
VENÂNCIO DA SILVA PORTO I 1919 - 1922 • ARTHUR MÜLLER 11923- 1936 • HONORATO TOMELlN 11937 -1957 • EUGtNIO VICTOR SCHMOCKEL 11958 - 2004 .YVONNE ALICE SCHMOCKEL 12005

Arma em danceteria acaba com ferido na UTI

CORREIO TV

how do Tom na Record
em hojeTomberto Carlos"

• PAGINA6

José Adilson de Oliveira

Gomes, de 21 anos,

conseguiu entrar na noite de

sábado com um revólver

calibre 22 escondido no

Chopp & Clube (foto),
danceteria do Bairro Agua
Verde. Procurou pelo
cunhado Ivaldo Rodrigues,
34 anos, encostou o revólver

na cabe-ça dele e disparou.
Houve correria, mas os segu

ranças conseguiram agarrar

José Adilson, que está no

Presídio. Ivaldo foi internado
em estado grave. Existem

duas versões para omotivo do
crime. O delegado Antônio
Godói disse que danceterias

precisam ter detectores'de'-
.

metais. _ PAGINA6

Malwee faz 8x2.
com quatro gols

de Falcão
Em noite inspirada a Malwee
goleou a Intellí/lenalty por
8x2 e assumiu a vice

liderança da Liga Naciona]
com 19 pontos. O destaque
foi o craque Falcão (foto), que
fez a torcida levantar em

vários momentos com belas
jogadas e marcando quatro
gok Leco (2), Valdin e

Xande marcaram os outros
gok Fábio (2) descontou para
o ume paulista.

SUCESSO NO ESPORTE

Seis nadadores de Jaraguá
entre os 100 melhores do país

Nos Classificados de hoje você encontra 492

��Ortunidades e ofertas. Entre elas, empregos, como a

pel��a pousada que precisa de uma diarista: Contato
auxT

one 9952-1927, com Carlos. E tem também uma

nOi;�ar de .enfermagem que se oferece para trabalhar à

Vo ,.Interessados devem ligar para o fone 275-3457.

�unciar pelo fone ou pelo fax.

A equipe Ajinc/Urbano/FME de natação de Jaraguá do
Sul tem seis nadadores entre os roo melhores do Brasil:
Luana Martins, Bárbara Hermann, Marina e Henrique
Fructuozo, Eduardo [unkes e Flávia de Masi. O ranking
foi publicado no fim de semana. Também no domingo, a·
enxadrista Karina Kanzler sagrou-se campeã brasileira na

categoria Sub-18. _ PAGINA 7
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PORTA-VOZ DA COMUNIDADE

Manifestações de todo Estado

marcam aniversário do Correio

Ao completar 86 anos hoje, o Correio do Povo, o segundo
mais antigo jornal de Santa Catarina e o mais antigo do
interior do Estado, recebeu mensagens.de congratulações
de todo o Estado, da região e' de representantes
catarinenses em Brasília. "O jornal sempre pautou sua

trajetória pela isenção, pela corágem e pela dedicação em

apurar os fatos e bem informar a população", escreve o

governador Luiz Henrique. Na edição de hoje, um pouco
da história, a primeira edição, o exemplo de Eugênio Victor
Schmõckel e, os planos para o futuro do jornal, com a

ampliação da cobertura regional e estadual. E aos leitores,
assinantes e parceiros, fica a saudação e o agradecimento de
toda a equipe doCorreio doPovo. _ PAGINAS 3,4ES

EDITORIAL------�

86 anos dejornalismo
Hoje, IOdemaio, o Correio do Povo completa 86 anos de
existência. São mais de oito décadas dedicadas à

informação séria, imparcial e ética; tudo que propunha o

primeiro editorial, sob a responsabilidade de Arthur
Müller. Em todo esse período, o jornal manteve os

fundamentos exigidos a um órgão de comunicação como

base de sustentação social da democracia. Comentários

francos, com a retidão necessária à reflexão, foram a

marca do Jornal, que faz questão de primar-se pela
informação isenta e objetiva e pelos registros de opiniões,
sua e dapopulação .' CONTINUANAPÁGINA2

www.studiofm.com.br

371·4311

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



OPINIÃO,1112 I.

.186 anos de jornalismo
Ao completar, 86 anos,

o Correio do Povo renova

a confiança na liberdade
de imprensa, que desde
1919 norteia suas ações e é

a grande mestra do seu

aperfeiçoamento, à qual se,
considera devedor do que
tem de melhor. Mesmos nos

períodos mais sombrios de

nossa História, quando a

mão pesada da censura se

abateu sobre a imprensa
'b.rasileira, fez da infor

mação e da opinião um

dever sagrado para com a

corhunidade do Vale do

Itapocu. Ainda agora, com

menos intensidade, é

verdade, sofre pressões por
ins ist ir num jornalismo
sério e comprometido com

a' informação.
;

Em 1919, a Europa ini

ciava a reconstrução pós-, '

guerra, era criada a Liga
das Nações. Vladimir Tatin
elabora o modelo constru

tivista para o Monumento

FRASES

à Terceira Internacional.
No México, o líder

camponês Emílio Zapata é
morto durante a revolução.
No Brasil, Epitácio Pessoa

rompia o ciclo da política
"Café com leite" e assumia

a presidência da República.
É nesse clima de revolução,
de novos projetos e de
vislumbramentos futuros

gerentes. Em 1957, assume

Eugênio Victor Schmõckel,
que administrou o Correio
do Povo até maio do ano

passado .. A partir daí,
assume a administração do

Jorrial Ivonne Alice
Schmõckel. Durante todo
esse tempo, todos os

diretores procuraram seguir
os ensinamentos de Rui

... Nosso maiorpatrimônio é a credibilidade.
Fazemos da seriedade, da imparcialidade e

da ética essências do jornalismo
que nasceo Jornal Correio
do Povo. Os ideais
libertários de então deli
nearam o perfil e os com

promissos deste veículo de

comunicação.
Nos 86 anos de história,

o jornal foi ·administrado
. I

por Venâncio da Silva
Porto, Arthur Müller,
Honorato Tomelin, Mário
Tavares Mello e Paulino
Pedri - estes dois últimos

Barbosa e fizeram do jornal
a "vista da nação ... por
onde a população enxerga
o que lhe ocultam· e

tramam".
Mais do que franquia

para servir ao público de

Jaraguá do Sul e região, o

Correio do Povo quer
reafirmar o compromisso de
ser o porta-voz da comu

nidade na luta para
assegurar as conquistas dos

TERÇA-FEIRA, 10 de maio de.200S

direitos individuais e

coletivos e do bem comum.

Te� consciência de que o

maior patrimônio é a

credibilidade, razão da
existência e lastro de

garantia d� vida e

sobrevivência. Assim, faz
da seriedade, da ímpar
�ialidade e da ética

essências do jornalismo,
assegurando sempre o

direito à retificação.
Não obstante, o Correio

do Povo reconhece a

falibilidade e faz a devida
reflexão acerca do papel da
imprensa e sua contri

buição na construção de
uma sociedade mais justa.
Todavia, investe cada vez

mais para que o jornal seja
do tamanho de Jaraguá do
Sul e região e à altura da

exigência de sua popu

lação. Quanto aos possíveis.
deslizes, deixa o julga
mento a cargo do tribunal
da História.

;"Os, Estados Unidos são arrogantes, rudes e merecem um soco na boca. Devem manter distância do
nosso programa nu�lear. Não cabe a eles decidir quais os países que precisam ou não da tecnologia':
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• Líder espiritual do lrâ.aiatolá Ali Khamenei,endurecendo o discurso.com os Estados Unidos,em cerimôrua em Teerã
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f ser sepultada hoje
Joje as atenções da Câmara dos

I

Deputados estarão voltadas para a

qomissão de Constituição e Justiçá, que
f�rá a votação do decreto legislativo que
autoriza a realização de referendo sobre
a. venda de armas de fogo no país. A

*omissão
também marcou a votação

a .proposta de emenda constitucional

EC) que acaba com a verticalização
das çoligações nas eleições. A

Jerticalização obriga os partidos a se

. 40ligarem nos Estados com as mesmas'

�gendas que se unirem para a disputa
� Presidência da República. Essas duas

'�'rlnatérias
não foram votadas na semana

assada por falta de um acordo entre o

T e a oposição, que condicionou a

atação do referendo ao fim da

�erticalização. Este será um duro golpe

ias
pretensões de reeleição do

residente Lula, que contava com uma

oligação com o PMDB e com o apoio
o partido em Estados como Santa

fatarina, repetindo 2002. No Estado,
[epresenta o fortalecimento da base
leitora I do governador Luiz Henrique,
ue deverá ter o PSDB como aliado
referencial.

1_ CORREIO DO POVO
Diretor

Francisco Alves
Editor-Chefe
Fernando Bond

I Fatos & Pessoas
Fernando Bond

Fundo protegido
A revelação da "Folha de S. Pauloí na edição
de domingo, de que o primeiro secretário
de Fazenda a criar um fundo social para
redirecionar parte dos recursos do ICMS foi
o atual ministro do Planejamento; Paulo
Bernardo, quando era secretário em Mato
Grosso do Sul, joga um balde de água fria
na oposição que o PT regional faz à
sistemática também criada recentemente

em Santa Catarina. Depois do Mato Grosso
do Sul, mais dez Estados recorreram à

fórmula, com nomes diferentes, que vão

desde Fundo de Combate à Pobreza
(Bahia) a Fundo de Transporte e Habitação
(Mato Grosso). A tendência é de que todos
os Estados brasileiros tenham o seu Fundo
nos próximos meses.

Formatura no lelusc
"O poder só se conserva pelo exemplo de

secriftclo, da solidariedade, de amor ao

próximo; todo o poder pela força foi

temporário'; lembrou o governador luiz
Henrique na noite de sábado, em

.

Joinville. luiz Henrique foi à cidade para
participar, como patrono, da formatura de
alunos do Curso de Comunicação Social
do Instituto Superior e Centro
Educacional luterano (lelusc), no
Centreventos Cau Hansen. Os cursos do
lelusc vêm se destacando pela qualidade.
A instituição mantém convênio de

estágio com o Correio do Povo na área
de jornalismo, com autorização do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais.

Correio do Povo: Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246
CEP 89251-200 '1 Caixa Postal 19 I Centro I
Jaraguá do ser- SC I Tei. 47371·19191 Fax 276-32581
e-mails:redacao@jornalcorreiodopovo.com.br I

comercial@jornalcorreiodopovo.com.br

,
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Boa notícia
Atendendo 200 famílias de diferentes
comunidades da região alta de

Massaranduba, a Gerência da Educação,
Ciência e Tecnologia implantou o ensino
médio na Escola de Educação Básica
"Maria Konder Bornhausen': A escola, no
bairro Braço do Norte, tem com 261

alunos matriculados e atenderá as

comunidades de Alto Guarani, Braço do
Norte I, São José, Comunidade Sagrada
Família, Santa luzia, Rio Bonito e Braço
Seco, todas situadas na zona rural.

Novo foro
A presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 12á Região, juíza Águeda.
Lavorato Pereira, convida para a

inauguração da nova sede do Foro
Trabalhista e instalação da 2" Vara do
Trabalho de Jaraguá do Sul. Vai ser no

próximo dia 20, na Marechal Deodoro
320.

Arroz em festa
A Epagri promove, de sexta-feira até

domingo que vem, a 8a Festa do Arroz em

Joinville, no galpão da Igreja Cristo Rei,
bairro Vila Nova. Com uma programação
diversificada, o objetivo do evento é

integrar e motivar os rizicultores da

região.A abertura da festa vai ser sexta à

tarde, com a realização de seminário sobre
novas tecnologias, do qual participarão
produtores do Vale do Itapocu.

fbond@ibest.com.br

Fotolito: Cromoart I Impressão: Gráfica e Editora CP
Rua Prefeito Waldemar Grubba, 1400 ICEP 89956-500
Vila Baependi I Jaraguá do Sul- SC I Tel.47 370-7919
cromoarte@terra.com,br I graficacp@terra_com.br
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SUA OPINIÃO

Em artigo publicado no dia 06/05/05, na colun
"Opinião" do Cp, o deputado Dionei da Silva atribua
quinhão de culpa ao planejamento urbano pelas mazela'
do trânsito local, clamando por humanidade:
mencionando ciclovias e calçadas.

A crítica do deputado merece reparo, pois a par de
injusta, confunde planejamento com execução. E até porque
sabe muito bem que a decisão de executar o que está
planejado decorre da vontade política dos governántes,

Transparece desconhecer o PDO - Plano Diretor de
Organização Físico-territorial de Jaraguá do Sul, que existe
desde 1993. E isso é grave para quem é legislador e se arvora
a dirigir os destinos de uma comunidade.

Esse importante e imprescindível documento legal, na
sua Lei do Sistema Viário Básico (Lei 1.765/93), contempla
a extensão da única ciclovia a Oeste até a Unerj e a Leste
até o Bairro Centenário. Nele introduziu-se o importante
conceito de "rede", ao se prever diversas ciclovias ou

ciclofaixas no leito das vias hierarquizadas como estrutura�
e coletoras (com maior capacidade), além de estabelecer
conceitos e especificações técnicas como larguras mínimas
para as unidirecionais (1,50 m) e para as bidirecionaís (2,50
m) e declividade máxima, por exemplo.

Esboçou, enfim, diretrizes para o desenvolvimento de
um correto e eficiente Plano Setorial Cicloviário para
Jaraguá do SuL

E quando se fala em transporte não-motorizado por
bicicleta, diversos aspectos devem ser sopesados. Quantas
bicicletas há (contagem volumétrica), quem as usa (perfil I
do usuário), para que as usa (trabalho ou lazer), quando as

usa, de onde partem e onde chegam (origem/destino), quais
as rotas preferenciais, distâncias percorridas, clima,
topografia, segurança, vantagens/desvantagens, integração
intermodal, etc. Afinal, como prognosticar sem

diagnosticar, diriam os médicos? Isso é básico. E foi onde a

tal da Lei do Zé Padre (Lei 2.830/01) passou ao largo,
Estima-se que em Jaraguá do Sul há 5 mil bicicletas,

Existe uma ciclovia Leste-Oeste margeando a linha férrea

com 4,3 km, três ciclofaixas (na Epitácio Pessoa, na Ângelo
Rubini e no semi-calçadão) e uma faixa compartilhada no

passeio ao longo da Avenida Waldemar Grubba .

Já que o deputado citou a imigração européia, é bom

saber que o sistema cicloviário de Amsterdã (Holanda),
que é referência mundial, levou 15 anos para ser

implantado. Dentro de rigorosos critérios técnicos, ação
conjunta e dotação orçamentária regular. E integrado ao

sistema de transporte coletivo, interligando bairros, centrO,

comércio, escolas, áreas de lazer e locais de trabalho, com

paraciclos, bicicletários, estacionamentos e banheiros,

Qualquer outro caminho acaba por inviabilizar ações,
comprometer a relação custo/benefício e desestimular o

uso das ciclovias e da bicicleta, que apresenta diversas

limitações como meio de transporte (não de lazer), apesar
de sua defesa pelos entusiastas de plantão.

Embora econômico, saudável e ecologicamente correto,

é óbvio que o transporte não-motorizado jamais será a

solução para o transporte de massa. Estou convencido que

a solução para a nossa cidade é o sistema intermodal,
integrando-se a bicicleta com o transporte coletivo, pelas I

características de seu sistema viário, da sua frota, do usod�
solo lindeiro e dos hábitos da população. Como fazer e

matéria para abordagem específica. d
Já com relação às calçadas, o Plano Diretor, há déca a

atrás já dava o norteamento,· ampliando as suas larguras
em função da hierarquia da via e recomendando a

padronização por ruas ou regiões (arts. 15, 16 e 32 da lei

1.765/93). Foi o que fez o Decreto 4.961, de 08/08/0J, que I

estabeleceu padrões e acolheu os pisos funcionais (pa�a
.

deficientes), acatando a legislação federal de acessib!1lda_e
(Decreto 5.296/04, de 01/12/04), que é um capítulo da tao

propalada inclusão social. .

1
. mentOEm momento algum da concepção do p aneja

.

010,urbano local faltou compromisso com o humanls

Quanto à implementação do mesmo, o deputado, tem
1

. A

ia d d d d
.. � pohuca,pena ciencia e que epen e e pnonzaçao b

quer do Executivo ao fazer, quer do Legislativo ao co. r:r
e fiscalizar. E aí é salutar que se separem bem as cOiSa,

Lei do Zé Padre e o

Planejamento Urbano

OsmarGünther,CoordenadorTécnico do PDO

I

os textos para esta coluna devem ter, no máximo, 35 linhas, de cOT�:a�;1fonte Times New Roman. O Jornal Correio do Povo se reserva o diTemo ,I
fazer os cortes exigidos para adequar os textos ao espaço, bem

co

correções ortográficas e gramaticais necessárias,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Coisas de política
I" I ria repentina na política
A ea ma .-

. I é fruto das articulaçôes de
reglona íod d

. -

'd es e do peno o e transrçao
bastl ar

"

.

enário pre-eleltoral. As
na e ,

. f' ições tendem a se manter ate
Inde ln

. .
.

, eras do prazo limite para a troca
às vesp

'de partido - outubro - para quem

I de candidatar-se em 2006.
preten ,'_

. partidos e pre-candldatos vao
Assim, ..

.

. har tudo em banho-mana pelo
'eoZln ,

menos até julho. Certeza
mesmo so o

f ntamento entre PT e PSDB e PFL.
en re .

Assim mesmo, sem garantir quem

serão os personagens da disputa.

... Aliás
A quarentena serve ainda para tentar
conter os ímpetos dos partidôs e evitar
os conflitos de vaidades. Se campanha
fosse hoje, seriam pelo menos oito
candidatos a deputado estadual e três
a federal, repetindo ai bobagem das
últimas eleições, quando a região
elegeu apenas um deputado
estadual.
Com cerca de 130 mil votos, Item
condições de eleger três deputados
estaduais e dois federais sem

depender de outras cidades. Bastam
mais compromissos e men.os picuinhas.

... Audiência
A comissão de negociação do Sinte

(Sindicato dos Trabalhadores na

Educação) reúne-se hoje com

técnicos do governo e com o

governador Luiz Henrique (PMDB). O
encontro acontece às 10 horas, na
sede administrativa do governo, e terá
em pauta a discussão sobre o reajuste
salarial dos professores da rede
estadual, incorporação dos abonos,
plano de saúde dos servidores, eleição
direta para diretores das escolas, entre
outras reivindicações.
É mais uma tentativa de acordo.

... Incidente
o aposentado João Benz, 63 anos,

reclamou que, na manhã de ontem, a,
tentar sacar a aposentadoria no Banco

Santander, agência de Jaraguá do Sul,
não conseguiu por falta de dinheiro
nos caixas eletrônicos. "Os

funcionários fingiram não nos ver.

Queríamos saber o que estava

acontecendo'; disse,
O banco tem outra versão. Disse que
na hora, 9h 10, os caixas estavam sendo
reabastecidos e que foi pedido aos

clientes para aguardarem alguns
minutos. "Faltou paciência'; resume.

POLíTICA

CORREIO DO POVO/ 86 ANOS

IHomenagens de todo Estado
DIVULGA Ao

�MAUR(LI�DECARVALHO -------------------------------------------------.,..........-----:----,�
t

-fI"
�_'-----------------------�------:-�----------------------...,-----J oi:
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Executiva estadual faz reuniãocf"
TI

sobre as convenções do PSDB�'
iI

Isenção, profissionalismo e competência. Estas foram

a:lgumas definições usadas por lideranças de todo o

8stadoeda região doVale do Itapocu nas mensagens

�e congratulações enviada-s ao Correio do Povo

Rela passagem dos 86 anos do jornal. O Correio é o

segundo mais antigo veículo impresso do Estado e

o mais antigo entre os jornais do interior.

"A história é a testemunha dos

tempos, a vida da memória. São
86 anos de trabalho com

profissionalismo e

competência. Parabéns
Correio do Povo':

Moacir Bertoldi - prefeito
de Jaraguá do Sul,

A Assembléia Legislativa
cumprimenta o Correio do Povo

pelos 86 anos de atuação compe
tente e deseja que, nas próxi-
mas décadas, o exercício
democrático e a imparcialidade
continuem pautando os profissi
onais deste importante jornal.

Gabinete da Presidência,
Assembléia legislativa do
Estado de Santa Catarina

"Correio do Povo, senhor

Eugênio (in memorían) e

equipe: àqueles todos que
fizeram desse um grande
jornal, parabéns. São 86 anos à

frente de novos tempos':

Niúra Sandra D,emarchi dos
Santos - secretária de

Desenvolvimento,Regional

"Gostaria de parabenizar o jornal
Correio do Povo pelo seu

aniversário de 86 anos e exaltar a
história e a responsabilidade com

a sociedade, do semanário mais

antigo, que até hoje está em

funcionamento em nosso Estado:

Santa Catarina. Felicidades e

sucesso sempre!!!"

Ideli Salvatti - senadora

"O Correio do Povo vem ao

longo destes 86 anos registrando
com muita fidelidade a história

da nossa região. O Correio
desenvolve um trabalho que se

destaca na imprensa catarinense

pela seriedade e pelo
compromisso em favor de
nossas comunidades. Parabéns':

Mário Sérgio Peixe r -

prefeito de Guaramirim

"É motivo de orgulho para a

imprensa e toda a comunidade
do Vale do Itapocu comemorar

o 860 aniversário de existência
deste veículo, que sempre
pautou sua trajetória pela
isenção, pela coragem e pela
dedicação em apurar os fatos e

bem informar a população':

luiz Henrique da Silveira -

g9vernador do Estado

"O Correio do Povo é prova
inconteste da história de

desenvolvimento de Jaraguá
do Sul há exatos 86 anos.

Cumprimentos à direção e

funCionários do jornal':
, ,

Rosemeire Vasel - vice-

, prefeita de Jaraguá do S41
••

v

':':., ';., ••,._ ,;.

"Os 86 anos de história já falam
por si. Neste período, este jornal foi
o porta-voz da nossa região, o que
muito nos orgulha. Parabéns ao
Correio do Povo e que continue
se pautando pela responsabi
lidade, imparcialidade e ética':

Ronaldo Raultno - presidente
da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul

"As verdadeiras democracias
contam com veículos de comuni

cação objetivos, finmes e compro
metidos acima de tudo com a

verdade dos fatos. Nestes 86 anos, o
Correio do Povo nos brindou com

inequívocas provasdestas qual ida
des, Parabéns a toda redação"

Alessandro Coelho - presidente
da Apevi

"Aos 86 anos, o Correio do Povo
é um veículo dinâmico e promis
sor, um espaço sempre atento à
defesa dos interesses da popula
ção do Vale do Itapocu. Neste ani
versário, parabenizamos especial
mente todos os trabalhadores que
se dedicam para que o Correio
do Povo chegue sempre às ruas':

Dionei Walter da Silva -

deputado estadual

"Parabéns ao jornal Correio
do Povo, testemunha viva da
história catarinense em geral
e de Jaraguá do Sul em

particular, pelos seus 86 anos

de sucesso':

Paulo Obenaus - presidente
da Acijs

... Visita
o secretário-qeral da ONU, Kofi Annan,
vem ao Brasil acompanhar os Jogos
Paraolímpicos para Atletas em ú

Cadeiras de Rodas e Amputados, que 'B
serão realizados no Rio de Janeiro

S
entre os dias 16 e 25 de setembro.

iA competição pretende reunir cerca ,

de 1,1 mil atletas, de aproxi- .�.
madamente 50 países, que disputarão ;8
medalhas em 12 modalidades. O :::l
craque Ronaldinho Gaúcho, do )j
Barcelona, eleito melhor jogador do
mundo, foi convidado para ser o q

embaixador da competição. fI

}ARAGuÁ DO SUL -'A
executiva estadual do PSDB
se reuniu COD) lideranças
tucanas da microrregião no

último sábado. Na pauta, as

convenções municipais do

partido, que acontecem no dia
19 de junho em todo o Estado.
Assim como em Jaraguá do Sul,
o s e c re tário -g e r a l Marcos
Vieira está percorrendo outros
municípios catarinenses para
informar sobre o processo, que
vai escolher os novos dire
tórios, comissões executivas e

o Conselho de Ética e

Disciplina do PSDB.
A reunião foi ba�tante '

técnica. Os participantes
receberam um manual de

orieritações � o secretário-geral
explicou cada item, desde a

composição do diretório,
inscrição de chapas à

convenção propriamente dita.
Vieira destacou que é a

primeira vez na história do
PSDB que "se chegou na

condição de fazer uma reunião

pré-convenção". "Nenhum
partido está fazendo isso",
disse.

'

O Diretório Municipal tem
1092 filiados, que poderão
votar se estiverem no partido
há pelos menos seis meses antes

da data da realização da

.convenção, segundo o

estatuto. Na microrregião, o

partido soma dois mil fílíadosn
nos cinco municípios, com"
aproximadamente 180 mí l ]
eleitores. A meta, segundu ,
Vieira, é aumentar o númeroB
de filiados. "Precisamos'

avançar", resumiu.
O presidente do Diretóri�J

M�nicipal, Céli�' Bayer,g
informou que o partido buscab
o consenso, por isso pretende>
lançar chapar única. E\e,i1
inclusive, não negou que

poderá se candidatar:

à-lreeleição, mas não é o único.
O atual vice-presidente,
Antônio Eckert, já anuú�i'ou
que quer ser presidente e disse

que tem entre 20 e 25 nomes

para montar uma chapa. Outro
que t ambém não

-

nega o'

interesse é o vereador EugênibJ
Garcia, apoiado por algumas
lideranças do partido.

Missão Educativa
Marista

COLÉGIO MARISTA
m.ililt..

I

Umprojetopereo nosso " I
tempo. Educandopara a .

-

solidariedade e para PAZ ,,'

A missão da Instituição Marista é construir, fomentar e , .

disseminar o conhecimento e os valores cristãos pautados.
pela solidariedade e pela fraternidade entre as pessoas, .'

contribuindo assim para a formação integral do cidadão.

Hoje está presente ern mais de 70 países, mantendo uma I
linguagem única no que diz respeito à formação de seus,

educandos. :;
Em um mundo globalizado, fazer parte de uma estrutuia..
que reúne tradição educacional, espaço físico, instalações e ,�
recursos de última geração, espírito de família, i
desenvolvimento da espiritualidade e compromisso

"

pedagógico, atribuem ao Colégio Marista São Luís um
'

diferencial importante.
Vivenciada no dia-a-dia a ação socioeducativa Marista

pretende desenvolver no sujeito atuação crítica e t
responsável, reconhecendo que a vida nos reserva a cada �

dia um aprendizado capaz de nos ampliar os horizontes.
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CORREIO ECONÔMICO
Recado difícil de entender

Inflação
o mercado elevou, pela
décima semana seguida, a
projeção para a inflação
medida pelo fndice de Inflação
ao Consumidor Amplo (lPCA),
indicador usado no sistema de
metas do governo. A projeção
subiu de 6,28%, há uma

semana, para 6,300Á>, segundo
pesquisa do Banco Central
com analistas de cerca de cem

instituições financeiras,
divulgada ontem.

Balança comercial
A balança comercial brasileira

registrou superávit de US$
728 milhões na primeira
semana de maio. As

exportações no período
somaram US$ 2,196 bilhões,
com média diária de US$
439,2 milhões, enquanto as

I importações totalizaram US$
i 1,468 bilhão e média diária de
� US$ 293,6 milhões. No ano, o

I
resultado positivo chega a US$
12,922 bilhões, com
exportações de US$ 35,849

� � bilhões e importações de US$
22,927 milhões.

Vôobarato
ATAM voltou a apostar na
oferta de descontos de até
80% para passagens aéreas
nacionais de 'ida e volta para o
feriado de Corpus Christi. Desta
vez a promoção abrange
bilhetes aéreos adquiridos, na
classe tarifária O-Feriado, para
vôos entre os dias 23 e 31 de
maio, e para saídas nos dias 27
e 28 de maio. Com os

descontos, um bilhete de ida e

volta no trecho Brasília

Florianópolis fica por R$ 492,
por exemplo.

Festadosbancos
o Bradesco registrou lucro
líquido de R$ 1,205 bilhão no

primeiro trimestre deste ano,

praticamente o dobro do

registrado no primeiro
trimestre de 2004. O valor
equivale a um lucro de R$ 2,45
por ação e rentabilidade
anualizada de 32,5% sobre o

patrimônio líquido: As receitas
com operações de crédito

atingiram R$ 3,793, 19,2% a

mais do que no primeiro
trimestre do ano passado.
redacao@jornalcorreiodopovo.com,br

r
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MARIA HELENA DE MORAES

.... Primeiros donos
foram Venâncio da
Silva Porto e

Artur Müller

Há exatos 86 anos circulou o

primeiro número do Correio do
Povo. Os donos eramVenâncio da
Silva Porto e Artur Muller, que
assinava como gerente. Na década
de 40, o jornal teve mais sócios:

Waldemar Grubba foi gerente
comercial e sócio-proprietário, junto

,

comArturMüller, Leopoldo Rainer,
Mário Tavares da Cunha Melo e

Paulino Pedri.
Honorato Tomelin também foi

proprietário, de 1937 a 1947. Exercia
o cargo de diretorefetivo. Em 1957,
entra como redator EugênioVictor
Schmõckel, que administrou o jornal
até maio do ano passado, quando
morreu, aos 82 anos. Atualmente, o
Correio do Povo é administrado

pela filha de Eugênio,YvonneAlice
e pelomarido dela, FranciscoAlves.

O Correio do Povo é o mais

antigo semanário doSantaCatarina.
Circulava aos sábados.Asmáquinas
para a impressão foram compradas
deAbdon Batista. Quem imprimiu
oprimeiro foiVenâncio daSilvaPorto,
que comprou a impressora, instalada
emuma das salas onde funcionava o

CORREIO DO POVO, 86 ANOS

Em 39 o Centro Histórico era chamado Praça 7. de Setembro. A Avenida Independência é hoje Getúlio Vargas
cartório de registro civil, na atual
Epitácio Pessoa, que, na época, se
chamavaEstradaNova.

Em 1930 o Correio do Povo,
por motivos financeiros, deixou de
circular e retomou apenas ern1934.
Neste período, o jornal denuncia as

.

arbitrariedades cometidas pelo
governo nacionalista de Getúlio

Vargas contra os descendentes de

imigrantes alemães, que eram a

maioria da população da época..
Ao longo de sua existência, o

Correio do 'Povo abraçou
campanhas comunitárias,
participou das decisões políticas e

sempre cobrou das administrações
públicas aatenção que a cidade
merece. Acompanhou o cres

cimento da cidade e todas as

transformações foram registrada
em suas páginas. Em 2001, passqu
a circular três vezes por semana,
dando início a um �ovo projeto
gráfico e editorial. Em maio do
ano passado, em comemoração
aos 85 anos, o Correio do Po�o
começou a circular de terça,a
sábado, com oito páginas no

primeiro caderno.

r
!
f
l Depois de muita teimosia, parece que a equipe econômica vai tomar

[ algumamedida diferenteque não a alta dos juros para conter a inflação.
r O primeiro a semanifestar foi o presidente do Banco Central, Henrique
I: Meirelles. Ele disse que a inflação está convergindo para a meta
k perseguida pelo BC,mas que ainda assim, novasmedidas de combate

[: à alta dos preços podem ser adotadas. Mas Meirelles não quis entrar

r
em detalhes sobre as medidas."Existem muitas coisas que já estão

r sendo feitas e poderão ser anunciadas. Como o próprio presidente
I: (Lula) já disse, o caminho para o Brasil não é apenas ficar se preocupan

�, do coni a taxa de juros, que é apenas um dado da realidade;afirmou.
I Para Meirelles, se a sociedade brasileira tiver uma "consciência maior"
j' dos males que a inflação causou ao País no passado, o custo demanter

f a inflação sob controle com uma política de juros altos é menor.

[
!
I
�

Jornal nasceu como porta-voz
. "

da comunidade jaraguaense

Primeira edição fala do crescimento de Jaraguá do Sú1
O primeiro número do

Correio do Povo, em 10 de maio
de 1919, tem na capa fotos do

governador de Santa Catarina,
Hercílio Pedro da Luz, do senador
Lauro Severiano Müller e do

deputado estadual Abdon
Batista. As fotos da capa revelam
a ligação política do Correio
com a UDN, partido de Artur
Müller, que assina como gerente
do jornal e que mais tarde, em
1924, assume com intendente

municipal de Jaraguá do Sul. Na
época da primeira edição do
Correio do Povo, Artur Müller
tinha apenas '24 anos de idade.
Morreu em 27 de abril de 1957.

Jaraguá do Sul tinha 10 mil
habitantes e a �aioria da

população era de descendência

germânica.
A primeira página da primeira

edição mostra ainda a diferença
da escrita e revela a preocupação
dos redatores em dar um cunho

pessoal às notícias. Naquela
época, fotografia se escrevia com

"ph" e os políticos e outras pessoas
consideradas importantes eram

chamadas de "doutor". Em sua

apresentação., o Correio faz

questão de frisar que nasce com

o compromisso de ser o porta-voz
do público e se promete nunca se

desviar "da linha recta de moral
e justiça que traçamos":

Se autodenominando
"independente e noticioso",o
Correio do Povo, na capa da

primeira edição também cobra,
embora de forma sutil, mais

envolvimento dos representantes
políticos no que se refere à

necessidades da região nas áreas
de infra-estrutura, 'saúde e

educação. Faz elogios aos

governantes "que, com critério e

inteligência' vem dirigindo os

destinos de Estado", mas lembra
que Jaraguá do Sul "tem 260

quilômetros d� estrada de

rodagem e que será, em pouco

tempo, uma das principais cidades
de Santa Catarina".

Também em seu primeiro
número o Correio do Povo se

compromete a lutar pelo bem da
coletividade: "Tendo por lema o

progresso, vem Jaraguá, com o seu

povo laborioso, tomando um lugar
de destaque no meio dos outros
do nosso querido Estado"

Outra curiosidade da primeira
edição é o fato de trazer, na capa,
o preço dos anúncios e o preço
das assinaturas: "Annuncios 100
reis pela li�ha de corpo 8, porem
nnunca menos de 1$000 por cada
annuncio. Annuncios extensos

gozam abatimento, Apparece
semanalmente aos sabbados.
Assignaturas 7$000 por anno,
semestre 4$000. Pagamento
adiantado; Numero avulso
100reis".

N a época da primeira edição
do Correio do Povo, Jaraguá
não era do Sul e ainda pertencia
a Joinville. O surgimento do

jornal coincide com o nascimento

do movimento de emancipação
de Jaraguá, o que veio finalmente
a acontecer em 1934.

I

Ao lado do título, o preço dos "annuncios" e oferta de abatimento
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o exemplo que mantém vivo

o jornal: Eugênio Schmõckel
"o

" iMARIA HELENA DE MORAES
,

I
I .

i .. Morto no ano

! passado, "Seu"
i Eugênio não era só

i um jornalista
i
k

, hr� Entre as várias profissões quell�
iexerceu, Eugênio Victor

�Schmockel sem�re fe� questão

�e afirmar que o Jornalismo era a

Ifatividade preferida. Diretor do,

tCorreio do Povo de 1957 até

� 7 de maio do ano, passado,
�.quando morreu, Schmõckel

ttonstruiu uma carreira

t�espeitada em toda a imprensa
I êatarinense. No ano de sua

: morte, foi homenageado na

i.Assembléia Legislativa de Santa

iCatarina e na Câmara de

!Vereadores de Jaraguá do Sul.

�Felizmente, as homenagens
Uoram prestadas ainda em vida.

;L' Eugênio Victor Schmockel
também foi político, contador e
',historiador.Presidente da UDN

15

iS

!U uem 1962, prefeito em exercício
ai ,Ide 70 a 73, suplente de deputado
° flêstadual e vereador no período
n .',ae 59 a 62 e vereador de 63 a 69,

-Schmõckel hoje é um símbolo de

vpolírico honesto e jornalista
(competente. É patrono do

.cArquivo Histórico Municipal.

Até o último dia de vida, Eugênio Schrnôckel participou ativamente do Correio do Povo

Como contador, foi responsável
pela abertura da empresa Weg.

Em sua história profissional,
consta ainda como primeiro
presidente da Fidesc (Fundação
Municipal para o Desen
volvimento de Santa Catarina)
de 1972 a 1973', professor
fundador' da Faculdade de
Estudos Sociais, membro efetivo
do Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina,
em 1980; vice-presidente da

Adjori/SC (Associação dos

Jornais do Interior), de 1993 a

1995, além de idealizador do
Brasão e da Bandeira de Jaraguá
do Sul.

Com um currículo extenso,
Schrnõcke l particípol! das
edições do jornal até o fim de
sua vida. Morreu em 17 de maio

Em um ano, foram duas etapas de ampliação
A ampliação de cobertura e

do hovo desenho gráfico que
transformaram o Correio do
Povo em jornal diário (de' terça
a sábado) está completando
hoje um ano. Esta nova etapa
do jornal teve mais ummomento

importante no início de março
deste ano, quando a direção da
empresa desenvolveu ações para
ampliar a cobertura regional e

'

estadual (com o início da

implantação do escritório

corporativo e da Sucursal de

Florianópolis), o projeto da
página do Correio na internet

(em fase de implantação) e foi
contratado o novo editor-chefe
Fernando Bond, responsável
setor editorial e pela qualidade
do conteúdo do jornal. _

. "Temos muito a fazer na

área de tecnologia e também na

ampliação do número de
páginas e de cadernos, mas

neste momento elegemos o

Conteúdo como nossa priori
dade" I diz o diretor Francisco

Alves, responsável pela implan
tação do projeto em todas as

áreas da empresa. "Vamos traba
lhar em paralelo a parte editorial,
que precisa se consolidar; e o

setor de máquinas, com inves

timentos paramelhorar cada vez
mais a impressão, e nos novos

projetos de ampliação da cober

tura", explica Francisco Alves.
O editor-chefe Fernando

Bond, com 32 anos de profissão
e passagem por alguns dos mais

importantes veículos de

Comunicação do país, afirma
que "nestes dois meses nossa

grande preocupação foi com a

implantação de um sólido setor
de pauta e produção, que nos

dê capacidade de antecipar
coberturas, a pesquisa dos fatos
e trabalhar melhor os textos".
Para isso, os profissionais do
Correio do, Povo passam por
discussões diárias a respeito de

texto, conteúdo e forma de

cobertura, nas "reuniões de

pauta" realizadas com toda a

equipe no início da tarde.
Nos últimos do,is meses

foram implantadas também

quatro novas colunas diárias:
Fatos & Pessoas (assinada por
Fernando Bond); Linha de
Fundo (na área de Esportes,
assinada por [ulimar Pivatto); e
também o Correio Econômico
e o Correio TV.

''A implantação desses novos

espaços faz parte da estratégia
que estamos preparando para a

ampliação do próprio jornal. O
que nos entusiasma é que, mais

uma vez, o Correio do Povo
nos pede, através dos seus

leitores e anunciantes, para
crescer. E nós es tam o s

trabalhando para atender a este
pedido, agradecendo a leitores,
assinantes e parceiros. Eles

podem ter certeza que sempre

procuraremos dar a Jaraguá e

região um jornal à altura do
nosso crescimento, da nossa

história e tradição", garante o

diretor Francisco Alves.

para distribuição da lista telefônica
Guia Fácil em laraguá do Sul

Interessados: comparecer nesta segunda feira (09/05/2005)
na rua Paulo Papp, 285 (anexo hotel Nort), munidos

de documentos e comprovantede residência. Falar c/Beta

r,

do ano passado, sete dias depois
dos 85 anos do Correio do
Povo. Tinha 82 anos de idade

(nasceu em 2 de novembro de

1921). Casou-se com Brunhilde
Mahnke Schmõckel em 16 de
setembro de 1950 e o casal teve

quatro Sandra Elisa (falecida),
Yvonne Aliie, Rósane Beatriz e

Eugênio Victór Schrnõcke l
Filho.

Arthur Müller: dono do jornal no período entre 1923 e 193�

Honorato Tomelin, o sucessor de Müller, que ficou de 1937 a 1957

Investi·mentos uarantem
'

ainda mais seglrant:a para
a Regional de Crielúma.

Nos últimos dois anos, o Governo investiu R$ 2,5 milhões na área
da segurança em toda a Regional de Crtciüma. Os recursos foram
aplicados em obras e ações importantes, entre elas a modernização
tia frota das Policias Civil e Militar, a reforma do Presídio Regional
de Criciúma e melhorias em delegacias! como a de Urussanga. Além
disso, está em/ase de implantação, em Criciúma, a Central de Poltcia,
que vai agilizarM trabalhos de investigação criminal, com atendimento
da população 24 horas por dia.

Secretariade Estado da
Segurança Pública 8

.

Del8sa doOildadão

.
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Vacina contra gripe' prossegue
ainda até o final desta semana

Movimento nos postos foi grande, mas é preciso vacinar mais

JARAGUÁ DO SUL - Até o final
desta semana os postos de saúde
de todas as cidades da

microrregião estarão vacinando as

.

. pessoas com mais de 60 anos

contra a gripe. A campanha
nacional terminou na sexta-feira,
mas dois municípios não

alcançaram a meta de 75% de

imunização. Em Guaramirim, o
índice de cobertura foi de 62,42%
e em Massaranduba, 71,50%.

Nestes locais, de acordo com a

gerente de Saúde da SDR

(Secretaria de Desenvolvimento.

Regional) Aline Mainardi, os

agentes de saúde vão fazer o que
se chama de "busca ativa".

Ameta em toda amicrorregião
era imunizar 14.274 pessoas com

mais de 60 anos.Amédia dos outros

municípios (Jaraguá do Sul,
Schroeder e Corupá) ficou em

80%, segundo informou Aline.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

o Sindicato dosTrabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá, Schroeder e
Massaranduba, convoca os trabalhadores da Categoria, para
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no

dia 19 de maio de 2005, às 1Shs em primeira convocação e às
1S:30min em segunda convocação, com qualquer número de
associados presentes em sua sede social na rua Presidente Epitácio
Pessoa, 345, na cidade de Jaraguá do Sul, SC, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

- Eleição de Delegados para o V CONGRESSO DA CONTICOM-CUT
a ser realizado nos dias OS, 09 e 10 de julho de 2005.

Riolando Petry
Presidente

03- Dílson Steinert - Valdir Schutze
05- Jaime Kõpp - Valdir Schroeder ( pintor decorativo)
07- Sandra Mirtes Kõepp
08- Ana Cristina Weiss Bruch - Kátia R. Velz
Luciane Schüenke - Tamires Regina,H. Kannenberg
09- "Mosquito"- Tânia Campestrine Ehlert - Gerson Grahl
10- Manoela Schoenfelder - Nelzina Krenhke -

Maria Serenini - Daniela F. Silvestre - Francieli da Silva -

Maiko Marciel Rassweiler
11- Adilson Borchadt - Ivone B. Briese
12- Waldir Müller - Leandro Leverenz - Alfonso Zilsdorff
14- Ademir Nienow - Mauria Grossklass
15- Waldemar Carl
16- Beatriz Renken - Eunice Gnewuch Baumgartel (proprietária JJI

Estampas) -

Sandra Gielow - Waldirene M. dos Santos - Nilton Braun
Catarina Ferreira
17- Ivanir Utech Dalrnann - Terezinha Hornburg
Sandro Vilmar Hornburg - José Martim da Rosa
18- Nelson Krüeger - Angélica Wienen
19- Patrícia Sell - Valdecir Reinhold
Beno Schroeder - Ivo Krüger - Elizabete Drews, (artesanato pomerode)
20- Luana Louise Rüediger
21- Felipe Rengel - Guilherme Giese - Tiago Schoroeder
Daniel Dalmann - Arildo Schulz - Josiane Briese
Varildo Ehlert
22- Magali Grützm�cher Iner (Profs de Alemão e coordenadora Grupo
Folclórico Grüenesthal)
23- Letícia Hornburg - Laércio Kukembecher - Márcia U, da Silva

Margarida Nilsen Barbosa
24- Marli Titz - Adelino Giese - Alceu Konrath
25- Silberto Gielow - Anita Daímann - Cláudio Roberto Selke -

Carlos Ehlert -'- Cláudio Morsch
26- Erica Z, Emroth - Jane Jesti Laube - Márcio Gaedke
27- Edla B. Baumgartel - Gilsob Velz - Cristhofer M, Sell
29- Rosalete Krueger - Anadir Kenell - Paulo Mathias
30- Elia Adriano
31- Matheus Alecrim Gonçalves - Diorgenes Gnewuch -

Edemir Hornburg - Cibele Cristina Schulz - Fabiane Elen tança.

. TAILANDA MODAS
Parabeniza em especial seus clientes aniversariantes do mês de MAIO. Caso
seu nome não esteja na lista, e é cliente Tailanda, favor entrar em contato
no fone: 376-0419,
01- Arlete Sell (cabelereira)
02- Alércio Sell - Laurita Grevel - Flávia Flhor
Charles Maurício Sell - Marlete Steinert Carl - Luiz Fernado Sell - Orli

Machado.
Alice Mathias

VIOLÊNCIA NO MEIO DA FESTA

o Correio procurou a família
de Ivaldo, mas os pais dele moram
em outra cidade e já foram
embora. Uma pessoa da família
José Adilson, que não quis ser

identificada, disse que a esposa
de Ivaldo apanhava dele e este

seria o real motivo da briga entre
os dois cunhados. "José só queria
defender a irmã", garantiu,

Em entrevista ao repórter
Jaílson Angeli, da RBN, a

testemunha do crime Edgar José
Trapp, que estava dentro da
danceteria na hora do tiro, contou
que viu um homem de camisa

vermelha chegar perto de outra
pessoa e colocar uma arma na

cabeça dela. "Foi muito rápido,
vi um tumulto, esse cara com a

arma na cabeça, e logo depois
ouvi o tiro", disse. Ele estava a um

metro e meio, da confusão,

"Depois do tiro o cara de camisa
vermelha correu pro meio da
multidão", E completou: "Eu fui

, pra perto da porta e quando ele

chegou perto, tentando fugir, me
joguei em cima dele e agarrei ele,
mas ele fugiu de novo", disse, José
Adilson foi detido pelos
seguranças,

O fim de 'semana na região foi
novamente muito violento, No
domingo, em Schroeder, outra
agressão. Desta vez, Jair dos
Santos foi apunhalado nas costas,

pouco antes da meia-noite, num
lugar conhecido como bar da Lola.
Santos foi levado peleis bombeiros
para o Hospital São José.

Eternos jovens
A Globo Filmes estuda o projeto de um longa-metragem que
reviverá as aventuras de Kadu Moliterno e André de Biase em

"Armação ilimitada': O roteirista Ricardo Hoffsteter já escreveu ,

uma sinopse intitulada "Armação ilimitada - O tempo é cruel': A

direção deverá ser de Guel Arraes. O filme de "Armação" é a

história das tentativas dos dois heróis da série de voltarem à ativa,
só que, agora, mais velhos e fora de forma, Além dos obstáculos
normais, eles terão que vencer as próprias limitações.

Cunhado atira em cunhado e

causa pânico numa danceteria

Chopp & Clube: delegado quer um detector de metais

MÁRCIA BENTO

� Há duas versões para
o motivo do crime.
O cunhado que
atirou está preso

JARAGUÁ DO SUL - Uma briga
de família acabou com um ferido
grave na noite de sábado, no
Chopp &Clube, no bairro Água
Verde: Ivaldo Rodrigues, de 34
anos, foi atingido por um tiro de
22 na cabeça, disparado pelo
próprio cunhado, José Adilsonde
Oliveira Gomes, 21 anos.

Enquanto Ivaldo era levado para
o Hospital São José pelos
bombeiros, os seguranças e a

'Polícia Militar levaram José
Adilson para a Delegacia, onde
foi autuado por tentativa de
homicídio. Ivaldo continua
internado naUTl.

Na Delegacia, José Adilson
contou ao delegado Antônio
Godói que apanhava freqüen
temente do cunhado e por isso
atirou nele. "Sobre a arma ele
contou que era roubada, mas não
explicou, de quem", dis'se o

delegado, acrescentando que a

pistola calibre 22 era de cano

curto. "É só um pouco maior do

que um celular, e pode ser

escondida no sapato, por
exemplo, Esses lugares precisam
ter detectores de metal". Afir
mou Godói, referindo-se à boate,

A Polícia prendeu em flagrante às 10h da noite de sábado um joverrr, (,
de 21 anos por tráfico de drogas, Ariano Rodrigues estava hospedado�,;
num dormitório em frente à Escola de Ensino Médio Abdom Batista,

i
No quarto a Polícia encontrou seis pedras de crack grandes, o' I

delegado Antônio Godói informou que o jovem já finha antecedente" iE�
criminal."Ele tem outras passagens, inclusive por tráfico'; disse, Ariandj,�
foi le�ado na noite de sábado para o Presídio Regional de Jaraguá
do Sul. J 1
A recepcionista do dormitório Juracir Nunes contou que Ariano estava, ��

só lá a uns 10 minutos, "Esta foi a primeira vez que ele se hospedou+
aqui.'; disse, A polícia chegou até ele depois de revistar um Vectra

'

suspeito, RCD, 25 anos, tinha seis pedras de crack pequenas. Ele tinha ;,

também a chave do quarto de Ariano no dormitório.

'.CORREIO TV,1-------------,,·

Novo Fantástico
Fernanda Lima, que estava apresentando o "game"do "Vídeo

Shaw'; está cotada para ocupar a bancada do "Fantástico': A Globo
quer escalar "caras novas" para apresentar o programa. Pedro Bial,
Gloria Maria e Zeca Camargo voltariam a produzir reportagens
especiais, Fernanda Lima, porém, está sendo sondada para
participar de "Bang Bang'; próxima' novela da sete, e de "Amor x
Casamento'; novela das oito que só vai ao ar em 2006.

o falso Rei
O "Shaw do Tom" de hoje apresenta o quadro "Pizza do Falão" O
humorista Pedro Manso, caracterizado de Fala Silva, comanda a

atração que recebe grandes nomes da Jovem Guarda. Além do
rei da música brasileira, Tomberto Carlos (foto), interpretado por
Tom Cavalcante, o humorístico recebe também a cantora Vanusa,
Lílian, Wanderley Cardoso, Márcio e Ronaldo Antonucci (Os Vips),
o humorista Shaolin, que interpreta o cantor Leonardo e a sósia
de Wanderléia. Pizza, música e muito humor. E mais: Tom
Cavalcante apresenta ° "Desafio de Piadas': O "Shaw do Tom" vai
ao ar às dez e meia da noite pela Record.

Domingo quente
A "guerra de audiência" que vem marcando os domingos na TV
brasileira tem um confronto pesado no próximo fim de semana, A
Record anuncia que vai exibir às oito da noite, pouco antes

portanto do "Fantástico'; o filme "Star Wars: Episódio 2 - O Ataque
dos Clones'; ainda inédito na tevê aberta, "Guerra nas Estrelas 2"
foi recusado pela Globo quando oferecido pela Fax.

Espaço conquistado

"

)f,

Na quinta-feira passada, a novela "Essas Mulheres" empatou com "

° "Programa do Ratinho'; do SBT. Durante a faixa de confronto,
das 19h20 às 19h48, as duas atrações ficaram na vice-liderança .J

com 8,6 pontos de média.Estes números mostram que Record já
conquistou um público cativo em seu primeiro horário de

teledramaturgia. As gravações continuam em ritmo acelerado,
Esta semana os atores estão em Bertioga, no Litoral de São Paulo, li:
pela segunda vez gravando cenas na mata. e na praia, Na semana

que vem seguem para Tiradentes, em Minas Gerais, "Essas
Mulheres" vai ao ar de segunda a sábado, às sete e quinze da
noite.

,I

'J

j(j
redacao@jornalcorreiodopovo,com'��J

I
"
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NATAÇÃO

PANORAMA

Seis de Jaraguá do Sul entre
os 1 00 da natação do Brasil

�!Ranking foi
divulgado no fim de

semana por uma

reyista especializada
;.,

f;JARAGUÁ DO SUL - Seis

i.' ,t4
!li IlI'adadores da equipe Ajinc/

U�bano!FME estão entre os 100

m�lhores do Brasil. O ranking foi
di�ulgado no fim de semana pela
retista especializada Swin In Up.
A ;evista vai divulgar a relação dos
m�lhores toda semana a partir de

agora emostra osmelhores tempos
pqy categoria e também no

a�§oluto (que reúne todos os

niãadores) em cada prova. O

de�taque da equipe jaraguaense é

LianaMartins, 13a colocada nos
1dometrosmedley (quatro estilos).

: Os outros da lista são: Bárbara

Hermann (290 nos 100m livre e

400m medley): Marina Fructuozo
(240 nos 100m medley); Eduardo
[uiikes (390 no 100m costas) ; Flávia
de Masi, de apenas 14 anos (940 nos
8QOm livre) eHenriqueFructuozo,
tsmbémcom 14anos (470nos800m
Ii�re). Por categoria (idade),

�praticamente todos os nadadores

e�tãQ,�li�e9sJ90p;J.h�dr.% "W.)<.'

: O treinador Ronaldo "Kiko"
Fructuozo disse que a equipe está

satisfeita com os resultados. "Nós

temos um timemuito jovem e não

temos ainda as condições
necessárias para treinar. É o

resultado de todo o processo de

formação de atletas, que começa
com a seleção formada nos

Circuitos Interescolares, passando
pelo apoio dos patrocinadores e o

esforço de cada um".
Eduardo confessou que ficou

surpreso quando soube da notícia
e-considera um bom resultado estar
entre os melhores do país com

apenas 16 anos. "É resultado
também do trabalho de equipe.
Somosmuito unidos e aqui dentro
ninguém é mais importante que

ninguém". Omesmo pensa Luana,
.'

que agora tem o objetivo de estar
entre as cinco melhores atletas.
"Cada 'um torce pelo sucesso do
outro e isso nos deixa sempre na

expectativa. E traz mais'

responsabilidade também", disse a

nadadora. A próxima competição
da Ajinc será no fim de semana,

quando as categoriasMirim e Petiz

(nove a 12 anos) disputam o Sul
Brasileiro em Porto Alegre (RS).

RECURSOS - Na semana

passada o prefeitoMoacir Bertoldi
encaminhou um projeto de lei para
a Câmara de Vereadores, esta

belecendo o repasse de verbas para
e, '�.;"; "". _".) 'iJ.J i l::_-jj �.�< ,,:'_'

a Ajinc (Associação [araguaense
de Incentivo à Natação Compe
titiva), no valor de R$ 75 mil.

.

Juventus empata em OxO em

jbgo-treino de muita marcação

:Pereira disputa a bola com o goleiro do Prudentópolis

}ARAGUÁ DO SUL- O Juventus
�mpatou em OxO contra o

Frudentópolis-PR no último jogo
treino antes da estréia no

tampeonato Catarinense da Série
�2.A partida foino último sábado,
,noEstádioMunicipal de Schroeder
e o destaque ficou com amarcação
forte de ambos os times. Agora o

:tricolor treinará em dois períodos
:até a estréia e o time que enfrenta
pAtlético de Ibirama, domingo às

i15h30 no JoãoMarcatto, deve ser

idefinido no coletivo de sexta-feira.
.

O técnico Gilmar Silva disse

:1io !que o jogo foi importante para a

'111' [preparação dos jogadores,
:principalmente por enfrentarem
'um time forte, que disputou a l'

Divisão do Paranaense. "É bom

para eles já se acostumarem com o

que vão encontrar no domingo".
Para o treinador, o jogo não saiu

do zero porque a marcação foi o
forte das duas equipes. "Se fosse
num campomaior, poderíamos ter
saído com a vitória. A técnica dos

jogadores não conseguiu superar a
marcação".

Foram quatro jogos-treinos
até agora, com uma vitória (2 a 1

no XV de Novembro), dois

empates (1 a 1 com o Madureira
e O a O com o Prudentópolis) e

uma derrota (2 a 1 para o

Figueirense B). Dos quatro gols
marcados, três foram do
atacante Tainha.

Henrique, Flávia, Luana, Bárbara e Eduardo: entre os melhores

A enxadrista Karina Kanzler conquistou, no domingo, o Campeonato
Brasileiro de Xadrez na categoria Sub-18 anos, disputado em Curitiba

(PR). Com este resultado, ela conquistou a vaga para o Mundial, que
será disputado em Belfort, na França, dos dias 18 a 29 de' julho.
Karina venceu a competição no critério de desempate, levando a

disputa por meio milésimo, a menor diferença já vista numa

competição nacional.

Agora a comissão técnica da equipe corre atrás de um patrocínio
para levar a atleta para o Mundial."Este resultado foi muito importante
para nós. Mostra também o empenho dos atletas que, mesmo tendo

pouco tempo para treinar, fazem isso por conta própria'; disse o

técnico Mauricio Berti. Os outros destaques da equipe foram Vanessa

gngelmann (quarto lugar na 5u.b-18) e Jaqueline Correa (quinto na

Sub-16).
'

O trei�ador também falou que a equipe precisa definir logo a situação
dó p·at'rocínio. "Ternos 'que' é/á'" a res'pósta"páfã'�oconfederação
b�asileir� até o i'i'm da próxima semana. Já entrarnosern 'c!ontáto com

algumas empresas, que se mostraram interessadas':

Mais três times se garantem
na próxima fase do Varzeano

}ARAGUÁ DO SUL - A sexta

rodada do 23º Campeonato
Varzeano Raul Valdir Rodrigues
Troféu Posto Mime definiu a

classificação demais três times para
a próxima etapa da competição:
Botafogo, na chave C;
Metalúrgica TS e Supermercado
Brandenburg, do grupo E Embora
não tenha jogado no final de

semana, o Botafogo já está com

vaga garantida, pois tem nove

pontos e as outras duas equipes que
ainda podem alcançar sua

pontuação se enfrentam na

próxima rodada. Caxias e Rozzaco
Pneus/Amizade (ambos do grupo
A), Gesso [araguá (B) e Depecíl
(E) são as outras equipes já
classificadas. .

A sexta rodada da competição
apresentou os seguintes resultados:

Metalúrgica TS 3 x 1 ADD

Makler;Juventude, Garibaldi 2 x

2 Água Verde/Consistem,
Sertanejo Rio Molha 4 x 3

Atlético!Enec B, Clube RioMolha
1 x 3' Borracharia Senem,
Independente 3 x O Real, Acarai 1
x 5 Kiferro, Supermercado
Brandenburg 3 x 1 Belmec e

NicoccelliMaterial de Construção
2 x O Vila Lenzi, no Caxias.

Mais seis jogos estão agendados
para sábado (14/05), nos horários
de, 13h45min e 15h45min: Vila

,

Lalau x Belmec e Independente x

Kiferro, no campo do João Pessoa;
União/Posto Jaraguá x Gesso

[araguá e Rozzaco Pneus/Amizade
xCaxias, no Caxias; Atlético Enec
A x Sertanejo Rio Molha e Água
Verde/Consistem x Clube Rio

Molha, no RioMolha.

Sertanejo Rio Molha (calção claro) venceu o Atlético Enec B por 4x3

"

LINHA DE FUNDOIi-'-----..--
JULIMAR PIVATTO

Guga vence Desfalque 1
O tenista catarinense Romário desfalca o Vasco no I

Gustavo Kuerten venceu próximo domingo, contrao I
ontem na abertura do Master Juventude. O atacante foi: .;

ISeries de Hamburgo. Guga liberado pé lo presidente i
fez 2 sets a O no romeno Eurico Miranda para , ' I

Andrei Pavel, com parciais participar do Mundial de, . r
·1

de 6/2 e 6/1, em 57 minutos. Futebol de Areia da Fifa e, i
Na próxima rodada, ele caso a Seleção Brasileira I'
enfrenta o espanhol Tommy passe para a semifinal, ele I
Robredo. Os dois já se estará em quadra. Para o I
enfrentaram duas vezes em

.
lugar do baixinho, o técnico i

,comR�tiçõ,e.? oficiais ecada .. Dário Lourenço deve
.. , '1u� g'arÍh�� -�'��:'" .... ,. ," r r ,

"�oi�;ar�MÀrcÇl Brito, _;, '" :��;:
I

I
,

i

I
I

.J

i.

_.Vale lembrar
No dia da apresentação do Juventus, em abril, o prefeito
Moacir Bertoldi anunciou que pretende organizar um amistoso

no dia 25 de julho, data de aniversário de Jaraguá do Sul.

Segundo ele, a intenção é trazer um adversário que poderia
ser algum time da Série A do Campeonato Brasileiro que, no
domingo anterior à data, jogasse em Curitiba ou Florianópolis.
Se isso acontecer, o provável adversário é.o Flamengo, que
enfrenta o Coritiba. Se for na rodada seguinte, numa quarta
feira, então será o Vasco, que joga com o Atlético-PR. Mas,
quem sabe, o adversário do tricolor seja um time paranaense
ou mesmo o Figueirense. O São Caetano, clube com quem-o
Juventus vem tendo certa intimidade, também foi cotado

para jogar. É esperar para ver.

CirurgiaCopa Clio
o piloto jaraguaense Kreis Jr.

terminou a terceira etapa da

Copa Clio em décimo-quinto
lugar. Ele largou em vigésimo
lugar e, quando disputava o

décimo lugar, não percebeu a

bandeira verde que proíbe a

ultrapassagem, e foi
penalizado. O piloto está na

sexta posição no campeonato,
com 22 pontos. O líder é
Cláudio Gontijo, com 53

pontos.

Zagallo será submetido a umá .,

cirurgia para corrigir uma

obstrução no duodeno que o

levou a uma internação de

emergência na semana

passada. Se der tudo certo, o
"Velho Lobo" poderá voltar a
trabalhar em dez dias. Mas

supersticioso do jeito que é,
não é difícil ficar mais três 1

dias de molho só para
completar o número de'
sorte, 13. . )

o Colégio Divina Providência somou 84 pontos conquistou o

título de campeão geral do Campeonato Escolar - Troféu Murilo
Barreto de Azevedo, que reuniu 2,1 mil estudantes de 29 unidades
de ensino em competições realizadas de terça-feira a sábado (03 a

07) da semana passada. A segunda' colocação ficou com o Colégio
Evangélico Jaraguá, com 81 pontos, seguido das escolas municipais
Renato Pradí (80) e Anna Tõwe Nagel (70).

o�rn�·�
o��
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Malwee faz 8x2 e assume a vice-liderança

Leco (com a bola) marcou duas vezes na goleada contra a Intel li. Próxima jogo será amanhã em

Corupá
JULMAR PIVATTO

.... Falcão marcou

quatro vezes na

vitória contra

à'TntellilPenalty
}ARAGUÁ DO SUL - AMalwee

fez o papel de casa. Disputou seis

partidas consecutivas em casa e

conquistou 16 dos 18 pontos

Grife

Ana
Hickmann

A modelo usa em

primeira mão uma
camiseta do próximo,

lançamento de verão
2005 ( a coleção ainda
vai ser lançada) da
grife M COLLECTION,
que pertence a

Malwee.
A camiseta feita
exclusivamente para
ela com decote
acentuado
valorizando as JÓias de
sua grife lançadas dia
28 de abril, na
Joalheria Nlelsen, em
Blumenau.
Evento bastante
concorrido, pela
sociedade
blumenauense e
convidados espedals,
dentre el·es os
Industrials
JaraguaensesWandér
e LauritaWeege
e seus assessores,.
liderado pela
competente Isalete.

5 e estão sendo vendidos na sede
da CME de Corupá, que fica

possíveis, ganhando cinco e

empatando uma. Para fechar a

série, uma goleada sobre a Intelli/
Penalty por 8x2 com uma boa

atuação de toda a equipe. Com
o resultado, o time de Jaraguá do
Sul assumiu a vice-liderança da

competição com 19 pontos.
Amanhã, a Malwee volta à

quadra pelo Estadual contra o

São' Lourenço, no Ginásio

Municipal de Corupá. Os'

ingressos antecipados custam R$

anexa ao ginásio.
Sem Xoxo, machucado, a

Malwee começa melhor e marca

primeiro com Falcão, que pega de

primeira e chuta sem chances para
o goleiro Ale. A Intelli chega ao

empate com Fábio, aproveitando
a falha da defesa jaraguaense. O
segundo gol daMalwee é de Leco,
após passe de James. Falcão segue
dando show em quadra e marca

RÁDIO ;;��
.JÁQÁGUÁ

Na partida de sábado contra o Vasco da Gama, Xande fez três gols na goleada por 8x2

o "terceiro num chute forte de

perna esquerda.
Quem começa a aparecer no

jogo também é Valdin. Com dois
dribles, o camisa 13 deixou Falcão
na cara do gol para marcar o

quatro. Em mais uma desatenção
da defesa, a Intelli marca o

segundo. Valdin tenta sair

jogando, a bóIa espirra em Fábio
e entra. Para se recuperar da
falha, Valdin repete o lance do

quarto gol: dribla e deixa o

deixa Valdin livre para marcar.

O substituto do craque Falcão faz
outra boa jogada e toca para
Leco fechar em 8x2.

Depois de enfrentar o São
Lourenço na quarta-feira, a

Malwee volta a jogar no sábado,
contra a UCS, pela Liga
Nacional, em Caxias do Sul.
Então faz mais dois jogos pelo
Estadua!:

.

dia 16 contra o

Chapecó e dia 19 contra

Concórdia, ambos fora de casa.

melhor do mundo na cara do gol:
5x2, fechando o primeiro tempo.

Para a segunda etapa a Intelli
volta com goleiro-linha. Logo no'
início, Marlon faz falta em Leco
e é expulso. Mas a Malwee
demora para marcar. Somente na
metade do segundo tempo,
William, que entrou no lugar de
Falcão, faz boa jogada pela
direita, chuta cruzado e Xande

completa. O sétimo gol sai
também dos pés de William, que

Nove meses

de saúde e

boa forma.

Hidroginástioa para Gestantes
na Academts Impulso, A melhor 'Iopção para a. saOde de mamães
e bebês durante toda a gestação.
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Dicas para manter a casa nova sempre em equllíbrlo
J

Quem casa quer casa! Por isso, cuidar do equilíbrio energético do novo lar é tão - ou mais - importante que a decoração e a segurança.
O especialista em Feng Shui Franco Guizzetti selecionou algumas dicas que ajudam a manter a casa sempre saudável e começar uma
vida nova com boas energias conspirando a favor.

Não deixe de levar em conta as preferênciàs, gostos e necessidades do parceiro. Ele também deve se identificar com o local onde vive.

Nem sempre a casa está totalmente montada quando casamos. Às vezes. roupas, livros e outros objetos acabam ficando à espera de
um móvel que os acomode.Tome muito cuidado com a limpeza e a organização.
Sé amigos íntimos 'Ou parentes próximos oferecerem móveis antigos, avalie se você realmente precisa daquela peça e quem vai cedê
la a você. Móveis e objetos carregam energia de seus donos e dos ambientes de onde vieram. Essa regra também vale para
aritiguidades. Nesse caso, é aconselhável uma boa limpeza para retirar todas as vibrações dos antigos proprietários.
Comece sua vida de casado em ritmo de prosperidade. Ao se mudar para a nova casa aproveite para fazer uma faxina: não leve as

roupas que não usa mais e dispense os objetos que não têm utilidade.

Doe os presentes repetidos ou que não lhe agradaram muito a um bazar de caridade. Isso evitará armários cheios de coisas inúteis e

muitas vezes fora de moda,
Deixe espaços livres. Além de serem difíceis de limpar, ambientes abarrotados prejudicam a circulação daenergia Chi (energia vital).
Essa vibração precisa circular. Um ambiente limpo e arejado remete ao descanso,leveza e criatividade.

Nunca obstrua a entrada ou a abertura de portas, principalmente a porta de entrada, colocando, por exemplo, um objeto que impeça
sua abertura total.

Evite comprar ou alugar imóveis próximos a' cemitérios, igrejas, depósitos de lixo ou torres de transmissão. Observe também o perfil da
vizinhança: sua residência será afetada pelas vibrações do local.

No caso de imóveis novos, providencie com rapidez soquetes, spots ou lustres. Um ponto de luz vazio irradia energias negativas, além
de passar a idéia de desleixo.

Se você é do tipo que não tem afinidade com ferramentas ou com os pequenos reparos domésticos, não use isso como desculpa para
deixar a manutenção da casa de lado. Se for o caso, peça ajuda a parentes, amigos ou contrate um profissional: espaços mal

.

conservados afetam negativamente a energia da casa.

Não se esqueça das plantas. Além de um ótimo recurso de decoração - emprestando vida, colorido e perfume aos ambientes -, um
vaso ajuda a purificar o espaço, eliminando energias negativas e atraindo bons fluidos.

Sol e boa ventilação são outros elementos importantes para uma casa saudável. O ar renova e recicla as energias do local. Por isso,
mesmo em dias frios, deixe as janelas abertas para renovar o ar, trazendo vida nova ao recinto.

A luz solar é energizante e favorece a atividade, o vigor e a saúde. A energia do sol também é um poderoso antídoto contra energias
densas. O ideal é que' a luz incida diretamente nos ambientes onde você fica a maior parte do tempo. .

.

.

Se isso não for possível, mantenha o local bem iluminado - mesmo com luz artificial - e decore-o com objetos coloridos, flores, sinos
de vento, móbiles e tudo o que lembre cor e movimento.

O quarto é um ambiente muito importante. É nele que você descansa e repõe suas energias. Por isso, é essencial que o quarto esteja
em equilíbrio.Assim,escolha cores suaves e repousantes.
Evite computadores e outros equipamentos eletrônicos no dormitório. As ondas eletromagnéticas interferem nas vibrações do local.
Se isso não for possível, cubra-os com um tecido negro antes de dormir.

Não coloque a cabeceira da cama encostada na parede do banheiro, E evite instalar prateleiras ou armários sobre ela, você pode ter
dores de cabeça e cansaço.

O banheiro é um dos locais mais problemáticos de uma casa. Sua posição na planta pode provocar perdas financeiras, problemas de
saúde, de relacionamento e profissionais dos moradores. Para corrigir esses problemas, mantenha a porta, a tampa do vaso sanitário e

os ralos sempre fechados.
A cor verde, objetos de madeira e muitas plantas são benéficos para o equilíbriq dos banheiros.

Fonte: www.terra.com.br

\.

.,:::::,: :"::::<::�::'::::;: o::: .:...•.: ... :.: /:::�:�::�

./ mn::m �t:Mt�i;: -ftttt ;')\.

eeee ::;:;::;::;:::::<:: :';:;:::;;;:;;;:m: :;;;::\::::;::5: ?J::::::::t:: ::;:;:ttiJ:: ;;.
..

:};;;:;; ::::i:::;:;:�':' ;,:,:,:.:::<:'

R;.prêf2Waldemar Grublj�,;Iª1t�
Jaraguá do sul/se

.,
..

Rua 13 de Maio, 380 • Czerniewicz· Jaraguá do Sul/SC

Frio Tee

Refrigeração
Conserios em:

Geladeiras, Freezers, Arcondicionados,
Máquinas de lavar e outros.

INSTALAMOS AR COIIIIJICIONADO SPlIT

(41) 371-1105

VIDRAÇARIA BUKOSKI
Vidros, Espelhos, Molduras, Vitraux, Postas,

Jateamento em Vidros e Acessórios

Móveis Artesanais ..

276-2212
Rua Pre!. Waldemar Grutiba, 2818 . Vila Lalau

Casas Pré Fabricadas J E
Fone/Fax (47) 372-1618

Rua João Januário Ayroso, 341 . Jaraguá Esquerdo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSIMais

MOÇA : Procura-se, p/ de areia. R$ 45.000,00. Procura-se, moça p/ SANTA LUZIA - Vende-se,
dividir. Tr: 9139-6939. Tr: 373-3393. dividir. R$, 180,00. Tr: c/ 480 m2• R$1 0.000,00.

275-0092. Tr: 372-1274.
_ Vende-se, c/ carteira de
"I ' clientes, há 6 anos no

\mercado. Tr: 371-4425.
NEREU RAMOS - Vende- VENDE-SE-P/ "tírar do

LANCHONETE _ vende-
se, mista e terreno 20x50. local, mad. de lei. Tr: 376- SÃO LUIZ - Aluga-se, e/3 SCHROEDER - Vende-se,

se, e sorveteria. Tr: 374-
VENDE-SE - Ponto cerne,

Tr: 273-1860. 1.256. qts. Tr: 370-2365. c/ 3.750 m2• Tr: 371-
5881.

ou troca-se em Guara-,
5355. mirim. R$ 45.000,00. Tr:

373-3415.PROCURA-SE - Moça p/ VILA LALAU - Vende-se, VENDE-SE - C/ 1 suite, 2
d i v i d i r a I u g u e I nos o b r a d o c o me. e qt., semimobiliado. R$ VENDE-SE _ C/ 2 casas

LOJA - Vende-se, de
lingerie. Tr: 9935�8009Czerniewez, mobiliado. residencial e/2 casas. Tr: 130.000,00. Tr: 9969- há 4 Km do centro. Tr:
ou 371 �0031.

BARRA DO SUL _ Vende- Tr: 9903-2012. 371-3132. 4207. 370-5556.

se, c/ 96 fn2. R$
22.000,00. Tr: 273-0468. PROCURA-SE - Moça, p/

dividir aluguel. Tr: 370-

BARRA VELHA - Vende- 7967.

se, ou troca-se em jguá.
Tr: 371-9153 ou 9134-
1794.

PROCURA-SE - P/ alugar.
C/2 ou3 qts. R$ 500,00.
Tr: 371-8772.

CENTRO - Procura-se,
moças p/ dividir. Tr: 371- PROCURA-SE - P/ alugar.
7424. Tr: 372-6680.

MERCADO - Vende-se,
em funcionamento. R$
20.000,00. Tr: 370-
5556.
I

VENDE-SE
MÓVEIS-JOGO
DE JANTAR

r Oratório cl
mesa e fi

cadeiras, ótimo
estado.

Tr: 371-5270

VILA NOVA - Vende-se, c/
2 qtos, 1 suite. semi
mobiliado. R$
130.000,00.Tr: 9969-
4207.

VENDE-SE - No Edf. Ilhas
dos Açores, c/ suíte,
garagem. R$ 75.000,00.
Tr: 371-6069.

2 LOJA - Vende-se, de mat.VENDE-SE - C/ �81 m .•
Esportivo em Corupá. Tr:pr6x. a Madri. área
9115-9770.

central. R$ 55.000,00. Tr:
371-3509.

VENDE-SE
PORrAS E
JANELA DE

FERRO
COM VIDRO.

VILA LALAU - Aluga-se, VENDE-SE - Na Walter
.,,_ kitinet mobiliada. Tr: 274- Marquadt c/ 1.111 m2• Tr:

"""'" 8398. 370-8097 c/ Tina. Creei
9839.

CENTRO - Vende-se, cf
305m2, 4 qts c/ suítes.
próx. a Pref. R$
120.000,00. Tr: 370-
0757.

ALUGA-SE - Quartos
mobiliados c/ despesa

RIO MOLHA - Vende-se, 2 inclusa. Após Weg. Tr:
de mad. e/terreno de 328 370-3561.
m2• R$ 20.000,00. Tr:
370-5556.

ATERRO - Aceita-se. Tr:
CENTENÁRIO - Aluga-se, 371-0632.
kitinet mobiliados. Tr:

SOBRADO - Vende-se, c/ 370-3561.
2 qts. 2 bwe. C/
instalação p/ hidro. Tr:
370-5755.

TROCA-SE - Próx. a Unerj CENTRO - Vende-se,
el 160 m2 e terreno de próx. ao Beira Rio, c/ 132
425 m2 ,no Czerniewez. m2• 1 qt. suíte. Tr: 371-

CURITIBA - Vende-se, ou Tr: 371-2230. 8897.
.

troca-se em Jguá. Tr:
371-7787.

COMPRA-SE - De mad. p/
retirar do local. Tr: 9605-
2735.

COMPRA-SE - À vista, ou TIFA MA.RTINS - Vende
e/finane. Tr: 371-0619. se,3 qts, 51. eoz. bwc.

murada. R$ 52.000,00.
Tr: 276-0743.CORUPÁ - Vende-se, c/

casa e ponto come. R$
85.000,00. Tr: 375-1674
ou (51) 582-1739.

VENDE-SE - Em Ibituba.
Tr: 371-5355.

ERVINO - Vende-se. R$
46.000,00. Tr: (47) 463- VENDE-SE - Na rua:

5262. Bernadu Dorbunseh. Tr:
371-8809.

ESTRADA NOVA - Vende
se, c/ 533 m2, asfaltada.
R$ 8.000,00. Tr: 275-
0680 ou 276-2169.

..,._
"""'" RESTAURANTE - Vende-

se, Chula na Brasa. Tr:

ÁREA INDUSTRIAL _

370-3599.

Aluga-se, c/ casa e 3 TELEMENSAGEM
galpões. Sehroeder. Tr:
373-0206.

-

CENTRO - Vende-se, c/
184.000 m2• R$

CENTRO - Vende-se, 2 130.000,00. Tr: 370-
qts. Tr: 9953-7759 ou 8633.
371-8897.

CHURRASCARIA -

A MELHOR INSTALADORA

OFICINA - Vende-se,
mecânica. Tr: 275-0964.

1

'1

TERÇA-FEIRA, 10 de Maio de 200S"]

Vende-se, no Centro. Tr:

CORUPÁ - Vende-se, c/ 9113-5501.
CENTRO - Vende-se, em 2080 m2• Tr: 9975-4746.

construção. Tr: 370-7919
c/Leandro.

CONSULTÓRIO
CZERNIEWCZ - Vende- ODONTOLÓGICO -

se, c/ 935,51 m2. R$ Vende-se, cornpl. e

50.000,00. Tr: 9107-, montado. Tr: 9104-6677.
1459.

EMPRESA - Vende-se,
ERVINO - Vende-se. R$ prestadora de serviço, c/
15.000,00. Tr: 9973- carteira de clientes fixo.

CENTRO - Vende-se. Tr: 4200. Tr: 370-6615.
373-4269.

CZERNIEWCZ - Vende
se, suíte. R$ 65.000,00.
Tr: 371-2357. ereei 4936.

FIGUEIRA - Vende-se, ESCRITÓRIO - Aluga-se,
industrial, c/ 16.000 m2• montado e/3 ambientes,
R$ 160.000,00. Tr: 371- na Marechal 972 51. 4. Tr:

6069. 275-1101.

FLORICULTURA - Vende
se, ponto come. à 5 anos.
Tr: 370-0412.

BARBADA ,
Vende-se 7 alqueires de terra Com

•

890 metros de frente à BR 280,
próximo da BR 1 Dl, com casa

residencial, luz, água,
Lagoa, etc.

Ótimo ponto. Escriturada.
Valor R$ 240.000,00
Tr: (47) 9106-8466

COMPRA-SE - Chaeará,
em Jaraguá ou região c/
área de 5.000 a 15.000
m2• Tr: 370-0633.

MINI-CHACARA -

Vende-se, c/ looom2•
Ríbeirão Grande. Tr: 273-
1860.

CZERNIEWCZ - Vende- MASSARANDUBA -

se. Tr: 9977-5408. Vende-se, e/965.000.00
m2• Rr$ 200.000,00. Tr:

FLORIANÓPOLIS - 9112-5501.
GALPÃO - Aluga-se, c/

PiÇARRAS - Vende-se, el 600m2 e terreno de

rua asfaltada. Tr: 375- 2.500m2. R$ 900,00. Tr:
0539. 9112-5501.

'1

RIO DA LUZ - Vende-se,
c/ 167.ooo.m2• R$
100.000,00. Tr: 370-8097
c/Tina. Creei 9839.

VENDE-SE LOJA
Vende-se loja mat. Esportivo
no centro de Corupá, ótima
clientela formada e estoque.
Aceita-se carro como parte

.

do pagamento.
Tr: 9115 ..9770
ou 375-0317.

RIO MOLHA - Vende-se,
23.838,98 m2. c/
escritura. R$ 28.000,00.
Tr: 9163-7000.

RIO MOLHA - Vende-se,
ct quiosque fechado,
42.000 m2• R$
150.000,00. Tr: 9121-
6948.

Rua Donaldo Gehring, 103 - Centro
Fone/Fax:372-3fi80
e-mail autotecltda@netuno.com.br
site: www.autotecsegurança.com.br

Aulolec Segurança Privada Ltda

VENDE-SE - Ou troca-se,
2 em Blumenau -por
Jaraguá. R$ 28.000,00.
Jr: 91 Qf-,57) 9:

ITAPAVAAÇU - vende-se, Vende-se, c/ 3 qts e 1
c/ 63 m2 e terreno de 525 V E N DE-SE - Sem i - suíte. Tr: 9162-5719.
m2, R$ 15.000,00. Tr: acabada c/ 3.000 tijolos,
9992-6165. 1000 tijolos e 1 caminhão N O V A B R A S í LI A -

fijefpnia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj centrais
Telefones e fax'
Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada I

Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

,li

,w
m

.. ,

OI
, AH
:.PO

Ol

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato Se)
Racks Fechado :1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores } HJ

IR
I. I�SEGURANÇA ELETRÔNICA

(Instalação e ASSistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones .

Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/8 e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

, �l
'lq
,F
2'

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
sísterna telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO

CLASSIMais

,
,

I

OASAS PRE-FABRICADAS

JARAGUÁ 00 SUL - se GUARAMIRIM - se
Rua dos Imigrantes,500 si 31 - Bairro Rau Rua: 28 de Agosto,3664 - Bairro Avaf •

Fone: 047 370-6103 Rama! 31. Fone: 047 373-2005
Ernail: cas8s@layout.arq.br

íla
Ipi

la

31�
I�t

Da
íH
PÜ

91

ai
�

CO:RSA • Vende-se
sedJm, 02, TE, AL. Ri
18liOO,00. Tr: 9123-

-JOt1.,} ,

Ia

IJ CH�vmE - Vende-se, 86,
praIa. R$ 3.500,00. Tr:
371'9897 ou 9905-8113.
i

CHfVETTE . Vende-se, 93.
R$,3.500,OO + 7x R$
37�,OO Tr: 9928-4550.

CH�VETTE, • Vende-se,
89,: 1.6, à ale. Tr: 370-
6525.
r

02p. Vende-se, ou troca
se�por Vectra. DH. R$

, 25;000,00.
.

r
�nET • Vende-se, 1.8,
pr�ta, 96, c/ opcionais.
R� 8.900,00. Tr: 372-
1593.

�ONZA • Compra-se, 92
, a 94, compl. 4 pts. Tr:
37'0-7812 ou 8815-
8680.
r

MONZA. Vende-se SLE
1.�,.87.R$ 5.500,00. Tr:
27�·0367.
;í;

MQ.NZA. Vende-se, 93,c/
n�ta fiscal, cnrnpl.
menos AR.Tr: 9916-
R927.

.,

MONZA· Vende-se, 84, à TEMPRA· Vende-se, 96,
ale. R$ 3.000,00. Tr: 372- cornpl. R$ 12.000,00. Tr:
2441. 9109-2185.

MONZA - Vende-se, SLE,
90. R$ 5.300,00. Tr: 273-
6364. ,

S10 - Vende-se, 98. GNV.
Tr: 9143-4000.

TÊMPRA - Vende-se, 4

pts. .vmhn, compl. 2.0.
R$ 11.000,00. Tr: 370-
7483.

.

UNO - Vende-se, ELX, 4
pts. 95, cornpl, menos

AR. Tr: 276-0397.
S10 • Vende-se, cornpl.
GNV. prata. Tr: 370-3574 UNO • Vende-se, 90,
ou 9123-7355. verrn, VE, AR. Tr: 274c

8573.
VECTRA· Vende-se, GLS, .

98, compl, GNV. R$ 'UNO - Vende-se, IE, 96,
23,500,00. Tr: 370-3574, ar/a'. Tr: 276-0397.

VECTRA - Vende-se, GL,
01, compl, c/ gás. R$
'33.000,00, Tr: 8809-
5519.

VECTRA - Vende-se, 00,
c o rn p l . azul. R$
29,000,00. Tr: 9922-
0076.

UNO - Vende-se, 96, 2 pt.
VE, TE. R$ 8.800,00, Tr:
370-1161.

COMPRO
CONSÓ'RCIO
Pago êm dinheiro,
melhor preço.

Tr. 47435-4139
8405-2739

TIPO - Vende-se, 95,

s
verde. compl.R$

BLAZER .. vende-se, DLX,
810 .. vende-se, cabine 9.800,00. Tr: 275-2949,

97, tompl. CUR, GNV. Tr: dupla, compt c/ GNV.

370':4608 '
Prata, R$ 35.000,00. Tr:

i' 9104-6677.
%

CE�'TA· Vende-se, 01. Tr:
840"9-4868.

n
CEtTA - Vende-se, 02,
preto, c/ kit mais. Tr: 376-
1465.

•

� .

CORSA - Compra-se,
HA1CH, mod, novo. 02 à
04.t/ ar. Tr: 9975-8326,

�
CO�SA - Vende-se
se�àn, GLS, 00, Tr: 275�
16t6

FIESTA - Vende-se, GI,
00. 1,0, 4 pts, c/ AR e

película. R$ 9992-5886
ou 370-2468.

KÁ - Vende-se, 98, c/ VE,
tE, R$ 11,500,00. Tr:
370-1161.

ESCORT - Vende-se, GL,
FIESTA - Vende-se, 95, 4 96. R$ 7.500,00, +

pts. R$ 7.800,00, Tr: financ. Tr: 273-6129,
9109-2185.

ESCORT - Vende-se, 94.
F100 - vende-se. 82. R$ Tr: 370-5094,

16,500,00, Tr: 373-
2563.

F250 - Vende-se, azul,
99. Tr: 276-6465 ou

9981-0503.

ESCORT - Vende-se,
Europeu, 2.0, cornpl.
conversível, CURo Vermo
Tr: 371-9992.

KÁ - Vende-se, 99,
cornpl. R$13,900,00. Tr:
8409-4868.

ESCORT - Vende-se, L,
1,6, rodas esp. 89. R$
5.200.,00. Tr: 9979-
0605,
ESCORT - Vende-se, ou

troca-se, 98, cornpl. Tr:
372-0230.

BELlNA - Vende-se, 88, à KÁ - Vende-se, 98, c/ VE,
VECTRA - Vende-se, GLS, ale, verde. Tr: 370-4556. TE. R$ 11,500,00. Tr:
00, azul: cornpl. Tr: 371- 370-1161.
9842, FIESTA - Vende-se, 01,

GL, 4 pts, prata, cornpl,
R$ 16,500,00. Tr: 9102-
1701.

FIESTA • Vende-se, 97, 4
DOBLÔ - Vende-se, pts. vermo AR quente: Tr:
adventure, 04, compl Tr: 9101-8513.
9123-7355.

FlORINO - Vende-se, 90,
c/ rodas esportivas e TE.
Tr: 276-0397.

FIORINO - Vende-se, 1,5,
c/ capota de fibra. Tr:
276-0397,

MARREA - Vende-se,
weekend, SX, 99, cornpl.
R$ 18,500,00, Tr: 9981-
8548.

. PALIO - Vende-se, 4 pts.
98, cinza, Tr: 8412-8930,

PALIO - Vende-se, EX, 99,
2 pts. R$ 12.500,00. Tr:
9123-1488.

SIENA - Vende-se, ELX.
01, 16V. cornpl. Tr: 376-
1737,

ESCORT - Vende-se,
KÁ - Vende-se, preto, 02. GLX, 96, DH, VE, TE. R$
R$ 17,500,00. Tr: 275- 9.800,00, Tr: 370-3574,
0405,

SaN
compra - vende - troca - financia - novos e usados

;i§11!ri®Nf'§\'ij@fdfit4:1dtt4:rn'I'ItIII{JPd(1+
G
G
A
A
GNV
A
G •

R$ 6.500
A'
G
G

Stratus comp 96 verde met
Goll,8 (bola) 95 preto
CheveUe 89 bege
BeUna L 1.6 86 bege
Ford landal em couro 80 azul
Voyage 86 verde
Jeep em couro/dh/frelo a disco 65 Bordo
Gol Preparado (De Corrida) 97 Azuf
Opala SLE compl 89 Verde
Gol Mll,9 97 Branco
Fusca '77 bege
Fusca 96 prata
Omega Suprema GLS top Unha, compl, 93 azul
Elba 88 azul
Gol 84 branco
F-lODO Gab, Dupla comp. Turbo 84 prata
UnoU comp 93 prata
KadeU vd e trv elt, e dir 93 preto
,Monza comp 94 cinza
Monza SLE compl4p 94 azui.
Santana Quantum GL compl 94 bordô
Corsa Wlnd Sedan 99 prata
KadeU SLE 1.8 92 prata
Ford Ka compl- ar c/ 27.000km orlg. 01 branco
BeUna Del Rey GLX 89 verde
FiorlRo 97 azul
Fl000 com�1 cablnada motor mwm 3p 91 branca

G
A
G
D
G
G
G
G
A
G
G
G
A
GNV
D

Av. Prel. Waldemar Grubba, 2322 - Vila lalau - Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641

CORREIO DO POVO 3

iO,Autl'lentique 05/05

av. 2 portos,Ar quente,.Barras de prateção
ó;s com duplo refletor óptico, Vidros verdes,

,9;� cºq:oc�riq, Hodôw�tcc! 9i�itol, .•v

Liberte
(1 )Paramais informações sobre preços e condições consulte a sua Concessionária
maio de.2005. Comparativo entre váriasmarcas da categoria, (3) Preço à vistad

aqui proposto pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor) com 50% do valor do veí
taxa cliente pré fixada em.1,14% ao mês + TAC (taxa de Abertura de Crédito) ti
veículo no final do plano, que poderão ser refinaciados com taxa de juros pra
somente para o Clio Aulhentic 1.0 8V 2 portas 05/05. Não está incluso, o vai

.•

Crédtte, Financiamento e Investimento Renault do Brasil. Crédito sujeito a
no valor de R$ 300,00, As taxas poderão seralteradas se hoverem mudanças s
vista do Scénic Hi-Flex 1.6 16V 05/05 com 2 anosde garantia. Não está incluso
desse anúncio ou.enquanto durarem os estoques. Fotos para fins pubücitários.
referen-se aversões específlcas. A Renault reserva-se ao direito de alterar as
vida, Cintos de segurança em conjunto com air-baqs. salvam vidas,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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60 dias ara v cê começar
a pag r o 'seu carro.
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Seu carro na hora é só

com a BV Financeira!

, Promoção Carro 'na Hora BV Financeira.

De 11 a 15 de maio compre seu carro em

uma das lojas filiadas da BV Financeira

e comece a pagar em 60 dias.

,
,

, ,

,
,

,

t
, ,

I

,
.

E isso mesmo! Seu carro na hora e o

primeiro pagamento em 60 dias.

I

'I
1
I
I

"< : I
I
I

,

'; I
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CLASSIMais

SCUTER - Vende-se, 97,
cl partida, preta. Tr: 371-
8772.

TERÇA-FEIRA, 10 de Maio de 2005

acessórios automotivos
Rua 25 de Julho, 300 - Vila Nova - Jaraguá do Sul - se E-mail marangoni.autopecas@terra.com.br

NOVOS ACESSÓRIOS PARA PERSONALISAR SEU FOX

o alto espírito de inovação está

presente no kit de

personalização para Fox.
Com design avançado que
oferece visual esportivo,
robusto, deixando-o com

aparência de off-road ..

CONSÓRCIO COMPRO
DE CAMINHÕES,

CARROS E OUTROS
Pagamento em dinheiro

(somente acima de 15 pagas)
Ligue ja cl o último boleto em mãos
ou passe crédito, saldo devedor,

nome da administradora por e-mail
consorciocompro@terra.com.br ou

Fone. 479972-5588

R$ 11.600,00. Tr: 9982-
5520.

PUMA - Vende-se, GTS, 4.500,00. Tr: 8802-3150 ..
80, conversível. R$
7.000,00. Tr:9933-6533. BIZ - Vende-se, 98, vermo :�

Tr: 9991-8825.
SANTANA - Vende-se,
GLI. compl. CUR. preto,
94. rodas de Audi. Tr:
372-2306.

SANTANA - Vende-se,
GlS, 91, compl. R$
7.900,00. Tr: 371-6238.

SANTANA - Vende-se,
95, 4 pts. cl GNV. R$
15.900,00. Tr: 374-1117.

TODA LINHA DE ACESSÓRIOS
PICK-UP E AUTOMÓVEIS

Prol. De Caçamba pi Pick-up

Bagageiro pi cargas

Ta.pete em alumínio

VENHA CONHECER ESTAS NOVIDADES!
Escapamentos

SANTANA - Vende-se,
Quantum, 1.8, 88, à ale.

GOL - Vende-se, 98, 1.0. Tr: 9146-2794.

R$ 11.600,00. Tr: 9982-
5520.

ESCORT - Vende-se, 1.8,
00. 4 pts. OH. TE. R$
16.800,00. Tr: 9967-
9864.

Engate pi reboques - toda linha

Santo Antonio

Capota de fibra

370-3015

GOL - Vende-se, Cl, 1.6,
ESCORT _ Vende-se,

90. R$ 6.500,00. Tr: 374-
1117.

.

hobby, 95. Tr: 273-0516.

MONDEO _ Vende-se, 97,
GOL - Vende-se, 95. R$

I R$16 000 00 T 5.000,00 + financ. Tr:
comp . .,. r:

370-6525.
371-3298.

p.�CB 400 - Vende-se, 81. ,\13:1
Tr: 9112-6509 cl Clóvis. 'i1
CB 400 - Vende-se, 82. :'TXR$ 2.600,00. Tr: 370. '

3044.
"

:�3.a
lUo

CG • Vende-se, titan
prata, 02/02. R$ \T,I'
4.100,00. Tr: 275-2400. 1,1':,

j r �p
CG - Compra-se, 90 á 97
ou estrada 97/98. Tr: a iX
372-1580 ou 9995· �fl
1418. \I�:

CG - Vende-se, Titan, ney
125, 01 , el partida, vinho. ; 11
R$ 3.700,00. Tr: 9973· ll>�i
0367.

.. 4
CG - Vende-se, Titan,.95 >1:

VOYAGE - Vende-se, 1.6, R$_ 2.300,00. Tr: 273. P:
à ale, branco. R$ 1988. ;�,'

5.000,00. Tr: 370-6525.

VARIANT - Vende-se, 70,
original, relíquia pi
coleção e exposição. Tr:
371-8678 ou 9993-
5946.

CG • Compra-se, titan, lUA
MONDEO _ Vende-se,

GOL - Vende-se, 1.0, 96. VOYAGE - Vende-se, 1.6, 125, à vista. 03/02.Tr: .;,

Tr: 276-0397 após 20h. à ale. GlS. Tr: 370-5755. 9123-3246. : �CLX, 95, compl. Tr: 376-
1372.

GOL - Vende-se, 98, azul.

SPORTAGE _ Vende-se, R$ 12.600,00. Tr: 9979-

Grand turbo diesel. 5150.

Branca. 01. 4x4. Tr: 372-
1527 cl Adolar.

DT180 - Vende-se, pi n:iA
trilha, equipamento ;'0
compl. R$ 2.000,00. Tr:) "i:
371-9992. :e:',

GOL - Vende-se, Cl, 1.6, APARELHO - Vende-se,
90, marrom. Tr: 9412- CD, Pionner R$ 200,00. FIT HONDA - Vende-se, JiJ�1

TAURUS - Vende-se, LX, 2643. Tr: 9165-4393. ��'3���rij5�r: 371-3898 .\I�,

97, modo novo, compl. r,·fi

CURo Teto. Tr: 370-3574. GOL - Vende-se, Cl, 92, à APARELHO - Vende-se, srü
ale. branco. R$ 7.500,00. CD, Pionner. R$ 250,00. GARELLI - Vende-se. R$
Tr: 372-1231. Tr: 370-1823. 350,00. Tr: 9162-5719 '!GJ

�II"

GOL V 88 1 6 HONDA - Vende-se, CG
.'.'!'

� - ende-se, ,.. APARELHO - Vende-se,
à ale. Tr: 9143-0509.

.

CD. Pionner. R$ 250,00. 125, 02/02, prata .. R$ !\IX
Tr: 370-5094. 4.100,00. Tr: 275-2400. '.�2

BRASILlA - Vende-se, GOL - Vende-se, 1000. 2 r:;�
80. R$1.500,00. Tr: 276- pt. R$ 12.500,00. Tr: AUTOFALANTE - Vende- HONDA 150 - Vende-se,
0347. 275-6720. se, par de 6 9". R$ 04, ou troca-se. Tr: 376''il�9

150,00. Tr: 9909-6263. 3225. 19Jil
FUSCA - Vende-se, 73. GOL - Vende-se, GLI, 95. "'T
Tr: 370-8526. prata, 1.8. R$ 11.600,00. PNEUS - Vende-se, 5 pi MAX SUNDOW - Vende·

o ,

t
Ir: 275-6720. fusca cl rodas originais. .se, 04. Tr: 371-7918. ,,,U3�

Tr: 275-6720. . ,;8
MOTO - Compra-se. Tr: fiO,)

SOM - Compra-se, pi 9902-4818.

Uno, à vista. Tr: 372-
4781.

·FUSGAI.'" Vende-se, 84.
R$ 3.300,00. Tr: 370- GOlF - Vende-se, Gl,
5577. 1.8, MI, compl. branco.

R$ 18.500,00. Tr: 371-
8153.FUSCA - Vende-se, 72.

R$ 2.500,00. Tr: 9164-
5059. GOlF - vence-se, prata,

cl AR, OH, TE. Tr: 9121-
FUSCA - Vende-se, 4181.

branco, 81. R$ 3.200,00.
Tr: 9979-0394.

SOM - Vende-se,
automotivo. Tr: 371-9172

após 15h.

KADET - Vende-se, 96, VENDE-SE - Rodas 150.

compl. R$ 6.500,00. + Rodão de aranha. R$
F4000 - Vende-se, 78, prestações. Tr: 370- 1.000,00. Tr: 275-0334 ou

motor novo. Tr: 439- 0954. 8809-3544.

1092.
lOGUS - Vende-se, Cl,

GOL - Vende-se, 99, 94. Tr: 9144-8076.

compl. bordo. GNV. Tr:
8409-4868. lOGUS - Vende-se, 93. AUTOCROSS - Vende-se,

R$ 3.000,00 + financ. Ir. estilo gaiola, cl Ap, à ale.
GOL - Vende-se, 92, CL. 372-3575. Tr: 373-0489.
1.6. R$ 7.100,00. Tr:
8409-4868. PARATI - Vende-se, 00, BIZ - Vende-se, 03, cl

compl. prata Tr: 8814- partida, preta, cl garantia.
GOL - Vende-se, MI, 98. 9875. R$ 4.500,00. Tr: 8802-
R$ 12.800,00. Tr: 9111- 3150.
9466. PASSAT - Vende-se, 82.

R$ 1.800,00. Tr: 370- BIZ - Vende-se, preta. Tr:
GOL - Compra-se, 96 à 1823. 370-6525.
98. Tr: 372-2907.

Temos O. melhor preço e

todas as taxas de mercado

!:la
MOTO - Vende-se, pi (' J

. trilha. Tr: 9909-6263. . �&
iu�

RD 350 - Vende-se, 88,
Yamaha. Tr: 8811-2822. ::;'1
SCUTER - Vende-se, 97, �
preta, cl partida. Tr: 371· i
8772. �

�
�
�
�
�

TITAN - Vende-se, 02, cl �
AL. TE. Tr: 2-76-0397. �
TITAN - Vende-se, 05, I150. R$ 4.000,00 + 15 x

R$ 122,00. Tr. 9154-,
4723.

I
TITAN - Vende-se, ES, �
61. R$ 3.300,00 ..Tr: 370· f
9010. ft

,�
PASSAT - Vende-se, 80, BIZ - Vende-se, 03, cl TORNADO - Vende-se, �

GOL - Vende-se, 98, 1.0. branco. Tr: 273-1140. p a r t i da, pret a. R $ 03. Tr: 8806-0803. �
�

i
�

��
�
�
�

I
�
�
,.
�

�
�
�J
.'
tj
�
�
�
�
e
�
�
�bPicasso Exclusive :/4

...�
2003 'Hi

�':'j
;:���--��----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsa Sedan 99
Aq AIOs Te RII Pe

Cli� Autentic Aq
Os Ip OK

Palio Fire 2P Aq Os
Lp Kit Trofeu OK

Ka Basico
2004

Siena ELX 1.3 2001
Oh Aq Ve Te Os

Fiesta Personalite Aq
Dt Lt 2005
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..
SCENIC - Vende-se, RXE, BICICLETA - Vende-se, 2820.
99/00, branco, GNV. R$ fem.Tr: 370-1856.
30.500,00. Tr: 9973-
4200.

XR 200-Vende-se, 01,

preta. R$ 5.300,00. Tr:

371-9992.

XlZ - vend�-se, 125, 03,
I 7000 Km. R$

�.ooo,oo. Tr: 275-2309

ou 9135-8786.

bocas. R$ 40,00. Tr: 372-
3655.

CARTA - Vende-se, de
BICICLETA - Vende-se. crédito contemplada. R$ FOGÃO - Vende-se, nOO.
masco Tr:370-1856. 61.500,00. Tr: 370-' R$230,00. Tr:376-0413.

TROCA-SE - Carta de 9619.
crédito R$ 22.750,00 por BICICLETA - Vende-se. FORNO - Troca-se,
carro. Falta pagar 98 R$ 130,00. Tr: 9909-' CASINHA - Vende-se, de Fischer, por microondas.
vezes.Tr: 9115-1002. 6263. boneca. Tr: 276-8636. Tr: 9927-2482.

BRINQUEOOS - Compra- CO'S - Vende-se, pi play FORNO - Vende-se,
se, e aceita-se doação. Tr: station R$ 5,00 cada e de Fischer, cl timer, novo na

370-0987. música R$ 3,00 cada. Tr: ex. R$ 300,00. Tr: 376-
371-8772. 1952.

CAOEIRA - Vende-se, de
refeição infantil. R$ CELULAR - Vende-se, 3 FREEZER - Troca-se,
110,00. Tr: 370-1856. motorola 120 T. R$ 70,00 vertical Brastemp, por

cada. Tr: 370-3510. máquina zig-zag. Tr:
275-1479.

\T.� XlZ - Vende-se, 125, 03.
,I':'

'

azul. R$ 5.300,00. Tr:

9118-1132.
Venda e Assitência Técnica em Computadores,

Redes e Periféricos em Geral
,

,

XT 600 - Vende-se, 04.

R$ 16.200,00. Tr: 374-

1117.

YBR - Vende-se, 125, 02.

Tr: 371-1335 ou 9953-

1446.

CAIXA - Vende-se, 4, de
AEROMODELO - Vende- som, pi banda. R$ CELULAR - Vende-se,
se, treinador, cl motor 400,00.Tr:370-3008. motorola, V60. R$ FREEZER - Vende-se,
ABC. Tr: 9975-0078. 360,00. Tr: 273-0267. Cônsul, 280 L. R$

CAMA - Vende-se, de 250,00. Tr: 372-3925.
APARELHO - Vende-se, casal cl colchão. Tr: 370- CENTRIFUGA - Vende-
ortopédico. Tr: 275- 0277. se, de frutas. Tr: 9166- GARELLI- Vende-se, 90.
3340. 6900. R$ 550,00. Tr: 371-7341.

CAMA - Vende-se, de
ARARA - Vende-se, de solteiro, mad. Tr: 9166- COMPRA-SE - Aparelho GARELLI - Vende-se. R$
parede, 3 m de largura. Tr: 6900. de vapor. Tr: 374- � 163. 250,00. Tr: 9162-571 9.
275c1642.

Computadores
completos

Periféricos
Gravador de C
e Leitor de DVD

AUDI - Vende-se, 1.8, CÃO - Compra-se, pastor COMPRESSOR - Vende- GATO - Vende-se; persa,
turbo, 96. R$ 39.000,00.' ASSADEIRA - Vende-se, alemão. Tr: 376-1737. se, de ar, industrial, cl pedigree. Tr: 371-

Tr:374-1117. defrango.Tr:371-7879. reservatório pi 200L. R$ 7341.
CÃO - Compra-se, 2.200,00.Tr:376-1955.

BALCÃO - Vende-se, cl pintcher, femêa nO 1 ou 2.
pia seminovo. R$ 50,00. Tr: 370-4461.
Tr: 9905-8113.

AUDI- Vende-se, A3, 99,

prata, 2 pt. R$
33.900,00. Tr: 9969-

4207.

GELADEIRA - Vende-se,
COMPRESSOR - Vende- Cônsul. R$ 100,00. Tr:
se, de AR. Tr: 370-8615 9117-2144.

CÃO - Vende-se, chow ou 9184-8932.
chow, filhote, língua azul.
Tr: 9134-0210.

Estamos também com curso de
informática básica e avançada.
Confira nosso método de ensino.
Laboratórios de última geração.

Um micro por aluno

BARSA - Vende-se, cl 9

CUO - Vende-se, 1.0, livros, bíblia e Atlas. Tr:

16V. cl AR, TE. AL. 4 pt. 9905-8113.

R$ 23.000,00. Tr: 275-

6195.

GELADEIRA - Vende-se,
CONSÓRCIO - Vende-se, duplex, Brastemp. R$
35x pagas + 24 X. Tr: 580,00. Tr: 370-7192 ou

CÃO - Vende-se, Coocker, 376-3557. 9911 :6670.
2 meses, fêmea. Tr: 371-
7424.

Maquinas
DigitaisBATERIA - Vende-se, 2

Nokia 8860. e carregador
COMPRA-SE - Uno. à de mesa. R$ 50,00. Tr:

vista. Tr: 8405-9888. 9975-0078.

COPIADORA Vende- GRAVADOR - Vende-se,
se.à Laser, 4 cores. de voz, estilo caneta. R$

CÃO - Vende-se, Mastif, 5.006. R$ 3.500,00. Tr: 200,00. Tr: 376-3125.
inglês, dourado, macho. 370-3008.
Tr: 370-8228.KIAS CLAROS - Vende- BATERIA - Vende-se,

se, 98. R$16.500,00. Tr: eletrônica. Tr: 276-3456.

376-4112.

JANELA - Vende-se, 2 de
CROSSOVER - Vende-se, mad. R$120,00. Ir: 274-

C Ã O - Ve n de- se, Sounstream. R$ 250,00. 8636.
BETONEIRA - Vende-se, rotwailler, fêmea. R$ Tr: 9975-0078.

PAMPA - Vende-se, 4x4, 145L. Tr: 274-8636. . 150,00. Tr: 371-3672.
licenciada. R$ 3.500,00.

6r:372-1274.

Novo sistema de recarga de cartucho, venha
conhecer este novo método que com ele
você pode chegar a economizar 50% de
seus gastos com tinta! Faça-nos uma visita e

confiraesta novidade.

SuprimentosMADEIRA - Vende-se, pi
DVD - Vende-se. R$ f a z e r r a n c h o ou

BICICLETA - Vende-se, CARINHO - Vende-se, de 200,00. Tr: 9133-7523. choupana. Tr: 9146-
'18 M. R$ 150,00. Tr:' cachorroJquente.· R$ 2794.

PEUGEOUT - Vende-se, . 8421,3541,,· cu, ,,:' '2.500,00. Tr: 9162057J 9. ,FITAS - Vende-se, de
98/99. entrada + super Nintendo. JR$ 9,GCl
consórcio. Tr: 375-0539. BICICLETA - Vende-se, CARINHO - Vende-se, de cada. Tr: 370-7315.

antiga, 48. Tr: 371-9157. cachorro-quente. Tr:
9117-2447.

'MÁQUINA Vende-se,
conicaleira, pi repasse de
fios. Tr: 275-1642.

.

fie
0,1

FOGÃO - Vende-se, 2
bocas. Tr: 9166-6900.

SCENIC - Vende-se
c o m pi. O 2. R $ BICICLETA - Vende-se,
39.000,00. Tr: 8414- fem. 18 m. R$ 150,00. Tr: CARRETINHA Compra-
2614. 9121-7994. se, pi carro. Tr: 9149-

MÁQUINA - Vende-se, de
costura Singer. Tr: 9146-

FOGÃO - Vende-se, 4 2794.

REVENDA:
Q

�
:ii
a:

�
Q
!!!
Q

fi
�
a:

i!
�
Q
::l
.<
>

8,
SONY P41 !f

to

R$ 999,00
ou 1 -+ 5x
R$166,50·

(47) 273�0888 - Jaraguá do Sul se - Em frente ao Bradesco
* Display de alta-resolução

* Agenda com 250 posições de
memória no TIMChip + 50 posições

de memória no aparelho
* Melodias personalizáveis

* Data e Hora
* Lanterna integrada

* Jogos
* Despertador e Alerta vibratório

* Tela colorida
* Agenda telerõnca com 200 posições

de memória no TIMChip
+ 300 posições de memora no

telefone
* Câmera digital integrada
* Melodias personalizáveis
* Rádio FM integrado
* Viva-Voz integrado

* Personalização de capas coloridas'
* Download de aplicativos e jogos ern

Java
* Alerta vibratório, calendário,

calculadora com conversor de taxas,
cronômetro, despertador e relógio

R$ 499,00 á vista ou
'

1 + 5x R$ 83,16
NO PLANO MEU SONHO

J
R$148,00
á vista ou

1 + 9x R$14,80
NO PLANO PRONTO'
MEU JEITO SEMPRE

0395
R$ 699,00
ou 1 + 5x
R$116,50

f

*Tela colorida

*Agenda telefônica com 200
posições de memória no TIMChip
+ 300 posições de memória no

.

telefone

*Melodias personalizáveis *Jogos
.

*Alerta vibratório, conversor de
moedas, contador regressivo,

cronômetro, calculadora e relógio
R$ 399,00

. á vista ou

1 + 5x R$ 66,50
NO PLANO
MEU SONHO

* Tela colorida
* Agenda com 200
posições de memória no

TIMChip + 200 posições
de memória no aparelha
* Melodias
personaliZáveis
* JogOS
* Alerta vibratório,
calculadora e relógio.
R$149,OO
á vista ou
1 + 9x R$14,90
NO PLANO
MEU SONHO

Na compra de um celular, ganhe uma assinatura mensal do Jornal CORREIO DO POVO. Caso seja assinante indique para um amigo.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DETETIVES PARTICULARES

Causas Civeis e Criminais. Comercio e Industrial,
Furtos e Roubos, caso extra conjugal e

desaparecimento de Pessoas.

Sigilo Absoluto

Fone:372-0556 ou 9912-8114
Atendimento 24 horas

Consulte nossas ofertas 275-2124
Augusto Flor
Técnico

9975-0045
I Rua João Planinchek, 27 - sala 3 - Jaraguá do Sul - se

Centro de Formação de Con
- 1 a Habilitação

- Alteração de categoria
- Renovação

- Carteira provisória
- Segunda via

VIA
OHICA

Tudo para seu lar e sua festa! �

A melhor carne da região

275-3114

Rua: Guilherme Cristiano Wackerhagen, nO 340 - Sala Ot - Ed.
Cassimiro Vila Nova - Jaraguá do Sul/SC - Fone: (47) 370-7243

Sua habilitação Fone (47) 374-0548 - autounica@pop.com.br

- ADVOCACIA E CONSULTORIA-

LUC/ANE MORTAR/ ZECH/N/
OAB/SC 17.579-B

KAR/NA GUIO/ VALVERDE
OAB/SC 18.114

ENCANADOR E ELETRECISTA

Tr: 275-0690 cl Bruno ou 9917-9859

Rua Gumercindo da Silva, 616 • Centro

• CAUSAS CíVEIS' FAMíLIA. DIREITO DE PROPRIEDADE

• COB'RANÇAS • DIREITO BANCÁRIO E EMPRESARIAL

• CRIMINAL • CRIMES DE SONEGAÇÁO FISCAL

• ADVOCACIA EM GERAL

APOSENTADO
E PENSIONISTA

DO INSS

� Até 36 meses para pagar;
� Sem limite de idade;
� Prestações descontadas na folha de pagamento do INSS;
� Empréstimo sem consulta ao SPC/SERASA (E fazemos empréstimos
para servidores publicos, estaduais ou federais, ativos ou inativos),

Fone: 310-6261'
Rua Antônio Carlos Ferreira, 850

Bairro Nova Brasília - Jaraguà da Sul - se

Antiga Arte laie

ZANGHELINI

276-1417

TRAGA ESTE ANÚNCIO E
GANHE BÔNUS NA LOCAÇÃO

REfRIGERAÇÕES.
Consertos e Reformas

Refrigerador, Lavadora, Secadora,
Lava-louça, Microondas, Freezer, Ar

,

Condicionado, etc.

TERCEIRIZAÇÃO SERViÇOS FRESA E TORNO

(47) 370-5858
sibimec@terra.com.br

Jaraguá do sul sc

- lfRRIPlANAGIM
�ooPedrase� .

-

.

,

(ompactadores de�olo' SerVJ\os com Retroescavadelfas

(cloca�o de Tubos de Concreto Tratores e Esteiras

Remor�o de Rocnas Caminhoes Basculantes

Drenagem Compressores de Ar

Pavimentação cf lajotas loteamentos com�etos'

R WigHndo MensulJ . Bat� JClldi 275·1101 i 9104·2393

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA
PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

E CORTADORES DE GRAMA ELÉTRICO.
CONCERTOS E VENDAS/DE
BETONEIRAS EM GERAL.

Rua Max Whilhem, 786C - 275-2671 / 9922-2925

aeompanhanres
Com belas garotas a sua disposição

com meninas novas

Karine - Loíra, seíos grandes e sex

Sabrina " Loira, estilo ninfeta
-

Paty - Mulata, bumbum grande
Bruno - Atraente

Milene - Morena clara
, Naiane - Morena clara estílo mulherão

Rafael- para homens de bom gosto - 9134-7749

275-0052 / 273-1174

GA Bar da� Amiga�
376 ..2372
DISK ÁGUA

A cada encontro uma nova emo�ão
9164-1432

R. Exp. Antônio Carlos Ferreira, 765, esq. José Emmendberfer
Bairro Nova Brasília - Jaraquá do Sul - Santa Catarina la!. WolIgang Weege, s/no à 1500 mts. do Parque Malwee - Jaraguá do Sul - se

,/
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MANEQUIM - Vende-se, ,ROÇA0EIRA - Vende-se, de 'noivas compl. Tr: 371-
2 tem, Tr: 275-1642, à gás, R$ 1,000,00, Tr: 7969,

376-0413,

MÁQUINA - Vende-se, de

costura zigue-zague, R$ SECADORA - Vende-se, 4

200,00, Tr: 371-8772, Kg, R$ 450,00, Tr: 9905-
8113,

MÁQUINA - Vende-se, de

lavar Brastemp, 8 Kg, R$ SERRA - Vende-se,
700,00, Tr: 372-3655, circular, mesa de ferro.

R$500,00. Tr: 274-8636.
MÁQUINA - Vende-se,

fotográfica, profissional.
R$ 250,00. Tr: 370:
4508.

SOFÁ - Vende-se, jogo.
R$ 230,00, Tr: 275-1642.

SOM - vende-se. pi
conjunto, cl 10 cx. 2

mesas, 5 potência. Tr:
370-4461.

MÁQUINA - Vende-se,
fotográfica. Tr: 9166-

6900.

MÁQUINA - Vende-se, pi TECLADO - Vende-se,
estampar. R$ 1.000,00. CTK, Cássio, 1 00 tons.
Tr: 370-4508. Tr: 8414-2608.

VENDE-SE - Motoca e

cadeirinha pi bicicleta
infantil. R$ 60,00. Tr:
276-3866.

CORREIO DO POVO

CLASSIMais
CORREIO DO POVO 9

cobrir folga aos domingos.
Tr: 8408-9681.

BABÁ - Ofereço-me. Tr:
9139-6939.

BALCONISTA - Procura-se,
pi farmácia, cl exp. Tr: 371-
7874.

VENDE-SE - Motor moto

bomba, 1000CV, novo. CONSTRUTOR CIVIL -

Tr: 9146-2794. BABÁ _ Precisa-se, pi meio Ofereço-me. Tr: 370-4556.

período. Tr: 9973-5404.
VENDE-SE -Trajes
sociais, casamentos e

uniformes pi empresa. Tr:
371-7606.

VESTIDO DE PRENDA -

Vende-se, R$ 70,00,
verde ct branco e

armação R$ 30,00. Tr:
371-5270 (á noite).

DIARISTA - Ofereço-me, pi
COBRADOR _ Precisa-se,

trabalhar. Tr: 9909-0457.

cl moto, experiência. Tr:
370-6261.

DIARISTA - Ofereço-me. Tr:
275-3440.

DIARISTA - Precisa-se, pi DIARISTA _ Ofereço-me. Tr:pousada. Tr: 9952-1927 cl 370-5536.
Carlos.

DIARISTA _ Precisa-se, que
JARDINAGEM - Ofereço

more próx. Baenpen-di, cl
me, pi limpeza. Tr: 9162-

ref. Tr: 372-0064.
5719.

� TORNÓ _ Vende-se,
VIDEO - Vende-se, FREZADOR-Precisa-se,cl

LIMPEZA - Ofereço-me, pi
f.1 MESA - Vende-se, de cassete. cl controle. R$ exp. Tr: 371-2666.

lotes e ex. d'água. Tr: 9103-
sinuca. Tr: 276-3456. mecânico ..R$ 2.700,00. 250,00. Tr: 371-7060.

9436.
Tr: 372-3922.

MESA - Vende-se, oficial
de pin pong. Tr: 370- TROCA-SE - Mini-system
0992. 3 cc's R$ 694,00 por

OVO. Tr: 9164-6784.

MODEM ADSL - Vende-

se, novo, na CX. R$ TV - Vende-se, 16",
280,00. Tr: 8802-3150. Telefunken, colorida. R$

130,00. Tr: 370-9367.
MOTOBOMBA - Vende-

se, 1 CV, pi poço. Tr: 372- TV - Vende-se, 20", cl
4955. controle, Gradiente. R$

250,00. Tr: 370-9367.
MULETAS - Vende-se, o

par. Tr: 275-3340. TV - Vende-se,
Panasonic, cl controle,
20". R$ 350,00Jr: 376-
3640.

PEDALEIRA - Vende-se,
pi guitarra. R$ 300,00.
Tr: 376-0413.

INSTALADOR - Precisa-se, MANICURE _ Ofereço-me, à
V I O E O V d elétrico. Tr: 371-5355.- e n e - se, domicílio, cl experiência. Tr:
cassete. R$ 150,00. Tr: 9108-4986.
376-0413.

MOTOBOY - Precisa-se. Tr:
376-0882.

VIDEO GAME - Vende-se,
play station. cl controle e

cd's, R$ 250,00. Tr:
9111-9900.

VIDEO GAME - Vende-se,
super Nintendo 64. R$
150,00. Tr: 372-3925.

MANICURE - Ofereço-me,
MOTOQUEIRO _ Precisa-

cab, à dom. Tr: 276-0695.

se. Tr: 275-2876.
MANICURE - Ofereço-me,
pi limpeza de pele, e_PINTOR - Precisa-se, pi pedicure. Tr: 376-2698.galpão, cl 150.000.00. m2.

Tr: 373-0422.
MENSALISTA - Ofereço
me, pi meio periodo ou dia

rista, cl ref. Tr: 371-9172.
VENDEDOR - Precisa-se,
externo, masco Tr: 275-

, 2042.
VINIL - Vende-se, pi
piscina 8m x4 m. R$
2.000,00. Tr: 276-0397

após 20h.

PEDALEIRA - Vende-se,
vermo R$ 140,00. Tr:
376-0413. VENDE-SE - 2 porta e

janela de ferro cl vidro. Tr:
371-5270.

VACA - Vende-se. R$
400,00. Tr: 370-1229. VIOLÃO - Vende-se,

elétrico. R$ 300,00. Tr:
376-0413.

OFEREÇO-ME - PI fazer

trabalhos, dobração, revi
sarfios. Tr: 9911-6610.--,

AUXILIAR DE ENFERMA
GEM - Ofereço-me, pi
trabalhar a noite, ct
exp.Tr: 275-3457.

PROFESSORA - Ofereço
me, de pré 4° à série. cl
experiência. Tr: 276-0340.

REPRESENTANTE -

PORTÃO - Compra-se, de
ferro, 3m x 2m. Tr: 372-
3812.

Ofereço-me, ou motorista.

WALlTA _ Vende-se, BABÁ - Ofereço-me pi
Tr: 372-0066.

Máster, seminova. Tr: trabalhar. Tr:371-7860. TRABALHOS - Ofereço-me,
VENDE-SE - Mercadorias 9969-4207. BABÁ Of I

industriais ou outros em

� •. '" �_. .� ��.".,.�, ..,. � c... =. _�. , .. � :.. �e.r;Jo:,::e,� p ...casa.-K9911-6670.

EIBRlRGEnS
A MAIS COMPLETA

Atendimento personalizado
Entrega gratuíta

Atende'mos atacado e varejo

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 1475
Jaraguá do sul/se -

e-mail: embalagens@ciaembalagens.com.br
Fone/Fax: (47) 371-3400 /371-1.275
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NEKI CONFECÇÕES LTDA
Rua Germano Muller, 215 / Schroeder - se

Necessita para admissão imediata:

COORDENADOR DE VENDAS

Requisitos:

Experiência em vendas

Disponibilidade para viagens
Habilitação

20 Grau Completo (mínimo)
NoÇÕI;lS básicas em Informática

Idade entre 25 a 40 anos.

ESTILISTA

Requisitos:
Graduação na área

Disponibilidade para viagens
Experiência mínima de 2 anos em

Tecido Plano

Noções Básicas em Informática

Interessados enviar curriculum à

neki@netuno.com.br ou entrar em

contato pelo telefone

(47) 374-1135.

EXCELENTE
GANHO EXTRA

Contrata-se
entregadores pi entrega

de lista telefônica.
"". Paga-se bem.
Tr: (48) 9907 -�596

y

,

.

Pós-Graduação
Lato Sensu

PSICOPEDAGOGIA

ÓTIMO NO SEU CURRICULO

(47) 275-'11400

PROGRAMAÇÃO
GESTÃO E COMÉRCIO

CURSOS CARGA HORÁRIA DATA DIAS HORÁRIO Á VISTA PARCELADO

Cálculo Trabalhista 32 horas 07/0S a 02/07 sáb 8h às 12h R$180,00 1 + 1 R$ 9S,00
Matemática Financeira com

,
Uso da HP 12C 16 horas 07/0S a 28/0S sáb 8h às 12h R$ 140,00 1 + 1 R$ 75.00
Oratória 15 horas 09/0S a 13/0S 2" a 6" 19h às 22h R$ 136.00 1 + 1 R$ 72,00
Qualificação em Contabilidade 140 horas 09/05 a 06/09 2" a 5" 19h às 2211 1 + 4 R$19S,00
Formação de Cronometrista 24 horas 09/05 a 19/0S 2" a S" 19h às 22h ' R$190,00 1 + 1 R$100,00
Vendas Internacionais 150 horas 13/05 a 08/10 6" e sáb 18h às 22h;8h às 12h 1 + 6 R$150,00
Qualificação em Secretariado 140 horas 16/0S a 10/08 2" a 4" 1911 às 22h 1 + 3 R$ 130,00
Neurolingüistica em Vendas 12 horas 30/0S a 02/06 2" a 5" 19h às 22h R$ 180,00 1 + 1 R$ 9S,00
Técnicas de Negociação 12 horas 06/06 a 10/06 2" a S" tsnàs 22h R$ 150,00 1 + 1 R$ 80,00
Relacionamento c/ Qualidade e Motivação 12 horas 13/06 a 17/06 2" a 6" 19h às 22h R$ 120,00 1 + 1 R$ 6S,00
Oratória Avançada 15 horas 27/06 a 01/07 2" a 6" 19h às 22h R$ 165.00 1 + 1 R� 8S.00

TÉCNICOS

1,500 horas 09/05 a 2006 2" a S" 19h às 22h

820 horas 3D/OS a 2006 2" a 5" 19h às 22h
, 1,800 horas jun/OS 2" a S" 8h às 11 h

INFORMÁTICA

63 horas Maio sáb 8h às 12h

70 horas Maio 3" e 5" 8h30 às 11 h30

90 horas 14/05 a 29/10 sáb 8h às 12h

Linux

Operador de Microcomputador
Designer Gráfico

senac

Técnico em Alimentos

Técnico' em Comércio Exterior

Técnico em Enfermagem

DURAÇ�O
lQMESES
01 enc<lI'lIJo
semanal

c

AP.EVI
iBIIIIIII'5

�ga1
CNE/CES n" 297/2003.

Portaria n° 1.247, de 25 de abril de 2002.

LOCAL DOS'CURSOS EMATRÍCULAS:
FACULDADE JANGADA

-,

Informações: 0800.708.8888
(047) 275 ..0202

o EVENTO
Consultoria
Palestra - 19h30 horas

o peso da Carga Tributária
nas Micro e Pequenas Empresas
Palestrante : Paulo Henrique Felicioni
Mestre em Ciências Contábeis. coordenador do Curso de Contábeis
da Unerj

Estrutura com atendimento aos empresários
A partir das 19 horas
Linhos de crédito:

SEBRAE
Consultores-

20h30min: Coquetel de confraternização e

APOIO

INFORM"ÇO-Ett. Rua dos Imigrantes, 310 Vila Rau
,.. o : E-mail: jaraguadosul@sc.senac.br
\ .

1 + 2S R$ 220,00
1 + 17 R$19S,00
1 + 30 R$ 240,00

1 + 2 R$ 226,00
1 + 3 R$124,00
1 + 4 R$ 190,00

ACIJ��
C(dcambra
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Queijos e vinhos sem conflito
Ainda que nosso inverno não seja rigoroso, é comum nessa época do
ano reunir os amigos para saborear queijos e vinhos. Apesar de ser esse

um hábito antigo, a mistura não é tão simples quanto parece. O vinho
errado pode matar o sabor do queijo. O contrário também é verdadeiro.

Veja algumas sugestões de harmonização:
Queijos frescos
Muito apreciados pelo paladar nacional, os queijos frescos são ideais

para iniciar uma reunião e pedem vinhos brancos frescos, secos, com
boa acidez e aromáticos, como o Gewürztraminer, Riesling, Moscatel e '

Malvasia. Vale abrir também uma garrafa de um rosé. A maloria dos

queijos cremosos de leite de cabra também casam perfeitamente com
esses vinhos.

, Queijos macios .

Tanto o brie quanto o camembert combinam com vinhos brancos ",," ."

estruturados, como um Chardonnay que tenha permanecido em barrica
de madeira por algum tempo. Um Sancerre é outra alternativa de

primeira.Tintos leves, pouco tânicos, como os do Vale do Ródano, os conhecidos Côtes du Rhône, ou um cru Beaujolais.são ,

outros exemplos de boa companhia. Na Normandia, região de origem do camembert, acompanha-se esse queijo com goles de
calvados, destilado feito de maçã, assim como a sidra, o fermentado da mesma fruta. Um camembert maduro e de boa

procedência não fará feio se for saboreado com um champanhe.

Queijos azuis
O sabor complexo e picante do roquefort combina com um Sauternes, vinho francês de sobremesa de alta concentração de

açúcar. Com um Tokai húngaro, o resultado também será agradável. No caso do italiano gorgonzola, a combinação clássica é um
tinto leve como um Valpolicella nobre, um Barbera ou Bardolino. Arrisque também com um Passito di Pantelleria, o vinho licoroso,
da Sicília.Você verá que não fica nada mal.Outra possibilidade é abrir um Moscatel português.

Queijos semiduros
Queijos como o emmenthal, o qruyere e o queijo-de-minas curado e semicurado ficam bem com tintos leves, no máximo de
médio corpo, como um Côtes du Rhône, um Pinot Nair ou um Beaujolais (feito com a uva Gamay,já tem versões brasileiras),

,

todos poucos tânicos.Também vão' bem com alguns italianos mais leves como o Barbera e o Dolcetto. Podem ser bons parceiros
brancos secos como os Chardonnays estruturados que permaneceram em barricas de carvalho. Os holandeses gouda e edam e o

italiano asiaqo têm sabor mais pronunciado e pedem vinhos potentes, como os da uva Shiraz - não a casta original francesa
Syrah, mas sua variação espalhada pelo Novo Mundo (Austrália, África do Sul, Argentina).Também formam ótima parceria com

um Rioja Reserva, um Cabernet Sauvignon proveniente do Chile ou mesmo um Tannat uruguaio. O provolone pode ser associado
com um Chianti Clássico, tinto da Toscana, ou um outro tinto de médio corpo. A mussarela funciona bem com um tinto leve ou

dernédio corpo.

Queijos duros
Em geral, esses queijos são reservados para a seqüência final, uma vez que com sabor demasiadamente marcante, acabam
ofuscando os demais. As virtudes de um parmiggiano reggiano ou de um grana padano são ressaltadas com tintos potentes
como um Cabernet Sauvignon Reserva chileno, um Amarone della Valpolicella ou um Zinfandel californiano encorpado. O
pecorino vai bem com vinhos de médio corpo.Vale provar com um Malbec argentino, por exemplo. O Malbec traz uma doçura
que produz um interessante contraste com esse queijo.

'

Uma opção interessante é contrariar a regra clássica de aproximar queijos duros e salgados de vinhos encorpados. Experimente
prová-los com vinhos generosos, como um Porto ou Madeira. A mesma sugestão se aplica ao provolone. A bebida licorosa rompe
com o gosto de defumado de,sse queijo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Entenda as diferenças '

.--------------. ,O resfriado é causado pelo rinovírus e tem um caráter mais inflamatório como dor de garganta e coriza. Raramente
r- .

provoca febre e dores musculares.A gripe é causada pelo vírus Influenza e seus sintomas são bem mais fortes dos

que-observados num resfrtado.Ovrrus penetra 1110 orÇJanis'm'0!principalmente"p'elas"mucosas·e"pro(tuz=�: _"' __ ,"

rnanifestaçôes-intensas ccmofebre-alta.dores-no corpn.indispcsiçâo e obstruçãonasal.Emambos.os.casos o ciclo
da doença não ultrapassa 1 O dias..

Nos casos de gripes e resfriados, recomenda-se repouso, alimentação balanceada e ingestão abundante de líquidos.
Analgésicos e antitérmicos podem ser administrados sob orientação médica. A vacina contra a gripe reduz os riscos

de contaminação em até 89% e mantém seu efeito por um ano. No entanto, é necessário ressaltar que, apesar da

vacina, algumas pessoas podem ficar gripadas, embora os sintomas sejam mais fracos, semelhantes aos de um

.-- -------.

resfriado. O tratamento da sinusite baseia-se em antibióticos e descongestionantes orais ou nasais, mucolíticos
(medicamentos que dissolvem o muco acumulado) e inalações, que promovem a drenagem do catarro.

387
,289 - SI. 01
á do Sul- se

.
fl�irri

CRMtSC 1242 • TEGC) 030179
.

-

o SÓilRAClL 1.079

Receituário
ÉTICA

,
RESPEITO
QUALIDADE

(47) 275-0764
firmacla de manipulação
www.receituario.com.br

':,_'

'275-3064
.

H�a Jo�é Emmendõer'(er, 727
Nova Brasília � Jaraquâ do SLiI/Se

,

20 de DESCONTO
à vista ou cheque
Pré-datado

'. para 30 dias.
Rua 25 de julho, 577 • Vila Nova

Manipulação de fórmulas médicas
Fitoterápicos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298
Rua João Picolli, 110 - Centro

�HERBALIFE
PERCA PESO DEFINITIVAMENTE

O Peso e o corpo que

CORREIO DO POVO
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SAUDE Bc INFORMA AO
Doenças Respiratórias
Bastou os termômetros registrarem os dias mais frios do ano, para surgirem as primeiras conseqüências da inversão

térmica: os surtos de gripes, resfriados e sinusites. O volume de atendimento aumentou em 40% nos principais
centros de saúde. Mas para quem pensa que somente a gripe é a responsável pelo aumento desse fluxo, fica um

-alerta. Um levantamento da Organização Mundial de Saúde aponta que uma entre sete pessoas sofre com

problemas respiratórios em todo o mundo, provocados, na maioria dos casos, por epidemias de vírus, poluição e

variações de temperatura. E é justamente quando a temperatura cai, que essas crises alérgicas se manifestam. liAs

doenças do aparelho respiratório possuem sintomas muito parecidos por isto é fundamental que o paciente seja
-examinado por um. otorrino para que o diagnóstico seja correto e o tratamento, eficaz'; alerta Dr.José Eduardo Lutaif

Dolci, diretor da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia.

"

Já a sinusite é uma inflamação nos seios da face, cavidades dentro dos ossos da face (total de 4 de cada lado). Estas
cavidades são revestidas por uma membrana ,de tecido que secreta o muco, responsável por lubrificar as vias aérea's
e remover as impurezas que respiramos. A sinusite aparece quando o muco é infectado por vírus, bactérias ou

fungos e as crises podem variar de 10 a 14 dias. Os sintomas típicos são:sensação de pressão atrás das bochechas,
aumento da congestão nasal, catarro amarelo-esverdeado, dor nos seios da face e até mesmo dor nos dentes

superiores.

Tratamento
-.,

Prevenção
Os vírus da gripe e resfriado são propagados pelas gotículas de saliva eliminadas através da tosse ou espirro que

permanecem suspensas no ar e favorecem o contágio de pessoas sadias. Evite ambientes fechados: lave sempre as

mãos e utilize apenas lenços descartáveis para evitar a reinfecção. A vitamina C não cura gripes e resfriados mas sua

ingestão constante contribui para prevenir as doenças, pois aumenta a absorção de ferro, substância que reforça o

sistema imunológico. Os casos de sinusite exigem urna observação atenta do paciente.Quando um resfriado se

estende por mais de lO dias e apresenta corrimento nasal verde ou amarelo, dor de cabeça constante, inchaço em

torno dos olhos, mau-hálito, náuseas e até vômitos, está na hora de procurar um especialista.
\

individualmente.

você sempre sonhou.

Programas projetados Fonte:Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia (SBORL)

Sem fome, sem stress,
deixar de comer o que gosta.

(47)370 3423 / 9163-7298
VANESSA GUIZONE - Consultora da saúde

"
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