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A gerente da Cartão Jaraguá, Miriam Bernadete Kupas, garante que a lei determina que na área vermelha o

veículo pode estar estacionado com um cartão de meia hora, além de contar com 10 minutos de tolerância

Juiz de Direito se indispõe
com empresa Cartão Jaraguá

Mais uma monitora foi autuada pela Polícia

Militar e encaminhada à Delegacia. Sandra

Cirino dos Santos notificou o juiz de Direito da

Vara Criminal de Jaraguá do Sul, Hélio David

Vieira Figueira dos Santos, por ter estacionado

o carro na área vermelha, -em frente a uma

farmácia, na RuaMarechalDeodoro da Fonseca,
e excedido o tempo permitido. Esta foi a terceira
vez que o juiz se indispôs com a empresa.

PÁGINA 11

Proposta da Prefeitura do Município prevê construção de vários ter
minais do transporte coletivo urbano e o reestudo das linhas

Pasold prioriza Projeto do Transfácil

o prefeito lrineu Pasold quer encontrar alternativas para
desafogar o tráfego em Jaraguá do Sul e deverá dar prioridade
para a implantação do Projeto Transfácil, este ano, com grandes
mudanças no transporte de passageiros na cidade.

Para o trabalho ficar mais anima
do, Rubio Gomes da Silva prevê
para 2003 a instalação de um apa
relho de som potente. Página 5

Marcatto S.A. firma

contrato com NBA e

comercializa bonés

PÁGINA 4

PÁGINA 3

Cotação de ontem

Compra venda

Comercial 3.3250 3.3300

Paralelo 3.3800 3.4300

Turismo 3.2300 3.3500

Secretaria de Desenvolvimento Urbano dá início às obras de em

belezamento do centro de Jaraguá do Sul

Obras do Calçadão iniciam esta semana

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano pretende iniciar esta
semana a retirada do asfalto, revestimento e equipamentos do

Calçadão, dando início ao projeto que prevê o embelezamento e

a modernização do Centro.
PÁGINA 9
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2 CORREIODOPOVO

As estrelas de 2002 devem
continuar a brilhar em 2003

MAURO GIORGI - Analista de Investimentos

(mauro.giorgi@terra.com.br)
O ano de 2002 foi um dos mais difíceis dos últimos 10 anos para

as empresas brasileiras, porém, mesmo àssim, algumas delas

conseguiram desempenhos muito bons. Mas, principalmente, houve
amadurecimento das relações entre os investidores e as empresas e

uma conscientização do papel fundamental que o pequeno investidor
tem na estabilidade da estrutura de capital da empresa.

O que gostaria -de fazer aqui é uma mostra daquelas que se
,

destacaram em termos não só de resultados, como também no es

forço de se mostrar absolutamente aberta a questionamentos por
parte dos acionistas e investidores. Estas empresas que serão men

cionadas são frutos de análise subjetiva e que podem desagradar alguns,
mas este é um dos principaismotivos que omercado oscila, as opiniões
não são unânimes.

No topo da minha lista encontra-se a Vale do Rio Doce, que, em'
2002, conseguiu um desempenho operacional excepcional, favorecido
pela alta do dólar, com uma política dedistribuição de dividendos

compatível com seu resultado, e com práticas de divulgação de
resultados quase irretocável.

�

Em segundo lugar apa�ece a Petrobras, que <também fechou o

ano com resultado operacional muito bom e que também alçou ao

posto antes ocupado pela Vale, de ser um agente de crescimento
econômico do Pais. Além disso, também teve, ao longo do ano, uma

política de distribuição de dividendos sólida e um canal de comunicação
com o mercado e com o acionista, muito bom.

É importante notar que o resultado operacional é mais enfatizado
que o lucro líquido, pois a volatilidade do câmbio foi acima do normal,
inviabilizando muitas vezes qualquer tipo de estratégia. Outro ponto a

destacar é que as duas empresas citadas acima são aquelas que foram
,
objeto de venda de suas ações a investidores, através dos recursos do
FGTS. Isto demostra a preocupação destas em atender de forma

responsável a demanda de informações que estes novos acionistas e

investidores pedem.
Em terceiro lugar está a Embraer, que teve um ano muito difícil,

com adiamento de entrega de aviões e enfrentando uma crise de

liquidez e, conseqüentemente, de resultados das empresas de aviação.
No entanto, não foi motivo suficiente para reduzir seu "apetite" por
novos mercados, conforme demostrado com a joint venture fechada
na China, sua política de divulgação de fatos relevantes e resultados

par� os acionistas e investidores,
"Ernquarto lugar está o Grupo Gerdau, que além do resultado

operacionalmuito bom, influenciado pela alta do câmbio, segue tendo
sucesso na internacionalização do grupo, sendo junto com as empresas
citadas acima as grandes multinacionais brasileiras. A política de

'comunicação do grupo s,egue sendo' muito boa, com gran�e
transparência e resp.onsabilidade. A posição da empresa nesta lista so
não f?i nj�lhoqjelÓ episódio do empréstimo a empresa de um dos
acionistas,

Em quinto e último lugar, nestaminha pequena lista, .está oGrupo
Itaú, que, devido à quantidade de aquisições eas dificuldades enfrentadas

, \

pelo mercado financeiro neste segundo semestre, se retraiu um pouco
em matéria de divulgação de estratégias, mas seguiu com sua boa

política de distribuição de devidendos e seus resultados consistentes.
Não poderia deixar de citar outras empresas que seguem no esforço

de prestar informações de forma mais clara possível e de se impor
cada vez mais como empresas qu'e buscam agregar valor para o

acionista, oBanco do Brasil, aBraskem e aVotorantim Papel e Celulose.
Toda lista traz sempre injustiças e, como colocado no início, trata

se de avaliação subjetiva, 'logo, estou aberto a críticas, lembranças e

sugestões, assim como elogios.
Artigos .para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o enâereço
ou telefone para contato. O jornal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas
gramaticais necessárias.

OPINIÃO

são, ainda existe a possibilidade
de recurso no Tribunal Regional
Federal da 3a Região (São Paulo .

eMato Grosso �o Sul). Norela
tório, a juíza diz que a "formação
cultural sólida e diversificada
necessária ao jornalista pode ser

obtida não apenas 'em facul

dades, mas pelo hábito da leitura .

e pelo exercício profissional".

( I

QUINTA-FEIRA, 16 de janeiro de 20� QL----..,,;.

rA Fenaj e o Sindicato
dos Jornalistas de Santa
Catarina esclarecem que

apelarão imediatamente
dessa decisão de

primeira instância, .J

que não cumprir com os requi
sitos do curso superior pode
colocar em risco a vida de

pessoas". O que se percebe nes
ta decisão, além de incoerente,
é elitista.

A Fenaj e o Sindicato dos

Jornalistas de Santa Catarina es

clarecem que apelarãó imediata
mente dessa decisão de primeira
instância. Cabe recurso, tam

'bérn, por parte da Advocacia
Geral da União, uma vez que a

ação é dirigida contra o Minis

tério do Trabalho, responsável
pela concessão do registro

CORREIO DO POVO
Publicado desde 1919

Diretor-presidente: Eugênio V. schmõckel

Decisão retrógrada
É de se indagar se é razoável

e de bom senso a decisão da juiza
Carla Abrantkoski Rister, da 16a

Vara Cível da justiça Federal de
São Paulo, que manteve a sus

pensão da obrigatoriedade de di

ploma universitário para o exer

cício daprofissão de jornalista em Este caso é emblemático e serve

todo o País. A sentença saiu dia para uma reflexão, haja vista que
18 de dezembro do ano passado, a magistrada conclui que a

por ação civil pública proposta profissão não pode ser regula
pelo Ministério Público Federal mentada sob o aspecto da "ca
e pelo Sindicato das Empresas pacidade técnica", já que não

de Rádio e Televisão de São pressupõe a existência de "qua
Paulo, e foi publicada no último ,'" lificação profissional específica,
sábado, no Diário Oficial da- diferentemente das profissões
quele Estado. A medida ratifica técnicas, em que o profissional
uma liminar concedida em ou

tubro de 2001, que já dispensava
a apresentação de diploma de

Jornàlismo para a obtenção do

registro profissional junto ao

Ministério do Trabalho. Da deci-

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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profissional dos jornalistas.
É inconcebível para m

jornalistas expor as habilidade

adquiridas em sala de aula, conbe
cer estratégias e técnicas de reda·

ção, e aindapor cima a dificuldade
de conciliar um jornal diário, por
exemplo, com a faculdade de 4

anos. Muito esforço, dedicação e

mensalidades parapagar. Cabeao

jornalista saber repassar as

informações de maneira a codifi
cá-las para centenas de pessoas
Convém lembrar, contudo, as

conquistas que a Nação já teve

emvirtude daparticipação efetiva

dos jornalistas.Damesmamanei

ra, imagine quantas denúncias e

investigações forampublicadas de

forma a desmascarar corruptos?
O que deve ser questionado

não é a capacidade dos profissio
nais ligados à imprensa. Questio
na-se, sim, a falta de valorização
com os profissionais, que á cada
dia lutam para informar a so

ciedade que se vê coagida em

aceitar decisões infundadas coma

a da juíza Carl� Abrantkoski
Rister. É nosso dever lutar em fa- �

vor da classe e não aceitar que
tais absurdos aconteçam. É
revoltante!

{)
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Os vereadores de Jaraguá do Sul estarão reunidos

hoje, às 11 horas, no primeiro encontro de trabalho

deste ano do Legislativo. A convocação partiu do

presidente da Câmara, Carione Pavanello (PFL), que
pretende ter uma conversa informal com os colegas,
ouvindo opiniões e acolhendo sugestões para o ano

de trabalho. Pavanello já declarou que quer um

Legislativo com menos questiúnculas em 2003 e que
os vereadores saibam se dedicar mais aos temas

preponderantes do interesse de Jaraguá do Sul. O

número de cadeiras deverá diminuir no Legislativo já
para as próximas eleições municipais, reduzindo de

19 para dez.

os

des

he·

da·

Ide

INDIGESTÃO
Corre nomeio politico ja
raguaense a informação
de que a confirmação da

permanência do .adminis
trador Luiz de Freitas
Melro Neto, à frente do

Escritório Regional da
Celesc, não foi bem dige
rida pelos peemedebistas
locais. Ontem, circulou a

informação de que uma

comissão seguirá para dis
cutir o assunto diretamen
te com o goverpo esta

dual, em Florianópolis.
Melro Neto estaria sendo
mantido no cargo mais

pelos méritos administra
tivos do que políticos.
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ZONA AZUL
O prefeito Irineu Pasold

(PSDB) disse que irá ana

lisar, tão logo a Prefeitura
de Jaraguá do Sul volte
ao expediente normal de
trabalho, na semana que
vem, o pedido da Cartão

Jaraguá Comércio e Ser

viços pelo reajuste do
cartão de estacionamento

de uma hora na Zona
Azul. Pasold disse que é

impossível conceder os

80% de reajuste solicita

dos pela empresa, mas as
segurou que algum per
centual de aumento será

concedido: Até para não

inviabilizar a empresa.

ll' ENTRE ASPAS__ --'--

"Jaraguá do Sul respira futsal." (Jogador de
futsal Alessandro Rosa Vieira, o Falcão, um dos
novos contratados da equipe da Malwee para a

temporada 2003, impressionado com o prestígio
da modalidade esportiva na cidade)

.'

Dr. Pedro Chu:fi Ni.himori
CRM 2678

Dr. Ivo ltnut Ander. Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio WUlff

CRM 8835

POLÍTICA,
)
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I TRÁFEGO: PREFEITO QUER TORNAR TRANSPORTE COLETIVO MAIS RACIONAL E EFICIENTE NA CIDADE

Pasold vai priorizar projeto do
Transfácil nas obras de 2003

]ARAGuA DO SUL - O

prefeito Irineu Pasold

(PSDB) disse que irá prio
rizar a instalação do Proje
to Transfácil no sistema de

transporte da cidade -

uma de suas principais
promessas de campanha
eleitoral-, com o objeti
vo de tornar mais racional

e eficiente o transporte de

passageiros na cidade. O

projeto' prevê a implanta
ção de quatro estações
principais de- embarque e

desembarque em locais

estratégicos, além de ou

tras unidades menores. Se-
,

gundo o prefeito, a cidade
não oferece grandes espa
ços urbanos livres para
construir vias de desafogo

. do tráfego. "Precisamos
encontrar alternativas",
diz.

O projeto prevê a

construção de uma nova

Estação Rodoviária na ci

dade, na Rua Waldemar
I

Grubba (perto da Weg 2,
na BR-280), em substitui

ção ao terminal urbano

localizado naVila Lalau. As

atuais instalações da Rodo
viária serão adaptadas para
o funcionamento da Pre

feitura, que deixará de

utilizar o prédio alugado na
Rua Walter Marquardt, no
Bairro Rio Molha, com
economia mensal de R$ 40

Cesar Junkes/CP

Pasold diz que cu�priu cronograma em 2002 e terminou o ano com todas as contas pagas

mil em aluguel. O Executi

vo já está requerendo
financiamento no valor de

R$ 30 milhões no BNDES

(Banco Nacional do De�
senvolvimento Econômi

co e Social) para alavancar

custos das obras,
Pasold não tem dúvi

das da importância do

projeto, lembrando que a ,

ocupação urbana e a den

sidade habitacional estão
"

crescendo e "a cidade não

pode ficar engessada".
Ele aponta ainda como

argumento ocrescimento

da frota de veículos, com
uma das maiores densida

des nesse aspecto, com 2,4
habitantes por automóvel.

]ARAGuA DO SUL - A --feituras de São João de
Amvali (Associação dos' )taperiú e Barra Velha em

Municípios do Vale do deixar a entidade.

Itapocu) retoma as ativi- O assunto, já discutido
dades ordinárias a partir preliminarmente em reu

da semana que vem, e na nião dos prefeitos realiza
primeira reunião de tra- da em Guaramirim, sec

balho deverá debater so- gunda-feira, mas ainda
bre a di�posição das pre- não existe nada decidido,

Disposição de dois municípios em deixar Amvali será debatida
I

"A cidade comporta de

sete a oito veículos novos

por dia, segundo tenho

conhecimento", relata. A

expectativa dele é de que,
com as mudanças previs
tas, que exigirão uma série

de estudos e terão muitas

'implicaçôes técnicas, "a
comunidade fique mais

satisfeita com o transporte
I

coletivo tO até faça mais
\ -

I
A

ibopçao pe os oru us, usan-

do menos os veículos par:
ticulares" .

SAÚDE - O prefeito
informou que também

emitiu a ordem de serviço
para a construção das ins

talações do Centrovida,
outro projeto de enverga-

de acordo com a secretá

ria-executiva da Amvali,
Maria Teresa de Amorim

Nora.

;A intenção dos dois

municípios em questão, sec
gundo o prefeito de São

João de Itaperiú, Alzeri
no Bernardes, ele próprio

dura do plano de gover
no, onde ficarão concen

trados os serviços das es

pecialidades médicas, com
pletando o atendimento

que a população recebe nos
postos de saúde, nos casos
em' que precisa de especia
listas. De acordo com

Pasold, o Executivo con

seguiu concluir todo o cro

nograma de trabalho que
tinha traçado para 2002 e

concluiu.o ano com as con

tas pagas. O atendimento

volta a funcionar normal

mente na Prefeitura a partir
da próxima quarta-feira,
após as férias, com expe
diente das 7h45 às llh45 e

das 13 às 17 horas.

presidente da Amvali, é

pertencer à área de atua

ção da futura Secretaria

Regional de Desenvolvi

mento de Joinville. "So
mos atendidos e estamos

muito mais próximos de

J o invil le ", argumenta
Bernardes,

\

Prefeito deCorupátem interesse emassumirSecretariaRegional
CORupA - o prefeito

Luiz Carlos Tamanini

(PMDB) aceitará pronta
mente a Secretaria de De
senvolvimento Regional, se
for indicado para o cargo.

SEM MAIORIA
O prefeito Dávio Leu (PFL) tenciona buscar apoio
político na bancada adversária do PMDB para a

Votação dos projetos de origem do Executivo. Ele
não tem maioria na Câmara de Vereadores de

.\ \

Massar.anduba. No ano passado, o prefeito contou

durante certo período com o apoio do vereador
tucano Ildomar Bonkoski, o que não aconteceu mais
a partir do segundo semestre. Mas Leu entende que
sempre existirá entre os adversários pessoas dispostas
a apoiar bons projetos. O novo presidente do

Legislativo local é Armindo Sesar Tassi (PMDB), que
assumiu no lugar de Valdir Zapeline (PFL).

A informação é do secre

tário do diretório municipal
do PMDB e chefe de gabi
nete do Executivo, Celso

te do partido. Nesse �aso,
conforme Garcia, o prefei
to se desincompatibilizaria
de suas funções no Execu-

Garcia, com base em deli-' tivo de Corupá, para me

berações de reunião recen- lhor poder exercer a fun-

ção. "Seria bom para Co

rupá e para a região", avalia
.

Garcia. No Município, a

meta seria implantar o

acesso pavimentado para a

Rota das Cachoeiras.
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I EXCLUSIVO: MARCATTO ELEGEU A COUROMODA COMO MARCO PARA LANÇAMENTO DE SUA COLEÇÃO

Marcatto assina

licenciamento

�

contrato de
aNBA

]ARAGUÁ DO SUL -

Uma das ferramentas mais

importantes dentro do

plano de marketing desen
volvido pela Marcatto S.A.,
no ano de 2003, é a comer

cialização de bonés com os

logos da Liga de Basquete
Americano "NBN'. O con

trato, de 2 anos, foi firmado
com a empresa Imagine
.Aition, que licencia no Brasil
a NBA. De acordo com o

diretor comercial da em

presa, Gilson Casagrande, o
produto já está sendo co

mercializadó e são acompa
nhados por um tag (holo
grama) numerado, enviado
diretamente dos Estados

Unidos, para garantir a ori
ginalidade do produto, co
mo oficial e autêntico. "É
uma estratégia para driblar
a pirataria, muito praticada
neste -segmento", diz.

O lançamento da cole

ção, que é composta de 25

logos dos times, acontece até
amanhã, na Couromoda-
30' Feira Internacional de

Calçados, Artigos Esporti
vos e Artefatos de Couro,

\

no Parque do Anhembi, em
São Paulo. Os bonés estarão

expostos no estande, junto
com outras quatro empresas
licenciadas em seus respecti-

•

com

Fotos: Cesar Junkes

Casagrande enfatiza a importância da assinatura do contrato com a NBA

vos nichos, ou seja: toalhas
de praia, bolas de basquete,
uniformes (réplicas dos
usados pelos jogadores) e

artigos chamados fora-de

quadra, que é uma linhamais

comodities, em camisas e

shorts. "A NBA, mais do

que uma marca esportiva,
pretende também sergrife."

Segundo Casagrande, os
fatores que contribuíram

para esta escolha é o fato de

que o jogador brasileiro
Maybyner Hilário, mais
conhecido como Nenê,
estar integrado à e_quipe de
Denver Nuggets. "Com
apenas 19 anos, Nenê é a

grande esperança de que se

tome mais um ídolo para a

nação brasileira", acredita o
diretor. Outro motivo é a

convicção de mercado,
com a veiculação de 5minu

tos na Rede Globo, dos

melhores lances daNBA. ''A

expectativa é fabricar de 3 a

:s mil peças ao mês",
completa.

PERFIL - Fundada em

15 de outubro de 1923, a

Marcatto S.A. comemora os
80 anos consolidada como

a maior fábrica da América
Latina em chapéus, com 1,2
milhão de peças/ano, e 12%
de participação no fatura-

menta do segmento cha

péu/boné. ''Ao longo destes

anos, buscamos incorporar,
de forma criativa, a realidade
dos novos tempos", enfatiza
Casagrande.

O resultado é uma

expressão contemporânea
do que a Marcatto significa
para as pessoas, hoje. Atual
mente, junto ao seu mix,
conta com alguns licencia
mentos na divisão de bo

nés, como clubes de futebol
brasileiro (Flamengo e Có
rinthians) e bonés de pesca
com selo de aprovação da

Confederação Brasileira de
Pesca. (JULIANA ERTHAL)

Senai oferece educação por competência profi�sional
]ARAGUÁDOSUL-Des

de 1975 que o Senai (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial) atua em Jaraguá
do Sul.Ao longo destes anos,
trabalha para atingir a

competência profissional e

não somente a técnica, segun
do o diretor Newton Gil

berto Saloman. Ele identifica
o perfil do mercado de tra

balho apenas com uma pala
vra: aperfeiçoamento.

Com a automação e a

eletroeletrônica da maioria

dos equipamentos e máqui
nas, exige-se cada vez mais

_

qualificação do profissional
visando um diferencial. na

empresa. Na sua opinião, o

Saloman evidencia o perfil do mercado de trabalho

desemprego na região não é
evidente e atinge apenas as

pessoas -r= apresentam um

nível de escolaridade baixa.
Ele enfatiza que o Senai obje
tiva o incentivo à iniciativa,

busca de conhecimentos e

empreendedorismo dos seus
alunos. \

O resultado desta meto

dologia de trabalho, além de
evidenciar o desenvolvi-

mento destes alunos, pro
move maior integração entre
os professores, dos diferen
tes eixos temáticos. Com 69
funcionários efetivos e 41 em

caráter temporário em Jara
guá do Sul, a instituição tam
bém se faz presente nas cida
des de Schroeder,Massaran
duba, Guaramirim, Corupá
e Pomerode. Saloman infor

ma ainda que se encerram

amanhã as inscrições para os
cursos técnicos de eletrome

cânica, eletrônica, eletrotécni
ca, vestuário e estilismo. Na

segunda-feira, iniciam os tes

tes de seleçãom e a listagem
dos aprovados será divulgada
no dia 24 de janeiro. (JE)

EMPREGO
Catarinenses ganham oportunidade de emprego no

Estados Unidos. O Camp Couselors é o program
ideal para quem gosta de crianças e quer trabalhar n

exterior. Para participar, um dos pré-requisitos é que
interessado tenha 18 anos completos, porém, não
necessidade de ser universitário, e que domine o ing!ê
Ao final do contrato os conselheiros podem continu
nos Estados Unidos, pois o visto emitido é de quatr
meses. Mais informações pelo telefone (48) 222-76
ou pelo site www.intercultural.com.br.

MERCADO
A Execplan, empresa especializada em soluções qu
facilitam a tomada de decisão por parte dos executivo

está realizando um seminário a ser realizado no próxim
dia 23, no Parthenon Century. O evento tem com

objetivo apresentar ao mercado o Fast B.I. - soluçã
que permite total flexibilidade de análises, de acord

com as necessidades de cada empresa. As vantagens d

solução serão apresentadas aos executivos e profissionai
das empresas da região.

MOTIVAÇÃO
A Mk3 Assessoria Empresarial Ltda. promove no dia

22 de janeiro, às 19h30, no Cejas (Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul) palestra com o tema ''Acordando
com motivação", direcionado a funcionários, gerentes,
supervisores, empresários. Os ingressos antecipados
valem R$ 10,00 para associados e R$ 15,00 para não

sócios, e, na hora, R$15,00 e R$ 18,00, respectivamente
As reservas podem ser feitas através do e-mail

mk3@yahoo.com.br

COCA-COLA
Quem prestar atenção ao comercial da Coca-Cola, que
acaba de entrar no ar, em cadeia nacional, perceberá
instantaneamente algo diferente. As embalagens
mudaram. Não são mais apenas vermelho e branco.

Agora, ganharam também um toque de amarelo e uma

dezena de bolhas, que aumenta ainda mais a sensação
de refrescância do refrigerante, segundo o vice

presidente de Marketing, Fernando Mazzarolo.

PREVENÇÃO
A Jofund, fabricante dos discos e tambores de freio
marca Fremax, com sede em Joinville, está iniciando
uma campanha nacional de distribuição de um adesivo
semelhante aos de "troca de óleo", que deve ser fixado
no pára-brisa, para lembrar aos motoristas a

importância da manutenção preventiva deste

dispositivo. Os adesivos acompanham os produtos
dentro das embalagens, com os dados para o controle
da manutenção dos discos e tambores de freios.

Especialização: Hospital de Clínicas Estado doRio de .Ianeíre
C Curso na Socíedade Brasileirade Oftalmologia do Rio de ,Janeiro

. Fone: (047) 275-1150 I
.

Av. Mal. Deodoro!.2?6 - Sala 12 - Ed. Maximunn Cen�
"
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Agência Portal atende mais de 1,7 mil clientes

BB Portal comemora

o segundo aniversário
]ARAGuA DO SUL - o

Banco do Brasil,AgênciaPor
tal, completou ontem o seu

segundo aniversário. O ge
rente de expediente, Alexan
dre F. Ruysan, afirmaque com
o oferecimento de linhas de
créditos acompanhou-se a

evolução das empresas instala
das na Região da Vila Lalau,
bemcomooaumentonaoferta
de empregos. Mais de 1,7 mil '

clientes integram a Agência
Portal; 6,4 mil a agência Barra
do Rio Cerro, e 13 mil clientes
na agência do Centro.

De acordo com o gerente
da agência central em exerci-

�o, Josué Cavalcante de La

vôr, as três agências trabalham
com o varejo, ou seja, aten
dem às micros, pequenas e

médias empresas como tam
bém todo o segmento de

pessoa física. Já as empresas

demédio e grande portes são
clientes das agências Corpora
te e Empresarial, ambas em

Joinville. Além das agências,
o BB está presente em mais
seis pontos da cidade, e prevê
para este ano a abertura de
mais pontos. "Queremos evi
tar maiores deslocamentos
dos nossos clientes, oferecen
do um atendimento mais rá

pido; a fim de evitaro conges
tionamento das filas nos

bancos", acrescenta.
No Angeloni, por

exemplo, os postos com o

horário de funcionamento, até
às 19 horas, facilitam as

transações bancárias, como o
pagamento de tributos,
contas da água, luz e telefone.
Basta que todos os docu
mentos possuam códigos de
barras padrão e valores atéR$
1,5 mil. (JE)

Faleceu às 09:00 horas em 13/1 o Senhor
MARCOS FERREIRA GANDAR com idade de 41

anos, deixando enlutados a esposa. 1 filha.
irmãos. cunhados e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 14/
1 às 14:00 horas, saíndo o féretro da Capela'
Mortuária da Vila Lenzi seguindo para Q
cemitério da Vila Lenzi.

AGRADECIMENTO
Os herdeiros dafamilia Buzzarello eMoradores doBair-

l
ro São Luis, vem depúblico agradecer o vereadorAdernar
Braz Winter e o Sr. Prefeito lrineu Pasoldpelo empenho
e boa vontade dispensado com à abertura da Rua Carlos

,

Tribess e oDesmembramento do Imóvel dos herdeiros da
Iamüia Bruzzarello.

Constantin Bruzzarello

• CRIATIVIDADE: RUBlO DA SilVA JÁ PERDEU AS CONTAS DE QUANTO GASTOU NA �INVENÇÃO'

Bicicleta adaptada chama

atenção pela originalidade
]ARAGuA Dq SUL -

Transformar o local de tra

balho num ambiente de des

contração. Essa é uma das

dicas dos consultores para
que os funcionários sintam

se' mais motivados. Foi a

atitude adotada por Rubio
Gomes da Silva, 47 anos,

que vende vassouras de

palha de milho em seu local

de trabalho: uma bicicleta.

"Ê difícil passar desperce
bido", afirma. O motivo de

tanta curiosidade é que a

bicicleta é adaptada com

capota, luz de freio, sinaleira,
faróis, buzina e placa.

Para este ano, Silva pre
vê a instalação de um apa
relho de som com twitter e

velocímetro. "Pretendo ou

vir só som pesado", diverte
se. "Meus amigos me ques-

reside próximo ao municí

pio de Schroeder, sempre
teve dificuldades em deslo

car-se nos dias de chuvas.

Agora, este problema foi re
solvido. (JULIANA ERTHAL)

lagres na invenção, haja vista
que tem mais a casa e dois

filhos para sustentar. Ele as

segura que o principal mo
tivo de sua criação aconte

ceu por necessidade. Como

Fotos: Cesar Junkes

Bicicleta desperta a curiosidade, e a mais nova adaptação será o aparelho de som

Valdirene Reis faz campanha para localizar o pai

mas psicológicos. Segundo
ela, a farrúlia já registrou a

ocorrência na Delegacia, no

luiz Carlos Betoni

tionam o quanto foi investi
do na bicicleta, mas já me

perdi nas contas", diz.
Com uma renda de R$

300,00 por mês, ele conse

guiu fazer verdadeiros mi-

Corpo de Bombeiros e per
correu todos os hospitais da
cidade e, desde ontem, ini-

Angelina Schunke

Desaparecido sofre de depressão e problemas psicológicos

Legalização deunião entrehomossexuais éum temapolêmico

]ARAGuA DO SUL - No

último domingo, foi regis
trado o desaparecimento de

Beijamirn José da Silva, 60
anos. De acordo com a filha,
ValdireneAparecidaNeis,ele
trajava calça azul marinho,
camisa xadrez, boné branco
com a descrição Palatina e

chinelo. "Ele costumava dar

algumas voltinhas diaria
mentemas nuncahavia desa

parecido antes.

Valdirene conta que Silva
constantemente se esquece
das coisas em razão da de

pressão e apresenta proble-Faleceu às 18:45 horas em 13/1 o Senhor
ERICO CORREIA com idade de 73 anos,
deixando enlutados a esposa. 11 filhos.
genros. noras. netas e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi' realizado em 14/
12 às 17:00 horas, saíndo o féretro De sua

residência - Schroeder seguindo para Q
.Q.emitério Municipal de Schroeder.

]ARAGUA DO SUL -

Nossa legislação civil, com
profunda inspiração no Di- ,

reito Canônino, regulou a

familia brasileira praticamente
nos mesmos moldes previs
tos no Concílio de Trento.

Apenas reconhecia-se o casa

mento civil e religioso, não
havendo qualquer proteção
às relações surgidas à mar

gem do casamento. Depois
de tramitar por 27 ahos no

I CongressoNacional, o novo
\ Código Civil foi sancionado

ciou uma campanha com

cartazes nas ruas. "Atémesmo

outras regiões estão sendo

percorridas emais pessoas es
tão dispostas em ajudar-nos",
agradece.

.

- Aúltima noticia é sua

passagem, por volta das 12

horas, no Bar doDionei, que
localiza-se próximo às Lojas
Madri, em direção ao Bairro

Jaraguá Esquerdo -, diz

Abgail da Silva, vizinha da
família. Se alguém tiver algu
ma informação, os telefones
para contato são: 370-1847,
370-1848 e 370-6711. (JE)

em 10 de janeiro, e substitui,
agora, o elaborado em 1916.

Assuntos polêmicos foram

tangenciados, como o rela
danamento formal entre os

h�mossexuais.
Na opinião do operador

demáquinasLuiz Carlos Be
toni, 40 anos, as leis deveriam

adaptar-se às mudanças da

sociedade.Já para aindustriá
ria Angelina Schunke, 45
anos, legalizar a união entre

os homossexuais seria um

absurdo. (JE)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cd!@
ravilhosos points. o Bar do Banana, na Prainha, e o Banana Jo«
Ubatuba, na ilha deSão Francisco do Sul...

Sexta-feira
Planeta Atlântida Preview

O Planeta no Banana

Shaw com as bandas Piam e
Núcleo Sul

Malabares by Montilla

Percussão by Jonas

Passaportes- para o Planeta

DJs convidados

Sábado

Banda Beethoven' s (Curitiba)

Neste domingo (19), o

Barcelona reabre suas portas
a partir das 20 horas. Ingressos
femininos com os promoters da
boate.

Informações: 372-5509

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'�velculos

CARAVAN -vende-se, 77, modelo
81. R$ 1.000,00. Tratar: 273-
6242 hor. comI.

CHEVETTE - vende-se, 83, álcool,
5 marchas, branco. R$ 2.600,00.
Tratar: 372-9933 c/ Roberto ou

9953-7742 após 18hs.

CHEVETTE - vende-se, 87, preto.
R$ 3.200,00. Tratar: 371-3061.

CHEVETTE - vende-se, ETI, 82,
azul metálico. R$ 2.300,00.
Tratar: 9123-0130.

CHEVETTE -vende-se, 87, preto.
R$ 3.400,00. Tratar: 9111-1452
ou 275-0172 das 9hs às 12hs.

CHEVETTE - vende-se 93
vermelho, ótimo esrad�. R$
3.700,00 + 12 x R$ 210,00.
Tratar: 370-0164.

.

CI:I.EVETTE-vende-se, 83, álcool.
R$ 2.500,00. Ou troca-se por
moto. Tratar: 273-6012.

CORSA-vende-se, Sedan, 00,
16v, 4p, branco, trava, alarme,
som c/ CD. R$ 15.700,00.
Tratar: 370-1953'após 15hs.

COMPRO

C,ONSÓRCIOS
DE CARROS E

CAMINHÕES COM MAIS
DE 15 PARCELAS PAGAS.
E MOTOS, ACIMA DE 20
PARCELAS PAGAS.
PAGO À VISTA.

Tratar: 47 9951-3905

--

CORSA - vende-se, Sedan
Millenium, 01, prata. R$
15.500,00. Tratar: 9117-2518.

CORSA - vende-se, 98, 2p, aro
de liga leve, compl. R$
10.000,00. Tratar: 370-1066
ou 372-2975.

MONZA - vende-se, 91\ d.h.,
trio elét., roda de liga leve,
película, emplacado até setj03.
R$ 4.800,00 + 25 x R$
268,00. Tratar: 370-5896.

MONZA - vende-se', 93, bordo,
compl., pneus novos. R$
9.500,00. Tratar: 371-8253 ou

9975-7200. I

MONZA - vende-se, 93, 4p,
compl., menos ar. R$ 6.000,00
+ 1.0 pare. de R$ 283,00.
Tratar: 9113-0345.

MONZA - vend-se, 89, gasolina,
v.e., porta mala elét. e volante
escamoteável. Tratar: 370-5892.

OMEGA - vende-se, 94, 3.0,
Diamond, azul. R$ 12.500,00 +

21 pare. de R$186,37. Tratar:
9953-9966.

OMEGA - vende-se, 94, CO, 3.0.
R$ 16.000,00. Tratar: '9953-9966.

S-10 - vende-se, 96, Deluxe,
preta, gasolina, compl. R$
.8.200,00 + finan. Aceito

proposta. Tratar: 9977-5177 c/
João.

S-;l.O - vende-se, 96, preta,
protetor caçamba, capota
marítima. R$14.200,00 ou

finan. Tratar: 370-0164.

VECTRA - vende-se,.94, CD,
azul metálico. R$ 14.300,00 ou

fi�an. Tratar: 370-0164.

OGGI-vende-se, 83, álcool..R$
1.000,00. Tratar: 273-6242
hor. comI.

, PALIO - vende-se, 99, prata.
R$ 12.500,00. Tratar: 371-6864
c/ Carlos.

PALIO - vende-se, Young, 02, 4p,
motor fire, c/ 3.000km rodados,

. pára-Choque na cor \:lo carro.
R$ 13.000,00. Tratar: 376-0010
c/ Marcos.

PALIO - vende-se, 97, vermelho,
compl. Tratar: 371-5373.

PALIO -vende-se, 00/01, verde
esmeralda, 4p, vidro, trava, limp. �
desemb., CD, pneus novos. R$
15.500,00. Tratar: 370-4208 ou

9133-1739.

PALIO - vende-se, EX, 01, motor
fire, 4p, ar cond., d.h., vicro e trava

elét., azul. R$18.500,00. Tratar:
9117-2518.

PALIO - vende-se, série 500 anos,

compl., c/ 26.000km rodados.
R$ 14.400,00. Tratar: 371-5233
c/ Márcio Cardoso.

TEMPRA -vende-se, 95, 4p, a
gás, bom estado. Entr. + finan.
Tratar: 372-2386 c/ Adriana.

TEMPRA - vende-se, 92, 4p,
compl. �inanciado c/ pare. de
R$ 270,00. Tratar: 371-7542.

TEMPRA- vende-se, Ouro, 16v,
96, compl. R$ 11.500,00. Tratar:
370-2417.

UNO - vende-se, Mille Smart, 01,
2p, branco. R$ 8.900-;00.
Tratar: 370-8350.

DEL REY - vende-se, Gl, 87,
álcool, azul, ótimo estado. R$
2.800,00. Aceita-se material de
consto Tratar: 373-4018.

I ESCORT - vende-se, 93, 1.8.
Tratar: 9991-9486 ou 371-1718

c/ Lurdes.

ESCORT - vende-se, XR3, 89, 1.8,
compl. +,ar, gasolina. R$ 7.700,00
ou financio. Tratar: 370-0164

AESTA-vende-se, 98, 4p, vermelho,
som, alarme, rodas, película. Tratar:
9903-5885 c/ Sérgio.

(

KA-vende-$e, 98, 1.0, prata, c/

45.000km rodados, vidro e trava
elét. R$ 11.000,00. Tratar:
376-2961 ou 9967-9864.

LANDAU -vende-se, 78, compl.,
mais automático p/ re.staurar.
Tratar: 9112-9113.

OPALA - vende-se, 92, 4p. Aceito
troca por de menor valor. Tratar:
371-7542.

OPALA - vende-se ou troca-se,
Diplomata, 86, 4 cil., álcool, 4p.
R� 2.300,00. Tratar: 276-0397
c/ lourival após 19hs.

OPALA-vende-se, 92, 5
marchas, 6 cil., GNV. R$
12.500,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 hor. comI.

RANGER - vende-se, 98, seminova,
modelo novo, usada somente p/
passeio. R$10.000,00 + 32 pare.
de R$ 364,00 fixas. Tratar:
372-3499 c/ Sr. Volnei-

BRASILlA - vende-se, 76, bom
estado. R$ 1.500,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 hor. comI.

BRASILlA - vende-se, 80, bom
estado. R$ 1.800,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 78, motor
1300, c/ jogo de aro de 3 pontas,
c/ reparos na lata. R$ 1.100,00.
Tratar: 9903-0156.

FUSCA - vende-se, 70, motor
1300, azul. R$ 1.850,00. Tratar:
9992-6802.

FUSCA - vende-se, 80, vermelho,
c/ rodas esp., ótimo estado. R$
2.300,00. Aceito material de
consto Tratar: 373-4018 .

FUSCA - vende-se, 70, motor
1300 novo, azul. R$ 1.850,00.
Tratar: 376-2038.

FUSCA - vende-se, 79, motor
cromado, verde metálico, rodas
esp., banco reclinável, película. R$
3.000,00. Tratar: 273-0744 ou

275-0941. )

FUSCA-vende-se, 74, ótimo
estado. Tratar: 276-3184 ou

9902-2182.

FUSCA - vende-se, azul, motor
1500. R$ 2.500,00. Tratar:
9125-7440 c/ Oliveira.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo estado.
R$1.700,00. Tratar: 376-1566.

FUSCA - vende-se, 76, motor

1500, ótimo estado. R$
2.000,00. Tratar: 371-1235.

FUSCA - vende-se, 1.600. anos
77, verde escuro, bem conservado.
R$ 2.700,00. Tratar: 9103-7893.

GOl-vende-se, 95, bordo, rodas.
R$ 3.500,00 ent. + 32 pare.
fixas. Aceito troca. Tratar: 273-
6242 hor. comI.

GOL - vende-se. 95, 1.0, bordo, ar
quente, limp. e desemb. traseiro.
R$ 2.800,00 + 32 x R$ 356,OÓ.
Tratar: 372-1701 ou 9903-2826.

GOL - vende-se, Cl, 93, 1.8. R$
7.200,00 à vista ou R$ 3.000,00
ente + finan. (Bradesco). Tratar:
372-4912 ou 370-6778 ou 9133-
0364 c/ Edson.

GOl-vende-se, 95, 1.0, azul,
.
trava carneiro, película. R$
7.200,00. Aceito troca. Tratar:
370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, CU, 1.6, bordo.
R$ 9.600,00. Aceito troca. Tratar:
370-4810 a tarde.

GOL - vende-se, 99, 16v, 4p, ar
quente, desemb. trás., aerofólio.
R$ 8.000,00 + 26 x R$ 316,00.
Tratar: 370-0164.

GOl-vende-se, 97. R$ 5.600,00
+ 29 prest. de R$ 254,00. Aceito
carro. Tratar: 371-7341.

GOl-vende-se, 83, cinza, motor
AP, refrigerado a água, ótimo
estado. R$ 3.700,00. Tratar: 37d-
9201 c/ Jacobi.

GOl-vende-se, 93/93, branco,
1.0. R$ 6.200,00. Tratar: 370-
4810 a tarde.

GOL - vende-se, 95, azul, 1.0. R$
7.200,00. Tratar: 370-4810 atarde.

PASSAT -vende-se, 80. R$1.700,OO.
'

Tratar: 273-6242 hor. comI.

PASSAT - vende-se, 84, cinza
met., gasolina. R$ 3.500,00.
Tratar: 370-9201 c/ Jacobi.

CASA
ULTIMAS VAGAS

CRÉDITOS PARCELAS
R$ �9.000,00· R$ �59,00
R$ 25.500,00 R$ 209,00
R$ 32.000,00 R$ 369,00
R$ 57.000,00 R$ 477,00
R$ 76.000,00 R$ 699,00
Para comprar, construir, reformar,

etc. Autoriz. Bco

(47) 222-1152 ou
9981�3627 cf Paulo

SANTANA-vende-se, 92, modelo
novo, ótimo estado. R$ 7.500,00.
Tratar: 373-0131 c/ Élcio.

.

SANTANA-vende-se, 85, álcool,
d.h., CO, roda esp., ótimo estado.
R$ 4.500,00. Tratar: 370-9201
c/Jacobi.

SAVEIRO - vende-se, 01, 1.8,
preta. Tratar: (47)9986-8966.

VOYAGE - vende-se ,.82, modelo
91, gasolina, 1.8. R$ 2.500,00.
Tratar: 273-0862.

BESTA..,. vende-se, 01, c/ 16

lugares, arcond., compl., cadastrada
em agência, toda regulamentada,
pronta p/ traoa'har, R$ 24.000,00 +

finan. Aceito carro atéR$10.000,00.
Tratar: 371-3087 ou 9133-6902.

BMW - vende-se, 3251A, alemã,
ano 93. R$ 28.000,00. Tratar:
9979-0283.

GURGEl - compra-se, super mini.
Tratar: 376-0283.

JIPE - troca-se, anos 65, por
moto. Tratar: 9902-7378 c/
Marcos.

L200-vende-se, 95, azul,
completo. Tratar: 371-5373.

MICROONIBUS - vende-se, Iveco,
c/ ar cond., linha e licenciamento

DETER, entro + finan. Tratar: 370-
5695 ou 9103-2939.

�- - - - - - - - _ - - - - _:' - _, - - - - -

RODAS • ESCAPAMENTOS .. SUSPEIÇÃO
GEOMETRIA - BALANCEAMENTO

"PRESENTE ESTE RECORTE E GANHE
5% DESCONTO EM PRODUTOS

& 15% NOSSERViÇOS

I

I

I

.

I
AV. PRIF.WAlDlMAR GRUBIA, 1641 -IAEPENDI. JAlAGU� DO SUL·' I

Fo'ne/Fax: 370-1614l
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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370-3113
Av_Walderndr Grubba - Jaraguá do Sul- se

Palio, 4p, -ar 99 vermelho G

Astra compl. + alr bag 95 vinho G

Ka 97 prata G

Golf +TE + teto + couro 97 dourado G
Vectra CD, compl. 94 prata G

Flesta 4p 98 verde G

'Chevy SOO 89 branca G

Uno CS :1.5 9:1 vermelho G

Palio Weekend compt, 99 verde G
Gol GL :1.8 97 branco G

Towner 95 vinho G
B,asllla 80 creme G
Monza -ar 87 preto A

Pa,atl CL :1.6 85 verde G

Fusca 79 branco G

Buggy 87 amarelo G

Voyage :1.6 83 branco G

CG :125 88 vermelha G
Scaater 98 vermelha G

R: Walter Marquardt, 2322 - Vila Lalau - 371-7212 ÓU 9963-7641

FORD Logus Cinza. Hodas-ar qte G 1993
Fiesta Vermo Isufilm G 2000 Gol Cinza A 1985
F-1000 Prata rorp.+Turtxl D 1994

Pampa Branca Pro!.Caçamea ,}> 1993 CHEVROLET

Pampa Prata Lonal'v1arí�ma A 1993 Corsa 8edan Verde Trava Elétrica G 1999
F-1000 Preta oompl. +Turbo D 1992 Corsa Wind Branco cf ar + Trava G 1999

Pampa Vermo G 1990 8-10 Verde Completa GNV 1997
Escort Verde Ar quente G 1988

FIAT
VOLKSWAGEM Tipo Vermo Completo G 1995

Caminhão8-115 Azul o' Baú -1400km D 2002 UnoELX Azul AI + T.E + V.E G 1995
Saveiro Branca Prol. + Lona G 1998 Uno Bege Rodas+isulfilmeA 1988
GolGTI Vermo Completo G 1995

J.

0,

Bernardo Dornbusch,
Av. Waldemar Grubba,

330 - próx.
4170 - próx ..trevo de

\

Baependi
Schroeder

QUINTA-FEIRA, 16 de janeiro de 2003

Corsa Wagon 1.6 98 Versailles 4p 92
Astra Sedan 2.0 99

Vectra Cd 2.0 97 Palio 1.0. 4p 98

Vectra GLS 2.0 97 Tempra4p 96
Kadetl 1.8 96 Tipo 1.6 4p 95

Monza SL/E, 2p 90 Fiorino 1.0 94

Opala Diplorn., 4p 88 Uno Mille2p 97

Opala L 4Cc, 4p 82 Uno Mille 2p 96

Lurruna 7 pessoas 91 Uno Mille 2p 94

Uno 1.3 2p 86
Parati 1.0 4p 99
Passat LS 80 Honda Biz ES 01
Fusca 13001 79 Honda CBX 200 96

Logus CL 1.6 9,4 -Peugeout 95

Gol BX1.6 86 Jeep JPX Diesel 95
Gol CL 1.8 91 Mazda Cab. DupL 94

Goll000 95 Córdoba GLX 1.8 95

Ranger XL 4Cc 98 Maverick 75

Ranger XLT 4Cc 95 Mercedes 74

Escort SW 4p 98 Aero Willys 68

Escort 1.6 86 Ford "A" 29

Fone: (47)
370-8622

o

o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 16 de janeiro de 2003 CORREIO DO POVO 3

FORD
Ka GL 99/00 branco gasolina
Mondeo 5p 94/95 prata' gasolina
Pampa 94/94 cinza gasolina
Escort L 91/91 verde gasolina

FlAT
Palio EDX 5p 97/97 verde gasolina

PARTICULAR
Resta 98/99 cinza gasolina

MORETTI
Seu seminovo com ieito de novo

CAMINHQNETE FORD - vende-se,
ano 1946, el caçamba de aço pi
restaurar, el documentos. Tratar:
9112-9113.

MERCEDES BENZ 708 - vende

se, 88, motor novo, chassis ou
carroceria. Tratar: 9979-1437.

vw 8150 - vende-se, 00, chassis
3.90mts, el 101.000 km rodados.
Tratar: 9979-1437.

(1'1
BIZ - vende-se, 01, partida elét.

"R$ 3.600,00. Tratar: 370-2776
ou 9952-9660.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários

Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou

Sérasa, demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.

Também financiamos velculos.
Rua João Planinscheck, 293, s/6.

Tratar: 370-6261 ou

9991-6366

CG 125 - vende-se, 01, clnza.
Tratar: 9111-1709 após 18:30.

SHADOW 600 - vende-se, modelo
2000, el R$ 1.500,00 em

acessórios. R$ 14.000,00. Tratar:
275-2364 ou 371-4611.

BIZ - 'vende-se, 99, amarela, R$
2,800,00, Tratar. 9955-2331clKinho.

BIZ-vende-se, 01, vermelha, el
partida. R$1.800,OO + flnan,
Tratar: 275-2525 el Adrian�,
CBX 200 ESTRADA - vende-se, 00,
preta, R$ 4,800,00, Aceito troca ou
financio, Tratar: 275-2059,

,

KAWASAKI- vende-se, 94, Ninja
ZX 11. R$ 25,000,00. Tratar:
9973-8871.

VBR - vende-se, ou troca-se, por
moto demenor vaiar. R$ 2.800,00
+ pare. Tratar: 370-5187.SCOOTER - vende-se, 97,

vermelha, aeross sundown, 90ee.
R$ 1.100,00. Tratar: 9902-8681.

VPR - vende-se, 01, cl partida.
Tratar: 276-3184 ou 9902-2182.

IMÓl(EIS E CAMINHÕES
DE R$15.000,00 à R$ 350.000,00
Liberam-se CRÉDITOS para compra, constru·

ção e HIPOTECA de IMÓVEIS em geral, e para,
compra de CAMINHÕES E ÔNIBUS, novos ou
usados em até 180 meses para pgto,
TRATAR: (43) 3345-1712 OU 3028-2888.

11���
(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro- Jaraguá do Sul- SC

Desejamos a todos
clientes e amigos
um Feli'z 2003

-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'VI '1QtQt'jllttim I finanças

Uno 1.0, 4p
Ka compl.
Palio 1.0
Palio 1.0
Gol
Gol 1.0, 2p
Corsa Super, 2p
Corsa Super, 4p
Uno
Palio

GQI, 1000, 2p
Komby
S-10
Corsa 1.4, cl ar
0-20 Cabo Oupl
F-4000 cl OH
Fusca
Caminhão 8140
Caminhão 8140

Palio EO
Uno IE 1.5, 2p
Kadett GLS compl.
Fiesta 4p (

Tempra
Kadett GSI, compl., + couro
Escort L
Fiorino LX
Escort GL

Opala Diplomata
.

Passat Flash
Santana 4p
Santana 2p OH
GolAP

Voyage (relíquia)
Fusca
Fusca
Gol GIII pI copetição
CG � G

00 G
99 G
98 G
97 G
96 G
93 G
90 G
89 G �It
89 A
88 A
87 G
86 A
85 A
84 A
82' G
78 G
76 G

R$ 1.000,00

G,BN:OR11
GM

CorsaMilenium, 4p Branco Okm G

VectraGL Azul 98 G

020Luxo Branco 86 O

01 Preto G R$ 11.800,00 Chevette Bege 81 G

99 Prata G R$ 11.900,00 ChenetteSI Azul 88 G

99 Prata G R$ 10.900,00 VW

99 Branco G R$ 11.500,00 Gol GIII, compl. Branco 00 G

99 Branco G R$11.000,00 Gol4p Prata 99 G

98 Azul G R$ 10.900,00 Gol MI, 1.6c/are OH Vermelho 97 G

97 Branco G R$ 10.300,00
Gol1000 Prata 96 G

97 Azul G R$ 10.900,00
Gol CLI, 1.8, ar e OH Azul 95 A

96 Branco G R$ 8.200,00 Logus GLS compl. Vermelho 94 G

Parati CL 1.8 Vermelha 94 G

96 Vermelho ç; R$ 9.800,00 Fusca 1300 Verde 83 G

95 Verde G R$ 9.700,00 FIAT

95 Branco G R$ 8.200,00 MilleFire4p Prata 02 G

95 Bordô G R$ 14.800,00 Mille Smar!, 2p Branco 01 G

95 Vinho G R$ 10.900,00 Palio EL, 1.5, 4p Azul 96 G

88 Bege mel. O R$ 24.500,00 Uno Eletronic Compl., 4p Vermelho 94 G

85 Bege mel. O R$ 22.800,00 FORD

82 Cinza G R$ 2.900,00 Escor!Hobby 1.6 Vermelho 94 G

99 Branco O R$ 39.500,00 Escor! XR3 compl. Preto 94 G

99 Branco O R$ 41.000,00 Escor! Hobby Cinza 95 G

Escor!GL Cinza 91 G

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

F ..250 Xl 01 Prata

FIAT CorsaWind 99 Verde
Uno ELX 4p compl. 94 azul met Gol 1.0, 16v, 4p 98 Prata 02 branca R$ 12.000,00
Palio EOX - VE+TELimp., Oes. 4p 97 azul

Uno1.0Fire

Uno 1.0 IE - 2p, limp. Oesemb. Ar qte 96 preto Gol 97 Cinza
vw Pampa 97 Prata

Gol M11.6 97 vermo R$11.800,00

Gol MI1.0, 4p 99 Prata

Gol MI1.0, Limp., Oesemb, ar qte 98 Uno 96 Azul Golf, 4p, GLX, 2.0 95 preto R$14.500,00

Branco Escort Hobby 96 Azul
Saveiro CL -1.6 95 azul mel. Uno Mille Eletronic 95 prata R$ 6.300,00+

Fusca 1300 81 verde Kadett Cl, 1.8 V.E. 95 Branco
GM

Corsa Sedan 4p 00 verde mel. Gol CLl1.8 95 Vermelho fino

Corsa Sedan 4p, T.E., Oesemb. Alarm. 99 branco Uno ElX 95 Prata 94 azul met R$14.500,00
Corsa Super 4p, V. E, Iimp. Oesemb. 98 verde mel.

OmegaGLS, gas.

S-10 Oeluxe Completa - ar 97 cinza Escort 1.6 93 Bordô

S-10, 2.5, Oeluxe, diesel, compl. 96 azul Voyage 90 Bordô Santana 1.8 clar 93 preto R$ 9.500,00

Corsa Wind 2p, limp., Oesmb., T.E 98 verde mel.

Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde mer! Voyage 1.6, compl. 89 Marrom UnoMille 91 vermo R$ 6.200,00

Monza SLE, 1.6, T.E. 90 bordo Fusca áo Branco
FORD EscortGL 91 azul R$ 6.�00,00

Escor! GL 2.0, compl. 96 prata Fusca 74 Verde

Pampa L, 1.8, 95 prata Fusca 71 Branco Monza SLE alcool 87 preto R$ 5;000,00
Escor! Guaruja 1.8, 4p, T.E., 92 preto
Del Rey, alcool 87 marrom meto

A".::"ref."Wal;ijêm;ªr;::G;rÚ;bba�;:t142 �:::têntêháriô Fusca 72 R$ 2.300,00
Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p 95 azul mel.

marrom

PálioWeekewnd advenl 00 Vermo R$18.000,00
Fiesta 2p 130 Branco R$11.500,00
Fiesta 4p 99 Azul met R$11.400,00
Escort8W, cornpl. 97 Bordô R$15.900,00
8-10 Deluxe, compl. + ar 96 Verde rnet. R$15.900,00
EscortHobby 95 Azul R$ 7.300,00
Gol1000 . 93 Branco R$ 6.800,00
Versailles GL, 2p 92 Marron R$ 7.200,00
Verona GLX 92 Bege R$ 6.800,00.
Kadett 90 Cinza R$ 6.000,00
8aveiroGL 89 Marrom R$ 5.500,00
EscortGL 89 Prata R$ 5.300,00
Chevette 85 Cinza R$ 2.500,00
Fusca 84 Branco R$ 2.800,00
Opala Comodoro 83 bege met R$ 2.700,00
Corcel li 79 Bege R$ 1.800,00
• ". Gal

... 1000. 96.
azul mel. comPI.eto (cl ar V.E

..
, T.E. D.H.) ÓTIMO.IESTADO· De: Jl;5oo;®' - POR: 10.300,00

<Av.Pref.eitó Waldemar Gruba, 3747- Jaraguádo SuL

UM 01 R$ 9.900,00

Gol16V4p 99 R$13.500,00 I

Van 99 R$12.000,00

Este espaço,
GoIGLl1.8 95 R$ 9.500,00

Fiorino Fechada 1000 94 R$ 6.500,00

está reservado para
Gol 93 R$ 7.200,00

Pampa 92 R$ 7.000,00

Parati 91 R$ 6.800,00

você lojista! F-1000 91 R$ 30.000,00 ,
Monza8LE 90 R$ 5.500,00
MonzaClassic 4p, compl. 89 R$ 6.000,00

F-1000 87 R$17.500,00
Chevette 87 R$ 3.500,00

Fusca 76 R$ 2.000,00'

Rua Walter Marquardt, 1250 - Rio Molha - Jaraguá do Sul- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMIGO! VOCÊ ESTÁ PENSANDO EM COMPRAR UM CARRO OK?O

t
ARO - vende-se, 4 de liga leve pi
Gol ou Chevette. Tratar: 370-0670.
/

CAIXA DE SOM - vende-se, 2
caixas. Tratar: 3704461.APARELHO DE CD - vende-se, pI

carro, Pa.nasonic, novo. R$
400,00. Tratar: 9975-2574 ou

372'()284 a noite.

CAIXA DE SOM - vende-se, 2
caixas de aparelho de som 3 em 1,
CCE. R$ 50,00. Tratar: 376-3666.

.

r"'lA�nstalado_ra L�i�
Predial, Industrial, Residencial e Serviços em Geral

9965-7480

VW Uno EP 96 Azul
Polo Classic, compl., 1.8 97 Prata GM
Gol.4p, 1.0, 16V 99 Branco Vectra GLS compl. 2.0 97 ordô
Gol 2p, Special 1.0 99 Bordô Vectra GLS compl. 2.0 94 Azul
Parati alcool 94 Prata Kadett GL 1.8, básico 1.8 96 Bordô
Santana Quantum cf Ar e DH 93 Cinza Kadett. GL, básico, 1.8 93 Prata

G012p,1000 93 Azul Opala Diplmata SE, compl. 91 Bordo
" �

Apolo 91 Cinza FORD
FIAT Fiesta 1.0, 4p, compl. 98 Azul
Marea SX 2.0, 20v, compl. 99 Azul Escort 1.8, 16v, compl. 97 Prata

Tempra SX 2.0, 8V compl. 97 Azul
Palio Weekend Style, compl. 97 Verde Peugeout 306, 16 V Rally 99 preto
UnolE 96 Azul

* PREÇOS ACIMA, VENDA SEM TROCA * TEMOS TODA LINHA OKM À FATURAR

�y. ���FEITO WALDEMAR GRUBBA, 3691· JARAGUÁ DO SUL .. se � 370.2044 • 370.2385
COMPRA-SE - carro e moto acima
de 90 (ano), cl preço pi revender,
pagamento à vista. Tratar: 373-
3001 cl Adi ou Mara.

CONSÓRCIO - vende-se, não

contemplado, Honda Biz ES, 6 pare.
pagas. R$ 448,00. Tratar: 9903-
1148 cl Solange após 18:30 ou

371-8153 Consórcio União.

CONSÓRCIO - vendé-se, c/l0
pare. pagas, prestação de R$
200,00. Vendo por R$ 1:500,00.
Em dia, 1ª pare. em fevereiro.
Tratar: 9125-7440.

MOTOR - vende-se, pi Uno, 1.6,
ano 94. Tratar: 273-0611.

OFICINA MECÂNICA - vende-se, cl
todos equipamentos, elevador, pronta
pi trabalhar. Ótimo ponto de

localização, cl clientela. Aceito carro.
Tratar: 371-4284 cl Rubens.

VENDE-SE - 2 pares de 69 +

módulo. Tratar: 372-3752.

. VENDE-5E -1 par de 69, marca Hinor.
R$ 100,00. Tratar: 376-0010.

'IR�INTAS
Bt MAQUINAS
275-1769

PROMOCÂD DA SIMANA

"fn1�.r Solda
250AMP
Ventilado .,bo

À vista R$ 25.,••
2 R$ 8','.

® Consórcio
IRe.ata

5CONTEMPLA ESIM S'
BEM OBJETO PRAZO DATA ASS. DATAVENC. VALOR CR OITO

UNO MILLE FIRE 2P 96 16101/03 15/01/03
.

R$ 14.102,00 195,82 373,57
CELTA1.0 96 16/01/03 15/01/03 R$ 14.960,00 207,74 396.31

UNO MillE FIRE 4P 96 16/01/03 15/01/03 RS 14,989,00 208,14 397,07
GOL 1.0 SPECIAL 96 16101/03 15/01/03 RS 15.796,00 2.111.35 418.46

KA1.0 96 16101/03 15/01/03 RS 15.910,00 220,93 421,47
07 FIESTA 1.0 96 16/01/03 15/01/03 RS 15.970,00 221,75 423,�
PE PALIO EX 1-02P 96 16101103 15/01103 RS 18.988,00 283,61 503,01

GOL1.0 96 16/01/03 15/01/03 RS 19.606,00 272,25 519,38
RESTA 1.0L PERSONAL 96 16/01/03 15101/03 R$ 19.790,00 274,80 524,24

SIENA FIRE 1.0 96 16/01103 15/01103 RS 19.991,00 277.60 529,58
CLlO 1.0 � 16/01103 15/01/03 RS 20.690,00 2a1,31 548,11

CORSA SP1_0 96 16/01/03 15101/03 RS 20.690,00 297,31 548,11
FIESTA 1.0 SUPERCHAR 96 16/01/03 15101/03 R$ 22.990,00 319,24 e09,02
PEUGEOT Z06 SOLEfL 96 16/01/03 15/01/03 RS 23.740,00 329,65 628,88

PALIO 1.0 18V 96 16/01/03 15/01103 R$ 24.070,00 334,24 637,64
SIENA ELX 1.0 16V 96 16/01/03 15/01/03 RS 24.816,00 344,60 657,40
CORSA SEDAN 1.8 l 96 1i1Ol/03 15/01/03 RS 25.440,00 353,2i 673,92

PALlOWEEKENO 1.0 16 96 16101/03 15/01/03 .RS 25.821.60 358,56 684,03
PALIO 1.0 16V+1� 96 16/01103 15/01/03 RS 27.660,00

\1
POLO 1.6 96 16/01/03 15/01103 RS 28.301,00

BRAVASX4P 96 16101/03 15101/03 , RS 30.767,00

CÓd. Plano Bem Obeto Prazo Venc. Crédito Parcela
C1 C-100 BIZ 54 14101/03 R$ 3.990,00 R$ 91,39
css C-iDO BIZ ES 54 14101/03 R$ 4.418,00 R$ 101,19
61 CG 125 TITAN KS 54 14101/03 R$ 4.618,00 R$ 105,78
C1+ C-100 BIZ + (MAIS) 54

'

14101/03 . R$ 4.912,00 R$ 112,51
KSE CG 125KSE 54 14101/03 'R$ 5,067,00 R$ 116,06
CGS CGTITAN ES I 54 14101/03 R$ 5:324,00 R$ 12.1,95
XL XLR 12.5 54 14101/03 R$ 5.630,00 R$ 128,96
XLS XLR 125 ES � 14101/03 R$ 5.995,00 R$ 137,32
64 XR 200R 54 14101/03 R$ 7.387,00 R$ 169,20
CBT CBX 250 TWISTER 54 14101/03 R$ 8.097,00 R$ 185,46

U XRT XR 250 TORNADO 54 14101/03 R$ 8.880,00 R$ 203,39

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO POVO

oI"ItCROMOART

Amor à primeira volta
BANCOS EM COURO

GASOLINA E DIESEL by Mercedes-Benz

APAIXONE-SE POR TODA A LINHA SSANG YONG

Robustez, luxo e potência nas versões
diesel'e gasolina com tração 4x4

diversos
ALIANÇA - vende-se, par, ouro 18.
R$ 50,00. Tratar: 371-0750 c/
Eliane.

APARELHO DE CD - vende-se,
Pionner, c/ controle. R$ 170,00.
Tratar: 9113-0345.

APARELHO -vende-se, de antena
parabólica c/ controle. R$150,00.
Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.

APARELHO DE FAX - vende-se, c/
fotocopiadora, seminovo. R$
400,00. Tratar: 372-2386.

t�. P Lôcaçao e Hi!ltm'za�ao
.�.� ............
,.,. ....... C...I.IreIIw./

........._.,... .
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.� .
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................... 1*."I .lIIC!"'i'rli9lo .........�,..

!
�t. uttti1M4-
p.t*.H�.,ib

'U*miiitl> da

.

AR
CONDICIONADO

-vende-se,
Cônsul,
7.500btus.
R$ 400,00.
Tratar:
371-4225.

BÀLANÇA
vende-se, de
peso, bem
conservada.

R$150,00.
Tratar:
371-0750.

BALCÃO -

vende-se, c/
pia. R$ 50,00.
Tratar: 370-
2505 c/ Dina.

BANHEIRA -

vende-se, de
hidromassagem.

Espírito de aventura em um 4x4 jovem,
feito para encarar qualquer terreno

Visite-nos em nossas lojas!
JARAGuÁ DO SUL: Rua José Theodoro Ribeiro, 658 - Ilha da Figueira - (47) 372 0676
FLORIANÓPOLIS: Rua Santos Saraiva, 619 - Estreito - (48) 249 6300

O máximo em luxo na categoria com toda a

.: potência do motor 3.2 Mercedes Benz

Q
SSANGYONG

Powcred by Mercedes-Benz

CONCESSIONÁRIA SSANGYONG

VEíCULOS MUlTIMARCAS
NACIONAIS E IMPORTADOS

Rua Major Júlio Ferreira, 258 - ao lado da Demicar - Vila Lalau - Jaraguâ do Sul

R$ 600,00. Tratar:
371-3717.

BARRACA - vende-se, p/5
pessoas, fogareiro, liquinho, mesa
p/ camping. R$ 400,00. Tratar:
370.a271 ou 9953-0413.

BARRACA - vende-se, de
camping, náutica prisma, 3
pessoas.
R$ 100,00. Tratar: 9113-7636.

BEZERRO - compra-se,
desmamado. Tratar: 376-1566.

BICICLETA-vende-se, Calai 10, penu
fino. R$ 60,00, Tratar: 376-0157 .

BICICLETA-vende-se, Sundown,
aro 20, prata. R$100,00. Tratar:
370-7439 .

BICICLETA - vende-se, masculina,
usada, 18 marchas, bordo. R$
60,00. Tratar: 376-3666.

BINÓCULO - vende-se, marca
Vanguardi, SR 1150w, 12x50mm.
R$ 150,00. Tratar: 9113-7636.

BOTA - vende-se, par de botas,
nova, jeans, nQ 37. Tratar: 373-
3787.

CACHORRO - aceita-se doação de

Poodle ou Pincher fêmea p/
criança. Tratar: 373-3787.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Sasset, c/i mês. Tratar: 373-
3787.

CACHORRO - vende-se, filhotes de

Rottweiller, vacinados. R$ 250,00.
Tratar: 275-2949 ou 371-1003.

CACHORRO - doa-se, raça Dog,
porte grande, c/3 anos, bom p/
trabalho de guarda. Tratar: 376-
2356.

CAFETEIRA - vende-se. R$ 35,00.
Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.

CAMA-vende-se, de solteiro de

ferro. R$ 40,00. Tratar: 275-3103
ou 9975-0625.

CAMINHA P/ BEBÊ - vende-se, c/
colchão. R$ 70,00. Tratar: 276-
3206.

CARREGADOR - vende-se, de
pilha, completo. Tratar: 9117-3774
c/Emir.

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
ótimo estado. Tratar: 373-3787.

Manutenção

:tone: 372-1183
Travessa Ermelina Trentini Menel- Nereu Ramos· Jara ué do Sul.· se

CARRINHO DE BEBÊ - vende-se,
azul. R$ 70,00. Tratar: 371-0002-
c/ Márcio.

0644 hor. Comi. Ou
373-1587 res.

CELULAR - vende-se, Nokia 3320,
de cartão, c/6 meses de uso + 6

meses de garantia. R$ 350,00.
Tratar: 9973-4996.

CAVALO - vende-se égua, de
marcha. Tratar: 392-3115.

CD - vende-se, 2 de shaw alemão..

R$ 100,00. Tratar: 372-3913. CELULAR-vende-se, Tim, pré
pago, modelo Nokia 5125, em bom

estado. R$ 150,00. Tratar:
9905-1568.

CELULAR - vende-se, Nokia 5180,
pré-pago, ótimo estado. R$
120,00. Tratar: 9113-8815.

COMPUTADOR - vende-se, Itautec
486. Tratar: 274-8050.CELULAR - vende-se, da Global,

6180. R$ 150,00. Tratar: 373-
0644 hor. ComI. COMPUTADOR - vende-se,

Pentium 100, c/ kit multimídia, 32
mega de memória. R$ 500,00.
Tratar: 372-0663.

CELULAR - vende-se, Ericsson KS
788. R$ 100,00. Tratar: 373-

'MEIRA REFORMA
OhfY�S de Ma.u·o Corrida
Pedreiro e Carpinteiro

Pintura em geral
Enaanador:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



00 branca G

98 branco G

97 azul G

97, branco G

95 vermelho A

93 branco A ""Corsa Wind, 2p, 1 cn
O

�i�k-Up Cor�a 1.6
-

93 azul G CL)

92 branca G Gol CU, 1.8 O.H "CI ,

O

92 branca G E
91 cinza G

,,�

91 vermelho G

89 branca G

85 vermelha G

orsa Super, 4p
ectra GLS

adett 1.8

iorino Pick Up
scort Xr3, compl.

Seja parceiro
da BV' Financeira
e faça ótimos
negócios

neste espaço!

oyota hilux 4 cd SR Cinza 2000 R$ 45.000,00
orsa Sedan Super Azul 1998 R$ 13.600,00
alio Weekend 1.5 Branca 1997 - R$ 14.800,00
Palio EL compl, - ar Branca 1998 R$ 13.500,00
Corsa Wind Branca 1998 R$ 10.500,00
Palio EDX Verde 1997 R$ 11.600,00
ka Azul 1997 R$ 10.500,00
kadett GL Branca 1997 R$ 9.600,00
Palio ED Azul 1997 R$ 9.600,00
Fiesta GL 4p 1.0 Vermo 1996 R$ 9.600,00
tMonza GL cornpl. !

Bordô 1995 R$ 9.800,00
GOl1000 I Azul 1995 R$ 9.600,00
PIIonza SLE Marron 1985 R$ 3000,00 + pare
�arati CL Dourada 1984 R$ 3.500,00

,<ii> i,' n :�;:'Fônê/FãjE'37'O�276,9""AV. Pref�ito, Walde'mª�" GI�bba, ,3771 - Centenano

,'1[·"(LL.",,.

. .

. '. .

,VI Votorôlnliim I finanças

371·4225

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

VOLKSWAGEN
Go116V,4p Vermelho 00
GolG11I Branco 00
SavelroCL 1.6 Branco 99
Santana completo Prato 96
GolCL Branco 95

FIAT
Uno EP,4p Vermelho 96
UnoELX+ar Verde 95
UnoMllle Preto 95
Tempra16V Branco 95
UnoMllle Branco 93

FORD
EscortSWGLS Cinza 98

EscortHobby Prata 96
Escort G L, cl ar Azul 93
EscortGL Prata 91

Opala Comodoro Cinza 90
EscortXr3 Branco 89

CHEVROLET
Corsa4p Azul 99
Corsa Seda" Super Verde 99
CorsaWlnd Azul 98
CorsaWlnd Prata 98

PEUGEOUT
Peugeout205x51 Vermelho 96

Peugeout 405 S LI Cinza 90

Arduíno
Veículos

AV. Prefeito Manoel G'rubba, 1033 - Jaraguá do Sul - se

MY AUTOMÓVEIS
COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

Gol GI1I16V Plus cornpl., 4p Cinza 2001 Gas,
Corsa 1,0, 4p, cornpl. Prata 2001 Gas.
Gol GIII, 16V4p Cinza 2000 Gas,
Corsa Sedan, 1,0, 4p Branco 2000 Gas.

EsteGol1 ,6 MI CLI4p c/ D,H Branco 1999 Gas,

espaçoPálio4p, EL 1.5 Branco 1997 Gas,
Courier, 1.4, 16V, CLX Branco 1998 Gas,

PalioED,2p,1,0 Azul 1999 Gas.

está reservado paraUno SX, 1.0, 4p Vermelho 1998 Gas,
Escorl1,8,16V Vermelho 1998 Gas,
GoI1.0,2p Cinza 1997 Gas.

,..

lojista!Sporlage completa 4x4 Azul 1997 Die,

voceIpanema GL 2,0 4p (-ar) Cinza 1996 Gas.
S-10, 2,2 DL Branca 1996 Gas.
CorsaWind,2p,1.0c/ar Cinza 1996 Gas.
GoICLI,1,6,2p,c/ar Cinza 1996 Gas,
Gol CLI, 1.8, 2p Branco 1996 Gas.
Golf, GLX, compl. ('Ar) Azul 1995 Gas.
Omega CD, compl. Cinza 1995 Gas. I'

Vectra GLS, compl. Branco 1995 Gas.
Calibra2,0,16V,compl. Cinza 1,995 Gas.
Logus GLS, 2.0 compl. Branco 1994 Gas,
Quantum GL 1 ,8 Prata 1993 Gas,
KadetlGL,1.8 Prata 1993 Gas,
F·1000CD,compl. Prata 1989 Die,

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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METALÚRGICA KV LTOA.

COMPUTADOR - vende-se, AMD

K62, 500mgz, 128 MB, HD 20g,
monitor 14'LG,_molden 56k. R$

1.300,00. Tratar: 376-1235 cl Mauri.

CURIÓ - vende-se, macho ou fêmea.

Tratar: 371-8040 ou 9962-5883.

'DISKMAN - vende-se. R$ 90,00.
Tratar: 376-0157.

DIVÃ - vende-se; pI sala cl
almofada. Tratar: 371-0742.

DVD - vende-se, marca Gradiente,

cl todos os sistemas. R$ 400,00.
Tratar: 372·3913.

ENCICLOPÉDIA - vende-se, didática

de estudos e pesquisas. Tratar:
9117-3774 cl Emir.

ESPREMEDOR - vende-se, de

laranja. Tratar: 373-3787.

FIOS - vende-se, 12kg de fio' poliéster
e 35 cones de fio de agulha usados,

várias cores. R$ 170,00. Tratar: 370-

5896 cl Isalete.

FOGÃO - vende-se, 6 bocas, seminovo.

R$ 250,00. Tratar: 371-0750.

FREEZER - vende-se, balcão cl .

2mts de cornpr., cl 'estufa quente e

fria + pia de inox,marca gelopar. R$

600,00. Tratar: 376-1971 após 10hs

cl Vera.

FREEZER - troca-se de 280lts,

Cônsul, por geladeira em bom

estado. Tratar: 374-1106.

FRIGOBAR - compra-se, bom

estado. Tratar: 9125-9115.

GELADEIRA - troca-se, seminova,

por um freezer. Tratar: 370-8590.

GELADEIRA - vende-se, 280lts,
Cônsul, branca. Tratar: 275-0364 CI
Astrid hor. comI. Ou 371-5331 após
18:30 cjCristiane.

GELADEIRA - vende-se, 320lts,
Cônsul, degelo selo, seminova.
Tratar: 371-1470.

GUARDA ROUPA - vende-se, c/2
portas, de solteiro. R$ 60,00.
Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.

JANELA - vende-se, 3 de zinco, cl
veneziana e vidro, pronta pI colocação.
R$150,OO. Tratar: 371-6064.

JOGO DE JANTAR - vende-se, em

madeira maciça, c/8 cadeiras e

balcão rústico. Tratar: 371-0742.

JOGO DE QUARTO - vende-se,

Rudnick, cl guarda roupa 6p, cama
e 2 criados mudos. Tratar:

371-0742.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA - vende

se, marca Brastemp, semi-nova.

R$ 200,00. Tratar: 9975-9930.

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
vende-se, marca Brastemp, p/6
pessoas. R$ 600,00. Tratar:
275-2743 ou 9125-9302.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

vende-se, Enxuta, 5 Kg. R$ 250,00.
Tratar: 370-1455 após 18hs.

MÁQUINA FOTOGRÁFICA - vende

se, Minolta auto focos, completa. R$

1.200,00. Tratar: 370-0464.

MERCADORIAS - troca-se,
confeccionadas ( ponta de estoque)

por terreno, carro, etc. Ne!jlijcia-se.
Tratar: 370-3561.b

MESA - vende-se, de fórmica de

2mts. R$ 100,00. Tratar: 371-0750.

MICROONDAS - vende-se. R$ 200,00.
Tratar: 275-3101 ou 9975-0625.

MÓVEIS - vende-se, pI escritório.
Tratar: 370-1775 ou (47) 368-7289
ou 9101-5680.

MÓVEIS - aceita-se doações. Tratar:

276-0639.

NATURA - vende-se produtos. Tratar:
370-9671 ou 275-1206 cl Isis.

NOTEBOOK - compra-se. Tratar:

99974242.

OURO - compra-se, anéis, aliança,
correntes, mesmo cl defeito ou

quebrada. Tratar: 9979-0605.

PATINS - vende-se, Bravo-bilac GL.

R$ 100,00. Tratar: 371-3042.

PEÇAS - vende-se, confeccionadas

a R$ 1,99 cada, pI revenda. Tratar:
275-2499.

PIA - vende-se, de inox, cl 2 cubas.

R$ 150,00. Tratar: 371-0750.

PORTA - vende-se, de ferro, 2/3 pI

Você ainda vai ter esta marca no seu carro!U

Mudamos: R. Barão do Rio Brànco, 230 - Centro

Fone/Fax: 372-1 777 Homologada pelo
Site: www.usagas�com.br ""'INMET�O..L ln.

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)

• Técnicos especializados
• Especializada em injeção eletrônico, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

vitrine ou loja. R$ 150,00. Tratar:
371-5640.

RETALHO - compra-se, pI fazer

estopa. Tratar: 371-0750.

SECADORA - vende-se, de roupa,

Brastemp, capacidade 8kg roupa.

Tratar: 371-0742.

SOFÁ - vende-se, de 2 e 3 lugares.
R$150,OO. Tratar: 9113-7636.

SOM - vende-se, Aiwa, 2.600x,
carrocel pI 3 cds, R$ 350,00.
Tratar: 370.0974.

TELEVISÃO - vende-se, na caixa,

14', LG. R$ 350,00. Tratar:
275-3103 ou 9975-0625.

TíTULO ACARAí - vende-se. Tratar:

_372-2724.

TíTULO BAEPENDI - vende-se. R$

300,00. Tratar: 371-3394.

TíTULO BEIRA RIO - vende-se. R$

600,00. Tratar: 371-9787.

TORRADEIRA - vende-se.

R$ 35,00. Tratar: 275-3101 ou

9975-0625.

SUGAR - vende-se ou troca-se por

uma centrífuga. Tratar: 275-2499.

TÁBUA DE PASSAR ROUPA - vende

se. Tratar: 373-3787.

TAPETE - vende-se, de crochê

redondo cl lmt. R$ 60,00. Tratar:

371-0750 cl Eliane.

TECLADO - vende-se, Yarnaha, PSR

630, profissional cl disquete.
Tratar: 371-0742.

TECLADO - vende-se, Casio, CA 110,
novo. R$ 250,00. Tratar: 373-2435.

TELEVISÃO - vende-se, Philips, 21',
tela plana. Tratar: 9111-1709 de manhã.

TRANSFERS - vende-se, 4.000 transfers

a R$ 0,20 cada. Tratar: 275-2499.

VAPORETO - vende-se, frio e

quente. Tratar: 373-3787.

VAPORETO - vende-se, vapori jet, da

EIedroIux, N:MJ. R$250,00.Tráa":3732435.

VIDEOCASSETE - vende-se, Panason lc,

4 cabeças. Tratar: 371-6909.

V1DEOCASSETE-vende-se. R$ 200,00.
Tratar: 275-3103 ou 9975-0625.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo

Game Cubo, cl 5 jogos originais, 1

memory card e 2 controles originais.
Tratar: 376-2206.

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE

'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOYCOLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

. � .

ImovelS

ALUGA-SE- procuro casa de 3 ou

4 peças. Tratar: 276-0639.

ALUGA-SE - procuro casa até R$
300,00. Tratar: 275-3837 el Ana
Cristina.

-

ANA PAULA - vende-se, doe

alvenaria, seminova, el 55m2, de

lage, murada. R$'23.000,OO.
Tratar: 273-0675.

ANA PAULA IV - vende-se, de

alvenaria. R$ 35.000,00. Aceito
troca por de menor valor. Tratar:

9993-0623 el João Almir.

BARRA VELHA - vende-se, de

alvenaria el 130m2• Aceito carro ou

caminhão na troca. Tratar: 371-7542.

BARRA VELHA -vende-se, sobrado.

R$ 50.000,00. Aceito casa de menor

valor. Tratar: 276-3206.

BARRAVELHA-vende-se, de

alvenaria. Aceito carro no nego
Tratar: (47) 456-3338 el Maria.

BARRA VELHA-vende-se, novo,

e/2 anos. Troco por imóvel em

Jaraguá. R$ 75.000,00. Tratar:
9993-0623 el João Almir.

CENTENÁRIO - aluga-se, quartos
mobiliados, próx. APAE. Tratar:
370-3561.

CENTRO - aluga-se, 2 quartos, rua

Domingos da Nova. Tratar. 9124-7309.

CENTRO - vende-se, de alvenaria,

nova, rua Thomaz Feo de Góes, el
dois dorm., wc, sala, coz., sala

cerâmica, toda murada. R$
100.000,00. Tratar: 372-1610 ou

9973-9104.

COMPRA-SE - até R$ 25.000,00.
Tratar: 370-6646, após às 15hs

QUINTA-FEIRA, 16 de janeiro de 2002

VENDE-SE· PRAIA CAMBORIU

Apartamento- Frente ao Mar- 3 dorm. (suíte com closet e hidromassagem). dep.

empregada, finalmentemobiliado,
totalmente reformado, linda vista panorâmica de toda

orla marítima. Bom negócio. R$ 20.000,00.

ZÉLIa BURATTO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.br/-buratto

VENDE-SE· PRAIA CAMBORIU

Apartamento - 3 dorm. (suíte), garagem privativa livre- sacada cl vista do mar - prédio

pertinho do rnar - apto novo - ótimo negócio - R$100.000,OO.

ZÉLIa BURATTO· Fones: (47) 9983-5920 ou (47)367-1993. www.melim.com.br/-buratto

FABRICACÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, JANELAS, PORTAS, CERCAS,
GRADES, PÁNTOGRÁFICAS, ESTRUTURAS METÁLICAS, ESCADAS, PORTÕES,

PORTAS, BASCULANTES, CARRINHOS INDUSTRIAIS EM GERAL.

if(47) 275-1540
VENDE-SE·PRAIA CAMBORIU

Apartamento= L dorm.· mobiliado - garagem privativa livre para carro grande

situado no Centro - R$ 45.000,00.

zÉLIa BURATTO- Fones: (47) 9983·5920 ou (47) 367-1993. www.melim.com.br/-buratto

el Lenir.

COMPRA·SE - de madeira, pi se

tirar do local. Tratar: 376-0519.

CZERNIEWICZ - vende-se, de

alvenaria, el 270m2 e terreno el
1.400m2• Tratar: 371-0742.

ESTRADA NOVA - vende-se, de

madeira, el 420m2• R$
12.000,00. Aceito carro no

negócio. Tratar: 275-6343 de
manhã el Silvia.

ESTRADA NOVA - vende-se, de
madeira, nova, 3 dorm., sala, eoz.,
wc, área. R$ 12.000,00 + pare.

Tratar: 9903'3691.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se ou

troca-se, el 300m2, 6 dorm., 2

coz., 3 salas, 3 wc, garagem pi 2

carros, de alvenaria. Terreno el
1.500m2• Tratar: 371-5640.

IMBITUBA - vende-sé, el 96m2, 2

pisos, na praia do Rosa. Ou troca-se

por casa ou apto em Jaraguá. Tratar:
9125-5179 ou (48) 255-4726.

ITAJAi - vende-se, a 20 mino da

praia, ou troco por casa na região.
Tratar: (47) 346-9799 el Dinair.

JOINVILLE - vende-se, de madeira,

el 3 dorm., 2 wc, el 7x14mts, el
'área de 600m2, no bairro Ribeirão,

ótimo pi aposentados. R$

14.000,00. Tratar: (47) 437-5053.

NEREU RAMOS - vende-se, el
150m2 e terreno el 670m2• R$

27.000,00 + finan. Tratar: 276-3206.

NEREU RAMOS - vende-se. Aceito

troca por outra de maior valor no

centro de Jaraguá. R$ 55.000,00.
Tratar: 9993-0623 el João Almir.

Rua Carlos Eggerl, 114 - Vila lalau . Jaraguá do Sul

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E. ALUGAMOS

TODA A LINHA DE

.
VIOEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376·2206

PIÇARRAS - vende-se, el 2 dorm.,
sala, eoz., wc, lote de 15x30mts,

3km da praia. R$ 9.000,00. Aceito

carro no valor. Tratar: (47) 437-5053.

S�O FRANCISCO - vende-se, de

alvenaria, cl 2 dorm., eoz., wc,
sala e linha telefônica, el área de -

700m2, a 500mts da praia da Vila

da Glória. R$11.500,OO. Tratar:

(47) 437-5€l53.

UBATUBA - vende-se ou troca-se.

Tratar: 275-2130 ou 9112-0509

el Carlos.

VENDE-SE - ou troca-se, casa de

alvenaria el 92m2 por chácara.
Tratar: 273-6012.

VENDE-SE - casa de madeira,

5x5m, pI retirar do local. R$
350,00. Tratar: 275-2657.

VIEIRAS - troca-se, por casa em

outro bairro. R$ 8.000,00. Tratar;
9991-6059.

VILA NOVA-vende-se, mista, rua

Eugenio Piaz. R$ 35.000,00.
Tratar: 273-1545 cl Valdir.

AMIZADE - vende-se, e/2 dorm.,

sala, eoz., sacada e garagem, rua I

13 de Maio, 100mts Colégio
Alberto Bauer. R$ 43.000,00.
Tratar: 372-0317 ou 9113-6055.

BALN. CAMBORIÚ - procuro pi
alugar, el 2 quartos, garagem, sem

móveis. Contrato anual. Tratar:

371-6258 res. Ou 372-3541 com.

BARRA RIO MOLHA - aluga-se,
próx. Curtume Sehmidt, el sala e

copa conjugada, dorm. CI armário

embutido, wc. Aluguel de R$
230,00, incluso água e luz. Tratar:
370-7708 ou 275-4901.

CENTENÁRIO - aluga-se,
'

quitlnetes rua Fidelis Stinguen, .64.

Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se ou troca-se,

rua Exp. Antonio C. Ferreira, próx.
Foto Loss, 140m2, suite, 4 dorm.,

2 wc. R$ 45.000,00. Troco por

apto menor. Tratar: 370-8797 a

noite ou 275-3344 hor. com.

PROCURA-SE - apto ou casa, pI

alugar até R$ 200,00. Tratar: 372-

1800 ou 371-4866.

PROCURA-SE - advogado procura

pi alugar apto de 1 quarto ou

quitinete mobiliada ou
semimobiliada. Tratar: 275-1717

ou 9967-8888.
\

SÁO PAULO - vende-se, no centro

de SP ou troca-se por apto em

Jaraguá. Tratar: 370-0103.

TROCA-SE - no 3· andar do Ed.

Bérgarno, 166, rua Reinaldo Rau, por

apto no 1· andar em outro edifício no

centro de Jaraguá do Sul. Ou por casa

no centro. Tratar: 372-2136.

TROCA-SE - apto no Ed. Jaraguá
por quitinete. Aceito proposta.
Tratar: 370-0103.

VILA NOVA-vende-se, no Residencial

das Mercedes. R$13.500,OO + pare.

Aeeita-se troca. Tratar: 371-3841 el
Vanderlei após 19hs.

'

VILANOVA-vende-se, no Condomínio

Jardim das Mercedes. R$l1.000,OO

entro + finan. Tratar: 376-1116.

ESTRADA RIBEIRÃO DA PEDRA

BRANCA - vende-se, el
15.000m2, escriturado, el
plantação de palmito. Aceito carro.

R$ 12.000,00. Tratar: 371-7341.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, el
1.050m2, totalmente plano e

escriturado. R$ 16.000,00. Tratar:

9993-0623.

PIÇARRAS - vende-se, de esquina

el 400m2. Tratar: 370-0670 el
Luiz.

RIO CERRO - vende-se,
12x60mts, rua BertaWeege,
1945. R$ 2.500,00 negociável.
Tratai: 376-2601 ou 372-9960 el
Mareio.

RIO CERRO II - vende-se, ou

troca-se, el 407m2, de esquina.
Lot. Hart, lote 53. R$ 10.500,00.
Tratar: 376-1363 recado pi
Marcos Cipriani.

SCHROEDER - vende-se, área el
522m2, rua Carlos Krogel, em
frente ao Posto Mime. Tratar:

9979-9970.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IFA MARTINS - vende-se, cl
50m'. Tratar: 273-0862.

ENDE-SE - c/ chácara, cl
O.OOOm' sendo 10.000m' área
lana,2 riachos, lagoa, caminho pi
omerode, 12km do centro. R$
5.000,00. Tratar: 370-8928 cl
arcus.

ILA NOVA - vende-se, próx. Via
ão, cl 1.600m', cl água, lagoa e

almito. R$ 25.000,00. Aceito
arro até R$ 13.000,00. Tratar:
71.0551 ou 9123-0513.

ILA NOVA - vende-se, próx. Via
ão, cl 12 rnorgos, nascente de

gua e escritura. R$ 30.000,00.
ratar: 370-7fj07 cl Adilson.

CZERNIEWICZ - vende-se,
anificadora completa cl clientela
formada. R$ 25.000,00. Tratar:
75-1572.

recisa-se, pI empresa do setor de
obrança. Que possua veículo
rÓprio. Tratar rua Jorge Lacerda,
93. Telefone: 371-4979.

DVOGADO - procura-se, pI
stabelecer sociedade em escritório
e advocacia em Jaraguá. Tratar:
75-1717 ou 9967-8888.

\

UX. ESCRITÓRIO - precisase de pessoa
I trabalhar, deve possuir experiencia
rn escritório de contabilidade e

imenta em informática. Tratar: 371-
354oun371-6948.

ABElEIREIRA - salão na Vila Lenzi,
orn grande clientela, precisa de uma

abel'eireira cl experiência, ótima
ernuneração. Tratar: 372-0938.

�VAÇÃO - precisa-se de rapazes pI
abalhar em lavação de carro, cl
experiência. Tratar: 275-1340.

�ECRETÃRIA - procura-se cl exp. em

�WI.Tratar: 370-1455.

�ENDEDOR - admite-se, pi vendas

Teconsórcio, ótima remuneração.
ratar: 371-8153 Consórcio União.

Restaurante e Sorveteria. Aceito
carro ou moto no nego Tratar:
275-3056 ou 370-6099.

OFICINA - vende-se, de torno,
compl. Tratar: 371-5640.

PANIFICADORA - vende-se, e
Confeitaria cl clientela formada,
registrada cl código de barra cl
ótimo preço. Aceito carro ou

terreno. Tratar: 9993-5833.

VILA LENZI- vende-se, Padaria e

Confeitaria, cl maquinário completo
e novo. Tratar: 371-4300.

RIO DA LUZ '- vende-se, cl I

543.000m', cl área pi plantação,
lagoa, piscina, Valor: 0,70 o rn-.
Tratar: 9992-7155 cl Jean.

COMPRA-SE - cl casa e cl água
pi lagoa. Tratar: 276-3279 ou

273-1145.

Você quer viver momentos de prazer?

qetnan'i1a, a .$upetnínleta 'i1o Anal
ara uá do Sul ci Local Discreto, Massa ens e Acessórios

OFEREÇO-ME - pI trabalhar na área
de jardinagem, limpando, roçando,
podando ou passando veneno.

Qualquer horário. Tratar: 9113-4116
ou 370-1531.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
babá ou cuidar de idosos, possuo
referências. Tratar: 373-3105.pl
recado.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de
costureira, recepcionista, vendedora
ou doméstica. Tratar: 371-0750.

OFEREÇG-ME - pI trabalhar na área de
dobração, revisão, embalagem, corte,
aux. costura. Também sei trabalhar em

máquinas de colocar botão. Cuido de

crianças. Tratar: 373-3787.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - se

.oferece PI cuidar de pessoas na

residência, podendo pernoitar. Tratar:'

Gaúcho, bem dotado,
moreno, alto, caliente,

35anos,
��c/
lIH4á ele 40 erstIU.

R$50,OO
Tratar > 9113-7636

9125-5179.

TÉCNICA EM VESTUÁRIO - procuro
emprego ria área do vestuário,
técnica formada pelo CETIQT,
cursando faculdade de design,
trabalhei 4 anos e meio na

Engenharia da Marisol. Falar cl
- Alessandra 9975-0655 ou 370-6425.

ESTAMOS SELECIONANDO

'GERENTE PARA

FACTORING.
Para atuar na região de

Jaraguá do Sul.

Interessados enviar curriculum

com foto para:

vitae.rh@terra.com.br

Rua Adélia Fischer, 30.3

Fone/Fax: 370-0251senac

·iaraguadosul@sc.senac.br

cursos técnicos

Técnico em Alimentos - Técnico em Enfermogem
Técnico em Tronsocões Imobiliórios

. ,

Técnico em Vendas e Representações Comercial

, .

roxunos cursos

(ji)'SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

CURSO DE
,.",

VIOLAO NO SESC- .

Aulas com uns CANELA, às segundas
ou terças, das 10h às 22h.
Mensalidade a partir de R$ 40,00.
Método inovador. Venha e comprove..

Aulas para todas as idades, em turmas
de iniciantes e avançados.
Início das aulas em 20 de janeiro.
Vagas 'llmttadas. Inscrições Abertas.

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro
www.sesc-sc.com.br / e-mail: cajaraguadosul@sesc-sc.com.br
Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177
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Localização do Prédio:
Rua LeopoldoMahnke,

Perto do Clube Beira Rio.

Plantão
de Vendas

(47) 275-3070
R. MareclUlI Deodoro da Fonseca, 972

Royal Barg Center

[amguâ do sul-se

I
I

Financiamento diretocom
A construtora até 70 meses.

':>4

• Sala dejogos
• Sala de giná� .; � .

'

• Sauna clamblhit�0 de descanso
• Salão de festas clclturrlJ§q. e bÍ]r
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground

CONSTRUseL
"Inovando Conceitos de Vida"

\ (47)'322-8999 (B ';I1IlCmw)
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CORREIO DO POVO

POR

Téo Bogo

IJ

icroinformatica. com
• p.<1,111.d .... I!,"d., ,.,i

Rua Vcnândo da Silva Porto, 21
89252·230 Jar.JgUá do SUl- se

Pene: 1471275.1968 Fax: 47 37L6400
H-mail saC@icroinform�ica.com

www.icroinfonnatica.com

.

I
I

Quinta-feira -

Se7en Club: Reabertura
Oficial da temporada 2003
com o DJ Fabrício Peçanha.
Sexta-feira -

Banana Joe: Planeta Atlântida
Preview

Sábado -

Banana Joe : Shaw com a ban ..

da Beethoven 's, de Curitiba.

Domingo-
Rutana: Shaw com a banda Be
ethoven's, de Curitiba.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Tâmara de C. P. Rodrigues e Agnaldo R. M.

Rodrigues comemoraram, no dia 13, dois anos de
feliz matrimônio. Parabéns e felicidades é o que

desejam todos os seus familiares e amiqos

Ora. Márcia Vieira, junto como filho, Leonardo,
no dia 1 de janeiro, em Brasília, na posse do

presidente Luiz Inácio Lula da Silva

GENTE & INFORMAçÃ O. __ ... m •• _. _

Por Franciene Fagundes

r

Ivo Tureck e a mulher, Nely, proprietários do
Tureck Garden Hotel, estão orqulhosos pelo
sucesso ocorrido no réveillon

Aniversariou no dia 13/1 José João Ramos Neto.
Félicidades é o que desejam sua mulher, Helena, e

as filhas, Aline, Alessandra e Ana Laura

Acontece, do dia 17 a 26 de janeiro, a
20a Festa Pomerana. Participe da
melhor e mais tradicional festa alemã
no Vale do Itajaí e viva ótimos
momentos com sua família. São dez dias
de muita animação e atrações, como
exposição artesanal, comercial e

industrial, concursos culinários,
competições típicas, desfi les típicos e

gastronomia
'

i\;gência. Podal do Bane
do Btasil. ,está çOm,pl�tand
�u2° �lUtversário, prestand
ons serviços à Vila LâIan
oll-tribuind'o co m

crescimento de Jaraguá d

iUl,-=======,
H llárlo Alt!Qoff
Ademir Avelino Fagundes
Jaque] ine Baade

� Edir Konell
Oslmir Krisanski

. Arnildá Scoz

Valdir Sipert
Márcia. Regina da Si'lvª,
Vani Adriano

Ivete Verbinen

Gertrudes Behling
Maristela Marangoni
Lucineide S iewerdt
Sueli �enke
Altev1r Simplicio

15L
Ântonio Normario. Bona
Filho

Adolar João Bertoli
Dr. Mauricio Bogo
Norbert Knaesel
Carlos Eduardo Rosa

16L�·�==�����
Elis Regina Pradi
Miriam Bernadet� I<upas
Oswaldo Winter

Marlete Alves Koep

lUl
Juliana Gneipel
Claudemir José Pereira
Irineu B.Qckor
Vanderíel Grutzmacher
J osiane Schwartz
Amal!)ri Formigarí
Angelina Schinke

Lourdes Rençe] Bruch
Daiana Monique Kopp

Rosilene Peters

Mery Herrmann €ardpzo
S reglene H auck

Q

t
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o governador do Estado, Luiz Henrique da Silveira,
recebeu segunda-feira, em audiência no Palácio da

Agronômica, o coordenador emJoinville do programa
Cozinha Comunitária, padre Luiz Fachini. Durante

quase uma hora de conversa, o padre Fachini pediu a

Luiz Henrique que o governo do Estado disponibilize
um órgão para coordenar o programa em nível

estadual. O governador afirmou que cada uma das

secretarias de Desenvolvimento Regional terá um

gerente de Desenvolvimento Social. ''A engenharia do
governo está mudando. Vamos ter as secretarias

estaduais atuando nesse sentido", disse Luiz Henrique.

BARRA VELHA
o governador Luiz Henrique da Silveira visitou, no
início da semana, as obras da quarta unidade da

Cebrace no Brasil, uma fábrica de vidros que está

sendo instalada em Barra Velha, às margens da BR-

101. Acompanharam o governador na visita o

secretário de Planejamento, Armando Hess de Souza,
e o presidente da SCGás, Otair Becker. De acordo
com o superintendente da indústria, Luiz Carlos

GaIvão, esta unidade vai gerar 160 empregos diretos
e cem indiretos, além de aiavancar o desenvolvimento

econômico da região através da compra de matéria

prima de empresas locais e da utilização de diversos

transportadores.

AL
Deputados membros das comissões de Justiça,
Finanças e Trabalho da Assembléia Legislativa
estiveram reunidos terça-feira para dar continuidade
aos trabalhos de avaliação do projeto de Reforma

Administrativa, proposto pelo governador do Estado,
Luiz Henrique da Silveira. Amaior preocupação girou
em torno do Artigo 90, parágrafos 1 a 7, que se

referem à extinção de empr,esas do Estado como a

Epagri e Cidasc. Conforme o projeto de des-centra

lização, os funcionários setiam utilizados nas secretatias

regionais, sem perda salarial ou de benefícios.

COMUNICADO
1'"

Solicitamos o comparecimento da SRA.
SIMONE NATUS, portadora do PIS

00051519950, no prazo de 48 horas na Av
Pref. Waldemar Grubba, 4283, Jaraguá do Sul

Aloys Bublitz

Á!ri -

"a�ral garantirá
o

Ps
. ísit e espiritual.

o ué sso com

frobal isolados. No amor, o

erotism� vai aumentar. Realize
as suas antas ias
T

.

ouro - Uma surpresa lhe
f �Iegrias! Astral
P o plonejor tarefas

suo vida íntimo irá
maravilhas.

irá passar uma

cê. Fique
ligada!
Câncer - O seu trabalho
promete render, principalmente

ligadas à
ssuntos do
uistará uma

GERAL

• URBANISMO: SERÃO RETIRADOS O PISO DE PETIT PAVET, MEIOS-FIOS, ASFALTO, FLOREIRAS E LUMINÁRIAS

Obras de melhorias no Calçadão
iniciam para conclusão até julho

]ARAGuA DO SUL - A

Secretaria de Desenvolvi

mento Urbano inicia esta

semana a retirada do re

vestimento de .petit pavet
(pedras coloridas) dos pas
seios, meios-fios, asfalto e

de todos os equipamentos
(luminárias, bancos, florei
ras e telefones públicos)
instalados no Calçadão, li
berando o trecho para as

obras de melhorias previs
tas para o local. Inicialmen

te, serão retirados os equi
pamentos existentes no tre
cho que fica entre as ruas

Getúlio Vargas e Quintino
Bocaiúva (Foto Loss), e nu
ma etapa posterior serão

arrancados os materiais

existentes na outra quadra
do Calçadão, até a Rua

João Zapella.
Simultaneamente, com

a retirada dos equipamen
tos, as empresas Celesc

(Centrais Elétticas de Santa
Catarina), Net TV, Samae
(Serviço AutônomoMuni
cipal de Água e Esgoto) e

outras, estarão colocando

as tubulações e fiações para
o funcionamento da telefo

nia, energia elétrica, abaste
cimento de água e outros

serviços básicos. As ativi

dades deveriam ter iniciado

terça-feira no local, confor
me reunião das empresas'
envolvidas no projeto, rea
lizada esta semana, mas a

chuva do período atrapa
lhou. A empresa Correville,
de Joinville, foi a vencedo
ra da licitação e vai execu

tar aparte civil da obra, que
deverá estar concluída até

Cesar Junkes

Projeto prevê mais 200 vagas de estacionamento

julho, para as comemora- adotada, de acordo com o

ções do aniversário do secretário do Desenvol-

Município, conforme é vimento Urbano, Hum
vontade do prefeito Irineu berto Travi, é a licitação
Pasold. para definir a concessio-

Pelo projeto, a passa-

gem de veículos e pedes
tres ficará no mesmo nível,
sem uso de meios-fios, e a

área inteira terá revesti

mento com uma lajota feita
em concreto (mesmo ma

terial utilizado na Rua XV

de Novembro, em Blu

menau). Os espaços desti

nados ao estacionamento

de veículos serão' delimi-
tados com borners, que
são pisos metálicos móveis.
O sistema de iluminação
funcionará com cabos sub

terrâneos, conforme deta

lhe antigo já previsto no

projeto, mas ainda não

concretizado. A parte do

sistema de iluminação no

trecho será executada pela
Celesc, a um custo de R$
400 mil, pagos pela Prefei
tura.

ESTACIONAMENTO -

Outra providência a ser

nária que ficará responsá
vel pela construção de um

estacionamento subter

râneo, com capacidade
para abrigar 200 veículos,
outra inovação do projeto.

O estacionamento sub

terrâneo será construído na

Praça Ângelo Piazera, e a

concessionária poderá
explorar comercialmente o
serviço, cobrando valores

a título de taxa de esta

cionamento, mediante a

supervisão da Prefeitura.

As dificuldades para esta

cionamento de veículos

são um dos motivos de

reclamação da comuni-.

dade, em relação ao Cal

çadão, segundo Travi.

Investimento total chegará a R$
1,5 milhão, calcula ° prefeito
A ordem de serviço para a obra do Calçadão já foi

dada e a Empreiteira Coneville tem seis meses de prazo

para executar o serviço, informa o prefeito Irineu Pasold,
acrescentando que os recursos financeiros necessários já
estão disponibilizados. Pasold calcula que o investimento
total no Calçadão atingirá R$ 1,5 milhão. Segundo ele, os
investimentos no local atendem pedidos dos empresários
estabelecidos na área, que reclamaram melhoramentos,
além de representar a conclusão do projeto, na verdade

inacabado, porque a colocação do sistema de iluminação
com cabos subterrâneos não foi executado.

O prefeito utilizará de recursos próprios da Prefeitura
e de um financiamento da ordem R$ 800mil para garantir
a execução das obras no Calçadão. Os empresários
estabelecidos nessa parte da Rua Marechal Deodoro já
estão pagando a contribuição de melhoria relativa ao

benefício. Do ponto de vista estético e da funcionalidade,
.

o projeto baseia-se em obras semelhantes vistas em

cidades européias, diz o prefeito. Com os investimentos,
Pasold busca a humanização do centro da cidade, para
que o local se torne ponto permanente de encontro e

lazer da população.

s pa rentes nas

Idade.
I no trabalho.

o.

Capricórnio - Fotos
os vão acontecer hoje o

Hoje, você saberá
verdadeiros
ar marcará

todos os momentos.

ocê estará cheio de
do irá lhe parecer
e prático. Sorte em

tos. A relação o

eus compromissos e

endências.
01 em casa. Se tiver

e, declare-se a

- Faça.o que gosta, pois

1 á o seu

l%'� �� nto no trabalho.
Ámiz eS"'pro�gidas. Progresso

. fjffo�nceiro.trarm alegrias para o

romance.

Escor ião - Vitória é o que
onquistar hoje, se]o
nte profissional,
ou em sua vida

s 1.. Não tenha medo
de realizllr!>O) suas fantasias.

Aq!:'..C�f/"\ Astral promissorlil�i�o:n:.óJ1t'js em equipe.

i\f??\!7iSa,medo de apostar
�����Ç9 grandes chance
de realização na área
afetiva.
Peixes - Você não terá

para se expressar.
fissional receberá
ções. Será hora de
estrelo brilhar na
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I CRISE: DíVIDA ACUMULADA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ JÁ ULTRAPASSA OS R$ 5 MILHÕES

Hospital reduz déficit do ano,
mas continua muitó endividàdo

JARAGUÁ DO SUL - A

direção do Hospital e

Maternidade São José está

concluindo o balanço de

2002 para publicação e

constata que o déficit ope
racional no período foi

menor do que no exercício

anterior. O prejuízo regis
trado pelo hospital no ano

passado foi de R$ 390 mil,
conforme informa o ad

ministrador Siegfrid Hein
rich Hildebrand, contra R$
700 mil em 2001. "Uma

queda no endividamento
da ordem superior a

40%", conforme o admi

nistrador. Estes números

não refletem, porém, o

cerne do problema finan

ceiro do hospital, uma dívi
da que já ultrapassa os R$
5 milhões, acumulada nos

últimos anos.

Contribuíram para
melhorar o desempenho
operacional do hospital,

QUINTA-FEIRA, 16 de janeiro de 2003 Q
,___

Leudecidepavimentar estrada I

deacéS'nrmBenjam1nili1sm e

MASSARANDUBA - o do plano de governo. Uma

prefeito Dávio Leu confir
mou ontem que vai asfaltar

a estrada que conduz para
a localidade de Benjamin
Constant (uma das locali

dades de maior importân
cia econômica do interior

do Município), numa das

obras mais ousadas das

previstas pela atual admi-
, I

nistração. O prefeito disse

que tenciona buscar recur

.

sos a fundo perdido com

órgãos governamentais pa
ra executar a pavimenta
ção, devendo iniciar as.

obras com recursos muni-

César Junkes

Hospital jaraguaense é o principal estabelecimento do gênero no Vale do Itapocu

na área de neurocirurgias
(antes muitos pacientes
eram enviados para ser

atendidos em Joinville e

Blumenau) e além de outro

para internações com ur

gências e emergências. Está
nos planos da direção obter

segundo Hildebrand, os credenciamento para aten-
convênios de credencia- dimentos em oncologia;
menta de serviços feitos Com isso, o hospital
com o SUS (SistemaÚnico' passou a receber melhor re-
de Saúde), no ano passado. muneração do SUS nestas

Em janeiro, o hospital frentes de serviços,melho-
conseguiu credenciamento
para UTI (Unidade de

Tratamento Intensivo),
elevado para o nível 2, e

em setembro fez convênio

rando a receita. Nas urgên
cias e emergências, por
exemplo, o aumento do

SUS foi de 35%. O admi

nistrador considera os nú-

meros que serão mostra

dos pelo balanço "anima

dores", no esforço que faz

a direção para conquistar
o equilíbrio financeiro. O

balanço deverá ficar con

cluído até o próximo dia

25 e será analisado na As

sembléia da Sociedade Di

vina Providência, mantene
dora do hospital, que vai

acontecer em Florianópo-
lis, em março. I

DESAFIO - Segundo
o administrador, não existe

ainda nenhuma estratégia
concreta para dar cabo da

dívida superior a R$ 5 mi

lhões, acumulada ao longo

dos últimos anos de difi

culdades financeiras enfren

tadas,pelo estabelecimento,
para onde converge a

maioria dos atendimentos

da Microrregião do Vale

do Itapocu, decorrentes de

empréstimos efetuados em
bancos, com a própria Ca

sa Matriz da Divina Provi

dência e outros compro
missos assumidos para
manter a instituição funcio
nando. As dificuldades fo

ram tantas que as irmãs da

Divina Providência chega
ram a demonstrar interesse

na venda, hipótese que ain
da está sendo considerada.

Empresários incumbidos de discutir proposta para fundação
,

A Secretaria Municipal de Saúde realizou diversas

reuniões com entidades, empresários e lideranças locais,
no ano passado, com o objetivo de discutir a formação
de uma fundação hospitalar em Jaraguá do Sul, que
passaria a ser responsável pela manutenção do Hospital
SãoJosé, desincumbindo a Congregação daDivina Pro
vidência desse encargo. O debate do problema resultou
na formação de um grupo de lideranças, coordenado
pelo empresário Leonardo Zipf, que deveráaprofundar
o tema.

O secretário municipal de Saúde, Airton Weber

Silva, que articulou as reuniões com os setores da co

munidade, disse que não vê como viabilizar a futura

"Não adianta delegar a tarefa só para entidades, que
não terão condições de mobilizar recursos financeiros,

'\
quando isso for necessário", opinou.

Conforme o secretário, os estudos em torno da

criação da fundação ainda precisam acontecer e não

existe nada ainda oficializado.

A formação d�sse novo ente jurídico, seg&ndo ele,
que permitirá 'também que sejam captados recursos

financeiros nas esferas estadual e federal do governo,
além das contribuições do setor privado, é a saída para

.

solucionar aqueles que são considerados os grandes
desafios do hospital, que é a quitação da dívida elevada

e a retomada dos investimentos em obras nas instalações
fundação hospitalar, sem o apoio dos empresários. e compra de novos equipamentos.

cipais até conseguir a ver
ba. Serão pavimentados
dez quilômetros e a inten

ção é iniciar o serviço no

segundo semestre.

Leu disse que, nos pri
meiros dois anos de man

dato, o atual governo este

ve muito empenhado e te

ve que fazer investimentos

elevados na reforma de

equipamentos, máquinas
rodoviárias, caminhões e

outros veículos pertencen
tes à frotamunicipal, e que,
a partir de agora, o Exe

cutivo terá mais fôlego
para executar as obras e

concretizar as realizações

das metas é continuar o

investimento na melhoria
das estradas, seja execu

tando pavimentações em

vias urbanas ou fazendo a

conservação de estrada
em todo o Município (a
malha viária tem 80 qui
lômetros), visando princi
palmente facilitar aos agri
cultores o escoamento da

produção. Em 90 dias, se- _

gundo informou, seri

iniciada a pavimentação da
Rua Patrimônio, que con

duz ao bairro do mesmo

nome. Será asfaltado trecho

com 2,3 quilômetros, com

recursos de financiamento

que está sendo buscado no

Badesc (Agência Catarinense
de Fomento S.A.).

No setor da saúde, está

prevista a ampliação da

Unidade Sanitária, que des

de o ano acumula os servi

ços do PA (pronto Atendi

mento), desde que o Hos

pital Sagrado Coração de •
Jesus foi desativado. O

objetivo é instalar pelo me

nos seis leitos no local, am

pliando as condições para
prestar atendimentos

emergenciais e, inclusive,
para partos normais.

cl

B

ti

s

J

Asfaltamento de estrada rural é iniciativa ousada
')
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POLÍCIA CORREIODOPOVO 11

PM diz qu� os cartões da I pOLíCIA: FUNCIONÁRIA FOI ENCAMINHADA PARA A DELEGACIA, ACUSADA DE EXCESSO DE EXAÇÃO,

empresa estão irregulares Juiz critica ,lO trabalho das
JARAGUA DO SUL� o

chefe de Trânsito do 14°

Batalhãoda PoliciaMilitar,
tenente Ricardo Alves da

Silva, explica que a Cartão

Jaraguá é responsável ape
nas pela cobrança dos ho

rários de estacionamento

em locais que haja placas
que delimitam a atuação.
"O trabalho deles é ga
rantir a fluidez do trânsito.

O problema é que a em

presa está cobrando multa

das pessoas que preenchem
errado C) cartão, sendo que
todos os cartões deste ano

estão irregulares, com data

do ano passado, ainda. As
'pessoas que pagaram mul

tas em 2003 poderão en

trar com recurso para ob

ter ressarcimento do di

nheiro"; enfatiza. O tenente

acrescenta que o trabalho
da empresa é importante
ara a rotatividade do

trânsito de Jaraguá do Sul,

mas considera que a

Cartão J araguá deveria

ser mais tolerante e me�
nos intransigente. "Os
entregadores são os que
mais sofrem com a ri

gorosidade da empresa.
Param um pouco para

descarregar e quando
retornam já encontram

uma multa. Acho que de

veria haver mais flexibili

dade, mesmo porque as

pessoas pagam por um

serviço, mas não têm

seguro algum. Se o carro

é furtado ou roubado,
ninguém é ressarcido",
diz.

A redação do Jornal
CORREIO DO POVO en-

trou com contato com a

Jari aunta Administrativa

de Recursos e Infrações),
mas os funcionários não

estão autorizados a dar en

trevista e o responsável pe
lo órgão está de férias. (FR)

LOTERIAS

Megasena
concurso: 429

17-26-32-36-43-55

Quina
concurso: 1095

09 - 18 - 21 - 32 - 52

monitoras da. Cartão Jaraguá

R: Barão do Rio Branco, 296 - Sala 1 -

Centro - Jar��","ua;;,;,.'�do,;;",.,;;;,S;;;;.;ul,==� _

'/

t Cesar Junkes

lei permite 10 minutos de tolerância em /áreas de emergência (zona vermelha)

ultrapassado o período es

tabelecido pela lei; quem
deveria me multar e guin
char é a Polícia Militar. Eu

realmente me senti assalta
do em plena luz do dia -

, considera o juiz, indigna-

do co� a situação.
Figueira dos Santos

questiona o número de

pessoas que já enfrentou

problemas desse gênero e,

por falta de esclarecimento
ou por não querer se inco-

Lotomania Loteria Federal
concurso: 282 concurso 03701

01 - 11 - 15 - 17- 1 ° - Prêmio: 41.720
18-20-21-31- 2° - Prêmio: 25.609
36 - 44 - 55 - 56 -

3° - Prêmio: ] 0.590
59 - 60 - 61 - 66 -

4° - Prêmio: 61.344
69 - 77 - 87 - 98 5° - Prêmio: 11.259

]ARAGuA DO SUL -

Mais uma monitora da

Cartão Jara:guá -r--r- empr�sa
que explora a cobrança do

estacionamento rotativo

nas. ruas do Município _::

foi autuada pela Polícia

Militar e encaminhada à

Delégacia de Policia.
O fato aconteceu na

manhã de terça-feira, por
volta das 9h30, quando
Sandra. Cirino dos Santos

notificou o juiz de Direito
da Vara Criminal de Jara
guá do Sul, Hélio David

Vieira Figueira dos Santos,
por ter estacionado o carro

na área vermelha, em fren
te a uma farmácia, na Rua

Marechal Deodoro da

Fonseca, e ter excedido o

tempo permitido. Esta foi
.

a terceira vez que o juiz se

indispôs com a Cartão

Jaraguá.
- Eu desci do' carro e,

antes de entrar na farmácia,
olhei no relógio para con

trolar o tempo que levaria

para pegar uma receita mé
dica. Quando saí, cerca de
8 minutos após, a monito
ra já estava me multando.
Fui conversar com ela, mas
essas funcionárias são
muito intransigentes. É um

controle arbitrário porque
ela já estava com a multa

pronta, COl1í)_ o horário em

branco. Eu estava no esta

cionamento de uma far

mácia, considerada área de

emergência. Se eu tivesse Cartão considerado irregular pela PM, com data de 2002

modar, preferiu não se

manifestar. "Trata-se de

uma prática arbitrátia, onde
a comunidade torna-se víc

tima da voracidade da Car

tãoJaraguá, que é uma má

quina de fazermultas e arre

cadar dinheiro", critica, en
fatizando que no contrato

da empresa com a Prefei
tura consta que 99% do va

lor adquirido com as mul

tas é revertido para a Car- '

tãoJaraguá e apenas 1% pa
ra o poder público. "Estão
zombando da boa-fé dos

usuários qu� pagam IPVA,
imposto que os permite
circular com 6 veículo e,

conseqüentemente, estacio- .

ná-lo, Esse assunto deve ser

discutido em ações popu
lares, Câmara de Vereado

res, porque assim não tem

condições de continuar", '

ressalta. (FABIANE RIBAS)

Gerente da empresa garante que a monitorá �� certo
A gerente da Cartão Jaraguá, Miriam

Bernadete Kupas, garante que a lei determina

que, na área vermelha o veículo pode estar

estacionado com um cartão de meia hora,
além de contar com 10minutos de tolerância.

"Quando uma pessoa pára um carro na área
de emergência, a monitora toma nota do
horário e do veículo, após 10 minutos, se o
carro continua no local e não há o cartão, é
então notificado (paga valor de R$ 6,00 e

recebe cinco cartões). Foi exatamente isso que
aconteceu no caso de terça-feira. O usuário

ultrapassou o tempo estipulado, ficou
indignado por estar sendo notificado, retirou
com força a prancheta da Sandra e pediu

que a PM a encaminhasse à delegacia Foi
muita humilhação pra nossa funcionária, que
só estava cumprindo com as obrigações. O
que não podemos é ficar fazendo pericia

.

mento das pessoas que estacionam carros,
notificar ou não, levando em consideração
o cargo que ocupam na soCiedade. Isso
estaria errado", alega .

. Com relação aos cartões com datas do
ano passado,Miriam diz que estão aceitando

porque têm muitas pessoas que ainda
utilizam omaterial do ano passado, inclusive
de 2001, e a empresa está considerando.

-"Então, todas as notificaçõ\es estão

valendo", enfatiza. (FR)
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I ENSEADA: ALUNOS DA ACADEMIA IMPULSO PARTICIPARAM DA TRAVESSIA RUMO AOS 500 ANOS '

Travessias motivam nadadores
a superar os próprios limites

]ARAGUÁ DO SUL - Os

nadadores da Academia

Impulso participaram da

'quarta etapa elo Circuito

Mercosul de Travessias,
denominada Travessia

Rumo aos 500 Anos; rea
lizada na 1?raia de E�seada,
no fim de semana passado.
O evento consistiu em

percorrer aproximada
mente, 1,2 mil metros e

envolveu adeptos desta

prática esportiva vindos de
diversas cidades do Sul do

País. A coordenadora de

Natação da academia jara
guaense,Marlise Klemann,
diz que a�esar de ser uma

prova competitiva, �m dos

principais motivos de inte

grar os alunos nesta ativi

dade é motivá-los ao es-

, porte, à vida ativa, mais

saudável, em contato com
'

a natureza e com pessoas
diferentes.

Dentre os 37 nadado

res da Impulso que integra
ram o grupo na travessia

de Enseada, alguns nunca

haviam participado de ati

vidade desse gênero. "A su

peração dos limites serve

de motivação para dar

continuidade ao esporte e

a novos desafios. Nadar

numa piscina, onde as

pessoas encontram a bor

da a hora que querem, é

�'
Lunelli
�

r s an

Art",p�� _" ...�
-''''.fO.mu;v",",VV'''

>

Silva e Della Giustina motivam-se nas travessias. No detalhe, chegada dos dois, em Enseada
Cesar Junkes

muito diferente de nadar

em alto-mar, onde não dá

pé. É uma maneira de ven

cer seus próprios medos e

ver que é capaz de chegar
mais longe do que ima

gina", destaca Marlise.
Pela primeira v�z em

uma travessia, o engenheiro
Mauro Della Giustina, 43

anos, diz que nada há

aproximadamente seis me

ses, com intuito de cuidar

da saúde, mas depois que

participou da travessia do

fim de semana, percebeu
que .o evento superou as

expectativas e o motivo de

estar desenvolvendo esta

.atividade física. "À medida

em que eu fui aprimoran
do a técnica, fui me moti-

vando mais e querend<;>
novos mecanismos de

motivação. Antes de entrar

no mar, pensei que estives
se desafiando a natureza,

mas depois percebi que es

tava é me superando, me
autoconhécendo", avalia
Della Giustina, que foi

acompanhado individual

mente com um professor
da academia, como forma

de segurança. "Nunca mais
vou parar de nadar e vou

procurar eventualmente

estar atuando nessas tra

vessias", garante.
Cunhado de Della

Giustina e responsável pelo
incentivo em toda a famí

lia, o empresário José Luiz
da Silva, 40 anos, pratica

natação há quase 2 anos e

já participou de mais de 15

travessias. ''Antes eu era'�s
tressado, ansioso, nervoso

e, com a prática esportiva,
aprendi a relaxar. As traves
sias funcionam como mo

tivação pra mim, além de

oportunizar contato com

praias diferentes, lugares
bonitos, faço novos ami

gos. É realmente excelente,
recomendo para todos",
diz.

A quinta etapa está

marcada para o dia 16 de

fevereiro.

Será 'a Travessia do

Papagaio, com percurso
de 1,2 mil l1?-etros de

distância.

(FABIANE RIBAS)

Ajab revela perfil dos torcedores de basquetebol
]ARAGUÁ DO SUL - No 25% estão cursando o 2° pelo marketing da Ajab, - e o alto número de tor-

ano passado, a Ajab (Asso- ou o 3° Grau, 27% con- Henrique Porto, as entrevis- cedores com remuneração
ciação Jaraguaense de Bas- tam com renda mensal até tas ainda apontaram outros entre R$ 1 mil e R$ 2 mil

quetebol) realizou 500 en- R$ 600,00, 48% residem dados interessantes, como (34%).
trevistas com seus torcedo- no centro de Jaraguá do a grande quantidade de Porto destaca que a

res, visando traçar o perfil Sul, 42% não praticam mulheres torcedoras intenção da associação é

dos mesmos. basquete regularmente, (46%); o bom público en- realizar um acompanha-
Depois de tabulados os 44% vão aos jogos para tre 20 e 29 anos (25%), a menta constante-da evolu-

dados, constatou-se que ver enterradas e 83% têm quantidade de torcedores ção deste perfil, tanto para
54% de seus torcedores interesse na compra de com alto grau de instrução direcionar ,ações de mar-

são do sexo masculino, produtos oficiais da entida- - 3° Grau Completo, keting quanto para sugerir
I

Pós-Graduados, Mestra-87% são solteiros, 62% de esportiva. ações aos patrocinadores e

têm entre 13 e 19 anos, Segundo o responsável dos e Doutorados (18%) parceiros da Ajab.

O Joinville anunciou na terça-feira a contratação do

atacante Didi, ex-Corinthians e ltuano. O jogador, que
estava no futebol alemão, será o último reforço da

equipe dirigida pelo técnico L�z Carlos Martins.

O time se prepara para disputar o Campeonato
Catarinense, com estréia marcada para (\) dia 22 deste

mês.

AvAí APRESENTA REFORÇO
A diretoria do Avaí apresentou, na manhã de terça-

-,

feira, o meia Reinaldo de Souza, 22 anos, que iniciou
carreira no Botafogo e que nosdois últimos anos esteve

no Palmeiras, clube que de�endeu oficialmente uma

vez, em jogo do Torneio Rio-São Paulo, entrando no

decorrer da partida contra o Americano.

O atleta já foi integrado ao grupo de ,jogadores que
está fazendo um minipré-temporada em Nova Trento,
"Não vou ter dificuldades para adaptação, estava
participando dos treinos no Palmeiras e estou bem

fisicamente", disse o novo reforço.

JEC CONTRATA EX-CORINTIANO

FIGUEIRA' DESISTE DE CONTRATAÇÃO
O Figueirense anunciou na última segunda-feira que
desistiu de contratar o atacante Jean Carlos, que

pertence ao São Caetano. Jogador veloz, com

passagem pelo futebol português, Jean Carlos era o

atacante com qual o clube negociava em sigilo há cerca

de uma semana. De acordo com o gerente de futebol,
Dorival Júnior, a negociação estava bem adiantada,
mas foi prejudicada por impasse entre o jogador e

seu clube de origem. Dorival Júnior afirmou que o

Figueira não tem pressa em contratar e pode anunciar

novo reforço somente quando o Campeonato
Catarinense, que começa no dia 22, já estiver em

andamento.
í

"Não há essa pressa toda. Até porque as negociações
no momento estão muito difíceis. Há muita procura

( e pouca oferta, o que valoriza muito o jogador,
Quando começarem os campeonatos os preços
devem diminuir", contou o gerente de futebol.
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