos para explicar como exatamente esse

carro trata seus ocupantes. A começar, o que mais ,

chama a atenção é a harmonia das formas. Ela é

grande, com 4,8 metros de comprimento, maior que o

modelo anterior, mas, devido ao excelente resultado
estilístico, ela até parececompacta, Na traseira, o teto
que desce em forma de arco suaviza as formas e

contribui para torná-la mais esportiva. Você mesmo

�.e conferir a sua beleza pelas fotos que ilustram esta

pagina.

Vidão a bordo
Uma vez instalado, omotorita, ao dar uma breve
olhada ao redor percebe que não está decididamente,
num carro luxuoso qualquer. Além dos excelentes
mat ..

,

enaís empregados na construção, percebe-se o
pnmor na montagem e na preocupação com a

ergonomia. No volante, por exemplo, encontra-se '

grande quantidade de funções que podem ser operadas
ao leve toque dos dedos. Os comandos, apesar de toda

�modernidade a bordo, são intuitivos e fáceis de usar.

Computador de bordo ajuda um bocado e informa
quase tudo q

.. '.

b
. ue se possa unagmar, enquanto o motonsta

usca a melhor posição de dirigir com as várias

telgulagens de volante e banco. Os bancos dianteiros
aiás opcí _L .,

d
' OondUuente podem Vir equipados com bolsas

de ar que se adaptam aos contornos do corpo e variam
eta uh

'

lhma o ao se fazer uma curva para sustentar
me ar d .o peso os passageiros, Mas mesmo os

passa,geiros do banco traseiro contam commuitas
mordom.ias que vão além do enorme espaço interno

)

veículos diversos

que possiilita bastante liberdade de movimentos. Eles também são

agraciados, só para mencionar, com o sistema de ar condicionado

independente, que atua nos quatro quadrantes do veiculo, o que possibilita
encontrar a temperatura desejada.
Segura de si
Tendo segurança como ítem de série, a perua vem de fábrica com nada
menos que oito air bags, freios eletroidráulicos e ABS, controle de tração e

ainda o programa de estabilidade ESp, entre outros. Como opcional, dispõe
de faróis de xenônio, que iluminam como luz do dia e ofuscam menos, além
do sistema que faz com que os faróis acompanhem o movimento de direção
das rodas.
E, como estamos falando de um carro nascido para atender as famílias, as
malas também ganharam atenção extra. É que no porta-malas há uma

plataforma elétrica que desliza para dentro e fora do carro, auxiliando na

carga e descarga. Um mimo!

Quando se pensa num carro com tamanho corpanzil e quantidade de

acessórios, há de se cetíficar que o

propulsor será proporcional, com o papel
extra de proporcionar esportividade ao

modelo. Para isso, o E320 foi equipado
commotor 3.2 que gera 224év de
potência, levando-a a velocidade máxima
de 231 km./h, com consumo médio de 6,7
kmil na cidade e de 9,7 km;1 em estrada.
Mais econômica e menos poluidora,
portanto.
Disponível em duas versões de
acabamento - Avantgarde e Elegance -,

com preços que partem dos U$ 97 mil,
com chance de chegar até os U$ 125 mil,
se equipada com o motor V8 5.0.

Por Darlon A,nacleto/Cromoart
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CLASSl2 CORREIO DO POVO

, A.

AUIOMECANICA
DA BARRA LIDA.

370-3113
(

Atendemos linha geral:

®�.IJDIJIJ
,

. I

lIedea���'
(047) 376-0251
RuaÂngelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro- Jaraguá do Sul- SC

•
.

.

.

(47) 376-1772/ 273-1001

Au__ C.....r LTDA
CAM.NHON......

Rua: Ângelo Rubini, 780· Barra do RioCerro· Jaraguá doSul· SC
VOLKSWAGEM Corsa Wind Azul G 1ffi5

Parati fun Grafite G 2001 Chevette DL Prata G - 1992

GolG11I Branco G zxo RENAULT

Saveiro marrom G 1900 Clio RT vermelho G 2001

Fusca 1600 Azul G 1981 PICK-UP

Fuscal300 Bege G 1900 Mitsubishi Pagero Preta O)D 2001

FIAT Blaser DLX Branca D 1999

Palio Fire EX cf ar Branco G XX)2 Blazer DLX exec. 6cc verde meto G 1900

Tipo 1.61E Cinza G 1.995 Kombi Branca ® G 1997

Uno Mille eletronic Cinza G 1993 Pajero 4x4 Preta D 1ffi5

Uno CS Vermelho A' 1986 F-l000 est. turbo Vermelho D 1994

FORD D-20 gabinada 4p compl. Azul D 1993

Resta Branco G 1ffi5 0-20 gabinada 4p compl. Branca D 1990

Escort GL Preto G 1991 F-l000 gabinada Cinza D 1985

GM D 1992

Vectra GLS

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

99 &10 C. dupla 98
99 Blazer 2.2 97
99 Blazer 2.2 96
99 Ranger 2.3 98
01 &10 2.2 96
99 Courier 1.3 00
97 Saveiro 1.6 99
95- Saveiro 1.6 90
93 Fiorino 1.5 96
97 Golf 1.6 02
91 Renaul Clio 1.0 02
98 Vectra 2.0

'

97
97 Vectra 2.0 95
98 Corsa 1.0 98
98 Corsa 1.0 95

QUINTA-FEIRA, 13 de maio de 2ü(

Fone: (47)
370-8622

GM

Vectra GLs compl. 97

Corsa 4p c/opc. + ar 01

Corsa 2p,. opc. + pers. + rodas 97

fvtopza $L T.S EFI 2p, bésco 92

.VW

Gol G/II '1,6v, .4p, c/ opc. 00

Gal CL 1.6 MI. c/ trio 97

Gol 1.0 + rodas 94

Gol CL 1.6 91

Gol 1.6 álcool. 85

Gol cu 1.6 96

Parati S 1.6 84

Fusca 80

FIAT
..

97Palio Weeki:md - ÇI[
Palio ED 97

\
97TipoMPI 1.6 omp: + rodas

Uno Mil/e 93

'FORD

Ranger XLT 4p, compl. + GNV99
t=;esta 4p, c/ opc., a.c, 00

Ka 99

Versailles 1.8 96

Verona 1,8 LX 94

Escot1 GL 1.8 trio + dh+ rodas94
. " , .

Escorl GL 1,6 álcool 87

Escort XR3 86

Classe A

Palo classic

Uno Mille

Corsa Sedam

Goll.0

Goll.0

Goll.0

Goll.6

Goll.0

Uno Mille

Uno Mille

Escort SW

Tempra SX

Parati 1.0

Audi A3

MOTO-,
CG Titari KS
CG Titan KS

BizES

01

02
01

I,,'
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veículos
CHEVETTE - vende-se, 89,
preto, cj película e aro 14. R$
5.200,00. Aceito troca por
moto. Tr.: 9955-4945.

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

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

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

9363.
IPANEMA - vende-se, SI, 92,
prata, gasolina, a.q., manual,
rodas. R$ 7.000,00. Tr.: 275-
6354.CHEVETTE - troca-se, 87, por

motodetrilha. 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.

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

CLASSIMajs
se troca por carro de menor

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

OMEGA - vende-se, 94, CO,
gasolina, GNV, bordô. R$
15.500,00. Aceita-se carro de
menor valor. Tr.: 273-0687.

OPALA - vende-se, diplomata,
86, compl., em ótimo estado. R$
5.000,00. Tr.: 371-3184 de
manhã.

S-10 .:... vende-se, 98, de Luxe,
4.3, GNV. R$ 31.000,00. Tr.:
9962-3664.

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

9979-3308.

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

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

VECTRA - vende-se, CD, 98,
compl. Tr.: 275-1675 ou '9979-
3308.

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

KADETT - vende-se, 98, GLS,
compl. R$ 12.000,00. Tr.: '

9953-9966.

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

OMEGA - vende-se, 94, CO,
compl. -teto, vermelho. Aceita-

AORINO - vende-se ou troca-se,
furgão 1.5, 95. n.. 276-0397
após 19hs.

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

Consórcio

UNIAO
371-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul
www.uniaocat.com.br

-----]1 _

t1
Pf:UGEOT

60 meses

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

73 meses

R$ 10.536,00-···· R$ 171,75
R$ 12.002,00-···· R$ 195,64
R$ 12.528,00····· R$ 204,22
RSI3.112,OO····· R$ 213,74
R$ 13.896,00-···· R$ 226,52

QDlJil

79 rrre ses

R$ 17.775,00····· R$ 267,75 ,

R$ 20.880,00-···· R$ 314,52
RS 25.990,00-···· R$ 391,49
RS 30.582;00-···· R$ 460,66
R$ 35.828,00····· R$ 539,68
R$ 39.637,00-···· R$ 597,06
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Shadow VT 600 2001Preta
,

�OTOS

- 1

XLR 125 Branca

�'�1�;·j'l';Mft.r0m,,'"í!'X-f;!'pi'%-;F";·';<-"
�!;t.!llliR1OOlHt�!!:"Il1&IiiI"" .il1�;;e
Titan KS Vermelha 2003

Titan KS Azul

Titan KS

�_,..!:M ,

Titan ES Prata

ye'.1l

(371-1970) Titan 125 Vermelha

Titan 125 Cinza

Compra Vende
Troca - Financia

Motos acima de 1998 -

financ. em até 30x 51 entrada

Titan 125 Cinza

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

Verde 2003

�mmm�m·�m··��I,IIIIIIII..
iiiIWiiat.mji..,t""�iI
Escort L I áJc. Cinza 1994

azul meto R$ 7.000,00. Tr.:
273-0944 após 19hs.

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

.

PALIO - vende-se, fire, 02,
compl., 4p. R$ 4.500,00 entro

+ saldo em 32 x R$ 670,00.
Tr.: 376-1772

SPÁZIO - vende-se, 86, álcool.
R$ 1.600,00. Tr.: 370-3287 cj
Andréia.

TEMPRA-vende·se, HLX, 97,
16v, compl., GNV, branco. R$
13.500,00. Tr.: 370-0122 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 cj 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.

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

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

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

ESCORT -vende-se, hobby, 94,

Aqui os seus sonbos
.

'

não ficam no papeL.
60 meses

C 100 Biz KS··-··· R$ 87,56
Crypton C 100···· R$ 88,25
C 100 Biz ES·_·_·· R$ 99,48
YBR 125 K········· R$ 95,70
CG 150 KS········ R$ 107,14
C 100 Biz + R$ 106,72
XTZ 125 K·_······ R$ 123,26
NXR 125 KS······ R$ 125,91
NXR 150 ESD····· R$ 157,29
Twister 250-···-·· R$ 175,91
Tornado 250-···· R$ 192,61

5739 falar cj Nelson.

ESCORT - vende-se ou troca-se,
XR3, cj opc., 86 + 1 biz 01 + 12

parco ou troca-se por Escort acima
de 88 a álcool ou gol do mesmo

ano. R$ 164,00. Tr.: 9953-3061

EseORT - vende-se, modelo

europeu, compl., prata, 93, a

álcool. R$ 7.300,00. Aceito
moto. Tr.: 9135-9698 ou 370-

SOM
compra - vende - troca

financia - novos e usados
Revendedora exclusiva da região �

de Reboques Pirâmides '

::, .. ,

'Esc:ort XR3' Amarelo
Gol' branco
:�onza Classic ..'

.

azul
Santana Quantum CL d,h. vermelha.
o.palá Comodoro' compl. : verde meto
Escort Hobby 1.6" branco
l,Irío . .

. .

br.anco
. Escoi-t Ghia· verde'
;Gol 1.8.\· . ,,' . prata
'i<ort.bi stand , branca
Ü"ô:)�ille .' .. branco
Fórd'Stratu5 preto ..

. Fprél' LaÍldal em cour azul
Gol MI 1;6" azul
·Santana Quantum azul
Del,Rey GL verdE!
Escort L 89 azul
Omega Suprema GLS 2.0 compl. top de linha 93 azul
F-l000 c.dupla, MWM, compl., 94 cinza
Gol CL MI 1.6, a.c., d.h, O O branco
Moto Titan ES ·99 verde
Pampa

>

'branca
Del Rey GL 1.8 . cinza
Omega Suprema GL vermelho.
.Parati, q.:

.

preto
Verona' : '. azul'
çhevette! ,.lu"!

'

�rmelho .

'

..
' '.

L"20� G���_c�uro; r� a
.

D' .' R$ 37.500;�O ".
Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref..Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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RODA - vende-se, jogo de.
15 de porsche. R$ 800,(
Serve para carros fiai
wolkswagem. Tr.: 9101-4
cl Ruy.

baú, cl frete + telefone. Tr.:
9965-8875.

AUDI- vende-se, A3, preto, 99,
completo. R$ 36.000,00. Tr.:
376-1772Truppé] Car

VEíCULOS MUlTIMARCAS

Fone: 275 ...1183

CLASSE A - vende-se, da

Mercedes, 160, ano 99, em

ótimo estado. Tr.: 9101-4214

cl Ruy.

CAPOTA - vende-se, de fibra,
pI pick-up corsa. Valor a

combinar. 'Tr.: 9101-4214 cl
Ruy.

SOM - vende-se, aparelho
cd, Pioneer, cl MP3, m
4650, cl controle, novo
caixa. R$ 585,00. Tr: 31
2206 ou 9111-9968
Alexsandro.

BIZ - vende-se, 02, vermelha,
cl 12.000km. R$ 3.600,OÓ fi
vista ou R$ 1.200,00 entro +

17x R$ 189,63. Tr.: 370-
7863.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de
som, t.e. 5p, trava pI crianças,
'rodas de liga leve. R$
21.000,00. Tr: 370-8928.

\

CAPOTA - vende-se, de fibra,
branca, p/ courier. Tr.: 372-

2900.
SOM - vende-se, pj cal
Kenwood, cl Control
destacável, módulo nacaixi
2 sub de 10. R$ 500,00 I
370-8384 após 18hs.

CONSÓRCIO - vende-se, de

moto biz cl aprtida, cl 13

parcelas pagas. Assumir 47

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

6050.

BIZ - vende-se, 03, preta, cl
partida elétr. R$ 4.000,00. Tr.:
9994-0298.CHEROKEE - vende-se, 97, v8,

4 pneus novos. R$ 36.000,OÓ.
Tr: 9962-3664. CBX 150 - vende-se, 93. R$

2.600,00. Tr.: 371-7542. SOM - vende-se, módulo
1600w cl 4 canais, cj tal
acrílico, semi-novo. R$ 350,�
Tr.: 8802-3150 cj Eduardo.

l-200 - vende-se, cabine

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

PNEUS - compra-se pI Jeep,
fronteira. Tr.: 9103·0077.CBX 750 �OUR - vende-se, cl

49.000km originais. Tr.: 276-
0333 cl Almir. RODAS - vende-se, TSW, aro

16" modelo VX1, furação
4xl00, com pneu Pirelli P7000
195x45. Tratar: 372-3235 cl
Gláucia.

.

9962-3664.
SOM - vende-se, CD Pio�
MP3, modo 4650 cj contlo
semi-novo. R$ 650,00.11
8802-3150 cl Eduardo.

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

GOlF - vende-se, 01, compl. -

ar. R$ 26.500,00. Tr.: 9102-
0089.

PAJERO - vende-se, 97, diesel,
compl., bancos de couro, 4x4.

R$ 55.000,00. Aceito Audi A3
na troca. Tr.: (47) 644-5287.

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

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

KOMBI - vende-se, 91, bege,
cl baú, modo Elma Chips. R$
8.000,00. Tr.: 370-0446 ou

9142-2075.

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

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

KA - vende-se, 98, cinza met.,
cl opc. Tr.: 379-1531 cl
Etevilna ou 9905-4824 cl
Carla.

PAJERO - vende-se, 95, 4x4,
compl. R$ 39.000,00. Tr.: 376-
1772.

CH TlijiAN - vende-se, 02, cl
partida elétr. R$ 4.000,00. Tr.:
374-1039 cl Kleber.
��.------------------

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

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

após 18hs. diversosRURAl-vende:se: 74, GNV. Tr.:
9962-9363.

lANDAU - vende-se, 80. R$
s.ooo.oo. Tr.: 371-6968. PARATI ...:,. vende-se, 85. R$

3.000,00. Tr.: 371-7244 ou

9963-6420. TRAFFIC - vende-se, da

Renault, 98, gasolina e GNV.
Entr. + finan. Tr.: 276-1119 ou

371-0338.

o ou 320 litros. Tr.: 276·02�APARELHO DE FISIOTERAPIA

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

bastão, botão de freqüência e

potência. R$ 300,00. Tr.: 371-
4284

RANGER - vende-se, 00, cabo

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

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

BICICLETA - vende-se, infin1

aro 12, vermelha , em ótl
estado. R$39,00. Tr.: 311

0304 ou 373-4386.

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

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

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

RANGER - vende-se ou troca-se,
Xl, CD, 01, compl. R$
35.000,00. Tr.: 644-3017.

BINÓCULOS - vende·,!
aumenta até 5x, cj boi,

protetora. R$ 50,00. Tr.: 31

1410 cl Viviane.

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

TITAN - vende-se, 04, O km,
preta. R$ 5.200,00. Tr.: 379-
1531 cl Etevilna ou '9905-
4824 cl Carla.

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

1113 - compra-se, de'

preferência financiado. Tr:'372-
0108.

AR CONDICIONADO - vende-se,
7500btus, quente e frio,
Consul, seminovo. R$ 500,00.
Tr.: 370-0932.

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

8803-1561 cl Paulo.
CACHORRO - vende-se, li

casal de Chow Chow, serro

adolescentes, cor carame�
com pedigree e garanti
carteira de saúde em dia.

800,00. Tr: 370-85630
9103-3580.

1113 - vende-se, truque,
turbinado, graneleiro, 69,
mecânica 83, motor na garantia
e mecânica. R$ 25.000,00. Tr.:

.

392-3086.

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

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

BARCO-vende-se, de 5mts, de
compensado naval. R$ 350,00.
Tr.: 275'1830 ou 371-9860 cl
Roger.XT 225 - vende-se, 02,

dourada. R$ 7.000,00. Tr.:
9132-5906.

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

CACHORRO - compra-se filho�VW 7.95 - vende-se, 88, cl BETONEIRA-compra-se, de 25

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

INJECAR AUTO CENTER
A. CASA DO CARBURADOR

FUSCA - vende-se, 74,1.500,
roda larga. Tr.: 370-9842 cl
luis Carlos de manhã.

.

GOL - vende-se, Special,
branco, 01, 5 pneus novos,

isofilm, metade do IPVA 04

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

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

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. Fone: (47) 371-3898
GOL - vende-se, 96, 1.6, CU.
R$ 10.000,00. Tr.: 370-9005. "&", e�C444� 46�" f4 24-15

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 • Baependi - Jaraguá do Sul'· S�
........•......•.............................................................................•..........•............•••...•........•...............•...•.....

GOlF - vende-se, 01, único
dono, 48.000km originais. R$
32.000,00. Aceita-se troca. Tr.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de Boxer, Pastor ou Rotweiller.

Pago até R$ 50,00. Tr.: 372-

3992.

CACHORRO - vende-se, filhotes

de labrador. Tr.: 376-2244 ou

370·2131.

CACHORRO - vende-se, basset.

Tr.: 373-3787 cl Noeli.

CACHORRO - vende-se, casal

nº 1 de �intcher. Tr.: 373-

3787.

CAMERA FOTOGRÁFICA -

vende-se, Kanon EOS 1.000 cf
lenta, marca vivitar, macro 100

mílimitros. R$ 500,00. Tr.: 370-

6787 ou 9909-5215 cf Paulo
Roberto.

CARRETINHA BARRACA -

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

CARRINHO-vende-se ou aluga
se, carrinho de cachorro

quente. Tr.: 9117-2447 cf
Marcos.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
seminovo, Borlgoto e andador.

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

CELULAR - vende-se, Motorolla
C210, pré-pago, cf nota fiscal

TleM.
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 para

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

Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.
.

QUALIDADE E EXCELÊNCIA EM.SERVIÇOS DE CALHAS E FUNIlARIA INDL É COM A UCNO CALHAS

Ruo Felipe Schimidt, 279 • Cenlrc • Joroguá do Sul- SC· Fones: 370·6448. ·2]5·0448 • Fox: 371·9351

Tratar:
e acessórios, 3 meses de uso.

R$ 150,00. Tr.: 9142-2108 Ou
371�0495 cf Valdecir.

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

CELULAR - vende se, R$
300,00. Tr.: (49) 24�712 cf
João.

CELULAR - vende-se, �O,
motorolla, pré-pago. R$
350,00. Tr.: 9987-1004.

CELULAR vende-se,
motorolla, modo T 7201, GSM,
cf visar colorido e câmera

373-4997
COLEÇÃO - vende-se; de cartão
telefônico e de canetas

promocionais. Tr.: 373-5018.

COMPUTADOR-vende-se, AMD
K62, 500mhz, HÓ 20gb,
memória ram 64mb, monitor de
14'. R$ 900,00. Tr.: 376-0081
cf Emerson,

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 cf 26
presto Pagas. Tr.: 9102-5529.

CORREIO DO POVO 5

fotográfica. R$ 650,00. Tr.:
8802-3150.

CELULAR vende-se,
rnotorolla, V8 160, cf nota

. fiscal, na caixa. R$ 150,00. Tr.:
9123.-6549 ou 371-6708.

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

COLEÇÃO - vende-se, cf
1200 cartões, sendo 60

importados. Aceita-se troca

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

9107-4525
CONTRA-BAIXO - vende-se

Golden, cor madeira, com case

e, alça. Tratar: 370-1801

DOAÇÃO - aceita-se, de roupas
pf menino, a partir de 2 meses.

Tr.: 370-5576.

DOAÇÃO - aceita se, dc ;::Ó"c:�.

Tr.: 9104-2128.

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

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

Mais Qualidade

r

•

IC
Oferta --------

Venda de Equipamentos para informática

Assistência Técnica Especializada.
Manutenção Preventiva, Limpeza, Consertos, Instalações de Sistemas

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

"Um click em sua vida pessoal e profissional"

• Computadores
i5ompletos
�""'-"-"."."_ .....,_.�"."�"._ ..... �" ...... "_ .. " .•..

SuprimentosAssistência Técnica
Especializada'

�.NOTRA TÉCNICA - (Jaraguá do Sul)
E:RNA - R$ 20,00

�E:RNAS - R$ 20,00 + ./0t;" :'1o:t:::::::�o:amento " I' u· IR$ 0,50 o km rodado

Periféricos
CDRom

gravador e
leitor de OVD

•
Tintas Originais e

Recargas todas as marcas de Impressora

Informatização
de, comércio e

indústrias: Sistemas,
Aplicativos comer
ciais, Impressoras
Matriciais pi emissão
de N.F., impressora pI
emissão Cupom Fiscal,
todos os controles

MICRO a partir de:
.

R$ 1.550,00
Financiamos em 6 / 9 /
12 / 15 I 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 IS"

AOC, drive disquete 1.44, teclado,
mouse, gabinete atx 30Ow, caixas de
som amplificada. 180w, placa de som

e rede integrada

NEGOCIAMOS
QUALQUEROFERTA
ANUNCIADA PELA
CONCORRÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FREIO É FUNDAMENTAL
PARA SUA SEGURANÇA

Assistência autorizada

dA
Freios
ri,L�
�

(47) 276-3429
9975-5659

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kra�, Bobina de

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

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

e embalagens em geral

Rua: Exp, Gumercindo da Silva, 616 -

Centro - Jaraquá do Sul - se

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

ESTEIRA - vende-se, elétrica

Corpore Fittness H-l00, nova,

el manual e nota fiscal. R$
500,00. Tr.: 371-0508 ou 372-

0902 ou 911�-0666 el
Danielle.

.

FAÇA SEU TESTE
DE FLUíDO DE FREIO

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

FILMADORA - vende-se, JBC,
eompl. el controle e 18x de

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

k i k ar@ n et uno. C O m. b r

Rua exp, Antônio Carlos Ferreira, 865
Jaragúá do Sul - Santa Catarina

FREEZER - troca-se, ,320Its,
vertical, semi-novo, por uma

esteira. Tr.: 371-5295.

TELEFONIA
(Instalação fi Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos

.

Espera telefônica personalizada.
, Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

tetetoni« e segurança

Fone: 371-7007 REDES DE. INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para' telefonia,
redes de, informática, .segurança

eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e CoJor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio

Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Klt Monitor 6" + Câmeta (CFTV)Klt Portão Eletrônico + Intedone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VVQtorantim I Finanças

01
00

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 O

amarelo D

azul D

vermelho D

bordô G

cinza G

verde G

cinza G

branca G

Slazer 2.2 compl.
S-10

Hesta
Corsa Pick-up 1.6
F-4000

MS 608 carroceria

M8 1513 caçamba
MS 1113 truck

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

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se
CHEVROlET

'

J
CORSA WIND
IPANEMA Sl/E
ASTRA GlS
MONZA Gl, C/ TRIO +DH
OMEGA CD COMPl.

PRETO 1997
AZUL 1995
CINZA 1995
AZUL 1994
VERMELHO 1993'

FIAT
UNO MillE
PALIO SX 4P.
PALIO WEEKEND
UNO SX

BRANCO 1991
BRANCO 2003
PRATA 1999
V�RMElHO 2000

PRATA 2000
CINZA 1994
VERMELHO 1994

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

VOlK$WAGEM
pala SEDAN
Gal GII116V
GOL 1000 4P BV
SAVEIRO CLI 1.8
GOL LO

PRETO
CINZA
PRATA
PRATA
BRANCO

2003
2000
2000
1997
1994

RENAUlT
CLlO COMPl., 1.0, 16"
CLlO

GRAFITE

BEGE.
2001
OKM

Vinho

Preto
Cinza
Azul
Branco
Cinza
Azul

Bordô
Cinza

Branco
Prata
Branco

Azul

Bordô

Prata

R$ 9.500,00
R$ 9:500,00
R$ 6.500,00
R$ 8.500,00
R$12.800,00

R$11.800,Og
R$ 7.000,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 6.000,00
R$14.000,00
R$11.500,00
R$15.000,00
R$ 5.500,00
R$ 8.800,00
R$ 8.000,00
R$ 7.50p,00 '

FORD

Tempra
Uno2pFire
Pali04p
Pampa1.8
Escort 1.6

KadettGS
Chevette

CorsaWagon
Corsa2p
Corsa 4p a.c.

Gol speclal
Logus

Branco
Branco
Prata
Cinza
Prata
Prata

2003

20.03
2002

20.0.2

200.1

'20.01

R$,24.5C6,cc
R$ 26.60.0.,0.0.
R$ 15.50.0.,0.0.
R$ 23.0.0.0.,0.0
R$ 24.50.0.,0.0.
R$ 17.80.0.,0.0.
R$ 23.50.0.,0.0.
R$ 18.30.0,00.
R$ 17.500,00
R$ 15.50.0.,0.0
R$ 10..80.0.,0.0.

.

R$ 9.30.0.,0.0.
R$ 29.50.0.,0.0.
R$ 9.500.,00.
R$ 9.50.0.,00.

Goll.C Power compl, 4p
Santana
Ka GL
Corsa Sedam MFI LO.
cuo RN 1.6 16v Sedam

cno RN 1.0..
Brava SX

Clio RN 1.0

Gol 16v cf d.h.
Escort SW a.c., d.h.

Fiesta

Uno ELX 4p
Mercedes C180
Goll.0i

Corsa

Vermelho 20.0.1
Marrom 20.0.0.
Azul 200.0.

Vermelho 1998

Cinza 1997
.Bordõ 1996
Cinza 1995

Bege 1995

Bordô 1995

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

Corsa sedan 1.0, ve.te.vaq.dt

03

01

99

98

98

97

96

93

93

cinza

cinza

cinza
prata
prata
prata

Pálio Weekend compl, azul

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

�

Sundown Palio preta

Palio Weekend 1.5 compl. -d.h.
Tipo 1.6, 4p com pio

\ 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
S-10 compl.
Corsa wagon 1.6
Corsa 4p 1.6 l.t., d.t., a.q., t.e.

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

vw

preto
preto
azul

cinza met

Courier 1.3 básico azul-

GM

01
93

98
99
01
00
99
00
01
99
98
00

,01
95
98
04
03

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

Kombi furgão

Tempra IE 8v, cornpl.

Pampa L 1.6

vermelho

branca

preto

branca

FORD

branco
branco
branco
cinza met
azul met
marromrrtt
prata
preto
branca
prata
prata

373-0806
373-1881

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

dourado
branco
verde musgo
verde
bordô
cinza me!.
branco
cinza mel
azul
amarela
marrommet

prata me\.
bordô
cinza me\.
'branco
branco
vermelha
verde

Astra GL compl.
CorsaWind 4p
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Vectra GL cornpl.
Goll.C8v4p
Clio RN compl.-v.e.
Corsa 1.0.

GolfGTI2p
Goll.C 16v cornpl.
CorsaSedam

Fiesta 4p cf som
ScenicRXE

Peugeot 206 cl ar
Escort SW GLX

99

prata 0.1

� prata 99

prata 97

branco 99

vermelho .00.

vermelho '95
vermelho 95

prata 00.

verde 03

Azul . 0.3

Vermelho CC
.

Prata 0.1

Azul 97

Branco 0.2

Vermelho

Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina,
Fusca 130.0.
Chevette DL 1.6 G

Goll.6, gasolina
Ka compl. LO.
Escort Europeu 1.6 G
Santana cornpl. 2.0. G
Uno, 1.5, IE, álc.
Resta 4pG
Saveiro 1.6 G
Saveiro MI 1.6 cf a.c,
Escort GL A
Parati 1.8 G

Voyage 1.6 A

Marajó A
Corcel Ii A
Courier
cuo 1.0.

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

Fusca 1300

Gol1.32p
ApoloGLS2p
Voy�geLS2p
UnoCS 1.32p

.

Premio 1.0 2p
Ranger2.8 CD
Verona LX 1.8 4p
COISa 1.04p
BlaserDLX2.24p
Yamaha125K

Cinza

Azul

Verde

Bege
Cinza

Cinza

Cinza

Branca

Cinza
Branca

Verde

1981
1983

·1992
1983

1991

1987

2002

1994
2001
1996
2001
2001
1995
1993

grafite 1.8 cómpl.
cinza a.q .. d.t., t.e., Alarme

cinza d.h., GNV

branco Plus,4p

grafite EX, 4p, cl opc.

R$ 34.000,00

R$14.500,00

R$18.500,OO

R$ 17 .000,00

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

G

G
G

A

G

G

ti
G

G

G�V

FIAT

FORD

GM

MOTOS G

Meriva

Fiesta

03

01.

.

Honda Cl 00 Biz Preta G

IMPORTADO MercedesC'2804p Preb. G

BMW3251A4p Cinza G

Barraca pi camping completa

Corsa Sedam 01

GolG1I1

Uno

01 _,

00

Av. Pref. Walpemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguâ do

Chevette + rodas 87 brancO

Corsa Hatch 00

Palio 99

Palio. 97

Escort Euro 96

Omega 93

Escorl Euro 93

0-20 92

Voyage 91

preto
azul

I

'<> azul

azul

azul

4p,c/opc.

weekend, 16v, compl.

4p, EQX, trio

GL, 1.8, a.c.

GLS, cornpl., GNV.

Tempra compl. Único dono 97 prata

cinza 1.6. álcool

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

Logus 94 verde

Com Ta-se carro 1.0 acima do ano 95

Escort Guarujá compl. 92 cinza

LD veíeulos 373-4,047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT UnoELX4p Cinza 94 R$ 8.600,00
Fiorino Furgão 1.5 Branco 98 R$10.800,00
Uno1.3S Branco 91 R$ 5.900,00
UnoMiille Cinza 92 R$ 5.900,00
PrêmióCS Branco 86 R$ 3.200,00

FORD F-1000F Prata 87 ., R$17.900,00 -

Pamp.1.6 Prata 95 R$ 8.900,00 .

EscortGLX Vermelho' 96 R$10.300,00
Fiesta 1.02p Prata 97 R$ 9.600,00
Verona 1.6 LX Prata 91 R$ 6.500,00

GM COlSaWind' Bordô 96 R$ 9.600,00 li
KadettGL Bordô 94 R$ 7.900,00
KadettSL

- .

Azul 91 R$ 6.500,00
IpanemaSLE Bege 91 .R$ 6.900,00
Chevette 1.6 DL Prelo 91 R$ 5.900,00
Opala Diplomata Preto 88 R$ 2.900,00

VW Voyage CL 1.6 Branco 91 R$ 6.600,00
Voyage GL 1.6 Bordô 89 R$ 5.500,00
VoyageGL 1.6 Prata 88 R$ 5.300,00
GolGL Prata 92

'

R$ 7.200.00
GolCL Branco 91 R$ 6.800,00
GolCL 1.6 Prata 88 R$ 5.500,00
LogusGL 1.8 Bordô 94 R$ 8.500,00
Fusca Verde 75 R$ 950,00

UnQ 4p 96 bordo

Gal MI 97 prata

Uno ELX 4p 94 brancO

vermelhO94Escort Hobby

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516

u��t���tq�����������;�l��?��!:�t,�!�í��:;I������:8
01f2.0 pompl. Cinza 98

orino Furgão :L 5 Branca 97

"'l oto titan 125 97

ampa Vermelha 94

I iluxSw4, diesel Cinza 93
"'l

1000diesel Cinza 92leI.
OI!!.

aminhão 7110turbinado cl baú Amarelo 89

onza, álcool Verde 86

1000 Amarela 86

scort Prata 86

aara Verde 99

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

L·200 4x4 a.c., cornpl., diesel
Biz

. R$ 39.800,00

a partir de R$ 3.500,00

R$ 12.000,00

R$ 55.600,00

R$ 4.200,00

R$ 10.000,00

R$ 43.000,00
R$ 6.500,00

R$ 6.500,00

R$ 16.500,00

00/01/02
Palio v.e., te. 98

P�ero 2.8 GLSB compl. 98
CBX 200 'Strada 98
Palio ED .c. 97

Pajero cornpl. 95

Kadett, cinza 92
Uno 1.5, vermelho' 91
[).20 Custam 91

fRDNTil1
VElcUIOS

CO.PRA
VEIIOE
TROCA
RIWICIA

3n-4510/316-2895
RUA BERNARDO DORNBUSH. 1654 - BAEPENDI . JARAGuA DO SUL � se

Parati 1.6 álcool, a.c., D.h. Branco 2001
Gol Special Branco 2000

Santana 1.8 compl.
Vectra GLS compl.
Gol MI

Gol MI v.e., t.e.
Uno Mille 2p
Omega ccmpt.
�aveira CL 1.6

Pampa
Yamaha XT 225

Vermelho 1999

Branco 1998

Vermelho 1997

Bordô 1997

Verde 1996

Azul 1995

Vermelha 1995

Azul 1994

Azul 2000

fi_lIA
V Votorantim I finanças

w. BREITKOPF
Caminhões_ e Ônibus

BR 280 - I<m 53 - Guaramirim (47) 373-0127

CAMINHÕES

VWL80 carroceria R$ 39.000,00

R$ 63.000,00 .

R$.64.000,OO

96/97

03/03 baú

03/03. carroceria

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

DO/DO carroceria. R$ 53.000,00

Rodocar
Veículos 273-6549.

Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Juuá do SulRua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaragúá do Sul

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

G
Corsa sedam cornpl, modo Novo Prata 03
Corsa Classic Azul 03

G Gol 1.6 power d.h., Trio Branco 03

G
Corsa sedan milênio, ac/vte Prata 02
'Gol GL

.

Prata 02

G Gol Power 16v, d.h., Trio Branco 02
Palio Weekend ELX compí. Prata 02

G Fiesta Sedan cl opc. Bordô 02

G Parati Summer compl. Bordô 01
Siena Fire cl opc, Branco 01

G Scenic RT 1.{) compl. Cinza 01

G
Astra GLS compl. Prata 99
Palio EX 4p trio Verde 99

G Gol MI Branco 98

G
S-10 cabine dupla cornpl. Cinza 97
Uno EP 2p trio AZul 96

G Gol CL 1.6 Branco 91
Palio Fire 4p Branco OKm

F iesta 1. O 4p Zetec Rocan preto 01

Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00

Ka 1.0 2p zetec rocan dourado - 00

Gol G 1II 1.0 4p 8v branco 00

Ranqer 2.3 2p cf G N V preta 97

Palio Ed l.0 2p brarico 97

Gol(G LX 2.d 4p cinza 95

Quantum l.8 4p básica branca 95

Del Rey l.B 2p G L vermelho 90

CBX 750 Wind I cinza 90

Fusca l.3 2p bege 82

KAMYAUTOMÓVEIS
I

Rua Praf. Waldemar
Grubba, 3111
Bairro Vlalras

310-2381
Gol MI1.02p branco 01 G
vr - Shadow 600cc preta 02 G
Astra GIS Sedan compl. branco 00 GNV togus GL compl. 94 R$ 9.000,00
Fiesta GL 1.0 4p azul 99 G

Logus GL - arDucato Furgão 2.8 diesel branco 99 D 93 R$ 8.300,00
Vectra GLS compl. branco 98 G Clarus GLX compl. 98 R$ 18.000,00
Pampa 1.6L branco 97 G
Parati 1.6 MI cl a.c. branco 97 G Uno Smart 4p 01 R$ 11.900,00
Go1M11.0 azul 97 G

Ranger 6cc compl. prata \ 97 GNV 0-20 88 R$ 17.80�,00
Palio,l.O 4p a.c. bege 98 G
Blazer 2.2 compl. branco 96 GNV Verona GLX compl. 94 R$ 10.300,00
Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G

Uno EP 4p cornpl, R$ 10.500,00Passat 2.0 4p compl, preto 95 G 96

KombiSTD branca 95 G Astra compl. 95 R$ 11.500,00
Gol CL 1.8 branco 93 A

LogusGL1.8 prata 93 'G Palio Young 01 R$ 11.500,00
Saveiro CL 1.6 preta 93 G
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G Tipo 1.6 IE compl.

•

95 R$ 8.900,00
Monza Classic 2p azul- 91 A \;x
Saveiro CO branca 91 O Asia Towner furgão 95 R$ 6.800,00

Fone/Fax: 375-2018 - 9993-5854 - 9973-3034 - centro/Corupá

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO CLASSIMajs.

T.
PnOMOçÃo
Gradiente Strike
R$ 198,00 ou'

,

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

Gradiente Strike
R$ 99,00 ou

1 + 9 R$ 9,90
PiaDo TVocê

SiemensA50
R$ 149,00 ou

1+ 9 R$ 14,90
PlaDoTVocê

SiemensA50
R$ 248,00, ou

1 + 9 R$ 24,80
PiaDO meu jeito (Pronto)

�!r_��I..._�!O!!�"-�'-�!!O_�r !�_:�,-,,-'!�_:_�"!ftf!!':�_�,'-������_ 213-0888
.JARAGUÁ DO SUL

. FREEZER - vende-se, Consul
2301ts, cj 4 gavetas,
seminovo. R$ 350,00. Tr.:
372-1593.

-HD - vende-se, pj computador,
.2G. R$ 75,00. Tr.: 373-6402.

usadas, pago até R$ 100,00 .

Tr.: 373'1949.

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

JANELAS - vende-se, duas, de
alumínio, cf caixilho e-vidro. cf
1,00alt x 1,5Iarg., semi-novas.GELADEIRA - compra-se,

& Arquitetura
Topografia

F.tç_. SUA FESTA COM DJ'S:

(Henrique e <Her)'Ksctt
* Sancas
* Meia Cana
* Rebaixo
* Forro
* Acabamentos de gesso
* Consertos

Henríoue: 37 J -4335/9116-3391
* Orçamento sem compromisso

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

- Medição de leITO
- Desmembramento
- Regularízaçóo de medidas
- Projeto e execuçóo
(residencial, comerciai, etc.j
- Reformas em geral
- Paisagismo

'

Walter Marquardt 744 SL 5

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

I

QUINTA-FEIRAi 13 de maio de 200�

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
AIIÚ4- tÚ� 4-� tÚ4- s� tÚs� tÚ 4«4E� ou

íf!�. eIItu � t:<UIt4t6'� 11M� tÚS� 4 Autotu

1,.

SEGURANÇA PATRIMONIAl
Guarda de Portaria
Recepcionista

i Serviços de Limpesa e Conservaçà�
SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes
Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de TeleVisà�)
Monitoramento de Alarme

R$350,00. Tr.: 9134-0816. R$ 1.000,00. Tr.: (49) 244- industrial Juki Lubriflt
2712 cf João. automática. Tr.: 370-3574 O�

LAVA JATO - vende-se, da 91,23-7355
Eiectrolux._ Ótimo preço. Tr.:
376-0168.

MÁQUINA - compra-se, de fazer

fraldas, usada. Tr.: 9902-4818.

MÁQUMA...; vende-se, de lavar

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

c'Karine.

MÁQUINA -vende-se, de lavar

roupa, Muller, madeira. R$
200.,00. Tr.: 276-0671 cf Jean.

MÁQUINA - compra-se,
Interlock, somente, de
particular. Tr.: 275-0647 cl
Alexandre.MÁQUINA - vende-se, de bainha

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

MÁQUINA - vende-se, de corta

filete, necessitando de

reparos. Tr.: 275-0647 cl
Alexandre.

MÁQUINA - vende-se, de

MÁQUINA-vende-se, de xerox. costura doméstica e outra MOTOR - vende-se, de freezel

COMPUTADORES

SUPRIMENTOS PARA SUA EMPRESA

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

Venda e colocação de lalota prensada c/ 35MPA, tíio/os de concreto prensado
c/ 35MPA, Peive com trava

FONE/FAX: 392·3071 ou 9122·8935.

SUPERMERCADO

(47) 276·3302
i

IIII� �� �fJ Jul��, ��� � yll� ��\'� • ����II� �CJ ��I' ��
q
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tços da região-'
se.com.or

Nova Brcsillc
check. 293 - Sala 02

Jaraguá do Sul - se

pequeno. Tr.: 373-3787.

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

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, pj
ginástica. Tr.: 371-7607.

SOFÁ - vende-se, azul, 2 e 3

lugares. Tr.: 9101-0467 cj
Cristiane.

SOM - vende-se, da Philips,
2000w, cll gaveta cl 3 cds,
10 meses de uso. R$ 500,00
ou R$ 300,00 entr. + 2x R$
100,00. Tr.: 276-1121 cj
Anderson.

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

.

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

TECLADO - vende-se, CCE - EK
22X, com suporte. Tr.: '273-B050.

Compre seu cãozinho

Com todas as garantias, pedigree e procedência.
Encomende ou reserve seu filhote de qualquer
raça e porte. Esclarecemos todas as suas dt1Vidas
sobre seu filhote. Evite comprar gato por lebre,
compre com quem realmente garante. II)

Tratar: 370-8563.

TERRAPLANAGEM

Serviços com Retroescavadeiras
Tratares e Esteiras
Caminhões Basculantes
Compressores de Ar
Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
ROIfl)edor.de Pedras

Cómpactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cf Lajotas

TECLADO - vende-se, Casio CA
- 110 5/8. R$ 150,00.. Tr.:
9103-0077.

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

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

f}e(luena f}Of um vicleogame f}la�
station cj CD. Ou vende-se. Tr.:
372-3277 cj Veroni.

NAtALIA
laraguá do Sul

9117·0497

VENDE-SE - carrinho de bebê,
cadeirinha pI 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 Dagrld,

VESTIDO - vende-se, de prenda,
verde cj bordado vermelho. R$
50,00. Tr.: 276-0.316.

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2,' totalmente

destravado, cj 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-
220.6.

I CORREIO DO POVO 11

GRAFITADA
SUPER MASSA: é um produto naturaicom 11m teor de (iga de auo nivei, COlt!}Josí§iio 100%jÚto, 11

ser USIU{O ua construção dvil, lia utiiização c9Jccial'di: rebocos exteriores, Íl1teliores, assentamento de

t!ja/os,yiS05, cerâmicas, etc.

* Super resistente oi rachaduras
*Resistente oi umidade
*Maior rendimento à massa
*Economia no cimento em até 22%

*Mofo e bolor nunca mais

Fones: (47) 275-4081 e 275-1961

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Jaraguá do Sul, em pleno gozo de seus direitos sindicais,
a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 18 de maio de 2004,
às 13:00 horas, em primeira convocação e caso não. haja número legal, haverá
uma segunda convocação para uma hora após, isto é, às 14:00 horas do mesmo

dia e local, com qualquer número de associados presentes, a qual será realizada
na sede do Sindicato, sito à Rua Leopoldo Augusto Gerent, 225, nesta cidade, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a. Leitura, discussão e votação do relatório da Diretoria do Sindicato, relativo
ao exercício de 2003;

b. Leitura, discussão e votação do Balanço Financeiro e Patrimonial do Sindicato,
relativoao exercício de 2003, bem como o parecer do Conselho Fiscal e apresentação
do balanço social;

c. Discussão efixação das mensalidades e demais taxas;.
d. Assuntos diversos do interesse da classe.

Jaraguá do Sul, 10 de maio de 2004.

VANTAGENS:

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, c/2controles, 3 jogos.
R$ 250.,00. Tratar: 376-2206.

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

PLANETGAME
• VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

.
.

• Pi.AYSTATION 2

'XBOX
.. Pi.AYSTATION ONE
'OREAMCAST
• NI!fTENOO 64
• GAME BOY COLOR
� GAME BOY AOVANce
.. NINUNDO GAME CUBE.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Pousada Dreiche do Ar com acompanhantes

Se você está cansado- de ficar em casa sem companhia, venha
conhecer nossa pousada com lindas acompanhantes 24hs ao

seu dispor.
Temos preços acessíveis e auto atendimento, tudo para favorecer
a você, cliente.
Também atendemos hotéis, motéis e residências.

275-0052/273-1174
Estamos recrutando moças acima de 18 anos.

t�provadoyei'os (abomtórios .

UNISUIAJNIVALI PBQJ'
(JIdá ABN1: ,

o prOdUto "110 para $ll4 tOllsrtruçãol

Edital de Convocação

José Boshammer·
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de melado, cj nascente de

água. Tratar:273-1660.

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

VENDE-5E - cj 1000m2 e cj
casa mista de 91m2, ou troca

se por outra de menor valor. Tr.:
370-4461.

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

VILA LENZI - vende-se, cj
525m2• Rua Antonio Carlos

Ferreira, esquina com Rua Pe.

Horácio. R$75.000,00 Tr.: 371-
5512 CRECI 8054

VILA L�NZI- vende-se, pronto
pj construir, Rua Francisco

Piermann, lote 20. Tr.: 9992-
7862.

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

rancho cj 20m2• Energia
trifásica. Rua João Fermino

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

'VILA RAU - vende-se, terreno
de esquina - Lot. Helena, área
de 425,00m2• R$
23.500,00. Tr.: 9997-2020.
Creci 7402

ÁGUAVERDE-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 formada. Tr.: 275-
1539.

GUARAMIRIM - vende-se, loja
UBATUBA - vende-se, aceito de 1.99, no centro. Tr.: 373-
carro. Tr.: 9123-7355 ou 370- 6649 ou 373-3609 a noite.
3574.

FOZ DO IGUAÇU - vende-se, cj
614m2, cj 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, cj
353m2• Rua 707 - Maria
Madalen.a Lopes Sant'Ana.

R$16.500,00.' Tr.: 371-5512
CRECI8054

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

POMERODE - vende-se, cj
2000m2, cj 2 casas de alv., 1
casa cj 146m2 e outra cj 96m2•
Aceita-se casa em Jaraguá e no

dinheiro até R$ 90.000,00. Tr.:
9124-3310 cj Genival.

PRAIA DE ITAGUAÇU - vende-se
ou troca-se, a 300mts da praia.
R$ 6.000,00 ou em mato de

construção. Tr.: 370-9634 de
manhã.

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

0ljvapto no negócio. Tr: 9112-
5501. (proprietário).

RIO DOS CEDROS - vende-se.

Preço a combinar. Tr.: 370-
4508.

SÃO JOSÉ - vende-se, cj meia
água, de material. Aceita-se

automóvel, caminhão no nego R$
22.000,00. Tr.:372-0715 cj
Mário.

SÃO LUIS - vende-se, cj
7729m2, Rua Carlos Tribess.

R$75.000,00. Tr.: 371-5512
CRECI8054

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

VENDE-SE - cj 76 margas, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa cj 3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões cj engenho,

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

PADARIA-vende-se, completa.

POMERODE - vende-se, de
madeira. Terreno cj 400m2• R$
35.000,00. Tr.: 9,997-9618 cj
Generoso.

RIO DA LUZ 11- vende-se, casa
mista" 91m2, próx. Seara
alimentos. R$ 16.000,bO
negociáveis. Tr.: 371-8611 cj
Pedro ou 9137-9426.

RIO MOLHA - aluga-se, quarto
cj cozo mobiliado, 1300mts do
senai. R$ 100,00. Tr.: 370-'
7698.

TIFA MARTINS - vende-se, Rua
das Flores. R$ 37.000,00 ou

. , .

Imovels
R$ 31.000,00 + 73x R$
106,00. Tr.: 273-0095.

VENDE-SE - prôx. Marcolla, cj
4 qtos, sala, copa, coz., bwc, lav.
Méd. 468m2• Tr.: 371-7571.

VENDE-SE - próx. centro, cf
150m2, cj 1 suíte + 2 qtos,
sala, coz., bwc, churrasq.,
garagem. R$ 100�000,00.
Aceita-se carro no nego Tr.: 370-
0433 comI.

'

VENDE-SE - sobrado cj sala
comI. Tr.: 371-3132.

VENDE-SE - cj 120m2 cj 03
qtos, varanda cj churrasq.,
garagem pj 2 carros e demais

dep. Terreno cj 1.500m2. R$
12.000,00 de entrada (pode,
ser carro) e o saldo parcelado
direto com o proprietário. Tr.:
9962-8154.

VENDE-SE - vende-se, de alv.,
cj 120m2, terreno cj 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.,
cj 116m2, lage, 3 qtos, sala,
coz., coça, bwc, garagem, cj
estrutura pj 2º piso, próx.
Unerj. Tr.: 370-1475 cj IIca.

VILA RAU - vende-se, cj
133,00m2• R$ 88.000,00.
Troca-se por sítio de menor

valor. Tr.: 9997-2020. Creci
7402

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

Jaraguá. Tr.: 370-8097. Creci
9839.

PROCURA-5E - moças pj dividir
apto. Tr.: 9912-5909 cj
Iracema.

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

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

ALUGA-5E - casa alv., 3 dorm.

Pago até R$ 400,00, antecipo
todo mês. Tr.: (47) 644-3017.

ANA PAULA - vende-se, 9xl0,
mista. R$ 25.000,00. Tr.: 370-
6279.

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

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

150mts da praia, cj 2 qtos,
2bwcs, copa, coz., lav.,
garagem, sacada. A partir de
R$ 15.000,00. Tr.: 371-7244
ou 9963-6420.

COMPRA-5E-casa de madeira

pj retirar do local. Tr.: 370-
7623.

COMPRA-SE - casa Alv. R$
50.000,00 dou parte pagto
Ranger CD 2001 (R$35.000)
resto em dinheiro. Tr.: (47) 644-
3017.

GUARAMIRIM - vende-se, no

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

ILHA DA FIGUEIRA - aluga-se,
casa mista cj 02 qtos, sala,
cozinha, bwc, lavanderia. Rua
Águas Claras, 436. Tratar: 370-
4594 após as 18:30.

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

PROCURA-5E- moças pj dividir
apto. Baependi. Tr.: 276-3337
cj Eliete.

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

PROCURA-SE - moças ou

rapazes pj dividir apto no

centro. Tr.: 275-3402.

PROCURA-SE - moças ou

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

PROCURA-SE - pessoas pj
dividir apto no centro. Tr.: 9141-
2355 cj Juliano.

PROCURA-SE - pessoas pj
dividir aluguel. Tr.: 9909-2838.

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

TROCA-5E - terreno Cj364m2,
Vila Rau, Área Nobre, Lot.

Renascença + restante em

dinheiro, por apartamento até

40.000,00. Tr: 9135-5854 ou

9122-1830

UBATUJ;JA - vende-se, próx. a

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

VENDE-SE - cj 2 qtos, no

Condomínio Amizade.

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

VILA NOVA - aluga-se,
mobiliado. Ed, Alberto

Marangoni, próx. Posto Mime.
R$ 500,00. Tr.: 9973-5537.

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

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

ANA PAULA II-vende-se, 13x25.
ALUGA-SE no conc.: R$12.000,00. Tr.: 370-6279.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba. Tr: BARRA DO SUL - vende-se ou

372-3192.

CENTRO - aluga-se, apto amplo,
cj 3 qtos, 2 salas, 2 sacadas,
dep. de empregada cj bwc,
garagem e demais dep., portão
eletrônico, interfone. R$
400,00. Tr.: 9962-8154.

CZERNIEWICZ - vende-se, ótimo
apto, cj 01 suíte e 02 quartos.
R$ 57.000,00. Tr.: 9997-
2020. Creci7402

GUARATUBÀ - vende-se,
mobiliado, na praia, cj 2 qtos.
Ou troca-se por imóvel em

troca-se por terreno em Jaraguá.
Aceito carro. Tr.: 9123-7355 ou'
370-3574.

COND. AZALÉIA - vende-se, cj
890m2• R$ 60.000,00 pare ..

Tr.: 371-4100.

CORUPÁ - vende-se. cj
52.500m2, próx. Seminário. R$
110.000,00. Tr.: 372-3063

após 19hs.

CORUPÁ - vende-se, cf
35:000m2, próx. Seminário. R$
85.000,00. Tr.:372-3063 após
19hs.

Tr.: 9117-2447 cj Marcos,

TROCA-SE - lanchonete ticlientes e moradia, porCháciIi
ou sítio. Tr.: 273-0533.

'

VENDE-S� - empresa prestadon
de serviços, cj carteira�!
clientes e f,aturamento menSj
garantido. Tr.: 9905,3941.

VILA NOVA;... vende-se, barcol
jogos, inclusive cj cancha�!
bocha, cj clientela formada,
Aceita-se carro ou moto no n�
Perto das malhas San Remo,
Tr.: 9125-8661 ou 371,0881,

VENDE-SE - lanchonete! c

sorveteria na Praia do Ervino,
Tr.: 9101-0467 c/ Cristiane,

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

RIO MOLHA- To maluco!!! vendo
uma linda área de 20.000 m2,
dentro de um condomínio
residencial ecológico, c/terreno
de 3.000,OOm2, pronto pI
construir, com árvores frutíferas,
nativas, riacho e nascente,

Escritura desmembrada e toda

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

financio cj 60'}9 de entrada e

saldo corrigido. Visite o site:

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

SANTA LUZIA - vende-se, cl
50x1800, cj casa, 5.QOO pés
de palmeiras plantadas,
árvores frutíferas. rr.. 274,
8141 após 16:30hs.

VENDE-SE - um canto do

paraíso, cj 40.850m2, à 6km

do centro, acesso todo

asfaltado, cj toda infra
estrui:ura. Visite nosso site

www.sitiobarulhodagua.cjb.net.
Preço de ocasião pj pgto à vista

R$187.000,OO. Aceita,se

proposta.Tr: 370-8563.

VENDE-SE - Chácara no

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

E D I T A L - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2 01/2004 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

A APEVI torna público que, em conformidade com o que preceitua a Lei nO 8.666/93 e suas

alteraçõés posteriores, que fará realizar na sede do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, sita na

Rua Jorge Czerniewicz, 100, na sala de reuniões, sob a coordenação da Comissão de ,Licitações,
uma licitação sob a modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para
contratação de serviços de ENGENHARIA, com fornecimento de material de mão-de-obra, para
execução parcial da construção da sede que abrigará empresas da Incubadora Industrial a ser

executado em conformidade com os anexos do editaL
DATAS E HORÁRIOS:
Para a visita técnica será nos dias 28/05/04 - 08:30h às 09:30h; 01/06/04 - 08:30h·

09:30h e 05/06/04 - 08:30h .:. 09:30h, após dia 05/06j04 não aceitaremos mais visitas,
Para apresentação dos envelopes - até às 11.:00 horas do dia 14 de junho de 20Q4, na

Secretaria da APEVI, na Rua Octaviano Lombardi, 100 (Centro Empresarial de Jaraguá do Sul).
Para abertura dos envelopes - às 14:00 horas do dia 14 de junho de 2004.

INFORMAÇÕES - Informações aos interessados serão fornecidas Secretaria da APEVI com

Patrícia Asinelli Silveira, no horário de 07:30 às 11:45 horas e das 13:30 às 17:15 horas, nO

endereço acima citado, ou pelo telefone (047) 275-7004. Os Anexos estarão à disposição nO

endereço acima e nas condições abaixo.
,

AQUISiÇÃO DO EDITAL - O Edital completo e seus anexos poderão ser adquiridos na Secretana
���.

'

Márcio Manoel da Silveira - Presidente Conselho Deliberativo APEVI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O
cLAssIMail

roupa pI fora. Pagamento
mensal não 'importando
quantidade. Tr.: 376-3740.

OFEREÇO-ME - pI cuidar de

crianças. Tr.: 9902-3397 ou

376-3740.

CORREIO DO POVO 13

empregos
CONSÓRCIO - vendedores(as),
com experiência na área

externa p/ Jaraguá do Sul e

região. Ótima remuneração. Tr:
371·8153.

PRECISA-SE - de cabeleireiros

e manicure, no Salão A no

Shopping Breithaupt. Tr.: 275-
2547 cf Tatiana.

ENFERMEIRA - ofereço-me pI
trabalhar, ou em qualquer área
da saúde, 8 anos de

experiência. Tr.: 9117-5912.

Jardinagem &

Paisagismo.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como pintor, com massa corrida
e restauração. Tr.: 275-2400
(recado) ou 9953-6669 (recado)
Cristiano José.

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

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

---------. OFEREÇO-ME-p/trabalharcomo
mensalista meio período ou

diarista, ou trabalharem lanchonete
ou restaurante na imediações do
centro. Tr.: 370-5491MOTOBOY - ofereço-me pI

trabalhar, tenho moto. Tr.:
9117·5912. OFEREÇo.ME - pI passar e lavar

OFEREÇo.ME - pI trabalhar.de
diarista, babá, cuidar de

pessoas idosas. Não posso
pernoitar .. Tr.: 8802-1180 cl
Michele.

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.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
babá, serviços gerais ou diarista
cl urgência. Tr.: 9136-6647.

PROCURA-SE -estágío como

técnico têxtil. Tr: 371-5640.

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

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

ANUNCiE

AQUI!

371 ..1919

®SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

VOCÊ NÃO PODE FICAR DE FORA DESSA •••

No SESC Jaraguá do Sul, tem aulas personalizadas com profissionais

especializados, venha conferir!

. PERSONAL TRAINNER

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

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

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

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

Atendimento para todas as idades "Inclusive pra crianças".

Agende uma aula experimental, sem compromisso.

Setor de Lazer: 371-8930 R. 203

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.brI e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.b
Fone/Fax: 371-8930 -, Fone:. (47) 371-9177

CURSOS DE EXTENSÃO
DA UNERJ 2004/1

CURSO: NEUROLINGUÍSTICAAPLICADAAVENDAS

CONTEÚDO:
Comunicação
Motivação
Mapa Mental

Modelo de mundo: visual, auditivo e cinestésico

A linguagem corporal
A imagem do vendedor

O desempenho do vendedor

Traços de caráter
Potencial de vendas

Como qualificar o cliente
Venda e pós-venda

Local: Coorden�ção de Extensão e Relações Comunitárias - U N ERJ

.J
UNERJ

C«nuo Unlv....ltá'lo de Jaraguâ do Sul

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PERSONAL CAR A MELHOR
•

em serinços para seu carro
PERSONAL CAR JARAGUÁ é a única

ernpresa de Jaraguá e região que oferece

serviço de assistência técnica automotlva

para seus clientes. A empresa dls

ponibiliza de' um profissional
na área de mecânica au

tomotiva com uma vas

ta experiência, ofe

recendo lhe àssim

segurança, con

forto, rapidez e

garantia de to

dos os serviços
prestados.

O serviço
consiste em rea

lizar um check

up geral no seu

automóvel, em sua

casa, ou trabalho,
para realização de

urna manutenção
preventiva ou diagnóstico de

possíveis defeitos. E o mais im-

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

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

acompanharemos todo trabalho que está

�J
\. ,01áce «(30l1JO

eDistribuidora de Cosm�tico5:
!f;�)11{(.'lfd-e.· c)Zo.,'I(.t�'\"- l"<:-(.)a_m.tll'ta..-

Fone: 371-6110
9905-2653

p
Medicamentos em geral
i'fJllipUIJçjO de fórmulJs médicas

Fisiocerápicos e
Cosmé!lcos manipulados

Fone: 371-8298

sendo realizado.
Acompanhamos o serviço de

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

lanceamento, alinhamento,
colocação de insufilrn,

instalação de alarmes e

som, levamos para
fazer a inspeção de

gás natural e qual
quer serviço re

lacionado com

seu veículo.
E para os

clientes que
estão pensando
em comprar um

carro· usado,
temos um serviço

de diaqnóstico me

cânico, de carroceria e

dadocumentação, o qual
permite que você compre um

veiculo em bo� condições de

PC2rsonalC""r"
Jara ua

370-6204
Rua Otto Kustcher de Oliveira,

n090 - Barra do Rio Cerro

uso.

E lembre-se, nossa empresa tem corno

cornprornlsso atender sempreo às reais
necessidades dos clientes, oferecer a melhor

solução com o melhor preço, garantir a

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

Saiba emag(e�er sem

parar de COmer.

Conhe�a o programa'

S,AUDE· & INFORMA DISCIPLINA
'ALIMENTAR
Infonnaç:ões: 997 J-3814

. Meningite bacteriana - GINECOLOGIA -

s fJ.Jaslri
CRMíSC 1242 . TEGO 030/79
"'O SOBItACIL 1.079DESCRIÇÃO

É uma infecção que causa inflamação das membranas denominadas meninges, que envolvem o cérebro e amedula espinhal.
CAUSAS »<;

As causas mais comuns de meningite são as infecções bacterianas, com origem em algum outro focoInfeccioso, e chegam até a

meninqes através do sangue. Também pode ser causada por infecções virais, mlcótlcas, agentes i rritativos e tumores. A meningite
'bacteriana aguda é muito séria e deve ser tratada de imediato para impedir danos permanentes. A meningite virai é mais leVe do

que a bacteriana e afeta, em 70%, as crianças menores aos 5 anos de idade. Alguns dos vírus Que podem infectar as meninqes são o

herpes, os ví I'US intestinais ou o vi rus da Aids. Outras doenças que podem causar meni ngite crônica são os !infamas e as leucemias.

SINTOMAS
Nos casos de infecção aguda, podem aparecer febre, dor de cabeça muito intensa, mal-estar geral, náuseas e vômitos, rigidez da

nuca, fotofobia (hipersensibilidade à luz), alterações no estado mental, dor de garganta e erupções. Outros sintomas também

podem estar associados: dificuldade na linguagem, dor de pescoço, dores musculares, alucinações, paralisia facial, sonolência,
calafrios, hiperventilação (aumento da freqüência resplratória) e irritabilidade. Quando a meningite é crônica, os sintomas

apresentam desenvolvimento mais lento. São freqüentes as dores de cabeça, a confusão, a dor nas costas, as anomalias

neurológicas tais como fraqueza, formigamento, perda da sensibilidade e paralisia facial. A febre é menos elevada que na

meningite aguda.
DIAGNÓSTICOS
Devido ao fato de que esta doença pode evoluir ao óbito, deve-se consultar ao médico diante da presença de qualquer um dos
sintomas acima. Quando existe a suspeita de uma meningite bacteriana, será tratada com antibióticos, inclusive antes de ter os

��:L�:,a:i:Sn����:��o;:�lsd��:����eri�i�:��: �í���o� �u��:�i�i�:i:o�:;:c:;r������.C;:���;:� �:��:r���e �oanns�::eSe::���I�:rd��: AJ('UNél
amostra de líquido cefalorraquidiano, é o procedimento adequado para realizar o diagnóstico e conhecer a sua causa. A'análise
pode ser completada com cultura de sangue, de urina, de-mucosidade nasal e de garganta. Além do mais, com testes que procurem
determinar a origem da infecção: tomografias da cabeça (para descartar abscessos cerebrais), Rx de tórax, de seios paranasais,
etc.

TRATAM ENTOS

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guilherme �'Vf.ege, 50 � SL 406

Fone, 370-1705
�- �O//�,TjJl@iJelUJ'Íru.om,br � J'"l(l1g_lJ�i ·,10 S,ul-

Geralmente são ministrados antibióticos nos casos de meningite bacteriana. Também, recomenda-se abundante Quantidade de

líquido para repor aquele perdido pela febre, o suor, os vômitos e a falta de apetite. Devido ao fato de que a meningite
bacteriana pode causar hipotensão, a mesma é evitada ministrando maior quantidade de líquidos e fármacos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



275-3560

o

Clínica Veterinária

ZA.� �.��
,AVIDA �

1° GAME DOG 8ARULHODAGUA
- E"CO")R()� DE '1" 8'ULL - O'E"

.

tem Junho/2004
lnsérlções e Informações:

'

.'

(47) 370-8563
baruthodagua@ibest.com.br

CORREIO DO POVO
- 371-1919

Estrada Geral doRio Molha, 3.051 (após Gruta)
,

No término do asfalto .. SERVIDÃO DAS PALMEIRAS
JARAGUÂ DO SUL .. se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.SEQÜÊNCIA - PROJETO DEVE SER INSTITUíDO APÓS FORMALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MICROBACIAS

Comissão doMicrobacias 2 pede
envolvimento dos agricultores

QUINTA-FEIRA; 13 de maio de 2004

SCHROEDER A

Comissão Coordenadora

Municipal de Instalação do
Projeto Microbacias 2 de

)chroeder esteve reunida

com os agricultores da

comunidade Braço do Sul

na noite de terça-feira.· O

objetivo foi apresentar o

projeto Microbacias 2,
convidar os agricultores
para representar sua

comunidade nos cargos de
efetivo e suplente do

Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural e

Meio Ambiente e para
formar o Gam (Grupo de

Animação daMicrobacias).
Viabilizado nos muni

cípios de Santa Catarina

por meio de um convênio

firmado entre o governo
do Estado e o Banco

lnteramericano de Desen

volvimento em 2002, o

Projeto de Recuperação
Ambiental e de Apoio ao

Pequeno Produtor Rural,
também conhecido como

��crobacias 2, visa manter
o homem no campo
através da recuperação e

conservação dos recursos

naturais e do aumento da
renda e da melhoria das

condições de moradia e

vida dos agricultores.

..

Alexandre Bogo

Encontros visam esclarecer agricultores e convidá-los a partir das ações do Microbacias 2

Segundo o extensio

nista rural da Epagri, o

engenheiro agrônomo
Ricardo José Zimmer

mann de Negreiros, uma
vez formalizada Gam, o

próximo passo será instituir

a ADM (Associação de

Desenvolvimento . de

Microbacias), que deve

acontecer até o final de

julho. A Associação vai

elaborar um plano de

desenvolvimento da bacia
e definirá de que maneira

os recursos do governo
estadual serão utilizados,
supervisionada pelo
Conselho Municipal de

Desenvolvimento Rural e

Meio Ambiente.

Negreiros lembra que
com o atraso no Lac (Le
vantamento Agropecuário
Catarinense), optou-se por
utilizar os índices sócio

econômico e ambiental já
disponíveis no município.
''Assim ficou definido que
o projeto será implantado

na Microbacia do Rio Duas

Mamas, que abrange as

comunidades de Duas

Mamas, Braço do Sul e

Rancho Bom", explica.
A Comissão também já

esteve reunida com os

agricultores da cornuni
dade de Rio Hem e Rancho

Bom. Hoje o encontro

acontece na comunidade

de Bracinho, amanhã em

Duas Mamas e na segunda:
feira em Schroeder 1.

(CAROLINA TOMASELLI)

JSofereceespecializaçãoemGestão IndustrialeSaúdedaFamilia
}ARAGUÁ bo SUL - O

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul mantém
ab,ertas inscrições para
os cursos de pós-gradu
ação em Saúde da Família
e de Gestão Industrial. A

especializacão em Gestão
Industrial foi criada· para
oferecer subsídios -ao s

profissionais que pro
curam se atualizar nos

processos de inovação e

tecnologias atuais, através
de formação em questões
Interdisciplinares da
gestão industrial focada no,

Conhecimento dos proces
sos produtivos, econô
!lUcos e sociais das orga
nizações. As inscrições
Podem ser feitas até o dia

,

2,1, com as aulas iniciando

em 28 de maio e

prosseguindo, quinzenal
mente, as sextas-feiras, das
18h30 às 22h e, aos

sábados, das 8h às 12h30,
nas dependências da Unerj
com duração de 15

meses. Para quem deseja
especializar-se na área da

Saúde, a especialização em

Saúde da Família oferece

formação profissional
capaz de proporcionar aos
alunos condições técnicas

para intervir so bre a

realidade em que atuam,
analisando desde as

necessidades de saúde,
disponibilidade de recursos

no ambiente institucional
até as ações de saúde para

o Sistema Local de Saúde.

Desenvolvida em parceria
com a Universidade do Sul

de Santa Catarina (Unisul),
a pós é direcionada aos

profissionais da área da

saúde como enfermeiros,
médicos, psicólogos,
assistentes sociais, fisio
terapeutas, odontólogos e

nutricionistas. As inscrições
podem ser feitas até o dia

14, com o curso se

iniciando em 21 de maio e

tendo duração de 14

meses. As aulas .a con

tecerão quinzenalmente, as
sextas-feiras das 18h30 às

22h e, aos sábados, das 8h
às 12h30 e das 13h30 às

17h30, na instituição. Os
alunos que desejarem

habilitação para o ma

gistério superior deverão
cursar mais 105 horas/aula
dedicados para a· for

mação didático-peda
gógica e apresentar mono

grafia. As inscrições po
dem ser feitas até amanhã.
A taxa de inscrição é de R$
50,00 e mais 18 parcelas de
R$ 315,00. Para o curso de

Gestão Industrial o inves

timento é de R$ 50,00,
valor da inscrição, além de

16 parcelas de R$ 340,00.
O aluno terá desconto de

15% com pagamento à

vista. Outras informações
poderão ser obtidas na

sede da Unerj, no fone 275

8226 ou no site www.

unerj.br.
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II

Schroeder

parcelado
federal", explica.

Até agora, cerca de R$
280 mil foram recolhidos

aos cofres públicos através

do IPTU 2004. "Esta foi

a melhor arrecadação dos

últimos anos", salienta.

Jurck afirma que os

recursos estão sendo

aplicados em obras e

. melhorias para a comuni

dade, Cita como exemplo
as obras de ampliação e

�

reforma da escola

Schroeder III, no bairro

Bracinho, e as pavimen
tações que estão sendo

realizadas. "Desta maneira

estamos fazendo nossa

previsão de inves-timentos

até o final da adminis

tração", comenta.

.só no Guiajaragua.com.br você
encontra:

Guias Histórico Cultural, Utilidade

Pública. Industrial, Comercial,
Serviços, Profissionais Liberais, Mapas
dos Bairros. Agenda de Eventos e

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

região.

FALECIMENTOS
Faleceu às 16:45 horas de 11/5 o senhor

SEnno J anssen com idade de 63 anos,

deixando enlutados a esposa, três filhos, um

gênro duas noras cinco netos e demais, ,

parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado ontem às 15:30 horas, saindo o

féretro da Igreja Evangélica do Centro

seguindo para o cemitério do Centro.

Faleceu à 19:00 horas de 10/5 o senhor

Juvino Lorencini com idade de 82 anos,

deixando enlutados sete filhos, duas filhas,
gênros, noras, netos, bisnetos e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado dia 11/5 às 16:00 horas, saindo o

féretro da Capela Mortuária de Guaramirim

seguindo para o Cemitério Municipal de
Guaramirim.

IPTU de

pode ser

SCHROEDER - Desde

ontem os contribuintes de

Schroeder tem a opção de

realizar o pagamento
parcelado do IPTU

(Imposto Predial Territorial
Urbano), que poderá ser

dividido em até três vezes.

O prefeito Osvaldo

Jurck lembra que 80% dos

contribuintes já quitaram os

seus compromissos tri

butários com o município,
possibilitando a conti

nuidade dos investimentos
em diversas áreas. "Estes

recursos são muito

importantes, principal
mente porque estamos

com dificuldades de

conseguir verbas dos

governos estadual e

"W·ww.guiajaragua.com.br
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I INEDITISMO - GRUPO ALLEGROVIVACE REALIZA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO EM JARAGUÁ DO SUL Fe s tival E s tudantil da

Músicosultrapassamconvencional
atuando nas cenas e nas danças

]ARAG:UÁ DO SUL - o

Grupo Allegro Vivace

apresentará neste sábado, às
21 horas, no grande Teatro

da' Scar (Sociedade Cultura

Artistica), o espetáculoBWV

BACH.SHOWBR - Um

Concerto Diferente.

Com direção artística e

coreografia de Lourcley
Silvestre e direção musical de
Álvaro Silva, o espetáculo
promove um diálogo entre

a música e a dança e um

contraponto entre o barroco
e o contemporâneo. Re

present� uma fusão do

espaço-tempo, interagindo as

músicas deJohann Sebastian Divulgação
Bach e releituras de danças Inovação: Espetáculo funde o barroco e o contemporãneo na dança e na música

barrocas com os signos da
música e dança contem

porânea. ''A música e a dança
não se apresentam de forma
isolada. O diferencial do

espetáculo é que os músicos
também dançam", explica
Lourcley.

O Grupo Allegro Vi-

vace é formado por 30

integrantes; bacharéis e

licenciados emmúsica ou em

formação nesta área, inte

grantes de orquestras de

Florianópolis, compositores
e bailarinos, alguns com

atuação internacional.
Além do espetáculo, o

Grupo também está reali

zando a exposição BWY.

BACH.SHOWBR - Uma

Exposição Diferente, cons
tituida por 14 banners com

montagens de fotos do

espetáculo, que podem ser
,

apreciadas no Teatro da Scar

e Banco Besc, patrocinador

d06levento.
Os ingressos para o

BWV.BACH.SHOWBR -

Um Concerto Diferente

podem ser adquiridos a R$
20,00 na secretaria da Scar.

Estudantes, alunos de escolas
de música, dança e academia

pagam R$ 10,00.

Jaraguádo Sulperde esta semanao empresárioEnnoJanssen,
]ARAGUÁ DO SUL -

Faleceu na tarde de terça
feira, o empresário jara
guflense Enno Janssen, 63
anos. Janssen que estava

internado no hospital São
José tinha diabetes e

problemas cardíacos. No
final de 2003 passou por
uma cirurgia cardíaca e

havia se recuperado bem.

Mas há 56 dias teve recaída
em função da diabetes e

permaneceu internado.

Janssen foi vereador

nos anos de 1977 a 1983,
onde durante os dois

primeiros anos, foi também
presidente da Câmara de

Vereadores em Jaraguá do

Sul. Foi candidato a vice

prefeito na chapa. de
Eugênio Strebe, pela Arena.
Trabalhou no Tribunal de

Contas por seis anos em

Florianópolis e depois no

Ipesc (instituto da

Previdência do Estado de

Santa Catarina) de Jaraguá
do Sul. Como vereador

Divulgação
Segundo amigos, Janssen agregava pessoas ao seu redor

participou da Expo 100 em do Itapocu). Na década de

Jaraguá do Sul no ano ,de 80 foi presidente do PDS
1977. Em 1978 fundou em (Partido Democrático

Joinville a Associação de Social) e teve como vice o

Diplomados da Escola empresário José Carlos

Superior de Guerra. Tam- Neves que conta: "Éramos
bém foi organizador dos amigos desde 1970 e posso
Jogos Abertos de Santa dizer que Enno agregava
Catarina que aconteceu em pessoas em volta dele,
Jaraguá do Sul, em 1980 e gostava de confraternizar e
fez parte da diretoria da tinha amigos por todos os

Salvita (Sociedade Assisten- cantos", declara. O genro
cial dos Lavradores do Vale Cláudio Rubens Harger da

Silva, tem no sogro um

exemplo de retidão de

caráter, diálogo, compa
nheirismo, amizade e

tolerância. "Há 15 anos na

família posso dizer que ele

fazia a política de, relacio
namentos com as pessoas,
ele era político na sua

essência", destaca. O em

presário deixou esposa
(pérola), três filhos (Marlise,
39, Enno Junior, 38,
Dieter,36) e cinco netos

(Luisa, Ricardo, Augusto,
Joana e Vitória). .Para o filho
mais novo, DieterJanssen, O
pai era um exemplo de

equilíbrio e amizade. "Ele

era um homem correto, de

bem, justo e com certeza

ajudou no desenvolvimento
de Jaraguá do Sul e tinha

muitos amigos tanto na

política', como fora dela",
conta Dieter. O empresário
foi enterrado na tarde de

ontem no cemitério luterano

do centro deJaraguá do Sul.

(CElICE GIRARDI)

Canção acontece amanhã
]ARAGUÁ DO SUL - A

Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul prorriove
amanhã no Ginásio de

Esportes Arthur Müller,
o 8° Festival Estudantil

da Canção, envolvendo
50 candidatos divididos

em duas etapas: ensino

fundamental, com 29

inscritos que se apre
sentam a partir das

14h30; na seqüência, com
início às 19h30, sobem
ao palco os 21 con

correntes da fase ensino

médio. Osuperinten
dente de Cultura,' Sidnei
Marcelo Lopes, salienta

que o ingresso é gratuito
e lembra que "o evento

tem como objetivo
promover o intercâmbio

musical entre as insti

tuições escolares, possi
bilitar o surgimento de

talentos musicais, desen
volver o gosto pela mú

sica e proporcionar o la
zer artístico e cultural aos

estudantes e à cornuni-,

dade".

Lopes acrescenta que
o evento distribuirá uma

premiação total de R$ 4

mil em dinheiro e 12

troféus. Ele explica que
os participantes serão

avaliados por uma

comissão julgadora,

tendo como critérios
clas sifica tó rio s dicção,
afinação, ritmo e in,
terpretação. Os COn,

correntes da categoria
iI1

ensino fundamental se
tl

àpresentarão acampa.
se

nhados por play back
el

iI1fornecido pela Fundação G
Cultural, enquanto quea di
competição dos estu.

ai
'dantes de ensino médio

tT
contará com o acom.

a,

panhamento da banda In
Natura.

Além de troféus aos

ca.n d id a to s p o sici.

onados até o quinto n

lugar de cada etapa, os

organizadores do Fes-

t iva l
'

Estudantil da

Canção ainda c o nce- a

derá: R$ 500,00, RS

35°,°°, R$ 250,00, R�
100,00 e R$ 50,00 aos

cinco p rirn ei ro s colo

cados, pela ordem, da

etapa do en sino fun

damental; R$ 1.000,00,
R$ 700,00, R$ 500,00;
R$ 200,00; R$ 100,00
aos classificados, res

pectivamente, do pri
meiro ao quinto lugar entre
os competidores do ensino

médio /superior/ técnico.
Também a melhor torcida
de cada etapa será pre
miada com troféu e R$

300,00.

E/vJ,J:4RA(if:fA'1)O 5o'UI.:
A�� Getúlio Vargas, i58 - 275·[)583
Av. Mal. Deodoro, 183 - 37/-7365

Shópping Cenior Breithaupt. - 372.-2678

EM' GUANAMIRIAl
Rua 2$HeAgosto, 1939-
•

Saia 01 - 373-106$
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Secretaria de Obras trabalha
à na recuperação de ruas

recuperando as ruas e

estradas nos bairros do
SCHROEDER A

Secretaria de Obras da
!O,

Prefeitura de Schroeder está
n·

dando continuidade as

n·

melhorias e recuperação de
'ia

ruas do município. Na
Se dsemana passa a, uma

� eguipe iniciou a pavi-
[ mentação da rua Palmiro

,

I:
f
�

l
f
o

f
r Menegotti, no centro.

I Paralelo a esta atividade,

1 a Secretaria de Obras está

Gneipel em uma extensão

de 320 metros, totalizando

are a de três mil e 200

metros quadrados de

asfalto.
Os trabalhos iniciaram

há mais de um mês com a

colocação de 280 tubos

para drenagem e sanea

mento na rua, que dá acesso

à indústria de fundição da

interior que foram da
nificadas pelas chuvas. De

acordo com o secretário de

Obras, Rubens Fiedler,
aproximadamente 100 dos
150 quilômetros de estradas

de Schroeder foram recu

peradas. "Restam ainda

cerca de 50 quilômetros de

ruas e acessos laterais que
estão sendo executados à

medida que o tempo nos

permite", afirma.Outra
obra a ser executada pela
Secretaria trata ,da

colocação de tubos na

continuidade da rua

Marechal Castelo Branco,
em direção ao bairro

Bracinho. O acesso será

pavimentado.
.-

PLANTA0
./

PEDAGOGICO

NOMARISTA

Neste sábado, das 8h às llh30, pais e alunos
serão atendidos pelos educadores,

coordenadores e direção.

No próximo sábado, dia 15 de maio, no

horário das 8h às 11 h30, o Colégio Marista

São Luís realizará' o primeiro Plantão

Pedagógico deste ano. Esta atividade visa

oportunizar aos pais uma maior àproximação
com os educadores, as coordenações e direção
do Colégio e conhecer como foi a caminhada

pedagógica do filho neste primeiro bimestre.
Neste encontro individual com os educadores,
os pais, junto com o filho, poderão buscar

caminhos para solucionar as dificuldades e

encaminhar propostas de mútuo compromisso.
O Plantão Pedagógico acontece tr�s vezes

por ano e destina-se aos pais de alunos da 1 a

série do Ensino Fundamental a 3" série do

Ensino Médio. "Uma grande vantagem do

Plantão é que os pais, acompanhados dos

filhos, podem conversar com praticamente
todos os responsáveis dos setores do Colégio
e juntos com os educadores fazer análise

individual dos avanços e dificuldades. do

filho", afirma Ir. Evilázio Tambosi, diretor
do Colégio. Este encontro também se presta
para os pais apresentarem sugestões e assim,
Consolidar todo trabalho pedagógico
formativo realizado no Colégio.

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I TRADiÇÃO: MELHORES MOMENTOS DO RODEIO NACIONAL SERÃO EXIBIDOS NESTE DOMINGO NA RECORD

Tradicionalistas poderão ver

melhoresmomentos do Rodeio
]ARAGuA DO SUL -

Cerca de 12 mil pessoas

participaram do 23°

Rodeio Crioulo Nacional

que aconteceu no último

fina1 de semana no CTG

(Centro de Tradições
Gaúchas) Laço J ara
guaense. ,Entre apre
sentações artísticas, bailes,
gineteadas e desfiles de

delegações e missa crioula
a equipe do programa
Querência Nativa da

Rede Record esteve

presente registrando os

melhores momentos do

rodeio. Para o oapre
sentador e produtor do

Programa Alfeu Fi

gueiredo a recep-tividade
do público jaraguaense é

muito boa. "Quando
iniciamos o programa,
ainda na RBN TV não

tínhamos idéia de que o

programa daria tão certo

e teria o retorno que teve.

Hoje o programa viaja
todo o estado e par

ticipamos de eventos

levando aos tradicio

nalistas e não tradicio

nalistas um pouco da

cultura e da alegria da

tradição gaúch�", destaca.
O programa, gravado no

IDivulgação

Figueiredo com o apresentador do Programa Alô Tchê

final de semana, será

exibido neste domingo,
dia 16, às 9h30 pela rede

Record.

O programa semanal

revela caracterís ticas do

tradicionalismo como as

festas (rodeio), a lin-'

guagem própria do povo

gaúcho, o artesanato,

roupas, costumes, a

música, dança e, comidas

típicas, além de eventos

no estado e entrevistas'

em geral. "A tradição
.

cresceu muito em Santa

Catarina. Podemos dizer

que os catarinenses têm a

tradição gaúcha mais

forte que o próprio
gaúcho", acredita Fi

gueiredo que agradece

CORREIODO POVO 9

]ARAGuA DO SUL - Com

a participação de diretores da
Fampesc (Federação das

Micro e Pequenas Empresas
de Santa Catarina) e

recepcionados pelos pre
sidentes da Apevi (A
ssociação das Micro e

Pequenas Empresas), Ales
sandro Coelho, e da

Acijs(Associação Comercial e
Industrial) Paulo Obenaus,
e por representantes da

Unerj(Centro Universitário

de Jaraguá do Sul), 11

empresários e di�gentes
trentinos (Itália) visitaram na

terça-feira Jaraguá do Sul, a

fim de estabelecer relacio

namentos de, negócios com

a região do Vale do Itapocu.
Logo na chegada dos

visitantes à Acijs o Círculo

atrai toda a família",
destaca.

A produção do

progràma Querência
Nativa participou do
Rodeio Crioulo ln ter

nacional, realizado. em
Vacaria, no Rio Grande

do Sul,' no mês de

janeiro. Segundo Alfeu, o
evento reuniu os me

lhores CTG' s do Brasil e

da América Latina. "0

legal foi encontrar os

melhores grupos cam-

Gravação do programa no Rodeio Internacional em Vacaria
Divulgação

seus patrocinadores por
terem apostado na idéia.

"É muito bom ver que

hoje cada vez mais os

jovens estão participando
dos CTG' s que são

eventos saudáveis e que

. Encontro empresarial aconteceu na Acijs
Italiano prestou homenagem
cantandomúsicas no idioma.

.
.

Desde 2002 a Fampesc
mantém parceria com o

Centro Europeu de Desen

volvimento Tecnológico e

Associação das Pequenas

.Missão italiana ,conhece projetos empresariais de JS

Empresas de Trento, que
tem 60 anos de fundação e

12 mil empresas associadas

e já estabeleceu negócios
com as cidades de Blu

menau, Timbó e Joinville.
Durante o encontro o

peiros e artísticos, tiramos
ótimas imagens, boas

entrevistas, foi um pro

grama realmente ani

mado", avalia o apre
sentador.

(CElICE GIRAOI)

vice-presidente da Apevi,
Marcia Manoel da Silveira,
apresentou aos empresários
um relatório com o

potencial econômico de,

Jaraguá do Sul, tanto nos

setorestêxtil,rnetalmecârllco
e alimentício. Apresentou
ainda o trabalho da

Câmara de _Negócios
Internacionais e do Núcleo

de Desenvolvimento

Tecnológico.
Segundo Carlos Flotiani,

presidente do Conselho
Deliberativo da Fampesc,
novos negócios de impor
tação e exportação
podem ser estabelecidos

�a região, com destaque
no setor químicos, metal
mecânico, têxtil e ma

deireiro.
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POLÍCIA/EsPORTE
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I TREINAMENTO: POLICIAIS PARTICIPARÃO DE CORSO PARA COMEÇAREM A ATUAR

Bike patrulha é a nova forma
de policiamento em Jaraguá

JARAGUÁ DO SUL -

"Dentro de 30 a 40 dias

devemos começar o

policiamento d� bike

patrulha". Esse é o tempo
que o sargento Abel

Seroiska espera para que

Jaraguá do Sul comece a

ter essa nova espécie de

policiamento, que abran
gerá a área centraLda

cidade e as ciclovias.

Primeiramente, os

policiais irão passar por
um ,treinamento, onde
irão aprender a legis
lação do Código N a

ci o n al de Tr
â

n s i to,
técnicas de abordagem e

condicionamento físico.

"O policial deverá rodar
cerca de 40 a 50 quilô
metros por turno, e para
isso precisa estar bem

preparado", explica o

sargento, que é o res

ponsável pela bike pa
trulha emJaraguá do Sul.

Inicialmente, seis

bicicletas estarão dispo
níveis pa:ra esse tipo de

patrulhamento, que será

feito em dois turnos: de

Sargento Abel mostra a bicicleta que fará parte da patrulha

mos conversar com

alguns oficiais que já estão
no quartel, que estejam
dispostos a participar, pois
o policial, precisa de

<'

disposição", explica
Seroiska. O objetivo da

bike patrulha é cons

cientizar, ciclistas e

motoristas da cidade,
quanto ao código de

t�ânsito para as bicicletas.

precisam estar cons

cientes de que é preciso ter
umamargem de segurança

para os ciclistas", diz.
Os veículos são

equipados com sirene,
luz traseira e dianteira e

espelhos. Todo o enfar

damento foi fornecido

pela CDL e, logo que
terminar o curso, os

,

I

policiais deverão come-

uniforme será uma

camiseta gQla pólo, com;
as cores da Polícia

Mili tar, além de ber

muda ciclista preta, tênis

preto, meia branca e

capacete branco", sa

lienta o sargento. Inicial

mente, a área de atuação
é o centro, mas a PM

pretende ampliar o

serviço 80S bairros.
manhã e à tarde. "Ire- "Os motoristas também çar a atuar na cidade. "O

CP NOTAS
FURTO DE BICICLETAS'

Por volta das 19 horas de terça-feira, a guarnição
da Polícia Militar em ronda, abordou dois rapazes
que estavam com três bicicletas, na rua Erwino
Menegotti, bairro Vila Rau. Depois de serem

perguntados de ond� seria a terceira bicicleta, os

dois confessaram que haviam roubado as

bicicletas no Colégio Abdon Batista. A PM
'Conduziu os ladrões à delegacia de Polícia Civil,
junto com o produto do roubo.

POSSE DE DROGAS

Na rua Paulo Nettzel, bairro Vila Lenzi, na noite
d� terça-feira, o Capam recebeu solicitação do

serviço de inteligência da Polícia Militar. As

guarnições efetuaram a abordagem de um táxi,
no qual havia uma mulher como passageira e, após
revista, foi encontrado 'com ela um pequeno

pacote com sub s tância entorpecente

(aparentemente crack). A mulher foi detida e

conduzida à delegacia de Polícia Civil.

Sintiquip promove torneio

de bocha e futsal
JARAGUÁ DO SUL - A

Sede Recreativa' do
Sindicato dos Meta

lúrgicos, em frente a Weg
II, recebe neste domingo,
16, o a o Torneio de Bocha

e Futsal Masculino e

Feminino. A promoção é
,

do Sindicato dos

Trabalhadores das In

dústrias Químicas, Plásticas,
Borrachas e Papelão
(Sintiquip), que envolve os

Sul, Corupá, Guaramirim,
Massaranduba e Schroeder.

O evento começa às '

8h30 e é aberto a todos os

trabalhadores pertencentes
às categorias do Sindicato,
sócios ou não. De acordo

com o diretor deo

Sintiquip, Ademir Mário

Tank, o torneio tem o

objetivo fundamental a

confraternização dos

trabalhadores, juntamente
(JULlMAR PIVATTO) municípios de Jaraguá do com seus familiares.

Seleção feminina vence o ,Uruguai pela terceira vez

Joaçaba - o Brasil, será hoje, às 20 horas, por
conquistou a terceira

vitória diante do

Uruguai, nesta terça
feira. A Seleção Olím
pica de Handebol Fe

minino garantiu o

placar de 37 a 13 (19 a

9 no primeiro tempo),
no Ginásio da Unoesc,
em Joaçaba (SC). Nas

partidas anteriores, o

time marcou 36 a 11, no
sábado e 32 a 12, no

domingo, em cima das

uruguaias. O -quarto
amistoso da Seleção

no Ginásio Carecão,
em Seita (SC).

A série de jogos
arni s to s o s contra a

Seleção Uruguaia faz

parte da preparação das

brasileiras ,para as

Olimpíadas deAtenas, na
Grécia. Esta etapa é

fundamental porque faz

parte do início da análise

individual, em que irá

começar a escolher a

equipe definitiva que

participará dos Jogos.
Para a armadora Sandra,

enquanto a achei que os jogos fo-

Nadadora daAjinc embarca
I

para Itália nesta sexta-feira
concorrência está tran

qüila. "Na minha opinião,
se as jogadoras que atuam
fora do país estivessem

junto com o grupo, a

concorrência estaria mais

acirrada, mas por

enquanto está tranqüilo.
Quando elas se juntarem
a nós, é que a briga, no
bom sentido, vai co

meçar".
A jogadora é crítica

quanto ao trabalho feito

pela Seleção durante os

jogos �mistosos. "Não

ram muito bons. Ti-

vemos muitos erros e ]ARAGUÁ DO SUL -

Embarca nesta sexta-feira,este não é um grupo ideal
14, para a Itália a nadadora

para uma Olimpíada.
Mayara Martins. A na-

Esta é uma fase em que ddadora ' e 14 anos

não dá mais para errar patrocinada rela Arroz
desse jeito", concluiu Urbano e FME comporá
Sandra. Na partida desta a equipe brasileira que irá

terça-feira, saíram jo-
-

representar.o Brasil nos

d C· P' Jogos Mundiais da
gan o: r ts , ara,

Juventude Italiana. A'
Fabiana, Millene, Lucila,

competição acontecerá na

Daly e Juceli, mas como cidade de Roma nos dias
as jogadoras es tão 18 e 19 de .maio. A
sendo avaliadas, todas as nadadora participará pelo
outras entraram em segundo ano consecutivo.

quadra, No ano passado a

Ajinc/Urbano /FME além

da Mayara também
contou com a participaçãO
de Bárbara Hermann e

Eduardo Junkes. A com'

petição envolve jovens de

origem italiana de todo o

mundo nas faixas etária,
dos' 13 e 14 anos. Mayara

assegurou sua vaga na

prova dos SOm costas nas,
leti c li d mabrllse etrvas rea za as e

em Florianópolis, onde

conseguiu o 10 lugar
vencendo nadadoras dos

estados doe São ,Paulo e

Rio de Janeiro.
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SURPREENDE COM

TREINO COLETIVO

Apesar da programação prever treinamento

técnico, o treinador do Figueirense, Dorival]únior,
resolveu realizar na manhã de ontem, no gramado
do CT do Cambirela,o primeiro coletivo visando

a preparação da equipe para a partida de

domingo, às 16 horas, no estádio Orlando

Scarpelli, contra o São Caetano.

No trabalho, o técnico contou com o retorno do

volante]eovânio, que ficou fora do jogo em

Goiânia por suspensão imposta pelo ST]D,
escalou Eloy em lugar de Cléber, que cumprirá
domingo su s p-en s ão automática, e fez duas

experiências, escalando Nenê e Izaias no segundo
tempo, em lugar de Fernandes e Rodrigo.

JEC: TIME JOGA MAL, E PERDE

Jogando muito mal, de maneira excessivamente

defensiva e com o agravante de ter jogado com

um jogador a menos desde o início do segundo
tempo, o ]oinville Esporte Clube perdeu na noite

de terça-feira rara o Caxias, em Caxias do Sul.

O tricolor fez um primeiro tempo recuado, e

conseguiu graças a algumas boas defesas de

Marcello Flores, sair para o intervalo sem levar

gols. Porém veio o segundo tempo, e comoa zaga
joinvillense estava pendurada, logo aos 6 minutos,
Kleber Goiano tentou antecipar ao atacante

Caxiense e fez falta, que o árbitro paranaense
puniu com o segundo cartão am ar e lo

,
e

conseqüentemente com o vermelho. A partir
desse lance, sem ter recomposta a posição do

zagueiro expulso, o Caxias trabalhou com

facilidade em cima de Wagner, e marcou os 3 gols
que selaram mais uma derrota do Coelho

Catarinense. O Próximo jogo será contra o Mogi
Mirim na próxima terça-feira no Ernestão.

CRICIÚ,MA: JOGO TREINO CONTRA O

TUBARÃO
O Criciúma realizou jogo-treino com o Tubarão
na tarde de ontem, no Estádio Domingos
Gonzzalez, em Tubarão, com o objetivei de avaliar
jogadores que não estão sendo aproveitados na

equipe principal. O técnico Vágner Benazzi vai
levar um 'grupo de 18 jogadores para Tubarão.
Dos atletas que já estrearam no Campeonato
Brasileiro deste ano, apenas M�rcos Denner,
Geninho, Elder, Ageu e Genalvo participaram. O
restante da equipe permaneceu no Heriberto Hülse
aos cuidados do preparador físico Sullivan Dala
Valle. '

Na tarde desta terça, os jogadores que viajaram a

Sào Caetano do Sul (SP) se reuniram por 50
minutos com o treinador. Benazzi poupou apenas
o volante Cléber Gaúcho das críticas em relação
à péssima atuação do Tigre na goleada de 5 a O.

"Agora temos que encontrar os defeitos e não os

culpados", disse o técnico.
O Criciúma enfrenta no domingo o Goiás,

cujo meia Paulo Baier, ex-Tigre, é um dos

principais jogadores. Outro ex-profissional do
clube catarinense no Goiás é o preparador físico
Humberto Ferreira.

1'--- _

ESPORTE
esporte@jornaicorrelodopovo.com.br
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I HISTÓRICO: GIORGETE VAI DISPUTAR SUA QUINTA TEMPORADA NA ITÁLIA

Jogadora dá palestra para
alunos de escolinha de Vôlei

JARAGuA DO ,SUL - A

jogadora de vôlei, Giorgete
Mengarda, esteve na noite

de ontem na Escola Renato

Pradi, conversando com os

alunos da Associação
Amigos do Vôlei (Ami
vôlei). Ela contou um

pouco da sua experiência
como jogadora profis
sional, e respondeu às

perguntas dos alunos da

Associação.
Giorgette nasceu em '

Rio dos Cedros (SC) e

,

começou jogando vôlei

em]araguá do Sul'roquando
veio trabalhar na cidade.

"Comecei tarde,' mas
como gosto muito QHo

esporte e me dediquei por
completo, consegui chegar
até onde estou hoje", diz a

atleta. Atuando pela quarta
temporada na Itália, com
a equipe do Scavolini

Pesaro, disputou no último
ano, pela primeira vez, a

Primeira Divisão no país.
Ela está no Brasil'

passando férias, onde fica

cerca de três meses, e

depois volta para a Itália,
onde pretende disputar a

]ARAGuA DO SUL -

Mostrando muita raça no

segundo tempo, a

Malwee consegue uma

importante vitória diante

da Ulbra, que é a líder da

Liga Nacional, por 6 x 4.

A equipe jaraguaense fez

um primeiro te,mpo
bom, mas não conseguia
finalizar em gol. Numa
roubada de bola na

defesa, Falcão avança e

cbut a , fazendo o

primeiro. Logo em

seguida, numa falha de

marcação, Jonas"empata.
No início do segundo

tempo, a bola sobra para
o jogador Saad, da Ulbra,
que chuta e vira o jogo. A
partir daí, a Malwee

começa a impor seu

Alunos assistem à palestra da atleta Giorgete Mengarda
Alexandre Boqo

temporada de vôlei, com
a atleta]anete, de]oinville.
Depois de]araguá do Sul,
a atleta jogou por]oinville,
onde conquistou os Jogos
Abertos Estaduais e

Brasileiros, e atuou pela
Superliga, além da equipe,
catarinense, pelo Rexona e

Macaé,

A jogadora está com

31 anos, e diz que não

consegue pensar em largar

o esporte,. "] á recebi

convites do próprio time

em 'que estou jogando,
para atuar nas escolinhas.

Preterido seguir com isso,
más não necessariamente

na Itália", diz a jogadora,
que não esconde a vontade

de voltar para o Brasil.

AMIVÔLEI
A Associação Amigos

do Vôlei e a Sociedade

Acaraí, estão organizando

Malwee dá exemplo de raça e conquista boa vitória

ritmo, jogando com

muita raça, até que, numa'

jogada ensaiada de falta,
. Falcão toca pra Xande

que empata o jogo. Logo
depois, Xande toca pra
Leco que marca o

terceiro, motivando mais

a equipe jaraguaense.
A partir daí, só deu

Malwee, que marcou o

quarto com Márcio, e

Falcão, que faz mais dois

gols, todos em roubadas

de bola. Com o placar
em 6 x 2; a equipe de

para o próximo domingo,
a 1 a

etapa do Circuito Vôlei
de Praia, na sede do

Acaraí. Serão disputadas as

seguintes categorias: Valle)"
Four misto (13 anos),
Duplas Masculino e Femi

'nino (16 anos) e abertas,
com idade acima de 14

anos. Informações e

inscrições à partir das 8h30
da manhã, no local do

Duelo de campeões:BidaTaçaBrasilvence campeão da liga

evento. (JUlIMAR PIVATIO)

Jaraguá do Sul dá uma

relaxada e,· no fim do

jogo, acaba tomando
mais dois gols, um de

Rafael e outro de

Fernandinho, terminando
a partida em 6 x 4 para a

Malwee.

A equipe deu um bom

exemplo de garra e

determinação, conseguindo
uma importante vitória na

competição, ficando agora
com 17 pontos na tabela de

classificação.
O próximo desafio da

Malwee é no próximo
sábado, pelo estadual, onde
enfrenta em casa, aUnoesc/
Joaçaba. Pela LigaNacional,
joga no dia 22, contra o Tio
Sam, também em Jaraguá
do Sul. (JUlIMAR PIVATIO)
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QUINTA-FEIRA, 13 de maio de 2004
-

I TESTES: ATLETA MINEIRO ESTÁ TREINANDO' COM EQUIPE E PODE SE INTEGRAR AO ELENCO
I .Piloto deSchroederconsegue

ADJ volta de Rio do Sul com 1° lugar em competição

duas' .vitór-ias
]ARAGUA DO SUL -

,Depois de conseguir
duas vitórias no turno da

segunda fase, do

l

estadual, a equipe da

AD] ICE] IWizardl
FME de Futsal Infanto

]uvenil de ]arag�á do Sul,

Alexandre Bago

Atleta mineiro realiza testes com equipe da ADJ

começa os treina- trabalhando para
mentos para o returno,

que será disputado nos

dias 4 e 5 de junho de

20p4, 'na cidade de Blu-

I '

menau.

A equipe disputou
seus três primeiros jogos
dessa fase no último

fim-de-semana, na cida-
, de de Rio do Sul. No

jogo de sexta-feira,
contra a equipe da casa,

a AD] acabou perdendo
de virada. "Estávamos

bem no jogo, mas

tomamos três gols em

seqüência, em jogadas de

contra-ataque, onde os

atletas se desconcen

tratam e acabamos per
dendo a partida", diz o

técnico da equ ip e.,

Augustinho Ferrari. Nos

outros dois jogos, no
sábado; a equipe jara
guaense venceu a Apa
ma/Cia Cota (de
Blumenau) por 7 x 4 e

Catanduvas Futsal por 8
x1.

"Nós estamos

encontrarmos o ponto
de equilíbrio da equipe,
pois às vezes perdemos<'

jogos fáceis e ganhamos'
os mais difíceis.

Queremos encontrar o

nosso padrão de jogo",
explica o técnico.

Segundo ele, os atletas

ficam abalados emocio

nalmente quando tomam
gols, e agora ele está tra-

'

balhando o lado psi"
cológico dos jogadores.
"Nosso material hu

mano é bom, e estamos

trabalhando esse lado

para melhorarmos ainda

mais", diz Ferrari.

N esta semana, o

jogador Luís Fernando

da Silva Camarino, que
veio de Itanhandu

em
A· '

tres Jogos
SCHROEDER - o

piloto de bicicro s s,

Carlos Miguel Strelow,
conquistou a ,Primeira
colocação no Cam

peonato Sul Brasileiro

Schroeder está mar.
cado para os dias 22 e

23 de maio, no Rio
Grande do Sul, na 3'

Etapa do Campeonato
Brasileiro, onde lutará

de Bicicross, realizado -

para continuar obtendo
no Parque Malwee,

em]araguá do Sul, no
ótimos re-sultados. "Na
segunda etapa do

último fim-de-se- Brasileiro, ele ficou em

mana. O garoto, de terceiro lugar", diz o

apenas oito anos,
_

pai; acreditando que
obteve uma vitória Carlos Miguel con

indiscutível, onde seguirá subir na

permaneceu em pri- classificação devido ao

meiro lugar nas seis

baterias que disputou.
"Foi uma grande
conquista na carreira

do Carlos Miguel",
comemora o pa1 e

treinador Edson Stre

low.

O próximo desafio

do piloto de

seu con-dicionam'ento
físico e seqüência de

ótimos resultados.

Carlos Miguel Stre
low compete com o

apoio da Prefeitura

Municipal de

Schroeder, Auto Posto

Salomon e Maicon

Confecções.

Alexandre ogo

Equipe se prepara para disputar o returno no início de junho
(MG), está fazendo testes Wijard Idiomas, foi
e pode também se quem trouxe o atleta,
integrar ao grupo. ''Até com apoio da Asso-
sexta-feira teremos uma ciação dos Amigos do

resposta se ele vai per- Esporte, e ele vai morar
manecer conosco ou na Casa do Atleta

não", diz o técnico. O Juvenil.
patrocinador da equipe, (JULIMAR PIVATTO)

Pegue seu

Cartão de
Acesso Grátis
na Impulso
e faça uma

semana de

AULA GRÁTIS
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