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I\\f� petrâ�:;pi: que rel;Jpião
Cio PMDBfoi"democrática

GESTÃO

Pasold apresenta projetos e

lança cartilha de aniversário
• PÁGINA4

ACIDENTE

�uadra deesportesdesaba em
scola deTrês Rios do Norte
alunos, professores .e

idade do Bairro Três Rios do
estão esperando uma

ição para o desabamento de

quadra de esportes da Escola
ipal de Ensino Fundamental
Meirelles. O acidente
.ceu nas primeiras horas de
�o último, quando não havia .

.

.rn no local. A quadra foi
uída entre 1999 e 2000. À
ura informou que está sendo
:la perícia técnica no local e
m em mais 10 quadras de
es construídas em outras
les de ensino do município,
lesmas moldes da que
)u. Também está sendo
ado processo administrativo
)Ufar as responsabilidades .

• PÁGINA 4 Desabamento aconteceu por volta da 1 hora de domingo. Ontem, técnicos da Prefeitura foram até o local

IMPASSE

upava-Açu quer definição
_

re anexação da localidade

de 50 pessoas estiverám reunidas no último sábado em

tro organizado pela Associação de Moradores do bairro

va-Açu. Discute-se possibilidade de anexação ao município
roeder ou a Jaraguá do Sul, além da permanência como

de Joinville. Localidade não tem recebido atendimento e

ão irá até Joinville no dia 9 cobrar providências do executivo.

• PÁGINA 5

INTEReÂMBIO

..

'Esrudantt?s vivem exp�riência
ã�trâhhlhoJlo gxtêri�r

Dpzeestudantesuniversifários passaram pelo programa detrabalho

\f'v'?rkandTravel prornovidç pela agência SIS IntercâmbioCultqral de
Jaraguádo Sul. Nb programa, os estudantessão enviados para os

Estados Unidos onde trabalham em funções básicas, mas têm a

oportunidade-de viajar,conhecer lugares e culturasdiferentes e ganhar'
dinheiro. As inscrições estão abertas para querndese]a participar do
programa. C0rrlO pré-requisito é exigido ser universitário em cursoe
ter úmllível intermediário de inglês. ,

• PÁGINA 6

. Vestindo o corpo e

a alma das pessoas

www.marisolsa.com.br

SAÚDE

Vlvlane '·Testoni anuncia

-Carnpanha de Vacinação

VARZEANO

Boas disputam marcam a

última rodada da primeira fase

No sábado à tarde, aconteceram os últimos jogos da primeira fase do

Campeonato Varzeano. Doze times se classificaram e formam três

chaves de quatro equipes cada. A segunda fase tem início no dia 12

de junho. • PÁGINA7

BRIGA

Rapaz é preso em flagrante
por tentativa de homicídio

• PÁGINA 7

ALERTA

Secretaria de Saúde distribui
folderes no diamundialsem tabaco

ctSAR JUNKES

Funcionários da
Secretaria de

Saúde alertam
adolescentes para
os malefícios do

cigarro
PÁGINA6
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OPINIAO

Tabagismo e Pobreza
Todos os anos, no dia

dedicado à luta contra o tabaco,
comemorado ontem, órgãos
governamentais e não go
vernamentais tentam sen

sibilizar o cidadão comum sobre
os malefícios do cigarro. O
alerta se repete cada vez com

mais intensidade, 'mas,

infelizmente, não parece
encontrar eco entre os

10mil mortes por dia. A situação
é alarmante. Estima-se quenos
países de�envolvidos o tabaco
cause cerca de 30% de todas as

mortes. A data é o momento em

que 191 países membros da

organização abordam um'
mesmo tema relacionado ao

fumo ce rn o 'objetivo de
fortalecer a informação juntoà
população, sendo o Brasil a sede

� Este ano,a OMS (Organização Mundial
da Saúde) escolheu o tema Tabagismo e

Pobreza: um ciclo vicioso para trabalhar
esse problema de saúde pública.

fumantes, um contingente que
atualmente atinge a p r o

xim ad ame n te 30% da po

pulação mundial.
Este ano, a OMS

(Organização Mundial da

Saúde) escolheu o tema

Tabagismo e Pobreza: um ciclo
vicioso para' trabalhar esse

problema de saúde pública que
é responsável por um total de

FRASES
o

da comemoração.' ,

O País foi escolhido pela
OMS como sede das atividades
dessa data em reconhecimento
ao seu trabalho no controle'do

tabagismo, no combate à fome,
à pobreza e na promoção da

eqüidade e do desenvolvimento
sustentável.Além da. sole
nidade, que contou com a

presença de representantes da

OMS e do Ministério da Saúde,
foi realizado um Fórum de

Mobilização da Sociedade Civil,
quando foram discutidas ações
para traçar novas propostas que
envolvam a sociedade como um

todo no controle do tabagismo
no Brasil.

Uma das principais propos
tas relacionadas ao tema de
2004 é esclarecer à população
que, ao contrário do que a

indústria do tabaco diz,' o
tabagismo não gera tantas

riquezas para o país, sendo que,
as perdas provocadas pelo
consumo de cigarro são muito

maiores que os lucros gerados.
Este ano, a OMS quer

mostrar que as perdas que o

tabagismo causa desde a

agricultura. Por se tratar, namaior
parte dos caso,s,· de uma

agricultura familiar, o cultivo e a

colheita envolvem o trabalho
infantil. Outra informação
importante é que a folha de tabaco
libera grande quantidade de'
substâncias tóxicas que causam

alterações no organismo e podem
levar à morte;

CONFIRAA HISTÓRIA
• HÁ 16 ANOS
Em 1988

No mês de junho Brune Breirhaupt
passava o cargo de presidente .do CDL

(Clube dos Direitos Lojistas) ao nosso

titular Rafael Dimas Nazárió. O CDL
defendia a implantação do estacio

namento rotativo no centro da cidade,
as chamadas "zonas 'azuis" para que todos
tivessem a oportunidade de estacionár
seus veículos quando necessário, posto
quemuitos veículos ficavam estacionados
o dia todo em locais de grandemovimento
não dando oportunidade para quem
precisasse fazer seus negócios.

• HÁ 4 ANOS
Em2000
A Aciam (Associação Comercial
Industrial e Agrícola de Massaranduba)
enviava ofícios ao governador Esperidião
Amim, a às gerências regionais do DER

(Departamento de Estado de Rodovias)
em Joinville e Blumenau, solicitando
melhoria na sinalização horizontal nos
trechos rodoviários da SC- 413, entre
Guaramirim e Massaranduba, e SC-474,
de Massarandubaa Blumenau. O tráfego ,

de veículos à noite, era muito difícil;
principalmente com chuvas. Pedia-se
também uma, rotatória no acesso a

Massararíduba e questionava-se o critério
usado pelo DER para a existência de 5

,

(cinco) radares em apenas 52 quilômetros,
trajeto entre Guaramirim, Massamduba
até Blumenau. ,

"O desabamento começou no fundo da quadra. Não estava ventando e nem chovendo. Caiu,
simplesmente, e nossa sorte é q�e não havia ninguém no local"
.Ivolnei João Cambruzzi, vizinho da Escola Vítor Meireles

Mundo I Pessoas & Fatos

� ÁFRICA DO SUL

Aristide é reéebido como chefe
d'e Êstildo na África do Sul
Q"pfesidente haitiano depostoJean-Bertrand
�r}s!ide foi recebido ontem na �frica, do Sul

c'om'hQnras normalmente reservadas a-chefes
d'� Estact;:encerran'do sua busca d� três �eses
por um laçai que, segundo ele.vserá sua

"residência temporárta" no exílio. Antes de
deixar a Jamaica, no domingo, Aristide insistiu

que ele ainda é o presidente eleito do Haiti e

prometeu retornar a seu país. O presidente da
África do Sul, Thabo Mbeki, compareceu
pessoalmente ao aeroporto e abraçou Arlstide
e sua esposa, Mildred,no momento em que os

dois desceram do avião presidencial sul
africano que levou o deposto líder haitiano e

sua família de Kingston e Johannesburgo. O
casal veio acompanhado das duas filhas e de
seus guarda-costas.
Mbeki então apresentou o casal a ministros,
diplomatas e representantes da União Africana

posicionados em uma extensa fila no aeroporto.'
Aristide saiu do Haiti em 29 de fever.eiro,
quando rebeldes aproximaram-se da capital.

,

Mais tarde, ele alegou ter sido derrubado em

um golpe apoiado pelos Estados Unidos.

Washington nega envolvimento. Em breve
conversa com jornalistas nesta segunda-feira,
Aristide agradeceu em zulu à África do Sul e à
União Africana por aceitarem receber sua

família. "Em vez da Europa, nós somos bem
vindos na África, nosso continente-mãe, nosso
lar temporário antes de retornarmos ao Haiti"
prosseguiu Aristide, já falando em inglês. (AE)

o CORREIO DO POVO
Diretora/Presidente: Yvonnc Alice Schmõokel
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�TURQUIA

Julgamento de membros da
AI-Qaeda é adiado por reformas
o julgamento de 69 supostos membros de
uma célula turca da rede extremista AI-Qaeda
acusada de' promover uma série de atentados
suicidas em Istambul no ano passado teve,
início ontem. Entretanto, a corte rapidamente
determinou que não dispõe de autoridade
para julgar o caso, que terá de ser apresentado
no futuro perante um novo tribunal No inlcie
de maio,o Parlamento da Turquia aboliu cortes
de segurança como a criada para o

julgamento desse caso, mas a ordem
demoraria cerca de um mês para entrar em

vigor. (AE)

�ARÁBIA SAUDITA

Marido que espantou .

apresentadora peg� cadela
o marido de uma popular apresentadora de
televisão na Arábia Saudita foi condenado a

, seis meses de prisão e a sofrer 600 chibatadas
pela brutal agressão a sua mulher, que usou

seu sofrimento para fazer campanha contra a

violência doméstica. Mohammed Bakr al

Fallatta, um cantor desempregado, foi
condenado por agressão e sentenciado por
uma corte no porto de Jidá, no Mar Vermelho.

-

Ele havia se entregado à polícia em 21 de
abril devido a uma ordem de prisão por ter

espantado sua mulher Rania al-Baz até deixá
Ia' inco,nsciente.(AE)

.� BRASIL

Campos afirma que governo
avalia projeto nuclear brasileiro
o ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo
Campos, disse ontem, em Porto Aleqre, que
o governo faz uma ampla' avalteção do

programa nuclear necional.Campos ressaltou
as várias dimensÕes envolvidas no assunto:
geração de energia, as unidade� ind�striais
para alimentar as usinas, a possível retomada
da usina Angra 3, os aplicativos na área de

saúde, o' forneclmento de radiofármacos e

um submarino para a Marinha."Temosvários

subprogramas importantes dentro, do

programa nuclear brasileiro'; observou. (AE)

�.lRAQUE

Carro-bomba explode em Bagdá
e xiitas pedem fim de patrulhas
Um carro-bomba explodiu ontem nas

proximidades do quartel-general das forças de

ocupação, matando quatro pessoas e ferindo,
outras 25.Ainda nesta sequnda-feira, líderes xiitas
exortaram tropas dos Estados Unidos a

'suspenderem "patrulhas agressivas" nas cidades
sagradas xiitas ao sul de Bagdá para que possa
ser salvo um frágil cessar-fogo com a milícia do

clérigo radical Muqtada al-Sadr. A explosão
ocorreu no bairro bagdali de Harithiyah, cerca
de um quilômetro de onde foi assassinado o

chefe do Conselho de Governo Izzadine Salim
num atentado igualmente com carro-bomba
em 17 de maio.(AE)

Redação/Comercial: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251 -200 I Caixa Postal 191 CEP 89251 -970·1 Centró I
Jaraquá do sor- SC I Tel.47 371-19191 Fax 276-32581
e-rnails: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comerc i a I rei a I@jornalcorreiodopovo.com.br

Impressão/Fotolito: Gráfica e Editora CP Ltda
RuaWalter Marquardt, 1180 ICEP 89259-700 I Caixa
Postal 191 CEP 89251 -970 I Rio Molhai
Járaguá do Sul- 5C I Tel,47 370-79191"
e-mail: graficacp@terra.com.br I

cromoarteêterra.com.br '

TERÇA�FEIRA, 1 de junho de 2004

SUA OPINIÃO

RESPEITO POR
SANTACATARIN

-,...., .

. ,:* Uonel'Pavan

,.�. 0"

Com ousadia, coragem e investimento tecnológ
classe empresarial catarinense tem tornado o Es

destaque nacional na geração de riquezas, empr

renda. Grandes, pequenas e médias empresas, sem
. no setor de serviços e ,o agropecuário contribuem,
qual com sua parcela de einpreendedorismo e persistê
No entanto, apesar de cantada em verso e pro

reconhecida pelas nossas autoridades federais com

estado de primeiro mundo com destaque ainda '

p

educação e qualidade de vida, Santa Catarina não

recebido o devido e merecido retorno de recursos da U

em relação aquilo que oferece para o país em arrecada

A'unidade federada catarinense tem o 7º PIB (Pror
Interno Bruto) do país; é o 5º em volume de expow
(com valor agregado de produtos bem maior do qu

outros Estados) contribuindo decisivamente pa:

equilíbrio da balança comercial, além de ser model.

geração de mão de obra qualificada. Mesmo assim, é ap
a 11 º economia no recebimento de recursos federais,
investimentos sociais e de ampliação da nossa ir

estrutura logística.
'

Se houvesse justiça neste retorno já teríamos

muito tempo, recursos suficientes para assegur

produção industrial, o que se traduz na recuperaçâ
malha rodoviária superada e para duplicar vias de ac

aos portos, além da ampliação e modernização destes,
como a melhoria dos 'aeroportos e 'ainda, para gare

suprimento de energia. Porérn, a União tem resisti,
.

. . - .

.invesurnentos públicos consistentes no setor, em

p�sem os esforços e cobranças permanentes dacl

política e empresarial. De nossa parte, consegui
manter, a despeito de cortes, emendas ao Plano Pluria
(2004-2007), que totalizam recursos da ordem de R$
milhões como previsão de investimentos em obra

infra-estrutura para Santa Catarina.

Continu,arem0s'vigilantes e alertas, em conjunto
a bancada federal catarinense para cobrar a' efe

liberação destes e de .outros recursos pendentes ou

fase de alocação orçamentária. É uma questão de curr

papéis. A classe empresarial e política estão fazendo c

parte. Ao governo federal, cabe, no mínimo, atuar O<

incentivador e facilitador da atividade econômica

ro�per ciclos de estagnação e projetar um futurr

segurança para empreendores e a sociedade como

'todo. Os dados demonstrados acima não deixam dúv

de que os catarinenses contribuem de forma substar

para a geração da riqueza nacional e exigem, no mín

respeito e condições básicas para continuar trabalha
e produzindo cada vez mais. Basta de c

rnodação.Cobrança já!

.

,'_', r·'

Leonel Pavan é Senador PSDB - Presidente de honra do P
catarinense e vice =presidente nacionaldo PSDB
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� CONFERÊNCIA
Joares é eleito para
a direção da Unale
o líder do PP, deputado Joares

Ponticelli, foi eleito tesoureiro da

direção nacional da Unale (União
Nacional dos Legislativos Estaduais),
durante a 8" Conferência Nacional

da sntidadevA nova diretoria da

Unale foi escolhida durante o evento

que reuniu mais de 500

parlamentares .. SegundoJoares, duas
questões acabaram centralizando os

debates: a reforma política (que deve
ír à vçtação nessa terça-feira na

Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara Federal) e a "ampliação"
dos legislativos estaduais.

�EMPENHO

Vereador pede apoio
ao Conselho da Mulher

I

o vereador José Pendiuk dos Santos(PT)
esteve recentemente reunido com o

prefeito Irineu Pasold (PSDB) para solicitar
empenho do Executivo na criação do

Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher de Jaraguá do Sul. O Prefeito

garantiu que encaminhará o projeto para

avaliação de sua equipe técnica e se

empenhará para enviá-lo para

apreciação da Câmara ainda esse

ano. Acompanharam o vereador a

conselheira estadual da Mulher, Rosane
Sassi, a presidente do Sindicato dos
Trabalhadores do Comércio, Ana Roeder,
entre outros.

� MUDANÇAS
Programas constroem
casas e geram empregos
o vereador Marcos Scarpato (PT)
explanou na Câmara sobre as mudanças
promovidas pelo Governo Federal no

Programa de Subsídio à Habitação de
Interesse Social (PSH) que está

proporcionando moradia para quem
mais precisa. Em Jaraguá do Sul, 40 casas

foram contempladas, dando

possibilidade de. famílias que ganham
até 3 salários mínimos possuírem sua

casa própria. As casas terão o custo de

RS 12.000,00, onde RS 6.000,00 é

subsidiado pelo GF sem nenhum ônus

para o munícipe, e as prestações de RS

20,00 a RS 30,00 por.mês.

PSDB consolidou a candidatura
de Caropreso durante encontro

.

}ARAGUÁ DO SUL - Apesar do
frio de sexta-feira à noite, cerca de
400 pessoas participaramdoencontro

municipal do PSDB, realizado nas

dependências do Salão Vitória, no
bairro Ilhada Figueira.O evento, que
contou com apresença do presidente
estadual do partido, Dalirio Beber,
além do Secretário Estadual de

Administração e secretário geral da
sigla, Marcos'Vieira, teve como

objetivo principal a solidificação da
candidatura do ex-deputadoVicente
Caropreso.,

Na oportunidade, os líderes
. tucanos explanaram para os filiados
e simpatizantes do partido a

necessidade. de se fazer uma

administração nova,modema, além
de enfatizarem o nome deCaropreso
como o candidato mais apropriado

para exercer tal função.
"Pretendemos focar atenção numa
administraçãomoderna porque não
queremos retrocesso. Cada

governante tem seu estilo e temos

certeza de que o ex-deputado
Caropreso representarámuito bem o

poder público", considera o

presidente do partido em Jaraguá do
Sul, Célio Bayer. ,

Até o final deste mês os líderes
do partido vãomarcar reuniões com
representantes de outras siglas para
tratar de composições.A intenção é

firmar alianças novamente com o PP
e o PFL, além de outro partido que
possa vir a somar, como o PMDj3.
"Nós efetuamos reuniões semanais

para discutir as possíveis coligações e
termos isso definido até a convenção,
nofinaldomês",destac�.

'

, �RQUIVO/CÉSAR JUNKES

Bayer diz quePSDB vai focar atenção numa administração moderna

Pequenos artistas doMarista
, Alunos da quarta série fazem releitura de

obras de pintores famosos.

Os, alunos da 4ªsérie do Colégio Marista São Luís vêm
desenvolvendo nas aulas de Artes muitas descobertas sobre grandes
pintores e suas obras.

Reinventar, reelaborar, recriar... Enfim, tudo é possível através das
releituras.

Inspirar-se nas maisdiferentes obras e nos seus respectivos autores
para imaginar, sentir e ler esta realidade, é este oprocesso de criação e

mudança que estimula os alunos nas aulas de Artes.
Conhecendo a história da vida e daobra de pintores famosos, as

crianças mergulham no universo de cores, texturas, movimentos

percebendo que cada reação ou qualquer mudança na vida do artista
está refletida em suas produções.

.

Através da releitura as crianças são capazes de acrescentar elementos
novos e significativos nas suas próprias produções, aproximando-se cada
vezmais do saber artístico produzido ao longo dos tempos.

Recentemente fizeram a.releitura da obra de Vincent Van Gogh,
"O quarto", olhar este que os fez criar uma nova obra acrescentando
elementos dos seus próprios quartos. O resultado foi surpreendente,
destaca Marilise , professora da turma. c

O trabalho com aArte, nas suas diferentes dimensões, possibilita ao

aluno a ampliação de habilidades que são fundamentais na formação
,

de pessoas mais sensíveis e criativas.

� ESPECIALISTA �CIDADANIA

Partidos políticos falham Estudantes apresentar
em não treinar candidatos propostas de projetos
A falta de profissionalismo em Estudantes da 6" série do ln

campanhas eleitorais começa pelos Educacional Jangada participa
partidos políticos, que não oferecem última sessão da Câmara de Vere

treinamento e capacitação aos seus Analisandoo programa da Radio
candidatos e equipes de apoio. A alunos se depararam com pro

informação é do consultor projetos e soluções
especializado em Marketing Político e diversas situações enfrentadas
autor do livro 'Eleição Vença a' Sua!', brasileiros. Com o estudo do pr
Marco, Iten. "Todo partido político os alunosent�nderam que a parti
deveria, manter uma agenda de dos cidadãos, é de vital impo
capacitação e treinamentó de para solução dos problemas enfre
candidatos e equipes de apoio. Dessa pela população': Pensando

forma, conseguiriam unificar a', res.olveram observar os pro
,

linguagem e, conseqüentemente. coletivos de Jaraquá do ,Sul e co

consolidar a imagem do partidolaflrma. para a solução deles.

ENCONTRO

Peemedebistas farão convenç
para nomear o novo diretóri

POR FÁBIANE RIBAS

�Cecília Konell foi

aprovada <orno
candidata à chapa
majoritária •

}ARAGUÁ DO SUL - A

expectativa para o encontro

municipal do PMDBmovimentou

aproximadamente 400 filiados e

líderes do partido, sábado pela
manhã. Convocada pela comissão
provisória, presidida por Amaro
Ximenes Junior, a reunião foi
considera boa e moderada pelos
peemedebistas.Na oportunidade, os
líderes colocaram em discussão a

candidatura de Cecília Konell à

chapa majoritária e, conforme

informação de um dos membros da

comissão, Ivo Petras Konell, a

indicação foi aprovada por99% dos

participantes.
- Na ocasião, foideterminado

por unanimidade também a

formação do diretório do PMD:B,
tendo como presidente o Doutor
Amaro e os demais membros da
'comissão como integrantes da
executiva. A composição do
diretório será oficializadano próximo
dia 15, durante a convenção, na
câmara de vereadores-, informa.
Ivo Petras salienta que as

Garcia diz que os membros da comissão irão compor a executiva do PMDB

conversações oficiais com demais

siglas a respeito de políticasde alianças
já estão sendo realizadas. No

domingo à noite, líderes do PMDB
reuniram-se como comitê do PLpara
avaliar os projetos. "Hoje a comissão

encontra-se com representantes do
PSDB e, ainda esta semana, entrará

.

em contato com o PT", destaca.

Na opinião de Pedro Garcia, o
.. encontro de. sábado foi bastante

democrático, pois todos os lados
foram ouvidos e considerados.
"Foram colhidas sugestões de todos
e foi unânime a decisão de nomear
o diretório ainda no mês de junho,
que será composto por 45 membros
e 15 suplentes, além de 12 pessoas'

na executiva", informa. C
que não foi conversad

coligações no encontro dt
mas que a comissão é soben
semana vai efetuar convers
com outras siglas. "Vamos:
partidos que contam com

que se identificam com os

salienta.

pp apresenta candidatos para disputar a vaga de vice-prefe
}ARAGUÁ DO SUL - O PP

(Partido Progressista) indicou os

nomes de Vitório Altair Lazzaris,
. Paulo Floriani,Luiz Nicolodelli,
Wigando Meier, Ingo Robel, e

=Dieter Jansen para candidatos a

vice -prefeito ao lado do ex

deputado, Vicente .Caropreso
(PSDB), candidato à chapa
majoritária. Os nomes foram
levantados no encontro realizado
no domingo à noite, evento que
contou com a presença de

aproximadamente 40 pessoas, na

câmara de vereadores. O

presidente do Pp, Dieter Jansen,
destaca que .0 partido vai

promover uma pesquisa para
perceber a aceitação desses nomes'

perante a comunidade.
Para a chapa proporcional,

foram mencionados os nomes

possíveis para concorrer a

vereadores. "O PP conta com uma

média de '25 pré-candidatos e

vamos estudar quantos vamos,
lançar e quais serão os nomes mais

expressivos para concorrer às

'eleições deste ano. O que

pretendemos é ter o máximo

possível de efetivos para aumentar
nossa representatividade", avalia
Jansen. Ele enfatiza que o número

de candidatos à vereança vai

dependei- diretamente da

composição que for firmada e do
número de vereadores, já que está
para ser votada a PEC 574 no

senado. "Ainda não temos

definida a política de aliança, mas
o PP está bastante propenso a

manter a coligação com o PSDB,
PFL,- além de estar aberto à

possibilidade de o PMDB vir a

integrar esta composição", diz.
Com relação aos nomes a vice,
Jansen destaca que, pelo acordo

que firmaram com o PFL na

última eleição, seria a vez do PFL

lançar um candidato para esta

vaga, já que em 2000 os peefelistas
cederam a candidatura para o Pp,
que lançou Moacir Bertoldi.
"Existe a possibilidade de o PP vir
a ceder, mas antes vamos fazer
uma pesquisa para anaÜsar a

aceitação dos nomes", diz.

• Vitório Lazzaris (PP) I

colocado o nome à

disposição para concc

à chapa majoritária na

eleições deste ano, me

partido vai avaliar a

viabilidade da candidz

• O vice-prefeito Moa:

Bertoldi saiu do PP

(Partido Progressita) n

ano passado depois d
desentender com o

prefeito, Irineu Pasold,
ingressou no PL (Parti
liberai).
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Desaba quadra de esportes
da Escola Vítor Meirelles

POR MARIA HELENA DE MORAES

�Prefeitura informou

que está sendo
realizada perícia
técnica

[araguá do Sul- Os alunos da
Escola Municipal Vítor Meirelles
estãocom as aulas deEducação Física
canceladas por tempo indeterminado
devido ao desabamento total da
quadra do esportes, ocorrida nas

primeiras horas de domingo último.
. Toda a,estrutura veio abaixo.Ontem
não teve aula e área foi isolada pelo
Corpo deBombeiros.OSecretário de
Desenvolvimento Municipal,
Humberto Travi, informou que a

Prefeitura está realizando perícia
técnica no local e que também está

sendo instaurado um processo
administrativo para apurar as

responsabilidades. "Não posso
adiantar nada porque ainda não

temos a mínima idéia do que possa
ter causado o desabamento",

, argumenta o secretário.
Ainda de acordo com Travi, a

perícia também será realizada em

mais 10 quadras de esportes
construídas em escolas domunicípio
no período de 1999 a 2000 apartir do
mesmo sistema de pré-moldados. '

Travi explica que ocorreramvárias

licitações para a construção das
. quadras e que as empreiteiras

Quadra de esportes da Escola Municipal Vítor Meirelles desabou nas primeiras horas de domingo último

responsáveis terceirizam alguns
serviços, corno a colocação dos pré
moldados.

A diretora Escola, professora
Marlise de FátimaMoretti informou
ontem que as aulas de Educação
Física terão que acontecer em local

improvisado, mas por enquanto; a
disciplina será aplicada apenas em sala
de aula. "Foium sustomuito grande .

Mas ainda ficamos satisfeitos de ter

acontecidoemhorário que não havia

ninguém na quadra", consola-se a

professora. Segundo ela, a quadra é

superutilizada, sendoocupadapor três
turmas simultâneas a cada 45
minutos. "Temos quase 1.300alunos
contando a turma danoite, de ensino
médio e das teles salas", exernplifica a
diretora. '

O desabamento foi presenciado
.

por IvolneijoãoCambruzzi, quemora
.

(I

ao ladodaEscola. Ele contaque estava

chegando em casa e estacionando o
carro, por Qolta da 1 hora de

domingo .. "O desabamento
começou na fundo da quadra. Não
estava ventando e nem ,chovendo.
Caiu, simplesmente", afirma o

vizinho, que tem um filho cursando
a r série. ''A nossa sorte é que não
havia ninguém no local", resume o
vizinho.

Caixa lança crédito consignadopara aposentados e pensionistas
JARAGUÁ DO SUL - Desde

meados de maio que aposentados
e pensionistas de todo o País têm
acesso a crédito mais barato nas

agências da Caixa Econômica
Federal. Por meio de convênio'
firmado com o Ministério da
Previdência Social e Instituto
Nacional do Seguro Social, a

Caixa está oferecendo ernprés
nmos com desconto em folha.
Cerca de 2,6 milhões de

aposentados e pensionistas, que
recebem seu benefício na

instituição, já podem solicitar o
crédito, que será debitado
diretamente no valor do
benefício do INSS.

A nova linha de empréstimo
terá juros entre 1,75 e 2,8% ao

. mês, conforme o prazo de

pagamento - de 1 à 36 meses - e

poderá a ser concedida aos

titulares de benefícios de aposen
tadoria ou de pensão por morte.
A grande novidade é a redução
significativa do custo para esse

tomador, que estava em média

4,09% ao mês. Outra vantagem é

o prazo de até 36 meses, maior

que na maioria dos bancos, onde
se praticavam prazos entre 12 e

24 meses.

'Segundo as normas do

governo, as prestações do

empréstimo podérão comprome
ter até 30% do valor do benefício
recebido do INSS. Para se ter

uma idéia, com uma simulação
simples é possívelmostrar que um
aposentado que recebe um salário
mínimo, por exemplo, poderá
obter um empréstimomáximo de

R$1,700,00, para pagamento em
36 meses com prestações de

aproximadamente R$ 78,00.
Essa medida deverá ter forte

impacto social, uma vez que é

.
bastante representativa a

quantidade de aposentados e

pensionistas que recebem o

benefício de um até três salários
mínimos. Na Caixa, 55% do total
de beneficiários recebem R$
260,00 e �m grande contingente
recebe até R$ 520,00 (77% do

CÉSAR JUNKES

total) ou até R$ 780,00 (85%).
O empréstimo consignado

será creditado em conta para o

aposentado/pensionista, que

poderá sacá-lo em qualquer um
dos 186 mil pontos de aten
dimento da Caixa espalhados no
país, entre agências, lotéricas,
correspondentes bancários
instalados em estabelecimentos
comerciais e postos de aten

dimento eletrônico. A Caixa é a

única instituição bancária

presente em todos os 5.561

municípios brasileiros.
Os interessados no Créd

Sênior Consignado Caixa
deverão procurar qualquer
agência para assinar o contrato

de empréstimo. Mesmo aqueles
que recebem seus proventos em
outros bancos poderão obter o
crédito na Caixa, bastando
solicitar em uma agência a

transferência do crédito do seu
. benefício para a instituição.

Entr� todas as linhas de
crédito voltadas para este

• As prestações do

empréstimo poderão
comprometer até 30% do
valor do benefício
recebido do INSS. Quem
ganha um salário mínimo

pode pedir. emprestado R$
1,700,00.

• Na Caixa, 55% do total

de beneficiários recebem
R$ 260,00 e um grande

.

vcontinqente recebe até R$
520,00 ( 77% do total) ou
até R$ 780,00 ( 85%).

público, a expectativa da Caixa
é fechar este ano com o

empréstimo total de R$ 1,z bilhão
para cerca de 800 mil aposentados
e pensionistas do INSS. Se

conseguir atingir essa meta, o

valor representará quase a

metade do total disponível para
as diversas modalidades de
crédito consignado n� Caixa.

Prefeitura fala sobre gestão e

apresenta calendário oficial
JARAGUÁ DO SUL - O prefeito

Irineu Pasold lançou ontem,
durante a reunião semanal da
Acijs/Apevi do novo guia turístico
e o Calendário Oficial de
Aniversário, que este ano tem

como mote "Jaraguá do Sul, meu
orgulho", uma publicação de bolso
com toda a programação planejada
pela Prefeitura para comemorar os
128 anos de Jaraguá do Sul, em
julho. São inaugurações de obras,
reformas e ampliações do

patrimônio municipal, festivais,
bailes, shows, solenidades oficiais
comemorativas, feiras, exposições
e outros eventos. Entre as

atividades do dia 25 de julho, data
dei aniversário da cidade, está

prevista uma homenagem a todos
os moradores do município que
também aniversariam no mesmo

dia. O Calendário somente será

entregue à população na segunda
quinzena de julho.

O prefeito também informou

que sobre a campanha "Jaraguá do
Sul. Melhor para Você", que será

veiculada este mês e inclui

publicidade em todas as mídias,
além de um livro contendo todas
as obras do período.

Antes do lançamento do

calendário, o prefeito também
falou sobre as principais obras de
sua gestão, período de 2001 até

agora, salientando as principais
ações da administraçãomunicipal
nas áreas da educação; saúdem
asfalto, geração de empregos e

qualidade de vida, incluindo meio
ambiente, habitação, esporte,
cultura e projetos direcionados à

terceira idade.
Entre as principais realizações

de sua administração, o prefeito
Irineu Pasold citou a preocupação
com o meio ambiente, o que
resultou na implantação do esgoto
sanitário. "Nossameta é chegar ao
final .do ano com 60% da rede.
instalada"; informa Pasold, que
também cita o abastecimento de

água potável, que atualmente

atinge 98% da população de

Jaraguá do Sul, sem contar a

recuperação do aterro sanitário da.
Vila Lenzi.

A educação também é um setor

privilegiado, sendo que 33% dos
recursos são destinados para essa

área. Pasold ressalta a

informatização das escolas e

avaliação nutricional entre as

crianças que freqüentam os

Centros de Educação Infantil.
ALEXANDRE BaGO

Prefeito de Jaraguá do Sul apresentou principais realizações

: LOTERIAS
�- � � -� --- - --

Megasena
concurso: 567
11-31-38

.41 - 57 - 58

Loteria Federal
concurso: 03836

.1 ° Premio: 45.552
2° Premio: 36.785
3° Premio: 04.083
4° Premio: 48.429
5° Premio: 30.954

32 - 33 - 34 - 45 - 46

51 - 58 - 67 - 74 - 83
84 - 95- 96 - 99 - 00

Novo ConcellD·
.

em TranspOiI.
Transporte para
Blumenau (FurbJ,

Joinville (Udese, Hoiville e Senai]
além de viagens estaduais e interestaduaisFone/Fax: (47) 370-8665

� ·I\l'��f· W�I����� ç�����, ���� ·,'i�� 4t��� : ����� �4.l ª�� � ªç ,.
•
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ÁGUA VERDE -

procuro casa para
alugar. Tr.9134-0498.

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

\
AMIZADE - vende-se
Casa Nova em
alvenaria com 03.
.quarto. creci 7402.
Tratar: 9997.2020

vende-se, próx. guá de 700m por uma
Indumak, alvenaria, de igual valor em

c/ garagem, suíte + C u r i t i b a . H $
2 qtos. R$110.000,00.. 2p.000.OO. Tr. 276-
Tr.: 372-3277 ou 1155.

- 9137-5709 c/ Veroni.

,.vende-se, alvenaria
c/ . 3 qtos.
R$5�.000,00. CRECI
8054. Tr.: 371-5512.

GUARAMIRIM
vende-se, casa de
alv. 159m e terreno

de 300m. Aceita-se,
casa na praia de me
norvalor. R$55.000.00.
Tr;373-1430.

ILHA DA FIGUEIRA
aluga-se, casa mista
c/ 02 qtos, sala, co
zinha, bwc, lavande
ria. Rua ÁguasI

Claras, 436. Tratar:
370-"2:f594 após as

18:30.

BARRA DO SUL - .ILHA,DA FIGUEIRA-
vende-se casa 400m

prox. Ao posto de
saúde. R$ 8.000.00.
Troco por terreno em

Jaraguá.Tr. 9123-
7355.

,
CHICO DE pAULA-

vende-se, 3 casas

sendo 2 alv. e 1 mis
ta,' c/ garagem. R$
90.000,ob negociá-

.

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

ILHA DA FIGUEIRA-

J) J-('/' 1
o n n.

A.�ta / ."..� I)��: l �
,;;". , '! ! , l I J \

..

)
_1"..:'S-<'----í- � � "--" .�J

+ pintura metálica. Frete'inc!us�, Via Internet.

CENTRO - Vende-se,
apt c/ 3 quartos no

centro ótima opção
de. parcelamento. Tr.

-

9977-5408.

SUPER MASSA
GRAFITADA

Ayrovaioyeros (avomtórJos
UNISU�-UNIVAl:1 RBQf

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

SUPER l\1A�SA: é um produto natura!com um teor de (;!Ja ir aCto nivd, cOHYJosição lOO%jWto, a
ser usada na construção âvi{, na uti(;zafão. ,e�ecia(de rehocos extenores, itlteriores, assentamento ie

t!jo(os,yisos, cerâmicas. etc.
-VilA RAU - vende-se

casa com 133,00 m2
no Bairro Vila Rau.
R$ 88.000,00. Iroca- ALUGA-SE - no Cond.

se por sítio demenor R e s i d e n c i a I

valor. creci 7402. Tr.: Concórdia, nas

9997.2020
-

Águas Termais de
Piratuba. Tr: .372-

VILA RAU - vende-se 3192.

CZERNIEWICZ
vende-se ótimo apar
tamento no Bairro
C z er n i e w i c z ,

contendo 01 suíte e

02 quartos. R$
57.000,00. creci7402.
Tr.: 9997.2020

UBATUBA - vende
se prox. Lombada
eletr.,22x28. R$
8.000.00. Troco por
carro ou terreno em

Jaraguá do Sul.
Tr.9123-7355.

VANTAGENS:
* Super resistente à rashaduras
*Resistente à umidade
*Maior rendimento à massa
*Economia no cimento em até 22%
*Mofo e bolor nunca mais

VENDE-SE - vende
se casa de alvenaria
100m2 frente p/
asfalto, próx. escola,
c/ laje.Tr. 374-5444.

terreno de esquina na
- Lot. Helena. Área de
425,00 m2. R$
23.500,00. creci
7402. Tr.: 9997.2020

MEIAPRAIA-vende-se,
aptem rreiapaiallapema
,com vista para o mar;
mobiliado. R$75.000.oo. ,

Tr.91�1-3784.

CORUPÁ - aluga-se,
apt. c/ 2 quartos +

dependências. Tr.
375-1772.

Fones: (47) 275-4081 e 275-196'1�,�'
5854 ou 9122-1830

"',

VENDE-SE - apt. Cf
1 suíte + 2 quartos
e demais depén
dências. Tr. 99'§9�
0012

PROCURA�SE - comercial e residen-
. moça ou rapaz p/ cial, valor a combi
dividir' aluguel. Tr. nar. Tr: 913�-3476.
9135-5110. Creci 3476

UBATUBA - vende
se, próx. a praia, c/ 1

. suíte + 2 dorm.,
churrasqueira. Tr:
372-3235.'

VENDE-SE - casa

mista, c/100m2.
R$20.000.00 ou

12.000.00 de entr. +
30x R$300.00. Tr.
276-0196.

.

TROCA-SE - terreno

C/364m2, Vila Rau,
Área Nobre, Lot.

Renascençã +

restante em dinheiro,
SCHROEDER - por apartamento até
vende-se, centro, 40.0QO,QO. Tr: 9135-

TERRAPLANAGEM
SÃO LUIS - aluga-se,
apt. c/ 2 quartos +
ríependêrclas. Tr. 370-
2365 ou 9114-7464.

Rompedor de Pedras e.Concreto
Cempactadores deSolo

..

Colocação de Tubos de Concreto

Remoção de Rochas

�Dren_agern _

.

Pavimentação cl Lajotas ' .:

Serviços com Retroescavadeiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de �r
Loteamentos completos

VILA NOVA - aluqa-
se, mobiliado. Ed,

VENDE-SE�c/2qtos, Alberto Maranó6ni;
no Condomínio Ami-' próX:-Posto Mime:�$'
zade. R$42.000,00. 500,00. Tr.: 9�:t��!
Tr: 2.76-3321. 5537.

.,

",

V-EN-DE=.SE""-= ao"

troca-se, casa de
alvenaria em Jara-

RENAULT É MAIS CARRO
"(, . .) seus proprietários tiveram suas expectativas superadas. O Renault Clio
chegou no topo do ranking geral, sagrando-sé o grande campeão. E a maior 'lota
que um carro conseguiu nestes três' anos Ida' pesquisa Os Eleitos". ,

Quatro Rodas - Jan./2004
.

.

RENAULT É MAI'S NEGÓCIO
"Nem os 20 cv (cavalos) a mais .da Citroên Xsara Picasso, nem o novo motor
bicombustível da Chevrolet Zetire=totem suficientes para desbencer a, agilidade' .

'e a economia do Renault Seénic, ttde: de vendes-entre mtnivens", Trecho do testa.
publicado no Ca.derno Folha Veículos - 25/4/2004, Teste'Folha Mauá

Rede Renault, Mais de 160 Concessionárias no Brasil..

Dicave
,

. ,\
.. .. ...

.

(1)Taxa de juros válida para ClioAuthentique4P 1.0 16V 2003/2004 e 2004/2004'0 km, cor sólida, sem opcionais, nas seguihtescondições: Financiamento peloBanco CDC (Crédito Diretoao Consumidor) com entrada de75'hdô'ialofàvista (R$17.242,50) + 36párcelasde R$199,00 com taxa cliente prefixada deO,99%a.m. + tOF +

R$ 2,15 por lâmina do Boleto Bancário, Preço li vista R$ 22.990,00. Preços válidos para a versão 2004/2004 e somente para a aquisição do veiculo pela lnternet, com frete incluso para todo o Brasil. Não estão inclusos os valores de'pintura metálica e opcionais.(2) Iaxace juros válida para o Scénic Expressíon 1 ,616V 2003/2004 e
2004/2004 O km, cor sólda, sem opcionais, nas sequintesconôiçôes: Financiamento pelo Banco CQC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 75'/o'do valor à vista (R$ 34.492,50) + 36 parcelas de R$ 399,00 com taxa Cliente prefi,xada de 0,99%a.m. + IOF + R$ 2,15.por lâmina do Boleto Bancárío.Preço à vista: R$ 45.99.o,Op.
Preços válidos para a versão 2004/2004, Não estão inclusos os valores de frete, pintura metálica e acessórios. Consulte o valordo'frete em sua ConcessionáriaRenault. (3) Taxa dejuros válida para Linha Clio Hatch 2003/2004e2004/2004 O km (exceto LInha ClioAutheiltique), paraScénic Expresson 1.616V e 2.016V20Q3/2004'e
2004/2004 e Scênic Privil�ge 1.616V e 2.0 l6VO km ( exceto versões com câmbio automático) nas seguintes condições: Financiamentopelo Banco CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 65% do valor àvista + saldo financiado em 12 vezescorn Taxa Clienteprefixada de 0049% a.m, + (OF + 'R$ 2, 1 �.pOf lâmina·do Bo!eto
bancário. Financiamento Renault através da eia. De Crédito, Financiamento e Investimento Renaultdo.BrasiL Crédito sujeito li análise e aprovação de cadastro. Taxa dE! abertura de Crédito (TAC), no valor de R$ 300,00 não inclusa, As Iaxaspodsrâo ser alteradas Se ouvermudanças significativas no mercado financeiro; sem'prévio '

aviso. Condiçõesválidas somente na Rede dçConcessionárias participantes, na data de veiculação deste anúncio e e limitadas aos estoques distribuidos naOoncessionárias Renault, divulgados neste anúncio, Fotos para fins publicitários.Alguns itens mostrados filou mencionados neste material referem-se a versões especificas,
, Modelos, códigos e valores estão sujeitos a alteraçõesconforlne a polltica de comercialização d� Fábrica. ARenaultdo Brasil reserva-se ao direito de alterar as especificações desses veicules sem prévio aviso. Preserve a vlda.Cintcsde segurança emcomnuo com airbags salvam vioas.,

'

BLUMENAU'
322·8800

ITAJAí
348·8460

Vale do Itajaí �. Litoral 'Norte - se

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

JOINVILLE
'435· 3700

,.
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· Sala de jo'k9s
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· Ambientes decorados e
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constru
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ClASSIMais

prox Ollpe. Tr. 273- ....._ EMPREGADA ..:.

6403. ....1iIJllI!i1IllB precisa-se de
e rn p r e ça d a

,ANAPAULA-vende- RIO CERRO II -

doméstica el
se sorveteria e vende-se, el ± referência pilan�honete. Acelta-. 4.�00m�, el ,chalé 'trabalhar' no bairro
se carro ou moto. Tr.: estilo alpino, naçh�, Centenário no perfodo

, 372-3817. " 5.000 pés de p�lmel- da tarde. Tr.: 275-
ras real. Aceita-se 2803 el Miriam.
troca por automóvel

, CENTRO - vende-se
ou imóvel. Tr.: 372-

ou troca-se por casa PRECISA-SE - de
ou terreno. Tr.: (11)

3235 el Ramos.
m a n i c u r 'e ,

6976-9448e/Ceeflia. SCHROEDER, I _

cabelelrelra e

esteticista. Tr.: 370-
vende-se, na Estrada 1955.
Geral el casa. Aeeita-
se carro nó valor R$
8.000,00. R$
23.000,00. Tr.: 370-
6069. Matr. 24.320.

. Nomi, dllS Miies
e dlls Nolvlls

COS.·.... •
... 7•

--
BARRA DO SUL -

vende-se, 2 terrenos
el casa de frente pi
lagoa. R$ 35.000,00.
Tr.: 371-2001 el Fr:ank.

COMPRA-SE
ti urgente terreno com

mais de 20.0.00 m2.
Tratar 9962-8154.

FOZ DO IGUAÇU -

vende-se, e/614m2,
el construção 105m2,
base para 2 pisos,
alvenaria pré-
acabada, quítado,
escriturado, asfalto,
ótima localização.
Aceita-se troca por
casa em Jaraguá. R$
35.000,00. Tr.: 370-
3357 ou 9141-2151.

ti ESTRADA NOVA -

vende-se terreno de

533m de área RIO MOLHA - ven

localizado no inicio de-se, e/969A80m2,
do morro do Pedro escriturado. R$
pronto pi construir. 180.000,00. Tr: 9112-
R$ 8.000.00. Tr.276- 5501. (proprietário).
2169.

copa, eoz., lav., bwe,
2 galpões el engenho
de melado, cf nas
cerne de água. Tratar:
273-1660.

.

SCHROEDER - VENDE-SE - eo

vende-se, e/452m2, mereial, condomínio
situado na rua 135 centro, el 3.900m2,
Frederico Trap, R$ totalmente apro-
10.000,00. Tr.: 370- veitáveis. Tratar: 275-
6847. 3070. Creei 8950.

ILHA DA FIGUEIRA -

vende-se, e/350m2,
Rua Alagoas.
R$30.000,OO. CRECI
8054. Tr.: 371-q512.

ILHA DA FIGUEIRA
vende-se, e/1900m2,
fazendo frente pi Rua
José T. Ribeiro, em

20m defronte Indu
rnak R$ 200.000,00.
CREC18054. Tr.: 371�
5512.

SCHROEDER
vendê-se terreno
com 450m prox.
Posto mime.tr. 9977-
5408.

VENDE-SE :- vende
se terreno pronto pi
construir, todo mu
rado. Rua Francisco
Pirmann lote 20. Tr.
9992-7862.

TRES RIOS DO
NORTE - vende-se
terreno e/3.750m R$

PiÇARRAS - 20.000.00 Tr. 370-
OPORTUNIDADE � 5 3101 ou 9135-1602.
terrenos .de 400m2
cada, próx., ao VENDE-SE - el 76,
Candeias. R$' margas, na Tifa dos
27.000,00. Tr.: 372- Húngaros.-Jguá84,
1395. casa el 3 qtos, sala,

ALUGA-SE - sala co
merciai bem locali
zada. Tr. 371-3132.

ALUGA-SE - galpão
100m Rio Cerro I

INDAIAL - vende-se
pizzaria el estrutura e

ponto. Tr:9147-7973.

VILA LALAU - aluga
se ou aluga-se, sala
comercial, terreno el
600m2 + apto cl
180m2 e7 4 qtos e 3
bwes + 2 casas nos
fundos do terreno. Tr.:
371-3132.

VENDE-SE

CORREIO DO POVO 3

I,

VENDE-SE - vende
se, no perímetro
urbano de Jaraguá, el
água corrente, ca

choeira, casa 200m2,
lagos de peixe 21 m x

200m. R$150.000,O.·
Tr.: 370-5015.

OFEREÇO-ME - pi
tràbalhar como babá
ou acompanhante de
senhora, Tr. 8802-
1180

-

OFEREÇO-ME -piágropeeuária. Aceito trabalhar em
carro no negócio. Tr.:
276-3391.

VENDE-SE - em

presa prestadora
de consultoria cl
ear-teira de
clientes ativos ct
faturamento
mensal garantido.
Tr.: 9905�3941 ou

370-7.441. .....�--'
.... rrtmmgVENDE-SE - vídeo

locadora, cl 8 anos

de atividade, por
m�tivo de rnucança.
Preço de ocasião. Tr.:
370-89ji4.

-

CURSOS DE EXTENSAO
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

INSCRIÇÕES:
Período: 26 de abril a 28 ele maio
ele 2004

Local: Coordenação de Extensão e

Relações Comunitárias - U 1\1 ERJ

Período: 14 a 18 de junho de 2004

Carga Horária: 20 horas/aula
Dias da semana: Segunda a sexta-feira
Horário:.19h às 22h

Número de vagas: 25
\ Investimento: Parcela única de R$ 115,00

REALIZAÇÃO:

local: Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias - UNE RJ

�J
UN,EAJ
c_ Unlvoro",rlo de Jaraguô 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

iardlnaqem e

serviços gerais. Tr.

372-3067 ou 9134-
0232

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar ct diarista
ou babá. Tr. 373-3787.

OFEREÇO-ME - pi
trabalhar com

estampador el
experiência. Tr. 373-
3787.

OFEREÇO-ME -

- casal se oferece pi
cuidar de chácara ou

sítio. Tr.: 376-0168.

OFEREÇO-ME -

senhora se oferece pi
trabalhar como babá.
Tr.: 376-0168.

PROCURA-SE
emprego de vendas
exte rnas o u te I e

entrega, Jaraguá do
Sul e região. Possuo
moto e celular. Tr.:
273�5235 el João.

PROCURA-SE
t

estágio como técnico
têxtil. Tr: 371-5640.

CO.NSÓRCIO
vendecoresas), com
experiência na área
externa pi J,araguá do
Sul e região. Ótima
remuneração. Tr:
371-8153.

- ANALISTA DE NEGÓCIOS - (6349) c/ formação na área de Informatlca',
experiência na área comer9ial, conheolmentos em banco de .dados e fluxos
operacionais.
- SUPERVISOR DE VENDAS (6340M) exp. Na função, CNH, p/ trabalhar
em Guaramirim.

. ,

- REPRESENTANTE COMERCIAL (6341M) necessárlo veiculo e celular.
- AUXILIAR TÉCNICO 111- (6370ES) necessárto curso técnico eletrônico
- MONTADOR DE MÓVEIS - (6356 EL) exp.em móveis sob medida.

.

- ASSISTENTE MARCENEIRO / APRENDIZ - (6357 ., 6360EL)
,

.

- ASSISTENTE DE VENDAS -:- (6358EL) conhecimentos em tnformáttcas
(Corei Draw) e exp, em vendas.

r

- ASSISTENTE EXECUTIVA - (6359EL) exp. em rotinas administrativas,
financeiro, RH.e atendimento. .

- COZI�HEIRO C/ EXPERI�NCIA - (6255 EL)
- MECÂNICO / MONTADOR DE MÁQUINAS INDUSTRIA)S
- TÉCNICO MECÂNICO/ MANUTENÇÂO - (6191M, 6387M)
- FERRAMENTEIRO, ( 6314 EL)
- ENGENHEIRO ELETROTÉCNICO - (6316 EL) conhecimentos em CLP,
micro controladores.(não é necessário exp. anterior) .�

- ADMINISTRADOR BANCO DE DADOS - ( 6322 EL) conhecimentos em
'

ORACLE, LINUX, UNIX.
- ZELADOR - (6323 EL)
-INSPETOR DE ALUNOS _ (6324 EL)
- SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - Área Textil Química e Lavanderia (.6325
EL)
- TINGIDOR DE ROUPAS -(6327 EL)
- AUXILIAR FINANCEIRO -corn experiência, para trabalhar
em Massaranduba - (6336 EL).
- AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (6092 M)
- AUXILIAR DE TECNOLOGIA MECÂNICA - (6084 M)
� AUXILIAR DE OPERADOR DE PERFURATRIZ - (6318 M)
- OPERADOR IMPRESSOR DE CARTONAGEM - (6319M)

PRECISA-SE - de,
- RECEPCIONISTA- (6315 M)

instalador de som
.

- RECEPCIONISTA- (6251 EL) Para trabalharem Hotel possuir
curso de oratória.

automotivo el prática. - SERRALHEIRO (ALUMíNIO) - (5910 M)
Tr.: 370-9005. - COMPRADOR - (5948 M) c/ experiência na função.

.

- AUXILIAR DE CONTABILIDADE - (6101M) c/ experiência p/ trabalhar em
Schoroeder

.

- COORDENADOR DE COSTURA - (6260 M) p/ trabalhar em Massar-anduba
- CONTROLE DE QUALIDADE -(6264M) p/ trabalhar em Massaranduba
- CASEIROS - (6267, 6020M) p/ Jguá do Sul e Guaramirim
- MEC. DE MÁQ. DE COSTURA- (6268M) c/ experiência
- BORDADEIRA (O) - (6291EL) c/ experiência p/ trabalhar em Guaramlrim.
- ESTOQUISTA - ( 6290 M) c/ exp. Em material de construção .>

- VENDEDOR DE EXPRESS - (6199 M) - Com exp. no ramo.
.,. GARÇON (6249 M) - Garçori com exp.e cursos na área
- EXECUTIVO DE CONTAS/ATENDIMENTO - (6203 EL) - ter veículo,
experiência em Mídia

-IMPRESSOR FLEXOGRÁFlCO (6248 M) - Confecções de etiquetas adesivas.
- INSPETOR DE VENDAS (6176 EL) Formação Eng- de Alimentos',' Eng-
Química, Química, experiência em vendas. (Jaraguâ do Sul)
- ANALISTA DE MÉTODGS E PROCESSOS (6171 EL)
Formação Enga de Alimentos, Enga Química, experiência na área (Jgua do
Sul)

.
.

- TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
- PROJETISTA (6151 M) Experiência em Auto CAD ( corupé)
- TORNEIRO MECÂNICO (6160) experiência comprovada (Corupa) •

- REDATOR PUBLICITÁRIO (6121 EL) Terceiro graucompleto, experiência
em Agência de Publicidade. (Jaraguá do Sul)
- TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035'EL) com experiência em eletrônica
digital e analógica, conhecimento em computação e ter boa leitura em Inglês.
(Jaragua do Sul)
- ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 M) experiência na função,
possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou cursando, necessêrío
saber falar fluentemente inglês e ter carteira de habilitação. (Jaragua do Sul)
• OPERADOR DE PRODUÇÃO. trabalhar nas áreas de produção do ramo

rnetelúrglco ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo mascullnó.
(Jaraguá do Sul e Guaramirim)

PRECISA-SE - de
moças pi trabalharei
vendas, Empresa
oferece ajuda de
custo + comissão,
carteira assianda,
vale transporte,
almoço. Tr.: 371-5353
el Jeanita.

PRECISA-S� - de!
moça pi atender
telefone em pizzaria
acima de 18 anos,
horário 17:30 às
23:30. Tr�: 9993-5433
cl Lueiána. '

PRECISA-SE - de
uma massoterapeuta
e uma cabeleireira el
experiência. Tr.: 370-
1955.

VENDEDORES
precisa-se de 2
vendedores pi loja de
colchões el
experiência. Tr.: 9602-
7651 el Adernar.

ASTRA - sedan GLS
00 comp. Tr. 375-201 a.

CELTA - vende-se 02
branco tr. �75-2018.

CELTA - vende-se
vermelho GLS98 . tr.
375-2018.

CORSA - vende-se
sedan g11.6 ano 96.
Tr.: 9101-4214e/Ruy.

ESCORT ;- vende-se
L87 dourado. R$
4.700.OQ. Tr. 9123-7355.

ESCORT - vende-se
L 94 desemb. Trasei
ro. Tr. 9123-7355.

IPANEMA - vende-se
SL ano 92 prata,
gasolina, ar quente,'
manual, rodas. R$
6.500,00. Tr.: 275-6354

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

,

Recruta e seleciona para admissão Imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS· 24/05/2004

�. '.

Rua Jorge Czernlewlcz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CEP 89255-000

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

"

KADETT ..,. vende-se
GS 90,el teto solar.
R$ 7.100.00. Tr.
'9123-7355.

2001 ou 9916-8927 cf 7355.
Frank.

OPALA - vende-se
diplomata ,89 6
cülndros.preto "4'
portas.Aeeito troca.
R$ 5.400.00. Tr.372-
0058 ou 9982-2083.

MONZA - vende-se
, elásieo 93 modo 93 +
adicionais R$ 8.900.
tr. 9101-6766 ou 387-
1260.

MONZA - vende

se.. EFI 650, 93,
2p, bordô, v.e.,
todo original, d.h.
R$ 8.500,00. Tr.: OMEGA - vende-se VECTRA - vende-se
371-5157 ou 371- cd, c/ tetá R$' GLS 98 cornp. Tr.
561 5 a noite cl 13.000.00 si troca tr. 375-2018.

. '

Cristiane. I 372-2325.
SANTANA - vende

MONZA - vende-se, OMEGA -::: vende-se se 86 4 portas. Lindo.
90, em ótimo estado: GLS 93 eomp .R$

.
R$_4.000.00. Tr.275- .

R$ 5.300,00. Tr.: 371- 12.900:00. Tr. 9123- 0516.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"'''Votoran:tim I finança�

Kéi

Goll.Q
02
01.
00

9El
97
96
90

82
79

75

98
94

94

99

01

15

branco
cinza

prata
branca
vermelho
vermelho
cinza

vermelho

amarelo

azul

vermelho

bordô

cinza

verde

cinza

branca

r

Blaier 2.2 compl.
S-10
Fiesta

corsa Pick-up 1,6
F4000
MB 608 carrocerta

MB 1513 caçamba
MB 11:f3 truck
MB 710 turbinado, cl baú
Vectra GLS compl.
Monza 2p
Gol4p
Gol Plusdp
Rural4x4

G

G
G
G
G
G
D

D

D

D

D
G
G

G

G

G

RENAUlT C.IO 1.0 8V 4P COMPl.
PALlOFIRE4P
PALIO WEEKEND 1.3 ELX
RENAUlT CLl01.0 16V COMPL.
Gal GII'I, 16V 4P + RODAS
PALIO WEEKEND 1.0
GOl4P 16V';'
KA1.0
VECTRAGlS
IPANEMA Sl/E 4P
ASTRAGlS, COMPLETO
VERONAGl 1.8, 4P
MONZA GLC/TRIO 4P
G0l1.0
ESCORTH08BH.6
OMEGACD3,OAUTOM.

. VOYAGECl
.

ESCORT Xr3 CONVERSíVEL
KADETrGL
flPO IE 1 ..6 COMPLETO
CI00.BIZ "

CG125TITAN
cax 200 STRADA

BEGE
BRANCO'
CINZA
PRETO
AZUL
PRATA
PRATA
PRATA
VERDE
AZUL
CINZA
YERMElHO
AZUL
BRANCO
CINZA
BORDÔ
BRANCO
PRATA
CINZA
CINZA
PRETA
AZUL
ROXA

OKM
2003
2002
2001
2000
1999

, ,; ,,'.e "1999
'1998
1997
1995
'1995
1994
1994
1994
1994
1993
1988
1988
1996
1995
200:l!
2000
1997

FIAT Tipo 1.6'4p cl rodasmagnésio 96 Vinho

Uno CS 92 Preto
Uno 2p Fire 02 Azul

F'alio 4p 98 Branco

Escort 1.6 94 Azul

Flssta 4p 98 Verde

KadettGS. 90 ' Bordô

FORD,

GM
. Chevette

Monza 4p (-ar)
CorsaV'lagon
ccrsazo
Corsa 4p a.c.

OmegaGLS
GdlMI

Làgus
Saveirol.6

Parati 1.6

91,

95
98
99
00
93

97

94

91

91

Cinza
Azul
Branco
Prata
Branco

Grafite
Branco

Bordô

Prata

Prata

R$ 8.900,00
R$ 6.3ÓO,00
R$12.800,00
R$11,600,00
R$ MOO,OO
R$11.000,00

-

R$ 7100,00
R$ 6.000,00
R$ 8.800,00 ,

R$14.000,00
R$11.500,00
R$15.500,00
R$13.000,00

-

R$10.500,00
R$ 8.800,00
R$ 8.000,00
R$ 7.500,00

Corsa Sedam MFI 1.0
cuc RN 1.6 16v Sedam
clio RN 1.0
Uno
Blazer DL cornpl.
Escort SW a.c., d.h.
Fiesta 4p
Gal MI
Gol I
Palio EDX a.c.

Uno ELX 4p
Mercedes C180
Goll.0i
Escort 1.0 Hobby
MonzaSl.E compl.
XL 350
Titan KS
Biz

Cinza
- 2002

Prata 2001
Prata 2001
Branco 2001
Azul 1999
Verde 1998
Cinza 1997
Branco 1997
Vermelho '1997
Cinza 1997
Bordô 1996 I

Cinza 1995

Bege 1995
Branco 1994
Azul 1993
Azul 1989
Azul 2003
vermelha okm

R$ 23.000,00
R$ 23.800,00
R$ 17.800,00
R$ 11'.300,00
R$ 27.800,00
R$ 16.80Ó,00
R$ 11.300,00
R$ 11.500,00
R$ 10.800,00
R$ 11.500,00
R$ 9.300,00
R$ 28.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.500,00
R$ 8.500,00
R$ 3.500,00
R$ 4.300,00
R$ 4.300,00

Azul

Bege'
cinza
azul '.

preta

verge
bordô

branca

preto.

branca

prata

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

Gol CL 1.8 .

Corsa sedan 1.0; ve.te.iaq.dt
Palio Weekend compl.
Sundown Palio

Ranger STX cornpl.
Palio EDX 4p 1.0 ve,te,aq,lt,dt,cd
Kombi furgão
Tempra IE 8v, .cornpl.

Pampa L 1.6

Escort Zetec GL 1.8

03

02

89

01

99

98

97

97

96

93

93
97

. cinza

azul 99 G

G

G

G

G

G
. ''''ci,

G

G,
G

G

A

G

G

G

G

Astra GL cornpl,
Corsa Wind 4p
CorsaWagon GLS 1.6 cornpl.
Vectra GL compl.
Gol1.08v4p
Clio RN cornpl. - v.e.

Corsa super 4p
GolfGTI2p

.

�011.0 16vcompl.
Corsa Sedam

-' Fiesta 4p cl som
Escort Hobby 1.6
Corsa Sedan cl ar
Ford Ka

EscortGL4p
Goll000 I

prata 01

pra� 99

prata 97

branco, 99

vermelho 00
;.,... l.

cinza 97'

vermelho 95

prata 00

verde 03

Azul 03

Vermelho

verde 01

Prata 99

cinza 97
vermelho 96

gabinada, diesel, compl. R$ 31.000,00
verde· cl partida R$ 3.500,00

ra-se carro 7.0 acima do ano 95

Meriva' 03

Celta 2p 03

Fiesta 01

Corsa 01

Uno '00
Corsa 00

Gol 00
, vectra GLS 97

Gol 96

Santana 95

Escort Hobby95
Omega 93

Unol.0 93

D-20 92

Biz 01

Com

grafite -1.8 compl.
vermelho - cl a.c,
cinza-a.q., d.t., t.e., alarme

prata- sedan

grafite - EX, 4p, cl opc.
preto - 4p, cl opc.
branco-4p
verde - completo
prata - plus completo - ar

bordo - GLS completo
prata
azul- GLS, compl.,'GNV.
prata

R$ 35.000,00
R$18.500,00,
R$ 14.500,00
R$17.500,00
R$10.500,00
R$ 14.500,00
R$ 16.000,00
R$ 18.800,00
R$ 10.000,00
R$ 13.800,00

R$6,800,00
R$15.500,QO
R$ 6.000,00

,

Branco

Vermelho

Prata

LD veíeules .313-4047
SR 280 KM 60, 329 �,Guaramirim (em frente a FAMEG)

UnoELX

Fiorino Furgão 1.5

UnoCS

UnoS 1.3

Prêmio CS 1.3 alc.
F-l000

Fiesta 1.0 2p
Ranger XL

Azul

Branco

Prata

Branco'

Branco

Prata

Prata

Verde

95

98

88

91

86

87

98

96

93

97

95

94

81/88

94

94

95

95

91,
99

92

R$ 8.200,00
R$10.800,00
R$ 4:500,00
R$ 6.400,00
R$ 3.200,00
R$17.500,00
R$10.800,00
R$ 16,500,00
R$11.500,00
R$ 16.500,00
R$ 10.500,00
R$ 9.800,.00
R$ 3.800,00
R$ 890'0,00
'R$ 8.900,00
R$12.50Q,00
R$13,900,00
R$ 6,500,00
R$ 11.500,00
R$ 6,900,00

FIAT

FORD

GM Omega Suprema GLS Bordô

Vectra GL Branco

Monza GL compl. 4p Azul

Kadett GSI MPFi Preto

Opala Diplomata
LogusGL
LogusGL
Quantum GLl2.2

Golf GL 4p, conipl.
Voyage CL 1.6 alc.

Go11.0MI

GolGL

vw

Preto

Bordô

Verde.
Bordô

Azul
r

Celta 4p 1.0 l.t., d.t., a.q., a.c.
Celta 1.0 l.t., d.t., a.q., rodas de liga leve

,Fiesta 1.0 4p I.t., d.t., a.q.

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

FIAT
Palio 1.0 4p cornpl,
Tipo 1.6, 4p cornpl.
Fiorino 1.5 básico

vw
Golf 1.6 cornpl.
Golf 2.0 4p compl,
Gol 1.0 GIII 2p
Gol 1.6 I.t., d.t., a.q.
Lages CL 1.8,.d.t., a.q. '

Astra GL 1.8 4p cornpl.
Astra GLS 2p, 18, cornpl.
Astra GL 2p
Vectra Millenium 2.2
Corsa wagon 1.6
S·10 cornpl.
S-10 2.2 cabo Estendida, cornpl.
Corsa wagon 1.6

'

Corsa 4p 1.6 I.t., d.t., a.q., t.e.

GM

FORD

98
95
01

01
03
01
95
93

99
99
00
01
99
98
97
00
01

04
01
00

/
Clio 1.0 compl.
Palio 1.0 4p
Saveiro MI.l.6 cl a.c.
Courier 1.3 v.e/t.e
Ka compl, 1.0
Tipo 1.6 cornpl.
'Santana cornpl. 2.0 G

Temera 8v cornpl.
Uno 1.0 2p ELX

Voyage 1.6 A '

Escort Xr3 + teto solar
Chevette DL 1.6 G
Gol 1.6, gasolina
Escort Europeu 1.6 G
Saveiro 1.6 G
Escort 1.6 Alcool
Suzuki swirt 1.6

01
99
99
98
98
97
96
96
94
93

I
93
93
93
93
91
89
94

verde met.
preto
branco

r
I'
I

cinza meto
vermelho
branco
cinza met.
prata

branco
azul met.
marrom met.
prata
preto
'branca
cinza met.
prata
prata

prata
prata
marrom

verde
cinza met.

marrom met.
bordo rnet,
bordô
bordê
branco
azdl
azul
cinza met.

azul mét.
verde musgo
verde
cinza meto

amarela

prata met.
branca

!
I

i

'11 �I

I

I

:1

.�

Cinza

Vermelho

Vermelho

Branco

Branco

Azul,

,Bege

VW Fusca 1300

VW Fusca 1300 2p
GMCorsa 1,0

VWGo1G1I11.016v4p
Ford Escort Euro

GM S-1 O CS 2.2 compl 2p
VWGolCL 1.6

Ford F-4000 MWM

VW Saveiro 1.6 compl
HondaCl 00 Biz

Yamaha XT 600

Verde

Branco

Amarelo

Branco

Preta

Preta

Barraca pi camping completa

G

D

G

G

G

G

G

G

GNV

A

O

2000

1999

1985

1977

1995
2001

1993

1995

1991
1978

2000

2001

1995

G

G

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul

GolMI 97 prata

Tempra cornpl. Único dono 97

Uno 4p 96

Logus 94

Uno 2p 93

Escort Guarujá compl, 92

Chevette + rodas 87 branco

310-,3021 t],�:

prata

prata

verde

branco

cinza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VEíCULOS
370-7516

.q.\�Com·pra �
Troca Financia

Rua WãitérM'aij**:Ht1i18§co ••arrado Rló"!VIQThi�Jãr�'WuirílO"Súr: sc�i
M'. •••. • •..••.•••••••Wi. !!Pl .. ,JL.... . '. ". ""'" ". .." mMk••••• " ••Üili•••JJ._ ,. . .••= A41

Golf 2.0 compl. Cinza 98
Fiorino Furgão 1.5 Branca 97
Moto titan 125 97

Pampa Vermelha 94

HiluxSw4, diesel Cinza 93
F-l000 diesel Cinza 92
Caminhão 7110 turbinado cl baú Amarelo 89

Monza, álcool Verde 86
F-l000 Amarela 86
Escort Prata 86
Saara Verde 99
Santana GlS compl. Azul 92

Corsal.04p Branco 98

Pick-up compl. ' Branca 96
Blazer Deluxe compl. Prata 98
Parati 'álcool Prata 96

372-0,676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim
(em frente a Rodo,

ferroviária)

�
Celta Impecável 01 R$ 14.500,00
Uno. completo 4p 99 ' R$ 11.900,00
Palio v.e., t.e. 98 R$ 12.009,00
Pajero 2.8 GlSB compl. 98 R$ 55.600,00
Corsa Chumbo 98 R$ 10.900,00
Palio ED .c. 97 R$ 10.000,00
S-10 GNV .. 96 R$ 17,500,00
l-200 95 R$ 27.500,00
Kadett, cinza 92 R$ 6.500,00
Versalies Cinza 92 R$ 7.500
Uno 1.5, vermelho 91 R$ 6.500,00
Escort (ótmo estado) 89 R$ 4.700,00

fBONTilL
'V E ( C U'l O S

COMPRA
VENOE
TROCA
FINANCIA

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

Gol 8v 4p
,

,

Parati 1.6 álcool, a.c., D.h.

Gol Special
Gol GII14pt.e., alarme

-Santana 1.8 compl.
Siena

. Gal MI

Ka trava, alarme

Palio 2p v.e., t.e.

Golf GL compl.

Pampa
Gol1.6

Vletoran:tim I finanças

�!��:!,� 371·4225. ® w. BREITKOPF
Caminhões e Ônibus

prata 03
.

G
prata 03 G
vermelho 03 G
branco 02 G

'Palio Youngpreta 02 G 01
vermelho 01 G
branco 01 G Uno Smart 4p 01branco 00 GNV
azul 99 G
branco 99 D Clarus GLX.compl. 98
branco 98 G
branco 9'( G

Gol CU"1.6 cl a.c.verde 97 ·G· 96
branco 97 G .

prata 97 GNV
Omega Supréma 95bege 98 G

branco 96 GNV
verde' 95 G Tipo 1.6 IE compl. 95
preto .

95 G
branca ' 95 G
branco 96 G . Asia Towner furgão 95
Branco 96 D
cinza 94 G

Monza 90prata 93 G
vermelho 93 G
azul 91 A D-20 88
branca 91 D

VEICULClS

Novos e Usad6ls, 370-0013

Vermelho 2002
-'Celta 4p el a.c,

Celta 2p
Celta 2p el a.c.

Branco 2001 • •

Celta 2p
VT . Shadow 600ee.

Branco 2000 Gol 16v Plus 4p:Compl.
Gol Mll.0 2p

Branco 2000 Astra GIS Sedan compl,
Fiesta GL 1.0 4p

Vermelho 1999
Dueato Furgão 2.8 diesel
Veetra GLS compl.

Azul 1998
Pampa 1.6L
Gol Mll.8 CL
Parati 1.6 MI el a.c.

Vermelho 1997 Ranger 6ee cornpl.
Palio 1.0 4p a.c.

Preto 1997 Slazer 2.2 cornpl.
Omega GLS 4.1 compl.

Preto 1997
Passat 2.0 4p eompl.
Kombi STD

Azul 1995
Gol Plus 1.0
S·10 2.5 D compl,
Kadett Lite 1.8

Azul 1994 togus GL 1.8
Kadet SLE 1.8

Marrom 1988 Monza Classlc 2p
Saveiro CO

Rodocar
Veículos 273-6549

Rua Bernardo Dornbusch, 620 - Baependi - Jaraguá do Sul

Celta 1.0 4p VHC branco 03 G

Fiesta 1.0 4p Zetec Rocan preto 01 G

Fiesta GL 1.0 Zetec Rocan 4p branco 00 \G
Corsa Sedan 1.0 4p wind branco 00 G

Gol GIII 1.0 4p 8v branco 00 G

Ranger 2.3 2p cl GNV preta 97 G

Golf Gl.X 2.0 4p cinza 95 G

Quantum 1.8 4p básica branca 95 G'

Del Rey a.s 2p GL vermelho 90 G

CBX 750 Wind cinza 90 G

Corsa Wind 1.0 2p cinza 96 G

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

-.-.-,----r--"": -:-'__ �i"-�; .1il.�';,�1J,rj�n"';iói'T:y��f.!ti'.�t�IJ.�''!;�lJI'il\Í:lf�4� . .uaJ�t�\wi......,�\.o.'):�'M�.��;it.1"iOl����-t�1{U,a:ít'.®,I�
,

.

BR 280 - Km 53 - Guaramirim (47) 373-0127
carroceria R$ 64.000,008.120 03/03

À vista ou R$35,000,OO entro + 27 parco P�lo FINAMI

01/01 carroceria / branca R$ 55.000,00

96/96 carrocerlà .I branca R$ 37.000,00

99/99 baú 1 branca R$ 43,000,00

03/03 carroceria / branco R$ 113.000,00

00/00 carroceria R$ 53.000,00

À vista ou R$ 40.000,00 entro + 35xR$662,00 fixo

8.120

8.140

8.140

VW 23,220 6x2

8.150

\

F-4000 c/ baú R$ 21.500,0087

311",0802
371-8287

Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Celta 4p, a.c.
Corsa sedam compl,
Corsa Classic
Gol1.6 power d.h., Trio
Corsa sedan milênio, ac/vte
Gol GL
Gol Power 16v, d.h., Trio
Palio Weekend ELX compl.
Fiesta Sedan cl opc.
Parati Summer compl.
Siena Fire cl opc. .

Scenic RT 1.6 compl.
Astra GLS compl.
Palio EX 4p trio
Gal MI
S-10 cabine dupla cornpl.
Uno EP 2p trio
Gol CL 1.6
Palio Fire 4p

Prata
Prata
Azul
Branco
Prata
Prata
Branco,
Prata'
Bordô
Bordô
Branco
Cinza
Prata
Verde
Branco
Cinza
Azul
Branco
Branco

04
03
03
03
02
02
02
02
02
01
01
01
99
99
98
97
96
91
O Km

Rua prel. Waldemar
Grubba. 3121
BairroVieiras

'370-2381

R$ 11.500,00

R$ 11.900,00

R$ 18.000,00

R$ 11.700,00

R$ 16.590,00
R$ 8.900,00 r

iR$ 6.800,00

R$ 5.500,00

I'
I

,. t' .

-e: '·-:i'.l"'iT.2"��"''''�'�o.fP""_'''"",,, � i '"7.....�1.......",..��,'"", .-� '�_",.', <'�.

R$17.800,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



('()IWI i() IH) rovo

CLASSIMais

,

'S(CORREIO DO POVO TER A-FEIRA,l de 'unho de 2004

, FUSCA - vende-se,
, 76, borcô. tr.: 371-

, 8734 ou 9912-3471,
Jardinagem &

Paisagismo
376·3974 /9919".1992,

c Marcos.
370-4224 GOL - vende-se,

Speclal, branco, 01, 5
pneus novos, isofllm,
metade do IPVA 04
pago. R$ 12.000,00.
Tr.: 370-4810 a tarde.

compra - vende - troca
financia - novos e usados

Rua Erwino Menegotti,869,
Vila Rau - Jaraguá do Sul - se CBX 750 ,- vende-se

hOlliwood, c/49 mil km,
Tr. 276-0333 ou 276-
2121.

R$14.800,OO. Tratar:
Eduardo (47)8802-
3150 ou 371-4543.

Revendedora exclusiva da região
de Reboques Pirãmides

GOL -

'

vende-se
vermelho plus 97 bom
'estado R$ 10,500, tr.
373-6634,

,Amarelo 'A

branco G
azul A

vermelha G
verdemet. G

branco

branco

verde
branCa
branco
azul
azul

EscortXR3 88

Gol '90
Monza Classic 88
Santana Quantum CLd.h. 90

OpalaComodorocompl. 89 '

Escort HObby 1.6 93
Uno 87'

,
EscortGhia 89
Kombi staflder 92

UnoMille ,92
Ford Landal em couro 80

I

GolMI !L.6 97
SantanaQuantum GL ' 86 '�azÍJI A

Omega Suprel1'la.GLS 2.0 compl. top de linha 93 azul G
F-1000 c.dupla, MWM, compl., 9� ci.nza D
Del Rey GL :11.8 ,90 ci.nza À
Omega Suprema GLS 2.2 9� � vermelho

,ChevetteJunior U
,

L-200 <iL, couro, rpdão, 99 azul'
prêmioCSL 1.6 86 verde
Opala Diploma� 6cccompl. 90 bordô

RENAUlT - vende-se,
scenlc rt 2;2, ano

2000 completo. Tr.:
9101-4214 c/ Ruy

DT 180 - vende-se, 91,
freio a disco, preparada
p/trilha, R$1.500,OO em

até 1 +2. tr: 275-1431.
GOL, -' 1,6. R$'
9,500,00. Tr. 374-1117
ou 9975-0117, ---,',....� CG - vende-se 125

Today 91 , Tr, 379-0206
1113 - compra-se, de ou 9967-3Hi2,
preferência financiado, _

Tr: 372-0108.
GOL - vende-se, 1.6,
86, ,ótimo estado. R$
3,800,00, Tr,: 9975-
0045. I

, RD 135 - vende-se.
------

88, em bom estado. R$
MUNK 1513 - vende- 1.000,00, Tr.: 372-
se, 79, para 5 3559,
toneladas. R$ 13,500.
Tr.: 9973-9781,

I '

KOMBI - vende-se
diesel82 . tr. 371-6702
'ou 9973-9253.

'RD 135 - vende-se, 88
em bom estado, R$
1,000.00. Tr. 9151-
2215.I., :�� v.r���;':v:I ,

IUNO':" vende-se, Fire,'
R$11 ,600.00. ir. 9123-

2
'

' 7355.p, 02. Tr.: 9903·7156
�����

lei Luis Paulo.
TIPO � MPI 1.6 96 4

i UNO - OS 92 .Bom portas vinho metálico.

lestada; R$ 6.300.00. Tr. R$_�:800,00 ,Tr. 9123-
'7355,19123-7355., {

I .

�':,,'
'.

,T�MPRA - vende-se 95,

lU..

NO - 97;4 portas,verde chumbo escuro comp.
'

metálico, Tr. 9992· 'RS 12.000.00 tr,370-
, 7862.

"

3101 ou 9135-1602

lp�ro - "vende-se ED
97 R$9.500.00. tr. 371-
_&447,'

AGRALE - vende-se,
7,000 RO, 93, baú,
revisado. Tr.: 9979-1437.Truppel Car

VEíCULOS MULTIMARCAS

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

TORNADO - vende-se,
03Id4 ê/'�600km . Aceito
moto na troca , Tr.379-
0206 ou 9967-3192,

SCANIA � 111 Ik ano 93
motor 112,ou troca-se pi

,

uma scania 112', Tr.: 370-
9968 ou 9124-9770,

,
Cei: 9963 ...7641Tel: 371-7212

Av. pref. Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

XLR - vende-se 125 ES
02 cl 13,600km, Tr,
379-0206 ou 9967-
3192.

chevete em
-

bom
estado.Falta '16x, R$
HO,OQ, Tr,:\9\�7-8451 .a
noite, '

',I

� 195x45, Tratar: 372-3235

� cf Gláucia,
" ,

APARELHO CD • vende- SOM - vende-se,
se Pionner 4350 com 'aparelho de cd, Pioneer,

"

I 'd E VENDE-SE - ou troca -
'

XT 600 - vende -se contra e, sal a aux, '. cf MP3, rnod, 4650" cf
saida subwoofer R$ controle, novo, na caixa, se por carro ou moto um

moto cl 11.700km cl
400,00, Tr: cf Eduardo R$ 585,00, Tr: 376-22,06

Fiorino Furgão 95 1,5 em
caixa � alarme2000 R$ 8802-3150 ou 371-4543 ou 9111-9968 cf bom,estado.tr,276-0397,
12,000,00 ipva pago, , Alexsandro, '

Tr,9975-0047, COMPRA-SE _ carro, COMPRO - Omega cd ôu

P a vist T 374 Golf, dou Fiat Tipo emago a VIS a, r.: - SOM - vende-se 1,100 bom' estado + dinheiro,'X1225 - vende-se, 03, 1117 ou 99775-0117, watz,3 cdS + 1 caixa:
Tr,9124-7715,

'dourada, c! P. ,

'

•.
selada pf carro. R$. '''-'''_'__'__ ---'-=-"--_

3,OOO,00km ,aODAS .; vende-se,
•

500,00Tr.275-.3567,
. "'VEN' DE ss" ""'1 "d':

R$.7,600.00 em 2x,
; \

�f;��;�ã� ��1 ����� .'
'

;;�CA-S� �1 ;ú��'��tà
0, Plrâmid�, '1'l8bà'�atTOB;$

tr 275-0502, '

pneu Pirelli P7000 01 por um fusca ali 250,00, Tr; 371-9959.; ;

F 350 - vende-se, 69,
R$ 12,000,00, Tr. 370-
0502 c/ Neco.

=..
o

Biz - vende-se 2003,
preta cl partida el. (semi
nova), R$' 800,QJ) +
24x250,OO cl licencia
liIilento e financiamento
no nóme ,de qU81)1
comprar, Te 9994-0298
ou 275-0767 c/ Luciano.

1�á1iO • vende-se DEL REY - vende-se,
��8,�OX'i" 4;P, ,Az\ll "Ghia"S,g"Gompl,:,R$

, per,�,Qf1aL�Ef�V.�TtD;r,
--ê3000Km, Revisado, 300f.
-R$11{�OO;0,0, " ir.
nWaldemar.372-4183 .

í ,

R$ 7,300,00, Tr.: 370�
5739 ou ,9135-9698.

ESCORT - vende-se,
GL, 84, álcool. R$
3.700,00, Tr.': 273-
0047.

PARATI - vende-se CL
1.,6 mi 97 rnod. 97
branco comp. R$

KA-vende-se, 98, ve..' 12,500, tr.370-8336
tê .. R$ 10.500,00, Ir; ou 9125-0007,

ESCORT - vende-se, 370-1161.
modo Europeu, GL, 93. ---,---

MONpEO - vende-se
ano 96 completo. Tr, :

9101-4214 cl Ruy

'ESCORT..:. vende-se,
modelo europeu,
compl., prata, 93, a

álcooJ. R$ 8:500,00. Tr.:
9135:96'98 ou 370-
5739 falar cl Nelson, "

sPALlO-EL 1.5 96ar+
oí�'bjo nai s. ótimo

--estado. R$ 11.200,00.
'S�r.'à7(i)-246t

"

:,11 �l." SANTANA - vende-se,
2,0, 89, álcool, a.c.,
d.h., IPVA e

licenciamento pago até
2005; pneus novos. Tr,:

PICKUP - vende-se , 373-0032 c/ Elisabeth
Ford wilis 63 traçado ou Joacir.
4x4, Tr,375-0150. ,

�or05
VOYAGE - 84 .alcool
som estado. R$
3.100,00, Tr. 371-6238.

RANGER - vende-se,
00, cab. simples,
completa (- trava),
diesel, 4x4, _turbo. R$
36.000,00, Tr.: 372-
3235 c/ Ramos.

(
RANGER - vende-se,
97,4,0, compl. + GNV
"" capota de fibra. Tr.:
370-2776 ou 9952-
9660 c/ Luis.

,

VERONA - vende-se,
XLX 1 8 I 92 CLlO-vende-se, Hatch,

, ' , comp" ,

ál I T 370 00, 1,6 RT, prata, airbagteto, coo, r.: ,-

2920 após 14:30. Tr.: duplo, d.h. a.c., CO

9103-1927, original, càntrole satélite
------

"

de som, te. 5p, trava p/
crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00, Tr:
370-,8928,

tf6
:��Freio�s
x �?I '

'

Jl+'''4�
�

ALFA ROMEO 145 -

vende-se, ,99, 1,8,
completo, em perfeito
estado todo revisado.
R$ 21 ,500,00. Tr.:,275-
1427 c/ Bettina, (371-1970)

Compra Vende
Troca - Financia

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

Motos acima de 1998 -

financ. em até;30x.s/ entrada,
HONDA CIVIC - LX 99

VERONA - vende-s� automatica.Tr.9117-2518.

94 a gasolina tr, 370-
N 'SSAN d4698, I -, ven e-

,,'
, se,máxima 3,QJ 95 .

=__ ' lnipecavel. Tr.9979-1437,
, "

PEUGET '-'206 ano 01
FUSCA - 84 branco,
Aceito troca. R$
3,500.00. Tr. 370�
5577.

FAÇA SEU TE TE
,DE FlUiDO DE FREIO

GRATUITOI

371-7398
sz

im
-s

trio elétrico e ar quente,
R$19.000.00. Tr.: 635-
1416 ou 9975-1416.

k ,i k a r @ n e t uno . C o m .. b r

�s f:�ua exp. Antônio: Çarlós Ferreira, 865
Jaragu� do Sul, - s'antq Cat.arina

PEUGET - 366 1.8 16v
ano 99 de cor prata,. Rua Fritz, Bartel, 99 • Baependi
��i:eto-ar, air�:f���' ....__...J_a_r_a_g;;,.u_a_'_d_o_S_u_I_....S_C_,

'

__....,;_

FUSCA - vermelho 68
mod: 76,R$ 2.500, tr,
37175302.

"

� <fI'1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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APARELHO DE CD -

vendo para carro

mod.4150 com controle.
Tr.: 371-727Q . TICN.

CALHAS
APARELHO CD - vende
se palnet R$ 250.00. Tr.
370-2559.

.

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

Para o lar
e para a Indústria

A TECNOCALHAS mantém um compr�misso com a

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

velas, Chapas em geral, Churrdsqueiras, Baldes, Mictórios,
Proteção para parabólicas, C;orte e dobra de chapas, "

Funilaria Industrial em Inóx, Galvanizados e Alumínio.
Além de diversos outros produtos. Consulte-nos.

CACHORRO - vende-se
filhote de Basset Cofap e

pastoralemão. Tr.: 373-3787.
,

CACHORRO - vende-se
filhote de Labrador. Tr:
370-2131 a tarde cl
Mariane

CACHORRO - vende-se
filhotes de Pastor
Alemão. n: 371-9992.

• Atendemos·frotas e particulares
•. 1i! convertedora de se

• Mais de 2 mil veículos convertidos

Referên�ia de nosso tràbalho (calc;adão e.·pótio da SCAR,
Floricultura Manque, Colégio Municipal Rio da Luz)

.

Tudo em colocação de laiotas, pciralelepípedos, cokigrama ..
Especializada na colocação do verdadeiro peiver� intertravado.

.
Temos compactador e policorte.

Venda � colocação de laiota prensada e/.35MPA, tiiofos de eoncre·to prensado
. c/ 35MPA, Pelve com trava

'

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

INJECAR AUTO CENTER
A CASA DO CARBURADO�
- Afinação de Motores - Recondicionamento e Limpeza de Carburadores, u
- Embuch"amento de Bases - Peças e Miudezas para Carburadores

"

IS
- Injeção e Check-up Eletrônico - Troca de Gasolina para Álcool - \:l
- Serviços de freio e suspensão

.

Fone: (47) 371-3898
':: ) 11

CHULAR - vende-se
motorola T720 cl ou si
cãmera tr.371-4442 ou
9914-2033

QUAUDADE E EXCELÊNCIA EM SERViÇOS DE CALHAS nUNILARIA INDL É COM A TECNO CALHAS

Rua Felipe Schimidt, 279 - Cenfro • Jaragu6 do Sul· SC - FOne>: 370-6448 • 275-0448 - Fax: 371·9351

BARBEADOR - vende- BELICHE - Aceita-se R$150.00 cada. Tr:.370·

sePhilips c/2Iaminas.R$ doação. Tr.372-3067 ou 7293

70.00.n 371-9959. 9134-0232
BICICLETA - compra-se,

BARRACA - vende-se, BICICLETA - vende-se life cromada. Paça-se até

modo Iglu pi 3 pessoas.
18 marchas. R$160.00. R$ 250,00. Tr.: 9137-8278

t R$.1 00.00. Tr. 275-2140 Tr.371- 9959. ou 371-0495 cl Vilmar.
ou 9117-ô404.

BICICLETA· vende-se BICICLETA - infantil R$
BALCÃO - vence-se, pi de senhora rnod. Antigo 50.00. Tr.: 376-0632

padaria R$ 2.000,00. Ou R$ 50.00. Tr.: 376-0632
CACHORRO - Aceita-se

troca- se por carro ou BICICLETA· vende-se 3 doação de cachorro de
moto. n: 375-2075. sundow aro 26 na caixa raça. n: 372-3992 CACHORRO - vende-se

_--------------------.,
filhote de poodle.R$

g 80.00. Tr.373-3787.

�
� CACHORRO - vende-se,

i Colie, 5 meses. Ir.: 370-

� 0934.

jo CACHORRO-vende-se, Cc�\r\E�tfilhotes de Pastor ,�
.
Alemão. Tr.: 371-9992 cl (I Av. Prefeito Waldemar Grubba, 1207 • Baependi - Jaraguá do Sul· SO'l
Spézia, '-------------------------�------"--------.,.g...;:.. @

COMPRA,SE • guarda- COMPUTADOR - vendê.
roupa, críado-mudo, jogo se usado processador
de sofá e estante. Tem Pentiumll1650 HD 10'll,
que estar ern bom pronto pi interrlel:."�$
estado. n: 275�48a5. 890.00. Tr. 276-0602. qFINANCIAMENTO EM 24)(

"

CARRETINHA - pi 3

mo�·s. cl docu

mentação em bom
estado R$1. 300. co
tr.3719992. v' ....". 2.352,00 .M;;! DE ÁREA.

ÁGUA =,RIO DAS ONÇAS

CACHORRO - vence-se,
filhotes de Rotweiller. Ir.:
275-1340.

TERRENO EM GUARUVA,
PRÓXIMO TREVO.

CACHORRO - vende-se,
REGIÃO NORTE em: lindo casal de Chow CARRINHO - vende-se,
Jaraguá do Sul- Fone: (47) 372-1777 I Rua Barão do Chow, serni- carrinho de pizza em

Rio Branco, 230 - centro adolescentes,
.

cor
alumínio cl todos os

caramelo, com pedlqree . : ,

e garanta, carteira de "acessorlo�, a gas,
GRANDEFLO�IANÓPOLlSem:, saúdeemdia.R$800,00. bateria elétrica. R$
São José - Fone: (47) 258 - 0036 I Rua Abelardo Manoel Tr: 370.8563 ou 9103- 1.200,00. Tr.: 370-9498

.......Pe_ix_e""'r_-1_5_0_'· Ba_r._re__ir__o__s ----- 3580. cl Valmir..

COLCHÃO MAGNÉTICO
vende-se, R$ 600,00, ou
troca-se por colchão
comum. n: 9116-8927
ou 371-2001 cl Leia.

COMPUTADOR-vende-se: 'CONTRA.BAIXO� '"R
Pentium 3.700, 64mega, vende-se GOlden, �In
13.9g. Tr.: 376-2115 ou ótimo estado, cor
9903-2979C/Willian. madeira, com casese

alça. Tratar: 370-18@:1a

ESCRITURA LIVRE

VENDO POR R$ 0,03 POR M2

TELEFONE: (47) 379·1300 COMPRA·SE - máquina COMPUTADOR-vend�se
de lavar comp. Tr.370· AMDK6I2,64mem.HD20 DlVISORIAS. venq�.;�e5491. completo. Tr. 376-0081. + porta sanfonada. Ir:

370-1555

"Não. tojjé
decisões pelo.s

o.utro.s. Não. deixe
o.s o.utros·'to.marem
as decisões·que

São. suas.

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

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

escrItório e residência.
Produtos e serviços para telefonia,
redes d. InformátIca, segurança

eletrônIca e automação de condomínios.

Klt Po.rtão. Eletrônico. + Interfone
Klf Mo.nlto.r 6" + Câmera (CFTV)

TELEFON.IA

(Instalação e Assistência Técnica).
Centrais telefônicas (PABX)

.

Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax .

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

DOAÇÕES-Ace· e

moveis antiga&;: e

objetos. Ir: 372-396'1 u

9134-0232
. <,

DOAÇÕES - precisa e

de roupas pi menino e

10 anos cl urgênc a.

Tr.274-8620.

OVO • vende-se, D D .

automotivo, aparelh e

mais telinha 5', novo, a

caixa sem nenhum u .

.

EQUIPAMENTOS - P ra

lanchonete cl mini b fe
chapa e prensa R$ x

300.00. Tr.: 635-5405

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

FOGÃO - vende - s 4
bocas usado R$ 50. O.
n: 376-0632

SEGURANÇA ELETRÔNiCA·
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

FORNO - vende- e

promek e traço 7 O
diametro 1.100 x 2.0QO ..
R$ 30.000.00. n 3�6-
1885.

FREEZER - vende-se 1 O
litros prosdócimo, se i

, novo. R$ 300.00. Tr. 2�3-
6403. .,:

. I

j FREEZER - vend��jse '

cônsul 230 litros sernl�
� novo. R$ 300.00. Tr.372-
s 1593.
:g .

3
II: FREEZER - vende-

secõnsul 220 litros. 'R$
400.00. Tr.370-2559.

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

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila Lenzi • Jaraguá do Sul- se / email: maketel@terra.com.br - Fone/Fax: (47) 371·7007

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 373-4997 9107·4525

ENCANADOR &.eletricista

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
.f'iflte4, de� 4� <ÚJ4. s� deS� de 4«4e� O«

í1!?e4�. � em-�_ -.� deS�, da- rlediJttx

SEGURAN�A PATRIMONIAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

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

"

(47) 276-3429
,

,9975-5659

VI.DEO CASSETE .:

vende-se, 4 cabeças,
Philips. R$ 250,00. n.
9975-0045.

VIDEO CASSETE
vende-se da Philips. R$ ,

200.00. Tr. 371-9959.

Rua: Exp. Gumercindo da Silva, 616 - Centro
,
VIDEOGAME - vende-se,

.

Dreameast, c! 2 core; e 3

jogos, R$350,00. Tratar:
376-2206.

,GADO-vende-se21 S' U PE'RM ERCADOcabeças. Tr.: 376-0264
.

.'
.

.

GARRAFAS - vende-se
24 vazias. R$ 20.00. Tr.
371- 9959.

GATO - vende-se filhote

persa .R$50.00. Tr. 373-
3787.

'COM CARNEJ9 TEMPERADAS

NOS FINAIS DE SEMANA.

R: .JosÉ TEODORO RIBEIRO, NO 540 • ILHA DA FIGUE;R:'"
JANELAS - vende-se,
duas, de alumínio, c!
caixilho e vidro, cf 1 ,OOalt
x 1,5Iarg., semi-novas.
R$350,00. Tr: 9134-0816.

LACRE - vende-se de
alumínio. Tr. 274-8620.

MÁQUINA - vende-se
reta Sínqer vende-se. R$
200.00. Tr. 273-6403.

MAQUINA - vende-se,
trasnfer manual el timer
automático e

temporizador. Tr.276-
3333.

�� PLANET GAME
�� * VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS �ALUGAN,lOS
TODA A LINHA DE
VíÓ.EO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.
VIDEOGAME - vende-se,
Play Station, ct ,

2
controles, 3 jogos. R$
250,00. Tratar: 376-2206.

. ,

Fica ratificada para .os devidos fins e na forma do
Estatuto Social da Entidade a publicação do Edital de

Convocação da Assembléia Geral Ordinária e

Extraordlnáaa, publicáda no Jornal A Notícia em 21/
OS/2004, ficando sem efeito a publicação efetuada
no Jornal Correio do Povo no dia 22 de maio de 2004,

Jaraguá do Sul, 27 de maio de 2004.
DANIEL F. DA SILVA MENDES· Presidente

* PLAYSTATION 2
* XBOX ,

* PLAYSTATION ONE
* DREAMCAST
• NINTENDO 64
* GAME BOY COLOR
* GAME BOY ADVANCE
*.NINTENDO GAME CUBE hórariodeatendimento: segunda a.segunda das 10:00 as22:00

. Rua: Bertha Weegue ,1087: Barra- Jaraguá do Sul--E-m� planetagame@ibest.com.br

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERVIDORES
, PUBUCOS MUNICIPAis"': ARSEPUM

o

RETIFICAÇÃO

• .r.rNT1I.1TiNi:\.'

lá. .l �".-�
Pn'lURAS €H GERAL: PREDIAL - COI1€RCIAL - RESIDtNClAL

, MASSA CORRIDIlo, tPox, TfXTIJR;\, GR"flIloDO

Faça um orçamento
sem compromisso

VLB - Responsável pela pintura I
do Jornal Correio do Povo

.

NEBOLlZADOR - vende
se R$60.00. Tr. 273-0050.

R: Domingos da Nova, sln" -Ilha da Figueira - Tel.: .9104-6466
.

MÁQUINA - de sorvete
semi nova. R$15.000.00.
n: 370-3101 ou 9135-
1602. PARABOLlCA - vende

se completa. Tr.: 276-
3037

OURO - compra-se, '

qualquer peça, arreben
tada, quebrada. Paga-se
à vista. Tr: 9979-0605. de serviços da região

tee.com.br

laninscheck,,293 - Safa 02

'. Nova BraSilía Jaraguá do' Sul - se

MESA -:- vende-se, pi
computador tipo estante
marfim. R$ 100,00. Tr.:
370-6803 após 18:30 c!
Dilyane. ,

PEDAL - vende-se duplo
de bateria semi novo

rnapex. Tr.: 376-4212

FAÇA SUA FESTA COM DJ'S:

CJfcnriquc C (Hcr�k:scl1
som e iluminação C()íJ1pl<Wlí:
canhões de luzes colóridos,I'

I Contato:.370-1942/371-4335/9116-3391

5O ACOMPANHANTES

lAT�
Pousada Dreiche do Ar com

acompanhantes
...._......� c:Io sal I

.

,
.

Se você está cansado de ficar em casa sem

9117-0497, . compannta.venhaconnecer nossa pousada com

lindas acompanhantes 24hs ao seu dispor. Temos
, preços acessíveis e auto atendimento, tudo para
favorecer a você, cliente.. Tarnbêm atendemos

. ANUNCIE: hotéis, motéis e residências .

371-,1919 275-0052/273-1174
Estamos recrutando moças acima

de 18 anos.

PADARIA - vende-se.
Tr.376-2723.

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

ROÇADEIRA -compra
se costal. Tr. 372c3067
ou 9134-0232

VENDE-SE - 3 em 1, CCE,
semi-novo, 3 Ods. R$
280,00. Tr.: 9975-0045.

SOFÁ - vende-se,
modulado, 5 peças + eéjlllo
em ótimo estado. R$ 70,00.
Tr.: 371-91 95 ou q71-0558
c!Mary ou Danielle.

VESTIDO - de comunhão

alugo e/sapato. Tr. 373-
3787.

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

SUGAR - vende-se p!
fogão de 6 bocas. R$
'80.00. Tr. 372-1593.

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

Arquitetura & Topografia
· Medlçóo de terra
- Desmembromento
- Regularização de medidas
· Projeto e exec�ção
(residencial, comerciai, .etc.)
· Reformas em gerol

370-7611
Wa�er Morquardt

nO 744Sl5

�osinha do povo agradece as famílias e

empresários que doaram brindes e

participaram do Jantar Dançante do Dia
das Mães que aconteceu no último dia 7

de maio de 2004, na Soco Esportiva Acarai.

Radio Jaraguá AM
Locutor Valéria Gorges - Shaw da Manhã

Repórter Agostinho de. Oliveira

Repórter Tim Franclsco

f'fu!';fama Viola e Gaitaço
Secretárias Ani e Juliana
Jornal A Gazeta
Jornal Correio do Povo

Laias Salter

Loja Dona Hilária

Relojoaria e Ótica Seifert

Stella Calçados
Pointer Modas

Sociedade Esportiva Acarai

. Posto Amizade

Hort. e Reimer

Sr. 'Darci Buckmann

Malwee Malhas

Big Pé Calçados
Loja Jomar

Polícia Militar

Vereador Pedro Garcia
Móveis Rebello

Centro de Beleza Chalon

.HP Motos

Indumak
A.B.E Celesc

Mercado Araucária

Ótica Multi Visão
JR Criações
Ecônomo Jean Gadotti
Prefeitura M. de Jaraguá do- Sul

HotelIraí - RS

Músico Ricardo
Duas Rodas Industrial

Bailâo do Arthur
Panificadora Spézia
Mercearia Buzzi

Sra. Luíza Trentini

.Gadotti Turismo
Preço Único 1,99
Supermercado Angeloni

ROSINHA DO POVO - Promotora de Eventos

Beneficentes e Agente de Turismo.

A TODOS: MUITO OBRIGADO!
Espero poder contar sempre com esta

parceria, pois só assim poderei continuar
este trabalho.

.

SINDICATO DOS VIGILANTES E EMPREGADOS EM
EMPRESAS ÓE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA
PRIVADA DE JARAGUÂ D() SUL E REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

o presidente do Vigilantes - Sindicato dos Vigilantes
Empregados em Ernpresa de Segurança e Vigilância

·

Privada de Jaraguá do Sul e Região, no uso de

suas atribuições estatuárias convoca tocos qs

profissionais da categoria associados ou não, para
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-
se no dia 1-1 de junho de 2004 em primeira
convocação às 12:00 horas e segunda e últirna

convocação com qualquer número de presentes às
12:30 horas, na SEDE da entidade sito a rua

Waldemar Grubba nO 1570, bairro Báependi, Jaraguá
,

do Sul / e na SUB-SEDE às 19:00 horas em São
Francisco do Sul, sito à Rua Marcílio Dias nO 578,
centro.

Com a seguinte ordem do dia:

1· Discussão e Aprovação do valor de.manutenção
(Taxa Assistencial laboral) a ser descontado em

.

favor da Entidade Sindivigilantes.
2· Outros interesses da Categoria.

Jaraguá do Sul, 31 de Maio de 2004.
ADEMIR EDSON-FERNENDES

PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO'
BAIRRO AGUA VERDE - AMAVE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos todos os moradores do Bairro Água Verde-
AMAVE, a comparecem no dia 7 de junho de 2004, às 19
horas e '30 minutos, em primeira convocação, com a

presença de 2/3 (dois terços) dos associados, meia

.

hora após, com presença de qualquer número de

associados, nas dependências da sala da AMAVE, na
Igreja São Judas Tadeu, para participarem da Assembléia
Geral Ordinária, com a' seguinte:

.

,

Ordem do dia
· Leitura do edital de convocação
· Eleição e posse da diretoria executiva e conselho
fiscal da AMAVE . Associação de Moradores do
Bairro AguaVerde' para o período de 15 de junho de
2004 até 15 de junho de 2006.

Todos os moradores do bairro Água Verde poderão
exercer o seu direito de voto, desde que:

a) Tenham idade igualou superior a 16 (dezesseis
anos) ..
b) Residam a mais de dois meses hd bairro Água Verde,.
c) Importante= Trazer: ,

. cédula de identidade ou
-

. título de eleitor(a)

. comprovante de residência.

Jaraguá do Sul - SC 28 de maio de :2004.
A DIRETORIA

[,I,

ESTADO DE SANTACATARINA/ PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do 5ul/2a Vara Cível
Rua Guilherme Cristiano Wackerhagen, 87, Vila Nova,' CEP
89259-300, Jaraguá do Sul·SC

.

Juiz(a) de Direito: Quitéria Tamanini Vieira Peres

Escrivão(o) Judicial: Ana Lúcia Rozza
'

EDITAL DE LEILÃO /PRAÇA
Espécie e Número do Processo: Execução por Quantia Certa
'contra Devedor Solvente, 036.99.007630-5
Execüente: Paróquia Evangélica Luterana da Barra do Rio Cerro
Executado: Flávio Ludero
Hasta Pública: Local: Edifício do Fórum - Data(s): 19/7/2004 e

03/8/2004- Horário(s): 13:45 horas. Descrição do(s) Bem(s): o
automóvel Fiatl Pálio EDX, ano 1997, modelo 1998, cor cinza,
pláca LZD-2121, chassi n' 9BD178226VÓ516982, em bom estado
de conservação, avaliado em �$10,500,00 (dez mil e quinhentos,
reais), em 12/3/2004. O veículo encontra-se depositado em mãos
do executado, na Rua 566, casa 90, Barra do Rio Cerro, Jaraguá
da Sul- SC. Ónus: Recursos ou pendências. .

Por intenn�dio do presente, as partes, seus cônjuges, se casadas:
forem, e os eventuais interessados, ficam cientes de que, nesfe
Juizo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem
como da realização da venda judicial do(s) bem(s) descrito(s),
no local, data(s) e horário(s) fixados, OBSERVAÇÃO: O(s)
'valoríes) atribuído(s) ao(s) bem(ns) será(ão) corrigidó(s)
monetariamente até a data da hasta publicada, como também o

débito exigido. Não comparecendo lançador à primeira ocasião,
ou se os bens' não alcançarem lanço superior ao da avaliação,

I.. seguir·se·á a sua alienação na segunda data, pelo maior preço,
desde que não se oferte quantia vil. Quando os bens penhorados
não excederem o valor correspondente a 20 (vinte) vezes o

maior salário mínimo, e dlspensadaa publicação do edital pela
imprensa, não poderá, neste caso, o preço da arrematação ser
inferior ao da avaliação (art. 686, inciso VI, e parágrafo 3', do
CPC). Caso não encontrado(s) o(s) executado(s), fica(m) o(s)
mesmo(s) ciente(s), por meio do presente, a realização da hasta
.pública acima descrita. E, para que chegue ao conhecimento de
todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual
será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.
Comarca de Jaraquá do Sul (SC), 26 de abril de 2004.

Quitéria Tamanini'Vieira Peres- Juíza de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Guaraniirim já está realizando
vacinas contra poliomielite

GUARAMIRIM - A Secretaria

Municipal de Saúde e Bem-Estar
Social de Guaramirim já iniciou a

Campanha Nacional de Vacinação
contra aParalisia Infantil, doMinistério
da Saúde; a ser realizada no dia no

próximo dia cinco em criançasde zero
a cinco anos.

A vacina está sendo disponi
bilizadaem todos os postos de saúde do

município, na unidade sanitária do
Centro e nospostosde saúde dos bairros
Rio Branco, Avaí, Imigrantes, São
Pedro eCorticeira, das oito às 16 horas.

No dia cinco, além dos seis

postos de saúde, as vacinas estarão
sendo, aplicadas na 'BR-280, em
frente à Polícia Rodoviária Federal,

das oito às 17 horas, sem intervalo

para almoço.
Segundo a chefe de setor de

Saúde da Prefeitura, Viviane
Altrack Testoni, a meta da
Secretaria é vacinar 100% das

crianças, que são aproximada
mente duas mil e 400 em

Guaramirim. Viviane lembra que
é necessária a apresentação da
carteirinha de vacinação e que
outras vacinas em atraso também
serão aplicadas.

Para os que não realizaram a

vacina dia S, a Secretaria informa
que vai disponibilizá-la nos postos
de saúde até a véspera do feriado
de CorpusChristi, no dia 9.

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipalde Jaraguá doSul

CONSELHO TUTELAR:
HORÁRIO DE EXPEDIENTE SEMANAL: DAS 7H
E 45 MIN ÀS llH E 45 MIN E DAS 13H ÀS 17H

PLANTÕES ESCALONADOS (NOTURNOS E DE

FINAIS DE SEMANA)
Mês: Junho.
Dia do mês Dia da semana Plantões

Noturnos
Escalonados

, Conselheira

01
"

3ª A
02 , 4ª D'
03 5ª C
04 6ª B
05 sábado, B
06 domingo B
07 2ª E
08 3ª B
09 4ª A
10 5ª A
11 6ª A
12 sábado IA
13 domingo A

14 2ª 'E
15 3ª 'B
16 4ª A
17 5ª C
18 6ª D
19 sábado D
20 domingo n,
21 2ª E
22 3ª B
23 4ª D
24 5ª C
25 6ª A
26 sábado A
27 domingo A
28 2ª E
29 3ª B
30 4ª D

A - Daniela Horst Ruthes.
B - Marei Deretti.
C - Margarete GeÍlert da Costa.

. D - Maria Dolores Pelisão Schadeck.
E - Rosangela Meier.

�'L- �

GERAL I 5 I

REVELAÇÃO

Estudantes mostram talento
·no concurso 3° Pura Poesia

POR CAROLINA TOMASELLI

� Qualidade nas

apresentações
chama atenção dos

organizadores

SCHROEDER

aprimoramento nas apresentações
dos par-ticipantes do concurso de

declamação "Pura Poesia" foi o
item que mais chamou atenção
dos organizadores do evento,

segundo a supervisora de ensino
da Secretaria de Educação e

Cultura, Minam Voguel.
Realizado pela Prefeitura de

Schroeder, através da Secretaria
de Educação e Cultura, a terceira
edição do "Pura Poesia" foi
realizada no último sábado, .no
'pavilhão da Igreja da Paz, em
Schroeder.:O evento acontece

uma vez por ano e tem como

objetivo desenvolver o gosto pela
poesia, encontrêr novos talentos
na arte de interpretar e estimular
o hábito da leitura.

,.

,

Cerca de 400 pessoas acom

panharam a performance dos 48
inscritos, que puderam apresentar

o

Cerca de 400 pessoas prestigiaram a terceira edição do evento

obras de sua autoria e interpretar
poesia de outros autores, divididos
em nove categorias. "A gente
percebe que a cada ano que passa
a qualidade vai melhorando
porque aquelas apresentações
tímidas que tivemos nas duas
primeiras edições agora são mais

elaboradas e desinibidas",

Reunião do bairro Itoupava-Açu
gera ,pensamentos conflitantes

JOINVILLE - Cerca' de S O
moradores da lo'calidade de

Itoupava-Açu, pertencente ao

município de [oinville, estiveram
reunidos na manhã de sábado

para discutir problemas rela
cionados à falta de assistência por
parte da prefeiturajoinvillense e

movimentar o plebiscito que
definirá a qual município a

comunidade deseja pertencer. _

O encontro, organizado pela
Associação de Moradores do
bairro Itoupava-Açu, teve

pensamentos arbitrários entre os

participantes. O presidente da

Associação, Círio Schmid t,
defende ,a anexação ao

município Schroeder, que já vem
prestando serviços àquela
comunidade. Segundo ele,
Schroeder foi,eleita no último

plebiscito com 97,3% dos votos.

Já a líder comunitária Linda
mir Bagatoli, moradora do bairro
há mais de 30 anos, diz que os

atendimentos à população estão

'sendo prestados pela Prefeitura
-º� Jaraguá do Sul, município para
o qual o bairro deveria ser

anexado. "Schroeder não tem a

estrutura adequada", salienta.
Lindamir também lembra que

convidou a Polícia Militar e os ,

vereadores DioneiWalter da Silva
e Marcos Scarpato de Jaraguá do
Sul para participar da reunião,
que além de seus representantes,
contou com a presença do

deputado estadual Wilson Vieira

(Dentinho) e do vereador
Adilson Mariano, ambos de

[oinville.

• o primeiro plebiscito
oficial foi realizado em

1-995 quando ficou

definido que o bairro

Itoupava-Açu pertenceria
ao município de Joinville.

.; Como a comunidade

deixou de receber obras

e atendimentos, comissão

fará visita à Prefeitura de

Joinville para reivindicar

assistência, no próximo
dia 9;

Para Schmidt, o encontro

gerou oportunismo político e a

questão da anexação é problema
puramente partidário. "Eles vem
aqui, agitam e depois tiram o

corpo fora. Vai passar a eleição e

nada vai ser feito", indigna-se.
Na reunião, foi programada

uma visita à Prefeitura de

Joinville no dia 9, onde uma

comissão formada por pessoas da
comunidade e encabeçada pelo
vereador Adilson Mariano, vai
pressionar o executivo para
resolver Situação da localidade e

cobrar os devidos atendimentos.
"Tudo vai depender da capa
cidade de organização 'da
comunidade. É isso que vai gerar
o atendimento. Comunidade

desorganizada é prato cheio para
o mau político", afirma Mariano.

comentaM{riam.
Uma comissão julgadora

avaliou o desempenho dos

participantes em diversos critérios,
mas "os jurados deram ênfase

principalmente a, letra, a men

sagem que a poesia estava

levando ao público", salienta a

supervisora de ensino.

Na categoria A, para crianças
de três a seis anos, a aluna Srefani

Voguel, do Jardim de Infância

Pingo de Gente, obteve a primeira
colocação. Mayra Marcele Silva,
da EscolaMunicipal Castro Alves,
ganhou o primeiro lugar na

categoria B 1, para alunos de

primeira e segunda série. Já na

categoria ,:82, para estudantes de

terceira e quarta série, Betina

Kafer, da Escola de Ensino Básico

Miguel Couto, foi a ganhadora.
Nas categoriasBô, para quintas e

sextas séries, e B4, para sétimas e

oitavas, [éssica Macedo Lopes, da
Escola Miguel Couto, e Maico.

Ruediguer, da Estola Básica Elisa

Cláudia de Aguiar, respec

tivamente, foram os primeiros'
colocados. Aluna da Escola

Miguel Couto, Daniela Machado
Marquardt foi a ganhadora da

categoria' C, de ensino médio.

Gilberto Salomo ficou em primeiro
lugar, na categoria livre D. As
categorias E (terceira idade) e F

(professores) não tiveram inscritos.

,Moradores aprovam programa,
"Prefeitura no seu bairro"

.

GUARAMIRIM - A segunda etapa
do programa "Prefeitura no seu

bairro" foi realizadano último sábado,
na EscolaMunicipal José Dequêch,
nobairroCorticeira, emGuaramirim.

Durante todo o dia, osmoradores
do bairro puderam conhecer a

equipe de secretários e funcionários
da Prefeitura, participar de palestras,
exposições, além de receber

orientações e realizar exames.
A moradora Sueli Ferreira

aproveitou a oportunidade e levou
sua filha, Franciele, para fazer
exames no setor de pediatria. Sugere
que o programa seja levado ao bairro
duas vezes ao ano. "Pra mim foi a '

melhor coisa que aconteceu. Foi
nota dez", elogia. Outramoradora,
Marlene Oliveira, diz que o

deslocamento da estrutura da

prefeitura para o bairro facilita
bastante. "É bom porque a gente faz
tudo num só dia", comenta.

Além dos exames, atividades
como oficinas de pintura, jogos e

,

brincadeiras foram disponibilizados
para 'as crianças, que também
tiverampalestras sobre higiene bucal.
A auxiliar de higiene bucal, Márcia
deOliveira, explica que as crianças

'

receberam esclarecimentos sobre 'a

importância da' escovação para a

prevenção de cáries e placas e

ganharam escovas de dentes.
A próxima etapa está agendada

para o dia 19 de junho, na Escola

Municipal Padre Mathias Maria
Stein,no bairroCaixaD'Água, em ,

horário a ser definido.

Odontóloga Karlla Splikler ensina as crianças como usar o fio dental
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CP NOTAS

�VAGAS

�enac promove curso
o Senac de Jaraguá do Sul está com inscrições abertas para o,
curso "Utilização Racional do Tempo': O objetivo é capacitar
os participantes a administrarem de forma eficiente o tempo,
maximizando a produtividade e a competitividade. O instrutor

é Gilnei Gibeili da Silva, consultor de Empresas e Sócio da FGS

Consultoria e Treinámerito, mais de 20 anos de experiência
profissional atuando em companhias nacionais e

multinacionais (Haniel, VASP, Panalpina e representação das

companhias aéreas Air France, Alitalia e Japan Airlines) 'Com

atuação profissional nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa

Catarina.além de diversos portos e aeroportos do Brasil para
o transporte aéreo e marítimo, desembaraço aduaneiro, e

logística. Cursando Administração de Empresas com cursos

na área de gerenciamento, vendas e relações humanas.

Facilitador de cursos do Senac. Últimas vagas. O curso

acontece até 02 de junho, das 19h às 22 horas. à investimento

é de RS 105,00 com material didático incluso.

�CULTURA
SCAR define novasatrações paraQuintaCultural.
Depois da estréia com o trombonista Raul de Souza, a

Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul prepara as novas'

atrações para a Quinta Cultural. No dia 3 de junho; o projeto
vai contemplar as artes plásticas, com a abertura da mostra

"Campo aberto - Ação, Documento, Obra'; que reúne

trabalhos de fotógrafos' catarinenses - a entrada é gratuita.
No dia 10 de junho, a atração é teatro, com a reedição da

peça "Casamento aberto, mas nem tanto .. .';trabaiho do grupo

GpoEx, nucleado da SCAR, que volta a cartaz em função do

grande sucesso obtido em outras apresentações - os ingressos
custam RS 10,00 e RS 5,00 (estudantes). Para o dia 1 i de

junho, a Quinta Cultural vai de música andina, com a

apresentação do Grupo Musical Antara, de Curitiba - .o s

ingressos custam RS 10,00 e RS 5,00 (estudantes). A Quinta
Cultural acontece sempre às 20h30, mas a partir das 18 horas

já estará funcionando o Art Bar, espaço destinado a

confraternização e happy hour. Mais informações pelos
telefones (47) 370-6488 e (47) 275-2477.

�INAUGURAÇÃO
Área de preservação da Mata Atlântica
Na semana da divulgação do índice de Preservação da Mata

Atlântica (IPMA), revelando a diminuição da floresta em quase
50% em território nacional, a Transpetro (Petrobras Transporte
S/A), de São Francisco do Sul, anuncia a inauguração do projeto
Cinturão Verde, no dia 4 de junho, às 9h30, no terminal da,;
empresa. A área de preservação ambiental pertence a Mata

Atlântica e possui 70 mil metros quadrados, Além de preservar
o ambiente no entorno do terminal francisquense e garantir
a segurança da comunidade, o objetivo do Cinturão Verde é

desenvolver atividades ambientais através da conscientização
dos visitantes. A inauguração do projeto acontece no dia 4,
um dia antes do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado
em 5 de junho. Nesta área de preservação permanente, os
visitantes terão a oportunidade de conhecer a flo'ra e fauna

da região, destaque para os exemplares de P.áu-Brasil,
atualmente ameaçada de extinção. Ainda durante a instalação
do projeto Cinturão Verde, na sexta-feira, dia 4 s er.á

inaugurado o Campo de Combate à Incêndio, no, terminal da

Transpetro. Este local vai, proporclonar treinamento ao's
brigadistas e conta com a parceria da Marinha. do Brasil.

�SHOPPING BREITHAUPT

Exposição Cultura Italiana
Dois ambientes - um quarto e uma cozinha - de uma típica
casa italiana podem ser apreciados, até o dia 5 de junho, no
segundo 'piso do Shopping Center Breithaupt. A recriação
reúne objetos de época dos acervos particulares dos senhores
Alaor Paoletto e Ãngelo de Toffol, além do acervo da Casa do
Colonizador e do Museu Histórico Emílio da Silva. A recriação,
foi organizada pelo Círculo Italiano, Associação Bellunesi Nel

Mondo e Fundação Cultural; através do Arquivo Históricd

Eugênio Victor Schmbckel. Essa exposição inteqra a campanha
de divulgação da 14" Festa Italiana, que acontece na próxima
sexta-feira, dia 4, no Parque Municipal de Eventos'.

�RFCC

Bazar Beneficente
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraquá do Sul

promove no dia 5 de junho um Bazar Beneficente de roupas
e calçados usados no Caic do bairro São Luís, a partir das 9

horas. As roupas e calçados podem ser comprados por preços
a partir de RS 1,00.

TERÇA-FEIRA, 1 de junho de 2004 �ICORREIO DO POVO

SAÚDE

DiaMundial sem tabaco chama

atençãodemilhõesde fumantes
POR CELlCE GIRARDI

� o dia Mundial sem
tabaco foi marcado

por debates e

entrega de folderes

]ARAGUÂ DO SUL - Apesar de
tímida jaraguá do Sul fez sua

manifestação no Dia Mundialsem
Tabaco. As escolas apresentaram
temas relacionados ao fumo. Na
escola Rolando DombuschnaBarra
do Rio Molha' foi realizada uma

homenagem cívica e os alunos
debateram o assunto em sala de aula.
Além de out-doors espalhados na

cidade e cartazes referentes ao dia
fixados no comércio a Secretaria de
Saúde de Jaraguá do Sul, foi às ruas,
e mesmo com uma quantidade
pequenade funcionários, distribuíram
folderes educativos alertando às

pessoas. '�propaganda de cigarro foi
proibida na Tv, rádio, revistas e

jornais. Mas infelizmente a mídia
ainda insiste em mostrar artistas e

personagens fumando", explica
Denise Thum, enfermeira do

" departamento de epidemiologia e

coordenadora do controle de

tabagismo da SecretariaMunicipal

se ainda com remédios para tosse e

outros males decorrentes do

tabagismo", salienta. Não há dados

que apontem quantos são os

fumantes na cidade, O setor de

epidemiologia está desenvolvendo

programas para debater o assunto,
que deverão ser colocados em

prática a partir dopróximomês. "Por
enquanto estamos visitando as

émpresas e convencendo os

empresários a abolir o fumo durante
o horário de trabalho. Algumas já ,

aderiram, outras estão implantando
aos poucos. Pode parecer uma

medida rude, mas todos sabem que
é em prol da saúde'. Aquimesmo na
Secretaria estamos aplicando a lei

antitabagista, onde funcionários e

pacientes também são proibidos de
fumar", finaliza a coordenadora do

programa.Secretaria de saúde foi às ruas distribuir folderes educativos

de Saúde.
O tema deste ano "Cigarro e

Pobreza, um ciclo vicioso", acendeu
uma polêmica. "As pessoas
entenderam que só pobres fumam, o
que não é verdadj", explica Denise.
Estatísticas apontam que quanto
menor a renda per capta maior é a

incidência dG tabagismo. "Por iss� a

necessidade de fazer campanhas, pois
como se não bastasse gastar o pouco
dinheiro para sustentar o vício, gasta-

Vivência, no exterior trazida
. ..

./
.

por Jovens uruversrtárros

]ARAGUÂ DO SUL - Doze vivência com pessoas de culturas
estudantes universitários do Vale do mundo todo foi o maior
do Itapocu participaram de um investimento. A amizade com as

programá de trabalho no exterior colegas de quarto a jaraguaense
denominado "Work and Travel'', Graciana Tureck, e a paulista
através da SIS intercâmbio que Paula Gaion Farhud, ambas de
está localizada na escola de ,22 anos que trabalharam como

idiomas Pink and Blue , em' auxiliar de cozinha; também
Jaraguá do Sul. O programa é permaneceu além da viagem.
um recrutamento de univer- "Nós ficamos no mesmo quarto
sitários que fazem estágio e desen-volvemos uma amizade
remunerado por um período de muito forte: Tanto que a Paula
quatro meses nos Estados chegou no Brasil e em seguida
Unidos. A agente oficial de veio para Jaraguá do Sul nos
intercâmbio na cidade, Lair da visitar", conta, Muitos
Silva Laudelino, explica que o estudantes trouxeram para o

objetivo é o aperfeiçoamento da Brasil de U$ 4,8 mil a U$ 6 mil.

língua inglesa e o contato 'com Segundo Lair os estudantes estão
pessoas do mundo todo. Os procurando a agência para fazer
serviços prestados foram os parte do terceiro intercâmbio.
básicos, como' camareira, babá, "Seis jovens estão inscritos e

ajudantes de cozinha, entre nossa expectativa é de que pelo
outros. Estudantes de todo menos 20viajêm no final do ano",
mundo são recrutados para estes avalia a agente que está

trabalhos porque nesta época recebendo telefonemas de
(dezembro a março) muitos estudantes de diversas regiões do
americanos estão de férias. "Mas estado. No último final de semana
compensa para eles porque os aconteceu a primeira reunião de
Estados Unidos pagam bem por orientação aos próximos
esta mão de obra", relata Lair. A participantes do programa. "Em
estudante Mariana de Oliveira, agosto acontecerá a segunda,
de 18 anos, foi para New reunião e em setembro um agente
Hampshire onde 'trabalhou 'de trabalho virá a Jaraguá do Sul
como camareira em um hotel. para apresentar as vagas de'
"Foi uma experiência muito emprego", adianta Lair.

pos i ti v a , As pessoas nos Ser universitário emcurso e ter

receberammuito bem e fiz coisas pelo menos o nível intermediário
que nunca tinha feito, como de inglês são os pré-requisitos para

'(
arrumar cama e limpar banheiro. participar do programaWork and
E depois o contato com outras Travel, O telefone para contato é

pessoas nos fez crescer muito", o 275-0312 com Lair da Silva na
conta destacando que a SIS Intercâmbio Cultural.

Dados da Organização Mundial de Saúde alertam que há
mais de 20milhões defurnantes no Brasil. O que é mais alarmante
é que por dia 99 mil pessoas no mundo iniciam o hábito de

fumar. E deste número metade acaba viciada no tabagismo.
No Brasil calcula-se que ocorram 125 milmortes a cada ano por

doenças associadas ao fumo, sendo que a cada cinco minutosmorre
um brasileiro em conseqüência do tabagismo e no mundo esta

incidência ocorre a cada oito segundos, totalizando quatro milhões
de óbitos em fu nção do tabag ismo. '

o

Estado de Santa Catarina
PrefeituraMunicipal de Jaraguá QO Sul,

EDITAL
TOMADADE PREÇOS Nº 20/2004�FMS

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE
TIPO MENOR PREÇO PORc ITEM

OBJETO: Aquisição de Medicamentos.
TIPO: Menor Preço por item:

REGIMENTO: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DOS
ENVELOPES: Até as 16:00 horas do dia 17 de junho de

2004, no Setor de Protocolo da Prefeitura, sita à Rua
Walter Marquardr n? -1.111 - bairro: Barra do Rio Molha.
ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:00 horas' do dia

,

,

18/06/2004, na sala de reuniões.

OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo poderá ser

o'btido 'via Internet no endereço:
www.jaraguadosul.sc.gov.br ou na Divisão de Licitações da

Prefeitura, no endereço abaixo.

INFORMAÇÕES: Informações e esclarecimentos poderão
ser obtidos no seguinte endereço: Rua Walter Marquardt,
nº 1.111, ou pelo fone Oxx47�372�8085 / 372�8058, Fax
047�370�7253\ ou pelos e-mail/s

contratos@;araguadosul.com.br ou

licitacoes@jaraguadosul.cóm.br
Jaraguá do Sul (SC), 31 de maio de 2004

IRINEU PASOLD
PrefeitoMunicipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 1 de junho de 2004.

ESPORTIVAS

�ESCOLARES

Inscrições abertas para Jogos Escolares
As inscrições para os JEI podem ser feitas na FME no período de
01 a 15 de junho. A competição terá disputas nas modalidades
de Basquetebol, Futsal, Handebol, Tênis de Mesa/Voleibol. e,
Xadrez, todos nos naipes masculino e feminino. O evento
destina-se a alunos a partirdos 15 anos de todas as Unidades de
Ensino de Jaraguá do Súl. O Congresso Técnico acontecerá no

dia 17 de junho às 10:00 horas, no Auditório da Escola Wizard
Idiomas. A realização dos Jogos será no período de 25 de junho
a 04 de julho.

I I �NATAÇÃO
Circuito lnterescclar de Natação
Também iniciaram esta semana as inscrições para o Circuito

lnterescolar de Natação no período de 03 a 18 de junho. à
evento destina-se a alunos até 14 anos de todas as Unidades de
Ensino de Jaraguá do Sul. O Congresso Técnico acontecerá no

dia 25 de junho às 10:00 horas, no Auditório da Escola Wizard
Idiomas. A realização desta etapa será no dia 29 de junho, na
Piscina da S.D. Acaraí.

�FIGUEIRENSE

Empate no Scarpelli
Abrindo a oitava rodada do éampeonato Brasileiro da Série A, o

Figueirense empatou na tarde de sábado com o Paysandu, no
estádio Orlando, Scarpelli, em Florianópolis. Jogando para um

público de 8.820 pagantes, o Figueirense saiu em desvantagem,
quando aos 12 minutos do segundo tempo, Joãozinho abriu o

placar, marcando de' p,ênalti para o Paysandu.
Jogando em casa o alvinegro. foi em busca do resultado, e aos

41 minutos Marlondesvlou um cruzamento de Fabinhó e

empatou a partida, dando, números finais à partida. Os joqadores
se reapresentam ,!wje, quando fazem avaliações físicas. sob o'
comando do preparador físico Celso de Rezende, na Universidade
do Estado deS�Àta Catarina (UDESC).'

,

�CRICIÚMA

Empate deixaTigre na liderança
> O (ri'ciÚnla' empatou em 1 a 1 com o Fluminense, sábado, no
.. 'çStádiodo'Maracanã; em jogo válido pelá oitava rodada do

J3r�5ileiro.:Com o resultado o, Tigre soma 15 pontos e continua
.

na litlerànça do Campeonato, O gol do tricolor catarinense foi
, ':mar.càdo' por Marcinho, já [)i�go fez para o Fluminense.

,Mos'trando bom entrôs�fll'ento e jogadas rápidas de ataqueo
'�Criciúma começou assustando o time da casa. O meia Athos, aos

,

19 minutos, cabeceoupara fora e perdeu a chance de abrir o

marcador. O Fluminense' ql!f�ria á vitória e, aos 22 minutos,Tiago
sofre pênalti de Luciano Almelda, Rodolfo vai para cobrança e

joga longe do gol de Fabiano. Na etapa final O Criciúma tinha
dificuldades de chegar ao ataque. Mas, foi Reinaldo que quase
marcou para os catarinenses.Aos 39 minutos, o atacante perdeu
o gol de frente com O goleirddo Flu. Devido aos jogos da Seleção.
Brasileita o Tigre.,voJtaa jog�.r no próximo, dia 13, às 16 horas,
contra-o Juventücle no Estádio Heriberto Hülse.

Academias
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Corpo &Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISLAU

AYROSO, 763 • NOVA BRASíLIA

(47) 371.9659 '

GERAL/ESPORTE

CLASSIFICAÇÃO

..Jogosemocionantes marcam

a última rodada do Varzeano
POR JULlMAR PIVATTO

�PJóxima fase da

competição está

marcada-para
começar dia .12

}ÀRAGuÁ DO SUL - Depois da
rodada do último sábado" foram '

definidas as 12 equipes que estão

nasegunda fase do Campeonato
. Varzeano de ,Futebol, em Jaraguá. ,

.

do Sul. Pela chave A, o Atlético,
.

que já tinha garantido O primeiro
': lugardo grupo,.empatou em O x.O
com a RealDeja Imóveis. O outro

,

classificado do grupo foi o Gesso

[araguá, que venceu o Fagundes
, Têxteis por3 x 1.

Na chave B, a Galvanização
Batistí garantiu o primeiro lugar do
grupo ao empatar em 1 .x 1 com o

Garibaldi. A segunda vaga foi
decidida na goleada doDepecil por
7 x 2 em cima do já eliminado
Estrella. Com ftsse resultado, a

Depecil ficou com sete pontos na
tabela de classificação, mesmo
número,que o G�'ibaldt, mas

venceu no critério de desempate.
Na chave mais embolada da

'. Supermercãdo.Jr.lPosto Vicenzi vence o Acaraí/Soletex por 2 a O e garante 10 lugar no grupo E

cOIÍlpetiçã�j' o 'grupo E, o

Supermercado Júnior!PostoVicenzi
ficou em primeiro lugar ao vencer o
Acaraí/Soletex Malhas por 2 x O. A

equipe foi favorecida também pelo
empate em 2 x 2 entre Água Verde/
Consistem e Supermercado

Briga generalizada acaba
com três, pessoas. feridas,

}ARAGUÁ DO SUL - Em Lima

briga generalizada no domingo à

noite, um rapaz de 18 anos foi preso
em flagrante, acusado de tentativa
de homicídio, após desferir de

quatro a cinco tiros, ferindo três

pessoas. O fato ocorreu naAvenida
Prefeito Waldemar Grubba, nas
proximidades do Salão Líder, bairro
Vila Lalau.

.

De acordocom o delegado que -:

está presidindo a investigação, ..
Antônio LúcioAntunes Godoi, um
dos feridos teve uma discussão na ' �

•

noite de sábado, Na noite 'dé
domingo, os três encontraram essa

pessoa e, junto com mais jovens,
bateram em um homem de

aparentemente35 anos, conhecido
como Sorriso. Revoltados com essa

situação, outro grupo de pessoas
iniciou uma briga generalizada fora
do salão.

Segundo informações do
delegado, o jovem Daniel José
Campregher, 18, estava atrás do '

grupo e pedia para todos saírem da
frente. Foi aí que puxou um

. revólver de fabricação caseira,
conhecido como garrucha, de
calibre 28, e atirou de quatro a

cinco vezes ferindo três pessoas.

Brandenburg. Essas duas equipes
terminaram empatadas na segunda
colocação e quem se deu melhor
no critério de desempate foi Água
Verde/Consistem. '

E pelo grupo F, a Vila Lalau
venceu O Juventude por 1 x O e

garantiu o primeiro lugar do grupo
também no critério de desempate.
A segunda vaga da chave ficou
com a LuModas/Bazar doRau, que
venceu o Rio Molha por '2 x 1. A

próxima fase da competição
começa dia 12 de junho,

Malwee termina a 1 a fase em 6°

lttg�';�à t�elà de classificação
colocação par ficou no grupo A e

colocação ímpar na chave B. Os

jogos da segunda fase iniciam no

sábado, 5, 'e seguem até 5 de julho.
Classificam para as s�mi-finais os

dois primeiros de cada grupo, que
fazem o cruzamento em jogos de
ida e volta, como também serão as

finais. Veja como ficaram
distribuídas as equipes na segunda
fase.

JARÁGUÁ DO SUL -"Jogando
com ó time reserva ria 'cidade de

Poços deCaldas (MOr,'�Malwee

perde seu último jogod� primeira
.
fase da Liga Nacionai; para a

, 'Ca1dense"pelo placar âe6 x 3. A
"

equipe aproveitou o jog6, já que
. estava i:ta�sificada, parapoupar os,

,princtpais jogª��té� ,e zerar os

cartõespara p:prQxima fase. Os gols
.: da: Cald�n��'f��arh marcados por
A�\'in (3),,'Biro (2r·e Éder. A

• Mi3Jwee. �a;�ÔlÍ com Valdin,
" Xari:d�';e ']Ü�ardo.

.

,I .
'

. .-' ".

': i. ',Er{c�rtadlà a' primeira fase, a
..'.

�quipe de J�;aguã do'.$úl terminou
em sexto lugar, com 27 pontos. O
outro jogo importante da última

rodada, definiu o último
Delegado Godói aguarda classificado,jáqueoMacaégoleou
depoimento de vítima de agressão o São Bernardo por 6 x 1 em casa.

Com isso, a Malwee vai ficar na,
chave B da competição que,
teoricamente, é a mais fácil da

segunda fase
São dois grupos de cinco

equipes cada, onde quem ficou em

"Uma briga como essa não justifica
que ninguém possa sair atirando,
por isso não tem como ser legítima
defesa e enquadramos o jovem no

crime de tentativa de homicídio",
explica o delegado. Além dos tiros, .

um dos jovens sofreu também uma

golpe na cabeça, por uma garrafa.
Os três foram atendidos e já
receberam alta do hospital.

Godoi ainda diz que a pessoa

que foi vítima das agressões pelos
três rapazes ainda não foi prestar
depoimento e que a Polícia Civil

gostaria d� ouvi-lo para tomar as

atitudes cabíveis. "Não'

conseguimos identificar o nome da
vítima, e para a investigação seu

depoimento pode ser de extrema

importância", salienta o delegado.
Campregher foi encaminhado ao
Presídio Regional de Jaraguá do
Sul.

Kreis Jr. termina terceira

etapa da Copa Clio em 13°
}ARAGUÁ DO SUL - Mesmo

largando na 23a posição, o piloto
jaraguaense Kreis [r, conseguiu
ganhar dez posições e terminou a 3"

etapa da Copa Clio, em Brasília, em
13�lugar.

"Não entendi o que houve com
o carro. A pista sendomuito rápida
exigiamuito do matare ele estava

.

perdendomuita potência.. FiZ tudo .

certo na tomada de 'tempomas não

foi o. suficiente para ficar entre os

primeiros", disse Kreis [r no final dos
treinos.A terceira etapa comprovou
a grande competitividade entre as

equipes e pilotos. Os cinco primeiros
colocados trocaram seguidamente
as posições, e quem obteve a

vantagem foi o brasiliense
Alexandre Conill. O piloto
conquistou o primeiro lugar a seis
voltas do final.
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-27/5-
Mirian Pereira Jung
Jéssica Decker
Marisa Sasse Scherer
Lucas Nort
Ricardo Luis Lemke
Jaison da Maia

'

Claudete Pires
Schirlley Kreutzfeld
Mario Souza Júnior
Jackues Jones Gehrke
Eliete Petry
Diego Stringari
Caroline Boz Eckert
Sílvia Bassani
Ernaldo Bartel
Márcia Simone Tuwarski
Hanelore K. Lange
Jaqueline Eissmann
Paulo Corrêa

-28/5-
Luzia Wilbert
Mario Soares Júnior
Anderson Giovane Bartel
Jucelei Rocem
Cleide Lotito
VilmarValentini
Marisa de Fátima Matiello Foppa

-29/5-
Milena Emmendoerfer da Silva,
Bernadete Kraemer
Márcia S. Giesler
Luciano Schwabe
LauroWinter
Acácio Valandro
Jackson Bassani
Jackson Pereira

Tiaqo.Fernando Flor da Silva
Dr.Antonio Luis Eckert
Moacir Siewerdt

-30/5-
Elmira Hanemann
Gian Cario Radünz

CENTER
" SOM '

Cd's - DVD's - ACESSÓRIOS PARA SOM

371-2847
275-2005

A História
em fotos
por Egon L. Jagnow

"Rua 265 Antônio Ribeiro ( Águas Claras ), S/N - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - S
Fone 47 370 4774

5

-2/6-
Emanuela de Oliveira
Cássia Marina Fossile
FláviaVogt
Eugenio Steinmacher
ValdirMass
Gilberto Guths
Vitor Nathan Zanella

Matilde dos Santos
Diorgenes Gnewich
Mario Cesar Poffo
HaroldoJul
Margarida de Andrade
Diogo P.Da Silva

-3115-
Dolores Maria Finta
Gabriela Franzner
Marli Cipriani
Zélia Osório Ewald
Márcio Bylaardt
Bruna Eduarda Pereira
Guilherme Hass Neto
Jean Carlos Veloso
Elenice Wenk
lris Friedemann
Caroline Raquel Krehnke

-1/6-
DianaCouto
Gilmar de Jesus
Marcos Fernando de Oliveira
Leonel Rodolfo Schenzinsky
Ivone Enke Machado
Leonita Ehmke

Luzia Wilbert ao lado da sua amiga
Michele DaianeSchiochet,
aniversariou no dia 28/5. Parabéns!

Débora Fernanda
Fodi trocou idade
no último dia 19/5.

Formanda da turma

de moda na Furb

participou do
.

desfile da semana

de moda

EU VOU
.:.ÃGUA DOCE
Toda terça-feira tem música ao vivo na Cachaçaria Água
Doce. E durante o inverno nas segundas-feiras tem a

noite do Caldinho, venha participar experimentar é
uma delícia!

TERÇA-FEIRA, 1 de junho de 2004 1II.1��I'.IDl.I�.B*.

Desfile da coleção outono-inverno 20Ó4, Neuber, realizado no dia 14/5, em
Corupá na Sociedade Salão Novo. Na foto (c7ma) modelos, (baixo) turma da loja
e representantes

Nilo Garcia Freitas completou 14
anos no último dia 30/5.

Arno Henschel Júnior eMárcia Regina Krause
Henschel completaram no dia 19/5 Bodas de

Prata, e comemoraram a dáta viajando para
Alemanha e França no dia 15/5

No último dia 18 foi fechado
convênio com a Unimed e Acias.
Da esquerda para direita -

Davidson Gustavo Reif - Gerente
Geral Unimed, Ademir José
Gesser - Comercial

Unimed,Ademar Nardelli
Presidente Unimed, Alceu Grade
- Presidente Acias, Francisco
Carlos Dias - Comercial Unimed,
Cezar Prado - Comercial Unimed,
Júlio César Correa de Negreiro
Secretário Executivo Acias.

·:·BIG BOWLLlNG
Show nacional com Felipe Dilon, no Big Bowlling neste

sábado dia 5, a partir das 19h30min. Sensura livre.

·:·14a FESTA ITALIANA
O círculo italiano de Jaraguá do Sul realizará no dia 4/
6 no Parque .Municipal de eventos, pavilhão "B" sua
tradicional festa. O baile será animado pela Banda
Vecchio Scarpone, de Rodeio. Além de outras atrações
como': Jantares típicos, desfiles e homenagens,

·:·SHOW
Neste sábado dia 5/6 acontece um "Mini-Fetival
Alternativos" no Tribos Lanches, em Santa Luzia. Show
com as bandas: Mercúrio Cromo, Adverson, Krabronez,

.

Narizes de Bruxas e Arrogantes.

·:·BAILE
A S.E.R Aliança de Rio Cerro II promove neste sábado
dia 5, grandioso Baile de Rainha, animação da

Orquestra Os Montanari e ínicio às 21 :30 horas com

desfile das candidatas a rainha da 20· Kolonistenfest.

.FELICIDADES
Jean Carlos Velozo aniversariou ontem dia 31.
Felicidades é o que deseja toda a sua família.

.UNIÃO
O casal Roberto e Bertha K. Maiochi completaram
no dia 30 de maio 60 anos de casados. A

comemoração foi em sua residência. Felicidades!

.lvanésla
Destramed
esteve de

aniversário
dia 24/5 e

recepcionou
seus amigos
com um Café
Colonial no
Hotel Vale
das Pedras

aniversário
no dia 3 de

marido e da
sua família

Uma das molas

propulsoras do progresso.

jaraguaense mais

importantes começou a ser

construída em junho de
1907. Não imaginaram
seus construtores o quanto
a ferrovia seria importante
para o desenvolvimento de
Jaraguá do SuI. A ferrovia
colocou Jaraguá como

centro por onde a riqueza '

gerada na região (compreendendo inclusive o Vale do Itajai) e os passageiros, obrigatoriamente, teriam que
passar. Além disso, a riqueza local produzida, pormuito tempo, também deslizou por seus trilhos. Na foto, a
estação construída em 1943 e uma dasMaria Fumaça que por aqui ciruculavam. (Foto do acervo doArquivo
Histórico) .

Na quinta-feira, dia 20, no Parque Aquático Krause, o
Sr. Blasio Mannes foi homenageaclb por seus ex
colaboradores por dividir seus conheclrnentos e
Incentivar a criação de novos negócios. A
homenagem foi deferida pelo primeiro funcionário
José Uno (Estofados Krause), Nivaldo (Estofados.
Jordlm). Laércio e Gabriel (Estofados Filing), Rafael : ....;;;;;:;:=::.. ,,,,.,,,,,:,,,,,,"',,,"'-,,...."",,(Móveis Elite) e Valmir (Tropical Móveis),

.

I
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