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Cartão Jaraguá corre o risco de ser desativado caso juiz aceite a ação civil pública movida contra a empresa.
A ação foi protocolada no dia 17 deste mês, pelos promotores Aristeu Xenofontes Lenzi e Leda Hermann

Promotores querem suspensão
do serviço da Cartão Jaraguá
o serviço prestado pela empresa CartãoJaraguá,

concessionária do serviço público de estaciona

mento rotativo, pode ser suspensa caso o juiz titular
da 2a Vara Cível, Luiz Antônio Fornerolli, acate o

pedido da liminar pleiteada pelos promotores, que
pedem a imediata suspensão dos serviços até que
a empresa proceda' as ;;ecessárias regularizações.

PÁGINA 8

Remédios não serão controlados
A Camed autorizou a dispensa de 260 remédios do

congelamento de preços. Os valores deixarão de ser tabe

lados previamente, mas serão monitorados pelo governo.
Amedida atinge 8% dos fármacos, sem prescriçãomédica,
e menos de 2% do total de produtos comecializados.

PÁGINA 5

o aposentado Mário Schuma
cher, 57 anos, proprietário de um

sítio localizado na Tifa do Funil

Grande, em Três Rios do Norte,
encontrou em seu sítio uma ba
naneira com três cachos, um

caso considerado raro. Página 8

Time da Malwee

é campeã na

-

Copa de Bicicross
PÁGINA 11

Equipe de Tiro de

JS quebra recorde

de Pomerode
PÁGINA 12

Cotação de ontem

J;oMEGA-\�� tn.ii,a#�
.

A!-IO W 371-8973
,

Carlos Eggert. 433 - Vila lalau

Jéssica Aparecida Flores tem 6 anos, mas com tamanho
e peso de 1 ano. Ela precisa de ajuda para tratamento -

Criança precisa de tratamento
Os pais de Jéssica Aparecida Flores não sabem mais

a quem recorrer na busca de ajuda para o tratamento

da filha, que é deficiente física e necessita urgentemente
de fisioterapia. Alcione e JairoJosé Flores querem ajuda
financeira para o tratamento da menina, que sofre de
uma doença rara contraída ainda durante a gestação.

PÁGINA 6

Compra venda

COMERCIAL 3.5850 3.5900

PARALELO 3.55003.6200

TURISMO 3.45003.6100

Qualidade
com

Menor Preço!
CONFIRA
376-0679

Rua Exp. Gumercindo do Silvo, 161 - Centro (00 lado do Hotelltojora) - Joroguó do Sul
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A importância do trabaJhador intelectual

Muito prazer... Carnaval
MARLON MATTEDI _ Psicólogo;pós-graduando em Terapia Sexual

Mais um momento de euforia se aproxima. Nós, que somos filhos do

país do futebol, do país de belezas naturais, entre outras beldades, também
somos filhos do Carnaval.
Um Carnaval que perdura o ano inteiro, com corpos exuberantes e peles
bronzeadas. Desfiles e provocações com uma exaltação sexual que, na

grande maioria das vezes, não nos damos conta, mas que somente nesta

época, em um período determinado, nos libertamos sem medo nem culpa.
Por pressões externas, vindas de uma sociedade que nos litnita com

parâmetros de normal e anormal, durante o ano inteiro procuramos nos,
manter dentro de uma norma. Mas chega o Carnaval... i'Ah ... o Carnaval ...

agora eu posso ser mais eu, soltar os meus desejos e liberar a repressão.
Agora é normal expressar as minhas alegrias e tristezas, sonhos e decepções,
�sar minhas 'fantasias' que falam de mim."
E no Carnaval que nos libertamos de inúmeras regras. Mostrar os seios, as
nádegas, entre outras partes, não é visto com os mesmos olhos. Mostrar
o que tinha sido escondido durante bom tempo passa a ser o normal.
Momentos onde a orgia toma conta e o desejo pelo sexo passa a ser o foco,
quando tomados pela festa nacional, a coloração da pele muda, os

batimentos cardíacos se aceleram, dançamos, transpiramos e festejamos.
Ficamos mais propensos ao sexo, e este "cheiro de sexo" paira no ar.

Batidas firmes de tambores; batuques que aquecem uma bateria e seus

seguidores, onde para abrir a avenida avistamos, em forma de mulher, a
própria sensualidade.
Como não entrar neste ritmo se os convites aparecem por todos os lados?
Nada nos impede de curtir o Carnaval e os prazeres que ele proporciona,
mas para que possamos festejar inúmeros destes, saboreando as emoções
que ele oferece é preciso prevenir. Camisinha é a nossa aliada,
9 Carnaval é afrodisíaco, ele nos convida, nos convoca e nos deixaparticipar,
E uma grande festa que, tomados os devidos cuidados, torna-se um dos
maiores prazeres deste país tropical chamado Brasil.

MERY LArSE DEMARCHI WARMLING _ Bacharel emAdministraçãopela Unerj;
pós-graduanda em GesfãoAvançada de Recursos HumanospelaFurb/INPG;gerente
da Unidade do Sesc emJaraguá do Sul (mery/aise@hotmaiLcom)
Peter Drucker já indicava em 1983 a importância do trâbalhador intelectual.
A partir de 1994, através de demais autores, como Thomas Stewart, a

abordagem da Gestão do Conhecimento vem ganhando força no mercado
e no meio acadêmico.
A internacionalização das empresas, a nova ordem econômica, a mudança
de valores sociais nas organizações têm contribuído para aumentar

significativámente o papel desempenhado pelo fator humano nas

organizações.
Não é novidade dizer que o talento das pessoas que trabalham na

Qrganização é a vantagem competitiva definitiva. Por muitas vias se chega
novamente ao fator humano nas organizações -.O conhecimento coletivo

,

._ sobre o negócio, a concorrência, os clientes, a tecnologia e assim por
.

diante _ está se tornando a última fronteira da excelência empresarial.
Sempre que se fala sobre capital intelectual, inteligência competitiva, gestão
de conhecimento, acaba-se discutindo o papel dos recursos humanos _
cada vez mais seres humanos do que apenas "recursos" humanos _ nas

organizações.
No Brasil, como em todo o mundo, a atividade realizada pela área de
Recursos Humanos vem se transformando a cada dia. Atualmente, seu
principal desafio .é acompanhar a evolução na forma como se administram
'as empresas, -em uma economia globalizada num mundo ligado pela
tecnologia da comunicação. Sendo assim, o foco da área de RH amplia-se.
Além de continuar respondendo por questões de ordem operacional, passa
também a ser responsável direto por ajudar a empresa a atrair, reter e

desenvolver pessoas que compõem o seu negócio. .

Cada vez mais as empresas começam a se preocupar com a diferença entre
o seu valor real de seu valor contábil. Percebe-se esta tendência, ao analisar
exemplos recentes de mercado, buscando entender como está a relação real
da empresa, corri sua capacidade de gerar riqueza e o patrimônio líquido
que está contabilizado no seu balanço patrimonial.
Os recursos humanos são fator crítico de sucesso para as organizações. Só
as organizações que saibam aprender mais e mais depressa, que utilizem
bem a experiência acumulada e que façam uma gestão eficaz das
competências das pessoas, sedo capazes, no futuro, de atingir os seus

objetivos estratégicos.
Estimular os colaboradores, a participação e a inovação, promover a

aprendizagem permanente, dar feedback dos desempenhos e apoiar a

melhoria contínua são alguns dos desafios que se colocam às chefias. O
importante, além das competências básicas que cada dirigente detém, é
desenvolver um novo conjunto de competências estratégicas que lhes
permita tornarem-se verdadeiros agentes de mudança e dinamizadores de
uma nova geração de recursos humanos, mais motivada e mais eficaz.

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

Segundo dados do IBGE

(Instituto Brasileiro de Geo

grafia e Estatística), Santa Ca

tarina teve o maior crescimento
no nivel de emprego industrial

dei País em 2002. Enquanto a

média nacional caiu 0,9%, o

índice no Estado foi positivo, em
4,22%. Este indicador oferta
linha independente de desenvol
vimento industrial. Se exami

nássemos a realidade brasileira,
estes índices abafam um grande
problema amplamente divul

gado na imprensa nacional: a

perseguição empresarial e a

discriminação de trabalhadores.
Acontece que, determinada

fração do empresariado, con
forme denúncia do Ministério
Público do Trabalho, tem feito
uso da denominada "lista negra"
para inviabilizar a contratação de

empregados que ingressaram
com ação judicial para postular
direitos trabalhistas contra amigos
empregadores. Com isso, a

probabilidade de emprego fica

condicionada à inexistência de

ações trabalhistas movidas por
candidatos. É um fato la

mentável e não é preciso dizer

que a garantia constitucional do
livre exercício de qualquer
trabalho, oficio ou profissão, está
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É mais do que uma

questão de cidadania,
é um motivo de

sobrevivência, num
mercado cada vez

mais com-petitivo e

explorador.

o direito à vida, excluindo um

cidadão da sua própria so

ciedade. Desde que o homem

passou a Viver em grupo, o

trabalho é, talvez, o componente
mais importante nas relações
entre as classes, elemento que
distingue a posição social,
econômica e política dos sem

membros.

De fato, este tipo de crime

demonstra fortes indícios de que
a empresa, provavelmente, não
cumpre a legislação protetora do
trabalhador, devendo sofrer

fiscalização em todas as demais

áreas de atuação governamental,
tais como as de segurança e

medicina do trabalho, fiscal,
previdência, etc. '

O fato é que toda a SOCIe

dade precisa se mobilizar contra

esse crime, denunciando aos

órgãos competentes,Ministério
Público eMinistério do Trabalho

as empresas que atuam de forma

irregular, possibilitando, assim,
que o poder Judiciário, após
provocação, possa aplicar as

sanções penais e civis previstas
em lei. É mais do que uma

questão de cidadania, é um

motivo de sobrevivência, num
mercado cada vez mais com

petitivo e explorador.
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sendo desrespeitada.
As empresas vêm-se utili

zando dos mais variados meios

fraudulentos para praticar este
tipo de conduta discriminatória,
evidentemente criminosa. Ini

cialmente, as informações eram
obtidas a partir de sites de pes
quisas dos Tribunais na Internet,
com consulta formulada atra

vés do nome da parte. Depois,
veio o pedido aos candidatos de

certidões negativas nos dis

tribuidores trabalhistas ou as

cópias dos nomes nas pautas de
audiências das Varas do Trabalho.

A atitude é abominável.

Atinge direitos assegurados, que
vão desde a Declaração Uni

versal até a Constituição Federal

e leis infraconstitucionais.Atinge
o princípio democrático de

buscar no Poder Judiciário
direitos preteridos. Mas, so
bretudo, atinge ou pode atingir

REDAÇÃO E DPTO. COMERCIAL: Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, 246, Centro - CEP 89251-200 -

Caixa Postal19 - CEP: 89251-970 - Jaraquá do Sul- SC.

Tel. 371-1919 - Fax: 276-3258.

E-mails:comercial@jornalcorreiodopovo.com.br
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

TELEASSINATURAS: 372-0533 - 275-2853 - 275-0105

-370-6650.

IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP LTDA.: Rua Walter

Marquardt, 1.180 - CEP - 89259-700 - Cx. 19 - CEP

89251-970 -Jaraguádo Sul- SC - graficacp@terra.com.br
Tel. 370-7919 - 370-7944 Fax: 370-9389

Perseguição ilegal

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

TERÇA-FE!IRA, 25 de fevereiro de 2003 POLÍTICA CORREIODOPOVO3

AN
-

o diretório do PT de Guaramirim, em reunião

realizada no sábado à tarde, com a presença do

deputado estadual Dionei da Silva, escolheu dois

representantes para integrar a comissão que vai

analisar as vagas federais existentes na região.
Foram escolhidos o líder comunitário e presidente
do diretório do PT do Município, Caubi dos
Santos Pinheiro, e do vereador Evaldo João
Junckes. O diretório do PT de Jaraguá do Sul
também elegeu o seu atual presidente, professor
e sindicalista Luiz César Schôrrier, como
representante na avaliação dos cargos federais

disponíveis para a região.

f

PSDB
o prefeito de ]araguá do

Sul, Irineu Pasold, par
ticipa nesta quinta-feira,
em Florianópolis, às 19

horas, de uma reunião
com outros prefeitos e

vices que integram a le

genda do PSDB, que tem
como presidente estadual
o ex-deputado federal

Vicente Caropreso. De
acordo com Pasold, de
vem participar do encon
tro os 18 prefeitos do

PSDB de Santa Catarina'
e 29 vice-prefeitos. To
dos vão discutir as estra

tégias que serão adota

das pelo partido para as

eleições municipais do

ano que vem e qua-l o
posicionamento do par
tido em relação ao go
verno do Estado de Santa
Catarina.

ENTRE ASPAS

FÓRUM
Acatando proposta apre
sentada pelos deputados
Francisco de Assis (PT),
Narciso Parizotto (PTB),
]oares Ponticelli (PPB) e

]orginho Mello (PSDB),
o plenário aprovou, na

semana passada, que seja
constituído o Fórum

Permanente para acom

panhar todas as questões
que envolvam a priva
tização do Bese, com a

participação de um re

presentante de cada par
tido e envolvimento de
vários segmentos da so

ciedade. A não priva
tização do Besc tem sido
considerado o grande
desafio do atual governo
federal, que, ano passado,
havia sinalizado que po
deria tentar evitar a pri
vatização.

"Não VOU brigar com ninguém por causa
disso." (A afirmação é do prefeito Irineu Pasold
- PSDB -, ao referir-se da possibilidade de

interrupção do serviço prestado pela empresa
Cartão Jaraguá)

ERRAMOS
Existem 3,6 milcontribuintes do IPTU em Schroeder,
e não 3,6, como divulgamos na última edição.

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

I ANÁLISE: PREFEITO DE JARAGUA DO SUL DIZ QUE AINDA É CEDO PARA AVALIAR O GOVERNO

Irineu Pasold reafirma a sua

Konell foi até a Pre

feitura para tentar so

lucionar seus proble
mas relativos ao IPTU

(Imposto Predial e

Territorial Urbano),
desde o ano de 1993.

''Já providenciamos um
novo recadastramento·
das propriedades e

obras do ex-deputado
e acredito que tudo

deve se encaminhar

para um desfecho sa

tisfatório", comenta o

prefeito.
Na avaliação de

Pasold, o fato do go
vernador pertencer ao
PMDB pode, inclusi
ve, facilitar a instala

ção do CRDR (Centro
de Reciclagem e Des

tinação de Resíduos),
embora salienta que
a aproximação do

PMDB com o PSDB

ainda está longe de

acontecer em Jara
guá do Sul. ''A apro
ximação com o PMDB

vai depender da Exe

cutiva do meu par
tido", justifica. (MARIA
HELENA DE MORAES)

Cesar Junkes/CP

Prefeito Pasold diz Que acredita no governo de LHS

vernador é inimigo do
PSDB. Mas essa di

ferença" acredi ta

Pasold, poderá ser

minimizada com uma

aproximação com o

PMDB da Região
do Itapocu, especial
mente com o diretório
de Jaraguá do Sul.

Semana passada, o

ex-deputado estadual

Ivo Konell, do PMDB

e um dos adversários

mais ferrenhos da ad

ministração de Pasold,
esteve na Prefeitura,
onde se reuniu com o

prefeito.
- Ele veio até aqui

para resolver pro
blemas particulares
-, informou Pasold.

Segundo o prefeito,

coerência em relação a Konell

Luiz César Schôrner é o novo presidente do PT
]ARAGUÁ DO SUL - Lino Becker. sado como presidente região.

O novo presidente do A eleição do novo interino, depois que o O escolhido para
diretório municipal do presidente do diretório então presidente, Ro- integrar a comissão foi

PT é o professor e sin- do PT de Jaraguá do gério Müller, abriu mão Luiz César Schôrner,

dicalista Luiz César Sul aconteceu no sá- de seu cargo. O novo presidente
Schôrner, integrante do bado, a partir das 14 Depois da eleição, salienta que vai traba-

Sindicato dos Servi- horas, na sede do Sin- que ocorreu de forma lhar pensando sempre
dores Públicos Muni- dicato dos Trabalha- bastante tranqüila, fo- na unidade do partido
cipais de Jaraguá do Sul dores da Indústria do ram preenchidas as va- e na busca de estraté-

e Região. Vestuário, no centro da gas do Conselho Fiscal gias para as eleições
Ele obteve 23 votos cidade. e escolhido o represen- municipais do ano que

contra os quatro do Schôrner vai subs-
. \

tante que vai integrar a' vem. "O PT está unido

concorrente ao cargo, tituir o líder comuni- comissão encarregada em torno dos mesmos

também sindicalista do tário Mário Pappcn, de avaliar os cargos fe- interesses", afirma o

setor têxtil, Ambrósio que assumiu ano pas- derais disponíveis na novo presidente.(MHM)

]ARAGUÁ DO SUL -

O prefeito de Jara
guá do Sul, Irineu

Pasold (PSDB), sali

entou, durante entre

vista coletiva sema

nal realizada ontem, na

Prefeitura, que con

sidera cedo para ava

liar ou analisar os re

sultados do governo
do Estado, coman

dado pelo peemede
bista Luiz Henrique
da Silveira.

De acordo com o

prefeito, dois meses é

muito pouc,o para
alguém ter condições
de saber ou não se as

coisas estão indo bem.

"Eu acredito no go
verno do .Luiz Hen

rique e não tenho a

menor dúvida de que
ele não vai deixar

de atender os mu

nicípios comandados

por prefeitos de outros

partidos que não o

PMDB", reforça o

prefeito.
Jaraguá do Sul é

uma das cidades em

que o partido do go-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ILANÇAMENTO: PLANO CORPORATIVO PARA EMPRESAS GARANTE MUITO MAIS ECONOMIA

Marangoni Telecomunicações
lança plano empresarial em JS

JARAGUÁ DO SUL -

Uma grande empresa prio
riza uma comunicação que
a torne ágil, dinâmica e rá

pida nas respostas que o

mercado exige. É por isso

que a Global Telecom

Empresas, através da Ma

rangoni Telecomunica
ções deJaraguá do Sul, lan
ça o plano corporativo pa-

. dira empresas, garantln 0,
sem burocracia, o acesso às

mais avançadas tecnolo

gias. Prova disso é a tecno

logia WAP, que permite a

transmissão de dados via

celular, com toda a segu
rança que a empresa neces
sita.

De acordo com a con

sultora Ana Paula Maran

gani, a Global cede os

aparelhos em forma de
comodato (empréstimo) e

o cliente paga somente a

mensalidade. "Para a pes
soa física, a tarifa média de

R$ 0,48 por minuto, inde
pendente de operadora. Já
neste plano as ligações vão
custar R$ 0,39 e, dentro da

Fotos: Cesar Junkes/CP
A consultora Ana Paula explica as vantagens do plano

própria empresa, é de R$
0,24", enfatiza.

Ela explica que quem
optar por este plano, além
de ter a maior variedade de

celulares, também contará
com um atendimento

personalizado através de
um canal direto, bem
como planos com acesso

gratuito à caixa postal. As
ligações recebidas nos

Estados de São Paulo,
Paraná e Santa Catarina não

serão descontadas.
Outra novidade no

mercado das comunica

ções, segundo a consultora,
é o aluguel de celulares a

partir de R$ 7,99, com
contrato de aluguel por 12
meses, oferecendo mais

comodidade, pois o valor
do aluguel é cobrado junto
com a conta' telefônica.
"Sua empresa amplia a ba
se de celulares e mantém

sua equipe em contato

constante dentro e fora do
escritório com os celulares
mais modernos do merca

do", enfatiza ..

ECONOMIA - O tem

po que sua empresa utiliza
com comunicação é mais
lucrativo se for utilizado o

Plano Zero, completa a

consultora da Marangoni
Telecomunicações, para
que cada minuto nos celu
lares dos funcionários
tenha um custo muito
menor. Pagando uma

mensalidade de R$ 65,00,
cada celular tem 2 mil
minutos para utilizar em

ligações para outros

celulares da empresa que
usam este plano.As ligações
custam apenas R$ 0,03 o

minuto e não existe nú

mero mínimo de celulares

para aderir ao plano. "O
Plano Tempo Zero tem

outros benefícios para a

sua empresa, como iden

tificador de chamadas,
conferência e transferências
de chamadas." (JULIANA
ERTHAL)

Prefeitura sede terreno para implantar incubadora
JARAGUÁ DO SUL - A

Prefeitura de Jaraguá do
Sul vai ceder 10 mil m- de
sua área industrial, de 270
mil .m2" localizada na

Estrada Nova, para a'

implantação de uma

incubadora, iniciativa onde
o Município é parceiro da

Apevi (Associação das
Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu),
Acijs (Associação Comer
cial e Industrial de Jaraguá
do Sul), Senai (Serviço
Nacional de Aprendi
zagem Industrial), Unerj
(Centro Universitário de

Jaráguá do Sul) e Sebrae

(Serviço de Apoio às Mi
cro e Pequenas Empresas).

De acordo com o pre
sidente da Apevi, Valéria
Junckes, a incubadora será
instalada em uma área con
struída de 3 mil m", com
capacidade para 12 empre-

Incubadora terá capacidade para abrigar 12 empresas

sas. ''A Prefeitura dará, por
10 anos, cessão de uso do

imóvel, onde empresas de
base tecnológica; de servi

ços e produtos, permane
cerão no máximo três

anos, até que tenham con

dições de adquirir merca
do", comentou. Segundo

ele, algumas empresas pas
sarão, antes, pela pré-incu
bação, junto a Unerj, que
estrutura um espaço para
esta finalidade.

Para a incubadora já
existem três projetos pre
tendentes. "O custo da im

plantação é de R$ 1,5 mi-

(

lhão e já existe convênio
com a Funcitec (Fundação
de Ciência e Tecnologia de
Santa Catarina), para o re

passe de R$ 300 mil, como
a apoio à iniciativa", ressal
ta Junckes, acrescentando
que a incubadora de em

presas tem como uma de
suas finalidades proporcio
nar um ambiente que esti
mula e protege a criação e

desenvolvimento de micro
e pequenas empresas na re

gião.
O secretário de Produ

ção, Dieter Janssen, infor
mou que estão sendo man
tidos contatos com a Celesc

(Centrais Elétricas de Santa
Catarina) para a definição
do projeto elétrico e exe

cução da obra junto à área
industrial. "Dez áreas, ini
cialmente, estão destinadas,
e 22 empresas estão cadas
tradas." (JE)

INFORME CP
MARISOL
A Marisol foi escolhida pela 14" vez, pelos lojistas
brasileiros, para receber o Prêmio Mérito Lojista, da
CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas), na categoria Moda, segmento confecção
infantil. Através do voto de 45 mil associados das
Câmaras de Dirigentes Lojistas doPaís, são escolhidos
os melhores fornecedores em diversas categorias. No
formulário de avaliação, o lojista indica o melhor
fornecedor de cada segmento selecionado que, pelo
conjunto de ações - qualidade, preço, serviço,
atendimento, assistência técnica, promoção,
propaganda e venda - merece receber a indicação ,
para o Prêmio Mérito Lojista do ano.

FEIRA
O Núcleo da Construção Civil da Acijs (Associação'
Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul), com o apoio
do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), está promovendo Missão Técnica para
visitar a Feicon 2003 - 11" Feira Internacional da
Indústria da Construção e Feicon Mármores e

Granitos - 1" Feira Internacional de Mármores e

Granitos, que acontece de 8 a 12 de abril, no
Anhembi, em São Paulo. O investimento é de R$
170,00 para associados das ACIs e R$ 200,00 para
não associados. Inscrições pelo telefone (47) 275-7000,
até o dia 5 de abril.

EMPRESÁRIOS �
A Apevi (Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu), juntamente com o curso de
Ciências Contábeis da Unerj (Centro Universitário de

Jaraguá do Sul), promove, do dia 20 de março a 13
de novembro, o curso de Aperfeiçoamento
Empresarial para Micro e Pequena Empresa. O

objetivo principal é preparar o empresário para o

sucesso. As aulas acontecerão quinzenalmente, nas
quintas-feiras, das 19 às 22h30, com no máximo 30

empresários. O investimento é de R$ 900,90, divididos
em 9 parcelas iguais de R$ 100,00. Para mais

informações o telefone é 275-7003.

UNERJ
A Unerj (Centro Universitário de Jaraguá do Sul) está
oferecendo excelente oportunidade de

aperfeiçoamento a executivos e a profissionais
graduados em administração, finanças, contabilidade
e engenharia. Trata-se de um curso 'de especialização
em Gestão Estratégica de Custos, com duração de
17 meses, a partir do dia 7 de março, com aulas

sempre às sextas-feiras, das 18h30 às 22 horas, e aos

sábados, das 8 horas às 12h30. O curso seráministrado

pelo professorJoséWilson Watzko. Mais informações
estão disponíveis para os interessados pelo telefone

(47) 371-0983.

Especialização: Hospital de Clínicas Estado do Rio de Janeiro
e Curso na Sociedade Brasileira de Oftalmologiado Rio de Janeiro

:-ane: (047) 275·1150
Av. Mal. Deodoro, 716· Sala 12· Ed. Maximunn Center
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Ácido Bórico, Água Boricada 3%,Água Oxigenada 10v, Água
Boricada,ÁguaD'Albour,ÁguaOxigenada,Azul deMetileno
1%,AAS,AAS Adulto,AAS Infantil, Acecilico,Acectil Henfer,
Acetamil, Acetilasa, Acetildor,Acetisal,Acetofen,ÁcidoAcetil
Salicílico, Advil, Advil Junior, Anacin, Anador, Analgesil,
Analgesin, Analgex, Anatyl, Apiron, As - Med, Aspicetil,
Aspirilen, Aspirina, Aspirina Buffered, Aspirina C, Aspirina
Efervescente, Aspirina Impact, Aspirina Mastigável,
Ambrizol, Biovital, Biovital Anti-stress, Biovital AS,
Bebedermis, Bromil Gripe, Bufferin, Benzomelpediatrico,
Broncovit, Cenalfan, Cenalfan Plus, Centrum, Centrum Silver,
Clusivol, Cobalplex, Cutisanol, Curativ, Cafenol, Cafiaspirina,
Caim. Dor, Calmador, Calpol, Cardio AAS Enterico,
Cebiopirin, Cibalena A, Cimegripe, Conmel, Contradol,
Coristina, Curador, Clor. Bromexina Mg, Cloridrato de

Ambroxol, Carbocisteina, Carbocisteina Mg, Cloridrato de

Ambroxol, Ciflogex, Dorical, Dalsy, Descon, Dipidor,
Dipigina, Dipirona, Dipirona Sódica, Dipirona Sodica Mg,
Dipironati, Diplapon, Doralex, Doralstop, Dorcol, Dorex,
Dorfen, Dorib, Doril,DorilAdulto, Doril C, Doril P,Dorilan,
Domai, Dorona, Efederm, Ecasil, Ecasil Cardio, Emsgrip,
Excedrin, Expectuss, Feminvit, Fortplex, Febralgin, Febrilon,
Fitoquímico, Fontol, Flucistein, Fluicis, Fluimucil, Gerovital
Glufcaps Stress, Hipoglós, Hipotermal, Iodo, Infantil,
Ikaflux, Iodetal, Iodetodepotassio, Larvitan, Líquido de,

Dakin,LFM - Dipirona 500mg/mi, LFM - Dipirona, Lisador,
Lorndor, L-Carbocisteina Mg, Malvatricin, Matersupre, ,

Melrosado, Minerovit, Mercurio Cromo, Mercuro Cromo,
Merthiolate, Magnopyrol, Maxidrin, Maxiliv, Melhorai,
Melhorai Adulto, Melhorai C, Melhorai Infantil, Mucolin,
Mucocistein, Mucofan, Mucofan Pediátrico, Mucoflux,
Mucolitic,Mucoliticxpeadult, Mucoliticxpeped, Neutrogerm,
Nonavit, Naldecon, Naldecon Bebê, Naldecon Dia,
Nevralgina, Nofebrin, Novalgex, Novalgina, Neossolvan,
Noveltoss, One a Day Teen's, One-a-Day Men's, Oligovit,
One a DayWomen's, One-a-Day 50, One-a-DayMaximum,
Ozonyl, Perfect Antioxidant, Poliplex Líquido, Procavit
Premium, Permanganato' de Potássio, Permanganato de
Potássio 3%, Permaton, Polvilho Antisséptico Granado

Sport, Povidine Tintura, Prep Care Degermante, Prep Care

Tópico, Proderrn, PVPI - Cinçodine, PVP-Iodine Tópico,
Pacemol, Paracemil, Paracetamol Mg, Parador, Paralgen,
Pyrimel, Quimotrin, Reviram, Anti-Ox, Revitam Anti-Stress,
RevitamJunior, Revitam Pré- Natal Fólico, Rariplex, Repovit,
Rectocetil, Stressan, Stresstabs 600 Zinco, Suplan Gest,
Supledin, Supradyn, Supradyn Pré-Natal, Supradyn -Vital 50
+, Syncro, Sabofen, Salicil, Salindor, Sanafen, SifaAs, Somalgin,
Spidufen Gotas, Teragran Júnior, Teragran-M, Triotonico,
Timeolate, Tintura de Iodo, Tintura de Iodo 2%, Tintura de
Iodo 6,5%, Tintura de Iodo Forte, Tintura de Iodo Fraca,
Termo Ped, Termol, Termonal, Termopirona, Terrnoprin,
Thrombo ASS, Tilekin, Toloxin.. Trifen, Trifen 750, Tyflen,
Tylenoltylenol AP, Tylenol, DC Tylenol, Gelcaps, Tylenol
Thermos, Tylephen, Toplexil, Transpulmin, Transpulmin,
Transpulminxaropeadulto, Uniplex, UnicapJúnior, Unicap
Iron, Unicap Pré-Natal F, Unicap Senior, Unicap T, Unigrip,
VitaminaA, C,EWith Selenium Seven Seas, ViterganMaster,
Vitergan Pré-Natal, Vytinal, Vidyn, Vitalyn, Vitaminer,
Vitaminer S, Vits, Vick, Xarope, Xarope Saúde, Zirvit Beta,
Zirvit E, Zirvit, Zirvit 600 S, Zirvit Multi.

Lista de remédios com

preços livres

Faleceu às 18:00 horas em 22/2 a Senhora Ida Danna com

idade de 92 anos, deixando enlutados filhos, filhas, genros, noras,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi.
realizado em 23/2 às 16:00 horas, saíndo o féretro da sua

residencia seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.
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Alcivandro Espezlm Reinoldo Murara Jr.
OAB/SC 12818 OAB/SC 12659

996.9693 9117-0267

Rua: João Butschardt, 71· Centro· Guaramirim • Fone/Fax: 373·1344
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I MEDICAMENTO: PREÇOS DE 260 REMÉDIOS SEM PRESCRiÇÃO NÃO SERÃO MAIS CONTROLADOS

Remédios serão reajustados em

até 8,63% para o próximo mês
]ARAGuA DO SUL - O

acordo firmado entre a

Camed (Câmara de Me

dicamentos) e a Febrafarma

(Federação Brasileira da

Indústria Farmacêutica) e

'a Equipe de Transição
Governamental estabele

ce que, em 1 de março, os

preços dos medicamentos

poderão sofrer ajuste de

até 8,63%. O percentual
pretende corrigir a des

valorização cambial oco
rrida no ano passado. Após
a atualização, os preços dos

remédios permanecerão
congelados até o dia 30 de

junho deste ano. De acordo
com o farmacêutico Adayr
de Souza, somente 260

remédios, sem prescrição e

com grande .oferta, não

serão controlados.

Segundo ele, a Camed,
formada pelos ministérios da

Saúde, Fazenda e Justiça,
autorizou a dispensa destes

produtos do congelamento de

preços.A liberação não significa
aumento. Os valores deixarão
de ser tabelados previamente,
mas serão monitorados pelo
governo. "Estão sendo libe
rados os medicamentos
vendidos sem a exigência de
receita médica que têm grande
oferta do mercado, com pe-lo

]ARAGuA DO SUL - Os

membros do Conselho
Deliberativo da Acijs (As
sociação Comercial e In
dustrial de ]araguá do Sul),
composto por 40 pessoas,
reelegeram o advogado
Paulo Luiz da Silva Mattos

presidente da Acijs em as

sembléia realizada ontem, às
18 horas, na reunião se-manal
conjunta Acijs/Ape-vi
(Associação de ApOlO àk
Micro e Pequenas Empre
sas do Vale do Itapocu), no
Cejas (Centro Empresarial de
]araguá do Sul), para o

período 2003/2004.
De acordo com Mattos,

a associação no plano interno
desenvolveu um projeto de

reestruturação administrativa

o setor farmacêutico irá aumentar o preço dos remédios?

Simone Assis, 19 anos,
operadora de máquinas
"Acredito que os preços
serão reduzidos com esta

liberação. Haverã mais
concorrência"

Celeste Domingo de Assis,
62 anos, agricultor
"Na minha opinião, haverã
ilegalidade se não for fis
calizado diariamente"

menos cinco produtos con

correntes. Os demais remédios

permanecem con-gelados",

Nadir de Souza Carvalho,
38 anos, atendente
"Acredito que o setor não
vai aproveitar esta deixa

para aumentar os preços"

Dorival Denora, 59 anos,
vendedor
"A competitividade do
mercado vai decidir se

haverá reajustes nestes

remédios"

enfatiza. Amedi-da atin�8%
dos fármacos, sem prescrição
médica, e menos de 2% do

Paulo Mattos é reeleito para mais um mandato

.

e implantou o Programa
Qualidade Total, finalizado o
ano passado.]á no plano ex
terno promoveu um projeto
de intensificação pará lOS

associados, bem como

.�--------------------------------------------------------�---------------------------------

Paulo Mattos foi reeleito presidente da Acijs

incentivou na reintegração
dos núcleos, o que culminou
na criação de um conselho
dos núcleos setoriais.

Outra atividade, que está

em andamento, é a con-

Fotos: César JunkeS/CP

Neuri Slaifer, 39 anos,
tecelão
"A intenção deve ser boa,
mais gostaria que' fosse
controlado pelo governo"

Marli dos Santos, 37 anos,
aeronauta
"Não acho que esta me

diae funcione, deveria ser
mais analisado"

total de produtos farma

cêuticos comercializados no

Brasil.

crecização da l\1BA em Ges

tão Empresarial, em parceria
com a Unerj (Centro Uni
versitário de ]araguá do Sul),
UFSC (Universidade Federal

de Santa Catarina) e Univer

sidade da Califórnia.
Outro projeto, segun

do o presidente da Acijs, é
á restauração política, onde
foram convidados, no pe
ríodo das eleições, vários
candidatos que se lançaram
perante a comunidade em

presarial. ''A política daAcijs
é que ela seja uma caixa de

ressonância com a comu

nidade, demaneira a integrar
se por meio de parcerias e

partícipes na busca de

soluções em todos os âm

bitos", ressalta. (JE)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ISOFRIMENTO: FAMíLIA NÃO SABE O QUE FAZER PARA GARANTIR TRATAMENTO PARA A FILHA

Criança portadora de deficiência
precisa de qjuda para tratamento

}ARAGuA DO SUL - Os

pais da menina J éssica
Aparecida Flores, 6 anos

de idade, estão procuran
do ajuda para o tratamento
da menina, que nasceu

com uma doença chamada
"mi el om eningo c e li"

,

contraída no 5° mês de

gravidez. A mãe da garota,
a dona-de-casa Alcione

Peters, 21 anos, conta que
o mal que atinge sua filha é
decorrente de uma falta de
vitamina. "Ela tem 6 anos

de idade, mas o peso e o

tamanho são de criança com
1 ano de idade", lamenta
Alcione, que foi forçada a

abandonar o emprego para
tomar conta da filha, que não
anda, não fala, não se

alimenta sozinha e tem os

membros superiores e

inferiores atrofiados.
De acordo com Alcio

ne, somente em medica
mentos a família gasta cer-

.

ca de R$ 800,00 para ga
rantir parte do tratamento

da filha, que também pre
cisaria de sessões contínuas
de fisioterapia, ''A fisiotera

pia é o que ela mais precisa
como forma de evitar que
suas pernas e braços fi

quem mais atrofiados. O
marido de Alcione, Jairo

Jéssica Aparecida Flores tem 6 anos e precisa de fisioterapia
Cesar Junkes

José Flores, trabalha no

terceiro turno de uma em

presa de Jaraguá do Sul e
não sabe mais o que fazer

para garantir o tratamento

da filha, 'Já vendi o carro,

que era o único bem mate

rial que a gente possuía.
Agora, espero contar com

a solidariedade das pessoas
de nossa sociedade", afir
ma Flores. Ele faz questão
de agradecer aos amigos
da Menegotti Malhas, que
se cotizaram para juntar
dinheiro suficiente para a

compra da cadeira de ro

das de Jéssica, que foi ad-

quirida em Blumenau, por
R$ 1,2 mil. ''Além disso,
também não tenho passe
livre no ônibus da Canari
nho. Acho isso tudo uma

injustiça. A gente desconta
INSS (Instituto Nacional
do Seguro Social), paga
imposto, tudo dentro da lei,
mas a minha filha está pa
gando um preço muito al- o

to pela nossa falta de con

dições financeiras em ofe
recer um tratamento digno
para ela", lamenta Alcione.

Além do tratamento

propriamerite dito, os pais de
Jéssica também precisam de

ajuda para a manutenção da

menina, que somente pode
tomar um leite especial, que
custacercadeR$15,OOalata.
"Sem contar o uso constante

de fraldas descartáveis", cita
Alcione. Segundo ela, a filha
chegou a freqüentar a Apae
(Associação de Pais e Ami

gos .dos Excepcionais). "Ela
não se adaptou. Ficava
nervosa e mordia os pró
prios braços e pernas. Não

podia ver a minha filha

daquele jeito, e acabei re
tirando ela da Apae", co
menta Alcione. (MARIA
HELENA DE MORAES)

Rotary comemora 98 anos de atividades no mundo
}ARAGuA DO SUL -

No último domingo, o

Rotary completou 98 anos

de atividades desenvolvi
das em mais de 160 países.
O governador eleito do
distrito que integra o mu

nicípio de Jaraguá do Sul,
empresário Waldemar

Behling, afirma que, neste

ano,
.

não foi desenvolvida
nenhuma atividade especí
fica para comemorar a da
ta. Behling explica que a

grande comemoração de
aniversário está sendo pro
jetada para 2005, quando
a entidade complet11 00
anos de fundação. "O Ro

tary foi fundado em 1905,
em Chicago, nos Estados

Unidos, e, atualmente, é

Waldemar Behling é Q governador eleito do Rotary

uma das entidades mais
conhecidas no mundo to

do, com um contingente
de mais de um milhão de

associados", exemplifica o

governador eleito,' que to

ma posse no dia 28 de ju
nho deste ano.

No Brasil, o Rotary

existe desde 1926, e emJa
tag'uá do Sul desde 1952.
O atual governador ingres
sou na entidade em 1968.
Com cerca de 47 filiados,
o Rotary de Jaraguá do Sul
atua seguindo os mesmos

critérios gerais do Rotary
Internacional, mas também

trabalha com projetos re

gionalizados. Um dos pro
jetos globais é a erradica

ção da poliomielite em to

do o mundo. Behling in-
.
forma que a campanha faz

parte das metas da entida
de desde 1983, e financiou
a campanha no Brasil de
1986 a 1993. "Mas essa

doença ainda existe em

cerca de dez países, por is
so, no âmbito mundial, a

campanha ainda não termi
nou", ressalta o governa
dor. Ele cita ainda as cam

panhas de combate à fo

me, miséria, analfabetismo
e a luta por habitação e saú
de para todos como outras

campanhas do Rotary.
(MHM)

UNERJ
A partir do próximo dia 15 de março, a Unerj
(Centro 'Universitário de Jaraguá do Sul) passa a

oferecer o curso "Trabalhos acadêmicos: com
elaborar". O curso é direcionado a acadêmicos
da Unerj e de outras instituições, professores e

demais interessados, e vai acontecer durante 13
sábados consecutivos, sempre no horário das
8h30 às 12 horas. O curso oferecerá conteúdo
como Estrutura, Dimensões e Formatação,
conforme manda a Associação Brasileira de
Normas Técnicas; técnicas de leitura e estudo;
esquema, fichamento, papel, resumo e resenha;
metodologia científica; tipo, métodos e técnicas
de pesquisa; fases e estruturação da pesquisa,
projeto e relatório. As inscrições podem ser feitas
na Coordenação de Extensão e Relações
Comunitárias da Unerj, no bloco E. Mais

informações pelo número 371-0983.

COMTUR
O Comtur (Conselho Municipal de Turismo)
realizou ontem, na Prefeitura, a primeira reunião
do ano. Na oportunidade, foram discutidas, entre
outras coisas, a agenda de apresentação do vídeo"
institucional de Jaraguá do Sul às diretorias de

instituições da cidade, Schützenfest e carreta do
Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial). O diretor da Divisão de Turismo da

Prefeitura, Loreno Hagedorn, informa ainda que
em breve o material estará disponível em CD

ROM, com cópias legendadas em inglês e

espanhol. Outro assunto discutido refere-se aos

novos cartões postais da cidade, tarefa que
também está sendo coordenada pela Divisão de

Turismo, que está buscando parcerias para a

elaboração de 12 cartões e confecção de 3 mil
unidades de cada uma destas novas imagens do

Município.

COMUNIDADE
Hoje, às 19h30, no auditório do Centro de

Tecnologia e Administração da Duas Rodas,
acontece a entrega da fita educativa do Projeto
ABO Duas Rodas Comunidade a todos os

representantes das escolas e entidades
assistenciais. O Projeto ABO Duas Rodas
Comunidade iniciou em 7 de maio do ano

passado, e visa levar para os bairros mais carentes
da éomunidade uma caravana composta por
odontólogos e colaboradores voluntários da

quas Rodas, para cons-cientizarem as crianças e

seus familiares sobre a importância de aplicar
algumas medidas preventivas, tais como: uma boa
escovação e controle do excesso de açúcar na
alimentação. Por meio de slides e peças de teatro,
cerca de 1,8 mil crianças foram alertadas e

o .

orientadas no sentido de evitar as cáries. Todas
as crianças que participaram do projeto
receberam um kit dental.
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AMIZADE - vende-se, de
alvenaria, el 157m2 e terreno

de 624m2• R$ 47.000,00.
Tratar: 370-182.3.

ANA PAULA - vende-se, de
alvenaria, 3 dorm., eoz., wc,
lavanderia e garagem .. Tratar:
273-0046 el Marlete.

ANA PAULA IV - vende-se, el
3 dorm., sala, eoz., copa, wc.
R$ 35.000,00. Aceito troca.

Tratar: 276-3206.

BARRA VELHA - vende-se ou

troca-se por outra de menor

valor. R$ 75.000,00. Tratar:
276-3206.

BARRA VELHA - vende-se, ríe
alvenaria, 2 dorm., sala, eoz.,
wc, churrasqueira e garagem pI
2 carros. Tratar: 437-0546.

BARRA VELHA - vende-se,
perto da lagoa, el 4 dorm. e 3
wc. R$ 35.000,00. Tratar:
371-1718.

BARRA VELHA - vende-se, 2
darmo e demais

dependências. Preço de

peasião R$ 18.000,00.
Tratar: (47) 456-3094.

CENTENÁRIO - aluga-se;
quartos mobiliados. Tratar:

370-3561.

CENTRO - procuro pI alugar
uma casa de alvenaria. Tratar:

9103-0188.

COMPRA-SE - casa próx.
Fameg. Pagto à vista até R$
15.000,00 e assumo finan.

Tem carro pI negociar. Tratar:

275-4087.

COMPRA-SE - casa próx. do
centro, Entrada até

R$ 30.000,00 e assumo

finan. Tratar: 371-2999 ou

997'3-5175.

CZERNIEWICZ - vende-se,
mista, el 100m2, 3 dorm., e
demais dependêeias. R$
45.000,00. Tratar: 9975-

2164. Creei 9465 cl Junior.

DIVIDE-SE - procuro pessoas

pi dividir aluguel, casa de

madeira,no bairro Nova

Brasília, próx. Weg I. Ambos

os sexos. Tratar: 9124-6772.

ILHA DA FIGUEIRA - de

alvenaria, cl 92m2 e terreno

cl 473m2, cl 11 peças. R$
15.000,00 negociável. Tratar:
9133-8710.

ITAJUBA - vende-se, el
terreno de 168,66m2•
R$ 5.000,00. Tratar:

9992-7155 cl Jean.

JOÃO PESSOA - vende-se, de
alvenaria, cl 1400m2,
seminova. Tratar: 370-2468

ou 370-0800.

MASSARANDUBA - vende-se,
de madeira, cl 230m2• Ou troco

por carro ou caminhão. R$
20.000,00. Tratar: 379-1119.

R$ 20.000,00. Tratar:

275-6343 cl Bertoldo.

UBATUBA - vende-se uma

casa em Ubatuba, ou troca

por outra em Jaraguá. R$
21.000,00. Tratar; 275-2130
ou 9112-0509 el Carlos.

URGENTE - vende-se casa em

Schroeder, cl terreno de

100m2• Tratar: 374-0365.

VIEIRAS - vende-se, próx. GC,
15x25m, de madeira, 7

peças, nova. R$ 30.000,00.
Tratar: 370-3587.

VILA LENZI - vende-se, de
alvenaria, cl 100m2, próx.
Weg I. R$ 45.000,00. Tratar:

371-0762.

VILA NOVA - aluga-se quarto
em casa de família. Tratar:

9953-4012. '

VILA NOVA - vende-se, de alv.,
el 140m2, 1 suíte, 1 dorm., sala,
copa, eoz., 2 wc, lavanderia e

piscina, toda murada.

R$ 80.000,00. Tratar: 9975-
2164 CRECI 9465 CI Junior.

VILA RAU - vende-se, de
alvenaria, el 180m2•
R$ 41.000,00. Aceito carro.

Tratar: 273-5082 ou

9103-6554.

CENTRO - vende-se ou aluga
se, quitinete. Tratar: (Oxxll)
6976-9448.

CZERNIEWICZ - vende-se,
apto Ed. Aníbal Gomes, rua

Ema Ziemann, 3 dorm., el
104m2• R$ 50.000,00. Aceito

carro no nego ou financio.

Tratar: 9979-9970.

DIVIDE-5E - apto no centro.

APTO. VENDE-SE

ED. ROYAL BARG RESIDENCE

Sito no 72 andar, com 1 suíte + 2 quartos, semi
mobiliado, 2 garagens, sacada cj churrasqueira,
ampla área de lazer (piscina, salão de jogos e

festas). Quitado ou com entrada + trans.

financiamento direto com construtora.

Tratar: (47) 9121-7929 ou (12) 9717-1732

Tratar: 9102-9722.

PRECISA-5E - de apto el 2
dorm., próx. Hospital São
José. Tratar: 372-1395.

PROCURA-5E - p/ alugar apto de

1 quarto ou quitinete mobiliada o

semimobiliada. Tratar: 275-1717

ou 9967-8888.

TROCA-5E - no 32 andar do Ed.

Bérgamo, 166, rua Reinoldo

Rau, por apto no 12 andar em

outro etíiflcio no centro de

Jaraguá do Sul. Ou por casa no

centro. Tratar: 372-2136.

VENDE-5E - apto Resid. Ilha dos

Açores. R$ 50.000,00. Aceito
casa em Jaraguá até

R$20.000,00, ou carro ou pieape.
Tratar: 370-7275, el Márcia.

VILA NOVA - vende-se, apto
Ed. Morada do .sot, 3 dorm.,
cl 128m2• R$ 68.000,00 +

pare. Aceito carro no nego
Tratar: 9979-9970.

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
UNERJ, rua Erwino Menegotti,
cl 3.476m2• Tratar: 275-

1156 ou 9122-5747.

BARRA RIO CERRO - vende

se, cl 2.200m2, cl casa de

madeira 90m2, 3 dorm., sala,
coz, wc, lavanderia. R$
15.000,00. Tratar: 370-7333

el Loreei.

BARRA RIO MOLHA - vende

se, próx. Prefeitura, plano, cl
600m2• R$ 15.000,00 entro E

saldo em até 40 meses.

Tratar: 275-3070.

CENTRO - vende-se, rua

Amazonas, cl 360m2. R$
43.000,00. Tratar: 9979-9970.

COMPRA-SE - terreno

pequeno de frente pI BR, da
Malwee· até a serra de

Pomerode. Tratar: 273-5082

ou 9103-6554.

G,c\RIBALDI - vende-se, el
450m2• R$ 5.000,00. Tratar:

9992-7155 cl Jean.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
el 577,76m2, rua Rudolfo

Grossklas. R$ 20.000,00.
Tratar: 9975-2164. Creei
9465 el Junior.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
15x70m, plano, el escritura.
Aceito carro. R$ 16.000,00.
Tratar: 276-3206.

MASSARANDUBA - vende-se,
no centro, área 780m2, pronta
pI eontruir. R$ 40.000,00.
Tratar: 379-1119.

NEREU RAMOS - vende-se, el
400m2, cl casa mista de

50m2, localizado na Vila

Machado. R$ 7.000,00.
Aceito carro ou parcelo.
Tratar: 370-0974.

PRAIA DO GRAND - vende-se,
el 375m2, a 200mts. da

praia .. Aceito carro. Tratar:

372-2871.

TIFA MARTINS - vende-se, cl
18x18,5, perto da Escola Jonas

Alves. R$ 7.500,00, Aceita

moto de até R$2.500,00.
Tratar: 273-0862.

UBATUDA - troca-se, na praia
el 364m2 e um fusca 79, por
um carro de valor de R$
7.500,00. Tratar: 27.6-2070
el Conrado.

Tudo para constr_ução, reformas e projetos

Nós queremos vender! Você quer Comprar?
Vamos negociar!

Fone: 371-0568

NEREU RAMOS - vende-se,
terreno el 670m2; Ou troca-se

por outra casa em Jaraguá. R$
55.000,00. Tratar: 276-3206.

PiÇARRAS - vende-se, perto
da praia, 9 cômodos, garagem
pI 4 carros. Aceito carro de

menor valor. Tratar: (47)
437-7547.

RES. CHAMPAGNA - vende-se,
de alvenaria; 3 dorm., cl
205m2• R$ 125.000,00,
Tratar: 9979-9970.

SÃO LUIS GONZAGA - vende

se, de alvenaria, 3 dorm., 2 wc,

sala, copa, coz., garagem e

lavanderia. R$ 5"0.000,00.
Tratar: 273-0734 el Terezinha.

SÃO LUIS - vende-se, de

alvenaria, el 190m2, 3 dorm.,
el suite, e demais dep. Tratar:
376-0035.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, próx. CTG, cl 100m2 e

terreno de 660m2.

PERFLEX COH:rINAS - PER._qIANA..'l - nECORA{"lCi�'
Padrão-€/q�parcv!€«tbom,-ffC&
(o,tln45' Colchu - EdredoM - Abllof.d•• pronta. t sobmédid.

!'c"lalUlS; verticais, horllOf1tal1 c micro ]:

Acess6rlos de M.adelr. fi Dourados - Tecidos Nacionais e Importado.

Fone-Fax: 47) 275-0504/370-1016
R; Relnoldo Rau, 520, Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VILA LENZI- vende-se, cj 400m2,
rua Paraíba, asfaltada. R$
30.000,00. Tratar: 9975-1122.

VILA NOVA - vende-se, cj
420m2, 14x30m. 2, 14x30m. R$
30.000,00. Tratar: 9979-9970.

VILA RAU - vende-se, cj 300m2•
R$ 15.000,00. Tratar: 9975-
2164. Creci 9465 cj Junior.

VILA RAU - vende-se, cj
420m2, todo murado, rua

Alberto Klitzke. R$
18.000,00. Tratar: 275-0938
ou 372-3586 cj Vaimor.

VILA RAU - vende-se ou troca
se, de 661m2, próx. UNERJ cj
lanchonete e residência.
Tratar: 371-2353.

CENTENÁRI9 - aluga-se, de frente
pj asfalto. Tratar: 370-3561.

CENTRO - vende-se, Bazar e

Papelaria Marechal. Tratar:
371-0452.

LANCHONETE - vende-se, cj
disk-entrega, moto nova 2002,
equipo novos, alarme, aluguel do
terreno apenas R$ 175,00.
Tratar: 370-6614, após 16hs.

LAVAÇÃO - aluga-se, de

automóveis, na rua Barão do
Rio Branco, 143, em

funcionamento. Tratar:
370-5504 ou 9963-8002.

LOCADORA - vende-se, cj
2000 fitas, freezer, play,
ótima clientela. R$
15.000,00. Aceito .carro ou

imóvel na praia. Tratar:
275-3937.

MERCEARIA - vende-se,
completa, em funcionamento,
boa clientela, bairro Ana Paula
IV. Aceita-se carro até R$
4.000,00. Tratar: 376-1188.

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

PANIFICADORA E CONFEITARIA
- vende-se, ponto cj ótima
clientela e com maquinário
completo e novo. Tratar:
371-4300 ou 376-1581.

CORUPÁ - vende-se, lateral
rua do Seminário, distância
20km de Jaraguá, área plana,
beira-rio, pastagem, mato cj
palmito. Ótima pj loteamento.
21 margas. R$ 130.000,00.
Tratar: 372-3063.

CORUPÁ - vende-se, lateral rua

do Seminário, distância 20km
de Jaraguá, área plana, beira-rio,
pastagem, mato cj palmito.
Ótimo pj criação de gado ou

lazer. 25 margas. R$
160.000,00. Tratar: 372-3063.

COMPRA-SE - Tratar: 9902-
4407, a tarde.

RIO DA LUZ - vende-se, cj
543.000m2 cj área pj
plantações, lagoa, piscina.

R$ 0,70 o m2. Tratar:
9992-7155. cj Jean.

RIO MOLHA - vende-se,
chácaras, área de 20.000m2,
escriturada e desmembrada. A

partir de R$25.000,00 a R$
55.000,00. Tratar: 370-8563.

SCHROEDER - vende-se, cj
nascente de água,
privacidade, cachoeira, beleza
e área aproveitável cj 64

margas = 160.000m2• R$
49.000,00. Tratar: 374-1313.

VENDE-SE - cj 38.000m2,
sobrado cj 3 dorm., sala, coz.,
wc, lavanderia. R$ 65.000,00.
Tratar: 370-9135.

VENDE-SE - chácara cj 1 casa

de 100m2, pronta, de alvenaria,
terreno cj 3 margas, cercada.
R$ 40.000,00. Tratar:
9123-7514 cj Mateus.

'ff6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa -

1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo
Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e

principalmente Excel .

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO

cursando: Ensino Médio
Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos
Carga Horária Diária: 08 h

senac
Ruo Adélio Fischer, 303

Fóne/Fax: 370-0251
iaraguadosul@sc.senac.br

Garçom 21 a 61
$6 Saladas - Carreta Móve� 15h 24/02 a 28/02 21 a 6' 19h às 22h R$ 72.00
Recepção em, fy'te[.os d,e .tlg?p�dager:n .';"" 60h 24/02 • 25/03 2· a 61 19h às 22h".

Culin'âria a Bã'sede'Má'S'sã's boces e"S'ãlgadas 15h 03/03 • 07/03 21 a 61 18h às 21h R$ 83,00
c

A Arte de Bem Receber e Servir 15h 10/03014/03 21 a 6' 8h às 11h R$ 40,00
Culinária Trivial 15h c' 10/03 o 14/03 .?1,8 6.� 19h.�s 2.2h R$ 83,00
Quaiúi�de em Serviços 15h 10/03 a 14/03 19h às 22h
Só Saladas - Carreta Móvel 15h 10/03 a 14/03 2!.a 6' 8h ·às 11h

I Culinária Df�tética - Palesta 03h 15/03/03 Sábado 8h30às l1h30 R$15,00
15h 17/03 a 21/03 2° a 61 8h às l1h R$100.00

Camareira em melas de Hospedagem 60h 17/03 a 11/04 2' a 6' 19h às 22h R$ 120.00
Molhes - Pa[estr.�.« w:w.,_,__"-_,,_,_,, 03h 22(03(03 Sábado ,,�,' 8h30 às 11h30 R$ 30,Q(),.Barnj'an - C,arr�i'�'·ry,.6v'êl.::::_'Lk·:::: S<���, 40h 24/63 àiw04 ": 2�-�a ai' q- . 15h'lls'18h -'x

R$172,ÔÓ'"Sopas: Caidos':é'�'(;'re'ffies"': Carreta M6vei 15h 24(03 0'28(03 21.� 61
"-�

19h às 22h R$ 83,00
15h 24/03 a 28/03
03h 29/03/03

Instrumentador Cirúrgico (Hosp. Jguá) 240h 31/03 a ro/to 1 • 6 R$�30,OO
Boas Práticas em Manipulação 20h 31/03 a 04/04 R$ 83.00de Alimentos - Carreta MOvei

Preparo de Sobremesas e suas Técnicas turma-II 15h 20h às 22h
� ,Operador de Microco!)iputado,r *' 50h 10/03 a 01/05 19h às 22h
Comida tnrantã" Palestra 03h 05/04/03 8h30 às llh30
Decoração de Ambientes Abr/2003
Desenvolvlmento de Llderes Abr/2Q03
Oratória· Nfvelll :.,�

16h 07/07 a 11/07 21 a 6' 19h às 22h15
PAS - Programa de Alimentos Seguro 03h 20/03/03 5' 19h às 22h
Informações Furlstlcas 15h

<'

à definir à deflnlr à definir R$ 4O,00Digitação 50h à definir 21 a 6' 15h30 ãs 17h30 R$190,00 ou 1d R$97,00
Operador de Microcomputador 50h à definir 2' a 6' 09 às 12h R$360.00 ou 1+.\ R$73.00Banco de Dados Access 36h à definir Sábados 08h às 12h R$290,00 ou 1+ 2 R$98,00

c

�
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empregos
GAROTAS - precisa-se de
garotas maiores de 18 anos pj
trabalhar em casa noturna com

ganho acima de R$ 500,00 por
semana. Temos alojamento e

refeição. Tratar: (11)4815-
6838 .ou (11)9642-9211 cj Ney
a partir das 14hs.

PEDREIRO - precisa-se. Tratar:
372-1967.

PRECISA-SE - trabalhe a partir
de casa, uma nova tendência de
mercado. Tratar: 9962-5146.

PROCURA-SE - dupla pj tocar
em casamentos. Tratar: 371-
4191 após 18:30.

PROGRAMADOR - dispomos
de 3 vagas pj programador
em Delphi cj experiências
comprovada. Tratar: 371-
7842 cj José.

(j)SESC
SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

CENTRO' DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

CURSO DE INGLÊS
ADULTO

, .... I' " • o .. o

Nível i Sábado - 10:00 as 12:00h De : 08/ Mar à 19 / lul
Nível i 3a Feiras - 20:00 as 21:45h De : II/ Mar a 22/ lul
Nível i 5a Feiras - 19:45 as 21:30h De : 13/ Mar a 23 / lul
Nível2 3' e 5' F. - 18:45 as 19:45h De : 11/ Mar a 22 / lul Comerciários: R$ 175,00Nível2 3a Feiras - 18:00 as 19:45h De: II/ Mar a 22/ lul (1 + 4 de R$ 35,00)Nível3 3a e 5a F. - 17:45 as 18:45h De : II/ Mar a 22 / lul I,
Nível3 Sábado o 15:00 as 16:45h De: 08/ Mar a 19/ lul Convênios: R$ 210,00Nível3 2a Feiras - 17:30 as 19:15h De : 10/ Mar a 21/ lul (1 + 4 de R$ 42,00)Nível4 zereires - 19:15 as 21:00h De : 10/ Mar a 21/ lul
NíveiS Sábado o 13:00 as 15:00h De : 08/ Mar a 19/ lul Usuário' : R$ 235,00
NíveiS 3' e 5· F o 8:00 as 9:00h De : 11/ Mar a 22/ lul (1 + 4 de R$ 47,00)
Nível6 2a e 4a F - 18:00 as 19:00h De : 10/ Mar a 21/ lul
Nível7 2a Feiras - 19:00 as 20:00h De: 10/ Mar a 21/ lul
'NívelS Sábado o 10:00 as 12:00h De: 08/ Mara 19/ lul =Comunldade em Geral

Adolescentes 2' e 4' F o 16:15 as 17:15h De: 10/ Mara 21/ lul
INFANTIL

o· ..... r. o •• rar,
Nível·1 A {Não alfabetizados' 3' e 5' o 9:45 as 10:30h De : 11/ Mar a 21/ lul Dependente Comerciário:
Nível i B 2' e 4' o 15:30 as 16: 15h De : 10/ Mar a 21/ lul. R$ 125,00 (1 + 4 de R$ 25,00)
Nível 2 A (Deve saber ler) 2' e 4' o 14:15 as 15:00h De: 10/ M�r a 21/ lul. Dep. Empresário/Convênios.:
Nível3 B ( 9 anos) 3a e 5a - 9:00 as 9:45h De: 11/ Mara 21/ lul. R$ 150,00 (1 + 4 de R$ 30,00)
Nível4 A (lO e 11 anos) 2' e 4" o 13:30 as 14:15h De: 10/ Mara 21/ lul. Dependente de Usuário:
NíveiS A 3' e 5' o 16:30 as 17:30 De : 11/ Mar a 21/ lul. R$ 175,00 (1 + 4 de R$ 35,00)

CURSO DE VIOLÃO
Aulas nara criancas, iovens e adultos

AULAS SEGUNDA FEIRA TERCA FEIRA PRE"OS
10h às 12h 10h às 12h

Em grupo de até 5 pessoas 13h às 15h 13h às 15h Comerciários: R$ 40,0015hàs 17h 15h às 17h Convênios: R$ 50,00Grupos por nível de conhecimento 18h às 20h 18h às 20h Usuário: R$ 60,0020h às 22h 20h às 22h

II INFORMAÇÕES: (47) 371-8930 ou 371-9177

--

Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273 - C_ o www.sesc- ' �"m.b· 'T1ail: cajaraguado sul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - I .......E;. (47) 371-9177

ADVOGADO - procura colega
pj estabelecer sociedade em

escritório de advocacia em

Jaraguá. Tratar: 275-1717 ou

9967-8888.

AJUDANTE GERAL -

metalúrgica precisa de

homens, acima de 18 anos.

Tratar: 275-2364 cj Walter.

CORTADOR DEBRUM - pj
confecção, aceita-se corte de frizo
pj debrum. Tratar: 9111-8542.

CREDIARISTA - precisa-se, cj
experiência na área. Tratar
nas lojas Berlanda ou pelo
telefone 370-8811.

EXPRESS empresa de

transportes agrega motoqueiros,
carros e topics, pj firma de

expresso Tratar: 372-1967.

GAROTAS - precisa-se de

garotas maiores de 18 anos pj
trabalhar em casa noturna no

interior de SP. Tratar: (11)
4815-6813 ou 9907-0034 cj
João ou Sandra.

"

JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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profissional e pessoal. Tratar:
371-6848. A EMPRESA ANGELONI

& elA LTDA.OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarlsta/mensallsta ou

babá, possuo experiência e

referências. Tratar: 370-6371

cl Maria.

AJUDANTE - ofereço-me pI
trabalhar, no período da tarde.
Tratar: 370-2465.

Dispõe das seguintes vagas para contratação imediata:
CHACREIRO - casal se oferece

pi cuidar de chácara, possuem
experiência de 2 anos. Aceitam

proposta pI fora da cidade.
Tratar: 370-6516 cl Josi.

Mecânica de Manutenção: 2º grau completo,
conhecimento em informática, noções de
elétrica e refrigeração, disponibilidade de
horária.

OFEREÇO-ME - pi estagiar na

área de arquitetura, cursando
4º ano da faculdade de

arquitetura e urbanismo.
Tratar: 371-1847 ou 9102-
8676 cl Ivanildo.

,recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS - 24/02/2003 ESTAMPADOR - ofereço-me pI
trabalhar em casa ou qualquer
outro serviço que possa ser

executado em residência.
Tratar: 370-4461.

Médica do trabalho: DesejáVel formação na

área.

• ASSISTENTE DE VENDAS (5257 EL) sexo feminino, segundo grau, conhecimento
��k

.

• ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (5256 EL) ambos os sexos, segundo grau,
informática.
• ASSISTENTE DE PESSOAL (5255 ES) ambos os sexos, segundo grau,
conhecimento em Legislação Trabalhista e Previdenciária.
• ANALISTA DE NEGÓCIOS/SISTEMAS (5250 ES) ambos os sexos, curso superior.
• ZELADORA (5251) sexo feminino, experiência na função, primeiro grau
• TÉCNICO CONVERTEDOR AGÁS (5215 EL) sexomasculino, primeiro grau, possuir
cursos na área, conhecimento de mecânica, não é necessário ter experiência,
possuir habilitação
• MECÂNICO DE MANUTENÇÂO (5186 ES) sexo masculino, possuir noções de
mecânica geral, possuir boas noções sobre tipos de máquinas a serem manuseadas,
conhecer os padrões exigidos nos processos e conhecer pneumática básica
• AUXILIAR DE PADEIRO (5177 EL) sexo masculino, disponibilidade para trabalhar
a noite
• MOTORISTA (5171 EL) sexo masculino, para trabalhar na região, possuir carteira
do MOPE
• VENDEDOR (5170 EL) sexo feminino, segundo grau completo, experiência em
vendas
• CAIXA (5169 EL) sexo feminino, experiência na comprovada na função
• CHEFE DE SETOR (5165 EL) ambos os sexos, experiência comprovada, vaga
para SCHROEDER

.

• TELEVENDAS (5164 EL) sexo feminino, experiência na função, ter informática
• ASSISTENTE TÉCNICO INDUSTRIAL (5156 ES) sexo masculino, informática,
superior completo, disponibilidade para mudança de residência
• ASSISTENTE DE RECURSO HUMANOS (5155 ES) ambos os sexos, superior em
andamento, informática
• REPRESENTANTE COMERCIAL (5152 EL) ambos os sexos, ter empresa
constituída, várias regiões do estado '

• MECÂNICO DE TECELAGEM (5146) sexo masculino, experiência na função
• FERRAMENTEIRO (5145) sexo masculino, com experiência na função
• VENDEDOR (5136 ES) ambos os sexos, segundo grau, informática
• VENDEDOR (5135 ES) ambos Os sexos, segundo grau
• ANALISTA DE REMUNERAÇÃO (5129 ES) ambos os sexos, experiência na

função, curso superior
• REPRESENTANTE DE NEGÓCIOS (5128 EL) sexo masculino, possuir carro,
segundo grau completo se possível cursando faculdade, disponibilidade para
viagens na região
• ASSISTENTE DE SUPORTE (5121 ES) sexo masculino, experiência, segundo
grau
• VENDEDOR (5116 EL) ambos os sexos, experiência em vendas
• VENDEDOR (5076 ES) ambos os sexos, se possível experiência em móveis
tubulares
• AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS (5059 ES) sexomasculino,
• ASSISTENTE SOCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
• AUXILIAR ,oE ENFERMAGEM DOTRABALHO (5040 ES) acima de 25 anos, ambos.
os sexos

• ENGENHEIRO DE VENDAS (4981 ES) curso superior em Engenharia de Alimentos,
Química, ou Química de Alimentos, sexo masculino
• TÉCNICO DE LABORATÓRIO (4632 ES) Curso Superior. Desenvolvimento de
produtos de segmento Frigorífico, ambos os sexos
• OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabálhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
• FRESADOR - CALDEIREIRO
'SERRALHEIRO-TORNEIRO MECÂNICO

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como babá ou empregada.
Tratar: 371-7178.

Os interessados deverão enviar curriculum vitae

para setor de Recursos Humanos a/c Cleide
OFEREÇO-ME - c/ trabalhar de

dobradeira, revisora,
embalagem, corte. Tenho

experiência. Tratar: 373-3787.

JARDINEIRO - ofereço-me pI
trabalhar, cl todas as

ferramentas e máquinas.
Tratar: 370-4461.

KADETT - vende-se, 95, bordô,
1.8. R$ 7.950,00. Tratar:
370-7175.

Tratar: 9111-7033 hor. comI.OFEREÇO-ME - pI fazer caixas
de som pi carro ou som de

rua, sob encomenda. Tratar:
370-4461.

MOTOBOY - ofereço-me pI
trabalhar, possuo moto cl caixa
e cart. Habilitação AD. Tratar:
371-9129 ou 9905-9066.

SILVERADO - vende-se, 98,
gas., preta. R$ 18.700,00.
Tratar: 9993-3636.KADETT - vende-se, sport, 961

97, compl. R$ 11.500,00. Tratar:
275-4041 ou 9955-0511.

I

OFEREÇO-ME - pi trabalhar
como costureira, babá,
doméstica. Tratar: 276-3100.

MOTORISTA - ofereço-me pI
trabalhar como motorista

particular, somente para
senhoras, experiência de 10

anos, possuo boas referêricias.
Tratar: 371-7529 cl Rejane.

S-10 - vende-se, 96, dh, prot.
caçamba, capota marítima,
película. R$ 13.800,00 ou

financio. Tratar: 376-2724.

MARAJÓ - vende-se, 81,
álcool. Tratar; 275-2848.PADEIRO - ofereço-me pI

trabalhar. Tratar:' 9121-3287.
MONZA - vende-se, SLE, 89,
cl t.e, roda 15. R$ 1.300,00
entro + financ. Ou R$
4.500,00 à vista. Tratar: 370-

6161, após 21h ou 275-

1010, recado.

VECTRA - vende-se, GLS, 99,
compl, cl CD. R$ 23.900,00.
Tratar: 371-2999 ou

9973-5175.

TALHADOR - aceita-se serviço
de talhação. Tratar: 9121-0508.

MOTORISTA - ofereço-me pi
trabalhar, possuo referências

VECTRA - vende-se, GL, 98,
branco, revisado, 7.300km

originais, cornpl. menor ar. R$
11.000,00 + 19x R$ 437,00
ou R$ 17.000,00 à vista.

. Tratar: 371-1865 cl Denis.

MONZA - vende-se, 95, GL,
4p. Ou troca-se. R$ 8.700,00.
Tratar: 9121-3287.

veículos
MONZA - vende-se, 93, cornpl.,
ar, d.h., t.e., v.e., pneus novos,'
bateria nova. R$ 9.000,00 nego
Tratar: 9975-7200 cl Elisa ou

9975-0316 cl Ricardo.

VECTRA - vende-se, 94, CD,
cornpl., azul meto 'R$
13.900,00 ou financio..
Tratar: 376-2724.

Especializada em
estofamento

automobilístico
em couro e

tecido

292,00 fixo. Tratar: 376-2206.

CORSA - vende-se, sedan
super, 00, 16v, branco, cl
trava, alarme, som e cd. R$
15.300,00. Tratar: 370-1953
ou 275-3721. I

CARAVAN - vende-se, 88, 4
cíl., 4 marchas, álcool, cOIllPI.
Tratar: 374-0365.

CELTA - vende-se, 01, azul

met., pára-choque pintado,
limp. e desemb. tras., película,
som. R$ 11.000,00 + 20x R$
270,00. Tratar: 9117-3428.

CORSA - vende-se, GL, 1.4, 95,
preto, carro todo original. Aceito
troca por terreno até R$
14.000,00 ou carro até R$
2.500,00. R$ 8.300,00. Tratar:
376-0858 cl Odair a tarde.

MONZA - vende-se, SLE, 90.
R$ 5.500,00. Tratar: 370-
5695 e 9103-2939.

CELTA - vende-se, super, 03,
4p, azul perolizado, cl V.V., l.t.,
d.t., cl 2.000km rodados.R$
17.000,00 à vista ou R$
12.500,00 + 23x R$268,83.
Tratar: 370-8336 ou 9997-
5561 cl Marcelo.

CORSA - vende-se, 01, 4p,
1.6, ar cond., d.h. R$
17.500,00. Ou troca-se.
Tratar: 370-4810.

MONZA - vende-se, 93, 4p,
completo. R$ 6.500,00 + 7x

R$283,00. Tratar: 371-2117

cl Charles.

FIAT 147 - vende-se, 86. R4

900,00 + doc. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033.

I
VAGAS BREITHAUPT
• OPERADOR DE CENTRAL (5243) ambos os sexos, segundo grau
• AUXILIAR DE CONFEITEIRO (5240) sexo feminino, segundo grau
• ZELADORA (5234, 5235,5234,5230, 5242) sexo feminino
• AUXILIAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segundo grau
• AUXILIAR DE VENDAS (5218) sexo masculinõ, segundo grau
• AUXILIAR DE CAIXA (5226/5238/5246/5247) ambos os sexos masculino, acima
de dezeseis anos
• CAIXA DE ESTACIONAMENTO (5211) ambos os sexos, segundo grau,
disponibilidade de horários
• ATENDENTE DE AÇOUGUE (5248/5241) ambos os sexos
• TELEVENDAS (5077) ambos os sexos, segundo grau, e informática
• CONFERENTE (4862/5210/5236/5239/5249) sexo masculino, primeiro grau
'VENDEDOR(4982/5174) ambos os sexos, segundo grau, vagas para Jaraguá do
Sul, Guaramirim e Joinville
• REPOSITOR (4794/5138) masculino, segundo grau
• ATENDENTE DE VERDURAS (4875) sexo masculino, idade a partir dos dezoito
anos, cursando o segundo grau.
• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489/4734/5176/5213/5244) primeiro grau ou

cursando.

FIORINO - vende-se, 97,
aberta, nova, v.e. R$
10.500,00. Tratar: 9953-
2627 cl Samir.

'CORSA - vende-se, Sedan, 00,
,cl alarme, desemb., filme, ar

quente, rodas de liga. R$
15.000,00. Tratar: 371-4083
ou 370-0330.

OPALA - vende-se, 92, 4p.
Aceito' troca por de menor

valor. Tratar: 371-7542.CHEVETTE - vende-se, 81,
modo 87, 4p. R$ 2.600,00.
Tratar: 376-2650 cl Gilberto. OGGI - vende-se, 83, doc. em

dia. R$ 800,00. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033.

OPALA - vende-se, comodoro,
4 cí!., álcool, 88. R$ 5.000,00
negociável. Tratar: 376-2650

cl Gilberto.
CHEVETTE - vende-se ou troca

se, 82, por moto CG. Tratar:
9952-2420.

CORSA - vende-se, Super, 4p.,
cl rodas de liga, película \e
opcionais. R$ 10.500,00 ou

R$ 6.000,00 + 11x
R$477 ,00. Tratar: 372-1910
ou 9991-9940 cl Schultz.

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

OPALA - vende-se, 75, modo 87.
R$ 1.500,00. Aceito troca.CHEVETTE - vende-se, -93,

vermelho. R$ 5.700,00 ou R$
3.550,00 + 11 x R$ 21{),00.
Tratar: 376-2724. \ IMÓVEIS 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 CAMINHÕ� E ÔNIBUS, novos ou

usados em até 180 meses para pgto.
TRATAR: (43) 3345-1712 OU 3028-2888.

CORSA - vende-se, 96, preto,
aro liga leve, I.t. e d.t., ar quente
e frio, alarme e som. R$
6.500,00 + 15x R$ 227,00.
Tratar: 275-1510 cl Fabiano!
após 18hs ou 9118-8344.

CHEVETTE - vende-se, 87,
gasolina. R$ 3.500,00. Tratar:
372-3061 ou 9111-1452.•

�--------------------------------------�

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Postal200 - CIP 89255-000

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

CORSA - vende-se, 95, wind,
1.0, 2p, bordo, trava elét.,
alarme de fábrica,ar quente e

frio, desemb. tras. e diant. R$
4.000,00 entro + 26 x R$ R$

CORSA - vende-se, 95, azul,
1.0, AQ e AF"DT e DO. R$
3.000,00 + 25x R$ 328,00.
Tratar: 376-3434.
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'!iiillll'I.II'III� Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343 - (47) 9903-2936
GM

FIATVectra GLS, compl. Verde 98 G
Corsa Super 02 Branco G R$ 14.900,00 CorsaWind 4p Branco 01 G Palio EDX - VE+TELimp., Des. 4p 97 azul
Gol GIII 00 Bordo G R$ 15.500,00 Kadett GL 2.0 Branco 98 G Palio EDX, 4p, v.e, t.e., limp., desemb., ar q 97 azulPalio 1.0 99 Cinza G R$ 11.300,00 Corsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G Uno EX, 4p, compl. 97 azul metoPalio 1.0 99 Cinza G R$ 11.300,00 Kadett SLfE cf trio Preto 90 G

Tipo, 4p, 2.0, SLX, compl. 95 azul metoGalSpecial 99 Branco G R$ 11.500,00 Corsa Wind MPFI Branca 97 GBlazer OLX 99 Branco O R$ 45.900,00 Corsa Sedan Milenium Cinza 02 G Tempra 2.0, compl. 95
VW 8-140 99 Branco O R$ 39.900,00 CorsaWind cf ar, 4p Prata 01 G VWKa 98 Cinza G R$ 10.900,00 Chevette DL Vermelho 91 G Gal MI 1.0, 4p 99 PrataKambi . Gás Na!. 97 Branco GNV R$ 11.700,00
5-10 campl. 97 Azul G R$ 16.800,00 VW Goll000 93 Branco
VW 7-100 97 Branco _ G R$ 32.000,00 Parati CL 1.8 Vermelha 94 G Fusca 1300 81 verdeGol! GL campl. 96 Azul G R$ 15.900,00 Passat Spectal Branco 86 G

GMUno Eletronic 96 Branco G R$ 7.800,00 PointerCLI Br.anco 96 G
Palio 1.0 96 Vermelho G R$ 10.300,00 GolCL Branco 91 A 5-10 Deluxe Completa - ar 97 cinza
Gol GL 1.0 95 Branco G R$ 7.800,00 FIAT S-10 2.5, Deluxe, compl., Diesel 96 azulKamby 1.6 95 Branco G R$ 7.500,00 Mille Smart Branco 01 G Kadett SL, desemb., Pers. 91 verde mertGol! GL 95 Branco G R$ 12.500,00 Palio Young, motor Fire Branco 02 G

FORD5-10 Gás Nat, 95 Preta GNV R$ 17.500,00 UnoCS Verde 88 GEscart Habby 94 Cinza G R$ 7.300,00 Uno Mille SX, 4p Cinza 97 G Fiesta GL 1.0, 4p, limp., deseb., ar quente 00 branco35-300 cl Equip. 93 Branco O R$ 64.900,00
FORD Pampa L, 1.8, 95 prata35-300 51 Equip. 93 Branco O R$ 41.900,00

Escort L 1.6, desem., ar quente 95 prataSantana GLS 91 Cinza G R$ 8.500,00 Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G
- "-

F-l000 83 Cinza O R$ 16.500,00 Escort Hobby 1.6 Cinza 93 A Escort 1.8 GL, limp., desemb., ar quente 94 cinza meto
F-4000 cl OH 85 Bege meto O R$ 22.800,00 Escort Hobby 1.0 Azul 94 G Escort Guaruia 1.8, 4p, T.E., 92 preto

Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p 95 azul metoCom ra Vel1de Troca Financia AV. PREFEITO WALDEMAR GRUBA, 3809 ..; BAIRRO VIEIRA· JARAGuA DO SUL

Mitsubisch Eclipse 95 Preto

Seja
•

Corsa 4p + ar + trv 01 Prata parceiro
Gal Mi 1.6 + dir., 4p 99 Branco

da BV Financeira Uno 1.0 Fire 02 branca<'

Logus compl. 94 Prata Palio ED, 2p, 1.0 98 bordo meto
Pampa 97 Prata Gol Mll.6 97 vermo

Gol 95 Bordô e faça ótimos logus cu, 1.8, g. 96 verde meto

Kadett. 95 Branco Moto CBX Strada 96 vermelha
, • Uno Mille Eletr. 95 prataPampa 90 Branca negoclos Omega GlS, gas. 94 azul meto

Parati 1.6, ale. 89 Gol Cl 1.6, ale. 92 bege
Voyage 1.6, alc. 89 Marrom neste espaço!

, EseortGl 91 azul

Escórt Europeu 93 Bordô Quantun eompl., ale. 90 bege
Monza ClE, 2.0, g. 87 begeVerona 1.6, alc. 91 Verde
Monza Classie 2.0 87 azul

Fusca 80 Branco ParatiCl 1.6, ale. 89 marrom
Fusca 76 Verde Chevette Sl, gas. 83 marrom meto

IA'!. Pref.JNaldemªr G.rubba, 114 entenário EseortGl 1.6, ale. 88 azul meto
Palio EDX, 4p, 1.0, - ar 98 cinza meto

Uoo,� �
Corsa4p 99
Un02p 97
Palio 97
Verona GL 1.8 96
EscortGLl1.8, compl. + rodas 96
Uno EP.4p (-ar) 96
Gol1000 96
Omega GLS IGNV 96
Corsa Super 96
EscortGL 94
Uno Mille c/ opc, 93
Uno Mille 93
Escort Xr3, compl. 92
F-1000 87
Monza 86
Fusca 84
Fusca, couro e rodas 75
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PALIO - vende-se, 97, eompl.
R$ 10.500,00 + finan. Ou a

vista R$ 13.000,00. Aceito
material de construção.
Tratar: 273-6074 .ou 9111-
0300 c/ Marlene.

PALIO - vende-se, 98, EX, c/
vidro e trava elét., alarme,
desemb. tras. R$ 10.500,00.
Tratar: 371-1914.

PALIO - vende-se, ED, 96,
vermelho. R$ 9.500,00.
Tratar: 9121-8610 c/ Cleber.

PALIO - vende-se, 98, 1.0, ED,
4p, v.e., t.e. Tratar: 276-3234

após 18hs ou 275-0489 c/
Ivonete.

PALIO - vende-se, EX. Ou troea
se por carro de menor valor.
Tratar: 372-2627 após as 18hs.

PALIO - vende-se, 97, 16v,
1.6, cornpl., bordo. R$
12.000,00 ou finan. Tratar:
376-2724.

PALIO - vende-se, 99, EL, 1.6,
4p, gasolina, pneus novos,
volante eseamoteável, VE, TE,
DH, DT, isofilme. R$
14.000,00. Tratar: 371-8886
hor. comi. c/ César.

PALIO - vende-se, 98, EDX, LT,
AQ, trava. Tratar: 371-8886
hor. comI. c/ César.

f PRÊMIO - vende-se, CSL, 1.6,

o

gasolina, 4p, vermelho, eompl.
c/ manual. R$ 5.700,00.
Aceita-se troca. Tratar: 370-
5504 ou 9963-8002.

PRÊMIO - vende-se, 89, CS,
1.5, álcool, 2p. R$ 4.300,00.
Tratar: 9979-0137.

TEMPRA - vende-se, Ouro, 95,
4p, eompl., verde musgo,
gasolina. R4 10.200,00.
Aceito troca. Tratar: 374-2016
c/ Márcio.

UNO - vende-se, 86, álcool. Ou
troca-se por carro de maior
valor. R$ 3.800,00. Tratar:
9991-8457.

UNO - vende-se, 93, 2p, verde
meto Aceito carro de menor valor
ou moto. Tratar: 372-0391.

UNO - vende-se, 98, EX, bordo,
c/ 54.000km originais. R4

8.400,00. Aceito troca por
moto. Tratar: 373-4018.

UNO - vende-se, 86. R$
3.500,00. Tratar: 9123-2358.

UNO - compra-se, acima do
ano 90. Tratar: 371-1914.

AERO WlllYS - vende-se, 69.
Tratar: 372-3214 ou

.

9973-3076.

BEllNA - vende-se ou troca-se,
80, por moto CG. Tratar:
9952-2420.

COMPRO
CONSÓRCIOS

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

Tratar: 47 9951-3905

CORREIO DO POVO - 5

modo Europeu, 93, álcool. R$
8.000,00. Tratar: 275-2704
c/ Jean.

FIESTA - vende-se, 98, 4p,
som, alarme, aro. Aceito moto.
Tratar: 9963-5287.

vista. Tratar: 374-0780 c/
Nelson ou Silvane.

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, motor
1300. R$ 2.200,00. Tratar:
276-0287.

FUSCA - vende-se, 77, branco.
Tratar: 370-8068.

FUSCA - vende-se, 73, c/ v.e.,
c/ acento de veetra e alarme

c/ controle nas pontas e o

painel 85, lata e motor. R$
2.800,00. Tratar: 9122-2313.

FUSCA - vende-se, 82, motor

1300, ou troca-se por fiorino. R$
2.800,00. Tratar: 370-5524.

FUSCA - vende-se ou troea-se, 81,
por carro de maior valor. Tratar:
392-3694 ou 9975-0042.

FUSCA - vende-se, 78. R$
2.000,00. Tratar: 276-1432.

FUSCA - vende-se, 69, motor
1300, branco. Tratar:
9997-4003 c/ Dário.

FUSCA - vende-se, 75.
R$ 1.800,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 ou

9111-7033 hor. comI.

Gal - vende-se, 97, MI. R$
10.500,00. Tratar: 376-+772.

Gal - vende-se, GIII, 01, 1.0,
16V, v.e, t.e + opcionais, 4p, R$

17.800,00. 'Tratar: 273-1001.

Gal - vende-se, 94, 1.0,
equipado. R$ 7.200,00.
Tratar: 376-2724.

Gal - vende-se, 93, 1.0, som,
rodas novas. R$ 6.200,00.
Aceito troca. Tratar: 370-
4810.

Gal - vende-se, 99, 4p,
brnaeo, 1.6, BRMI, hid., v.e.,
t.e. R$ 13.000,00. Tratar:
370-2088 c/ Simone após às
15hs.

Gal - vende-se, 92, 1.6,
motor CHT , gasolina. R$
7.000,00. Tratar: 9953-9966.

Gal -, vende-se, CU, 96, 1.6,
bola, gasolina. Aceito troca.
Tratar: 9961-3590.

Gal - vende-se, 83, BX.
R$ 2.500,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 ou

9111-7033 hor. comI.

Gal - vende-se, 99, 16v, 4p.
R$ 12.500,00. Tratar:
9993-1925.

Gal - vende-se, 99, 16v, 4p,
AQ, DT, aerofóleo. R$
13.500,00 ou R$ 8.300,00 +

24x R$ 316,00. Tratar:
376-2724.

Gal - vende-se, 96, 1.6, CU,
branco, AQ, DT. R$ 9.700,00.
Tratar: 376-2724.

GOlF - vende-se, 01. R$
25.500,00. Tratar: 371-9101.

BELlNA - vende-se, 84, prata.
R$ 2.700,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033 hor. comi.

CORCEL" - vende-se, 80, 5
marchas, c/ pequenos reparos
na lata. R$ 1.500,00
negociável. Tratar: 370-9201
c/ Jacobi.

COURIER - vende-se, 98,
vermelha. Aceito carro de menor

valor. Tratar: 375-1221.

ESCORT - vende-se, XR3, 92,
ar, d.h., vidro, trava, alarme. R$
7.600,00. Tratar: 376-2724.

ESCORT - 'vende-se ou troea

se, ano 90, por carro 1.0 de
maior valor. Tratar: 370-1161.

ESCORT - vende-se, XR3, 88,
álcool, 1.6. R$ 5.000,00.
Tratar: 9998-5975.

ESCORT - vende-se, 89, 1.8,
eompl., gasolina. R$ 7.700,00
ou finan. Tratar: 376-2724.

ESCORT - vende-se, Ghia, 1.8,

F-1000 - vende-se, turbo
diesel, 94, vinho, motor MWM

122CV, R$ 34.000,00. Tratar:

9957-3751, c/ Adinei.

MONDEO - vende-se, 96, CLX,
completo. Tratar: 372-2331
ou 9113-2331

PAMPA - vende-se, 97, 1.8,
GI, gasolina, c/ capota de fibra
e janela basculante. Tratar:
370-7693 c/ Emmanuel.

RANGER - vende-se, 98,
gasolina, vermelha, carroceria
alongada. R$ 18.000,00. Ou
troca-se por carro de menor

valor. Tratar: 9133-6902.

RANGER - vende-se, 98, XLT,
2p, diesel. R4 33.000,00.
Tratar: 275-4081.

VERONA - vende-se, GLX, 1.8,
gasolina, d.h., 4p. Aceito
troca. Tratar: 9905-3900.

VERSAlllES - vende-se ou

troca-se, 92, preto, GL, vidros,
gasolina. Tratar: 371-1335.

APOLO - vende-se, 1.8, GL,
gasolina. R$ 5.500,00 à

,

CREDITOS PARCELAS
8.699,00 60 VEZES R$ 168.18
10.786,00' 60 VEZES R$ 208,52
13.728,00 60 VEZES R$ 265,40
16.950,00 60VEZES R$ 327,70
19.691,00 60 VEZES R$ 380,69
48.390,00 50 VEZES R$L171,00
63.434,00 50 VEZESR$1.532,90
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Tratar: 376-1188.

Você qtter viver
momentos;de prazer?

PASSAT - vende-se, 78, modo
84. R$ 1.300. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 ou 9111-
7033 hor. comi.

KOMBt - compra-se, modo

antigo. Tratar: 9132-4841 cj
Leonardo.

r

PASSAT - vende-se, 80,
branco. R$ 1.400,00. Tratar:
373-4018.

LOGUS - vende-se,' 94, CLI,
verde, gasolina. Tratar: 374-
5463

SANTANA - vende-se, 86, CD.

R$ 3.700,00. Aceito troca.
Tratar: 273-6242 hor. comI.

PASSAT - vende-se, 82. R$
2.200,00. Aceito troca. Tratar:
273-6242 ou 9111-7033 hor.
comi.

SANTANA - vende-se, quantum,
93, álcool. Tratar: 376-1188.
Ou troca-se' por de menor valor.

ti 370-5999

SANTANA - vende-se, 94, GLI,
4p, d.h., rodas esp. R$
10.750,00 ou finan. Tratar:
376-2724.

® TERÇA-FEIRA, 25 de fevereiro de 2003
•

RURAL - vende-se. R$
3.000,00. Tratar: 372-3214
ou 9973-3076.

TOPtC - vende-se, 98. R$
25.000,00. Aceita-se mato

construção. Tratar: 9121-8610.

F-600 - vende-se, Ford,
caçamba. R$ 9.000,00. Ou
troca-se por automóvel. Tratar:
273-5082 ou 9103-6554.

F-4000 - vende-se, 82, d.h., 5

marchas, em ótimo estado. Preço
a combinar. Tratar: 372-3797.

VW 8.150 - vende-se, 00,
chassis, 101.000km rodados,
particular. Tratar: 9979-1437.

BtZ - vende-se, 99. R$
1.300,00 + finan. Tratar:
9133-9510.

BT 180Z - vende-se, 88,
branca e vermelha. R$
1.600,00. Tratar: 375-2363

após 15hs.
'

CB 450 DX - vende-se, 88.
R$ 1'.600,00 + multas e

documentação. Tratar:
9979-0605.

CBX 200 - vende-se, estrada,
99. R$ 4.400,00. Tratar:
371-0069.

CG - vende-se ou troca-se por

Itmá4ülnall Indíhitfia
• COm....lo Ud,lI. -ME

"""""'�
I

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA I
·Vendo '*l.ocoSao "Consertos *Montagens I

I275-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

,

Troblllhamos (om vendllS e consertos:
i - Motores EstacionÍlrios - Moloserro
I « lava JO'Io - R()(adeira • lssIsfênda 24 hs
!

- Aspirador - �ótobombas -W.irmaquiruaLcih.net

!
- Compressor

"

Entre outras... irmaquin_as@voLcDm.br, 1(1l1li
!�!��!f�PrOC(Í�lo GO�II$ de Ollveiru$1651 • Centro· JoruguIÍ do Sul i

Fiat 147. Tratar: 370-2462.

CG TITAN - vende-se, 02,
emplacada até 2004. R$
4.000,00. Tratar: 371-9101.

COMPRA-SE - moto CG, ano

96 até 99. Paga-se até R$
2.500,00 à vista. Tratar:

9951-82.37. ,

RD 350 - compra-se. Tratar:

273-6242 ou 9111-7033.

SCOOTER - vende-se, 97,
100cc, vermelha,
R$ 1.600,00. Tratar:

376-2724.

TtTAN - vende-se, 97,
vermelha. R$ 2.100,00 + 5

presto Tratar: 370-6954.

VESPA - vende-se ou troca

se, PX, 200 cil., 86,
vermelha, doc. em dia.

R$ 1.300,00. Tratar:
371-1335.

YBR 125 - vende-se, 01,
prata, cj 5.700km rodados.
R$ 1.500,00 entro + 23x, R$
196,00. Aceito troca. Tratar:

9,122-9679 hor. comI.

ALTO FALANTE - vende-se, 1

par de 69, marca Hinor, 320w.
R$ 100,00. Tratar: 370-8579

cj Marcelo.

ARO - vende-se, 16', Momo,
modo Extreme. Tratar: 371-
2'924 ou 371-7010 cj Paula.

CAIXA SELADA - vende-se, cj
2 sub bravox. R$ 400,00.
Tratar: 275-4041, ou 9955-
0541.

CARRETINHA - vende-se, pj
carro. R$ 480,00. Aceita-se
som ou tv no nego Tratar:
9991-6637.

BOA NOTíCIA
Empréstimos para fundonários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, c/ desconto em

folha si consulta SPC ou serasa,
demais assalariados

empréstimos c/ cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, s/6.
Tratar: 370-6261 ou'

9991-6366.

® ,Consórcio

)Begata
'/��'4lZt.'aef�ru:e. IJ.,�f;,

Av .. : Pre'feito Wald'emar Grubba, 3.449 * De'fronte ao DS da WE'S
��f�rio de Aten,dimento 08:00 as 18:30 • sem flechar par,êI o almoço

SAVEIRO - vende-se ou troca-se,
98, compl. Tratar: 9905-3900.

SAVEIRO - vende-se, , 02, 1.8,
MI, cj 56.000km original, cj
vidors e travas elét., 5 pneus
novos, verde perolizado. R$
13.000,00. Aceito troca.

Tratar: 370-8336 ou 9997-
5561 cj Marcelo.

VOYAGE - vende-se, 86j87,
1.8, álcool, 5 marchas, motor
novo, cj aro de liga leve. R$
3.500,00 à vista ou

R$1.000,00 entro + 22x

R$159,00. Tratar: 372-1205
ou 9113-8904 c/ Gilmar.

VOYAGE - vende-se, 83,
branco. R$ 2.400,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242 ou

9111-7033 hor. comI.

BUGUE - vende-se, modelo 93,
perfeito estado. R$ 3.800,00.
Tratar: 9997-5557 cj Kinho.

CLlO - vende-se, 01,
vermelho. R$ 17.300,00.
Tratar: 9993-3636.

RURAL - vende-se, traçada e

reduzida, pronta pj trilha, ano

75. Aceito troca por pick-up F-

75. Tratar: 276-0544 ou

276-0031.

TABELA DE USADOS

VERDE
PR.ATA
vERMELHA

90/90

AZUL

COMPAA - VENllA .. TROCA .. 'FJ:NANC'lA .. CONSORCIO

Tenha uma boa idéia. ,.
Adquira já sua motocicleta ou veículo
com quatro contemplações mensais.
Passe agora na elA ..MOTOSI!!

PRETA

CINZA (,

OI/OI PRETA
PRETA

OllOI PR.ATA
OI/OI PR.ETA

;.,,,, ..'''i __ ..,._.., ----------__--'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Corsa Sedan 01 branco G

Uno 99 cinza G Ranger XL c. Dupla cornpl. ,00/00 Branca
Q)Brava SX 4p, compl. 00/01 Cinza fI)"Gol MI 98 branco G Uno Mille Fire 4p 01/02 Vermelho fi) O

Uno Mille EP 4p 01/01 Cinza CD c:Blazer 96 cinza GNV
Corsa Wind 4p KC. 99/99 Branca :::.- I

O Q)) Corsa Super, 4p 97 azul G Saveiro 1.6 99/99 Branca. c: ....
_.I

Uno Mille, 4p, v,e, t.e 98/98 Azul, eh =Palio 97 verde G Escort 1.6, ,2, ale, 94/94 Dourado O fi)
Fiorino Pick-up 96 cinza G Corsa Wind, 2p, 1.0 97/98 Branco - c:

Palio EDX, Ap, voe, t.e ·t.al: .97/97 AzUi Q):' O
"'I:S Co)Verona 95 branco G Corsa Wind 2p 96/96 Branca O.UM Mille 4p ,95/95 Azul E fi)Uno Mulle ELX 95 azul G

Gál Cli 1.8, 2p 95/95 Azul O
Escort 93 bordo G Golf 2p, GTI 2.0 compL ,94/95 Vermelho fi) :::.-

.- OUno MilleAp, t.e "93/94 Azul CU c:PoloGLS 90 azul G Uno Mille 2p 93/93 Vermelha. E .-Parati 1.6 89 branca G Opala Comodoro, 41?, compl 90/90 Preto Q) E
Brasília 79/79 Bege CI Q)

Uno 87 chumbo G Fusca 1300L '78/78 Bege ... fi)
Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaragu,� do Sul- se

...

Corsa sedan Super 4p, t.e 99/139 Verde

� o u t o m
ô

v e
í

s 370-31 13
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se Gol Especial

Corsa4p Branco 01 R$14.800.00 Corsa Wind

Seja
• GolG11I Branco 00 R$16.900,00 Saveiro CL 1.8 verm»parceiro Gol 16V4p Vermelho 00 R$16.600.00 Pálio EX 1.0 verm ..GolGRRR Branco 00 R$16.000.00 Gol CL/1.6 branco

da BV Financeira
MareaWeek ELX 2.0. 20V Prata 99 R$13.800.00

S·10 96'," preta:,Classe A 160 Vermelha 99 R$ 27.900.00
Corsa Sedan Super Verde 99 R$14.800.00 Santana CL 95 preta'
Saveiro CL 1.6 Branco 99 R$14.200.00 lIno Eletronic ,/ 94

e faça ótimos EscortGL Prata 98 R$ 15.400.00 Uno CSL 1.6 4p 93
EscortSW Vermelho 98 R$15.900.00 Escort GL 91CorsaWind Verde 98 R$ 11.200.00 MonzaSl.!/E 90,. • Uno ELX. 2p Verde 95 R$ 7.900.00

negoclos Uno ELX+ ar Verde 95 R$ 9.500.00 Parati GL 90
AstraGLS Cinza 95 R$11.900.00 GoICL1.6 89 brando

espaço!
Goll.6 Branco 95 R$ 9.900.00 Chevette SL 88 prat!'!neste EscortGL+ ar Azul 93 R$ 8.800.00 Voyage GLS 88 vetm.OmegaCD Prata 93 R$14.500.00 Escort 86Uno Eletr. Branco 93 R$ 6.680.00 FuscaElbaCSL Vermelha 91 R$ 5.500.00 86
Opala 4.1. 4p Cinza 90 R$ 6.400.00 FUsca 79,':..;-
Monza SLE Azul 89 R$ 5.200.00 Jeep 57
Chevette SL Marrom 89 R$ 4.500.00 T{tan I<.§E clpart...EscortGL Bege 88 R$ 5.000,00 Strada 200

Uno Mille
Gol16V 4p
Van
Saveiro
Fiesla 1.0 4p
Escorl Hobby
Fiorino Fech .. 1000
Escorl Europeu
Saveiro 1.8 ale.
Gol
Pampa
Escort, ale.
Parali
F-Tooo
r\1onza, compl. - ar, ale.
'l1foyage
Coreell12p
Corcel I

01
99
99
99
98
95
94
94
94
93
92
92
91
91
87
86
80
72

R$ 9.900,00
R$13.500,00
R$14.000,00
R$14.000,00
R$11.500,00
R$ 7.000,00
R$ 7.000,00
R$ 8.000,00
R$ 7.500,00
R$ 7.200.00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
R$ 28.000,00
R$ 5.000,00
R$ 3.500,00
R$ 2.000,00
R$ 220000

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

FI__111A
VIVotorandm 1 finanças

·Arduíno
Veículos

MY AUTOMÓVEIS
COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

371·4225
Av. Prefeito Valdemar Grubba, 1033 - Jaraguá do Sul - se

F·250 XLT compl. + couro Prata 2001 Die.
Gol GlI116VPluscompl.,4p Cinza. 2001 Gas.
Corsa 1.0, 4p, compl. Prata 2001 Gas
Celta Branco 2001 Gas.
Go1GIII,16V4p Cinza 2000 Gas.
Corsa Sedan, 1.0. 4p Branco 2000 Gas.
Vectra GLS 2.2 Branco 1999 Gas.
Go11.6 MI CU4p e/D.H Branco 1999 Gas.
Courier, 1.4, 16V. CLX Branco 1998 Gas.
UnoSX,1.0,4p Vermelho 1998 Gas.
Palio ED, 4p, clai Branco 1998 Gas
Gol MI1.0. 2p Azul 1997 Gas.
Sportage completa 4x4 Azul 1997 Die.
Fiorino Treking 1.5c/trio Verde 1997 Gas.
Ipanema GL2.04p (·ar) Cinza 1996 Gas.
CorsaWind,2p,1.0e/ar Cinza 1996 Gas.
GoICU,1.6.2p,c/ar Prata 1996 Gas.
Gol CU, 1.8. 2p Branco 1996 Gas.
Golf. GLX. compl. (·Ar) Azul 1995 Gas.
Omega CD. compl. Cinza 1995 Gas.
Vectra GLS, compl. Branco 1995 Gas.
Calibra 2.0, 16V, compl. Cinza 1995 Gas.
Tempra 8V, 4p compl. Verde 1997 Gas.
Tempra 16V,4pcompl. Azul 1994 Gas.
DR 650 RSE Suzuki Preta' 1994 Gas.

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

Gol GIII, 4p, cornpl. Vermelho 2001 R$ 19.500,00
Megane RT 1.6V Prata 2001 R$ 22.500,00
Corsa Sedan Prata 2001 R$ 15.800,00
Corsa 4p Prata 1999 R$ 12.800,00
Ka Conza 1999 R$ 11.500,00
Corsa Wind Branca 1998 R$ 10.500,00
Escort GLX 16v Branco 1998 R$ 15.800,00'
Palio EDX Verde 1997 R$ 11.600,00
Gol1000 MI Branco 1997 R$ 10.800,00
Kadett GL Branca 1997 R$ 9.600,00
Palio Weekend Branco 1997 R$ 14.500,00
Parati CL Azul 1996 R$ 9.600,00
Gol1000 I Azul 1995 R$ 9.600,00
Escort L Prata 1992 R$ 6.300,00
Premio SL, 4p Prata 1989 R$ 5.000,00
Apolo GL Cinza 1991 R$ 6.500,00
Corolla Perua .Cinza 1995 R$ 12.500,00
Astra Branco 1995 R$ 11.800,00

. .

Fone/Fax: 3,70-2769 .

AV. Pre'eitoWaldemar Grubb_�, 3771 _.

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

CARTA DE CRÉDITO - vende-se,
no valor de R$9.200,00 por
apenas R$ 1.800,00 e assumir

presto de R$160,00, el seguro
de vida incluso. Tratar:
370-9380 ou 9111-5609. diversosINFLÁVEL - vende-se, 4,5 mts,
el carreta, motor 25, evinhud,
95. R$ 4.500,00. Tratar:
9902-0348.

BALCÃO - vende-se, el pia de
inox, cl paneleiro e armário,
branco cl pegadores em

mogno, semi novo. R$
200,00. Tratar: 370-9099 cl
Cleide de manhã.

ALAMBRADO - compra-se, cl
3mts de alt., o/ cerca de cimento.
Tratar: 372-2675 cl Allrlo,

MÓDULO - vende-se, Pyramid,
800w. R$ 180,00. Tratar:
371-7260.

APARELHO - vende-se, de
abdominal, Elyseeplus, novo,
da feiticeira. R$ 120,00.
Tratar: 375-2363 após 15hs.

MÓDULO - vende-se, Boss,'
1600w. R$ 380,00. Tratar:'
275-4041 ou 9955-0541.

."_." 0\·7//�•.••••• .>''W
BARRACA - vende-se, pI 5
pessoas, fogareiro, liquinho,
mesa pI camping. R$ 400,00.
Tratar: 370-8271'ou
9953-0413.

OFICINA MECÂNICA - vende

se, el todos equipamentos,
elevador, pronta pi trabalhar.
Ótimo ponto de localização, el
clientela. Aceito carro. Tratar:
371-4284 el Rubens.

APARELHO SOM - vende-se, 3
em 1, Gradiente. Tratar:
370-1273. R$ 100,00. Tratar: 370-9099

cl Cleide de manhã.
se,moisés. R$ 60,00. Tratar:
372-0339.

acessíveis. Tratar: 9112-
3947 cl Carlos de manhã.

APARELHO SOM - vende-se,
Philips 1000 e 70 rms cl 3
cds, manual e embalagem. R$
450,00. Tratar: 370-4816 no

período da manhã ou noite.

BATEDEIRA - vende-se,
semi nova, britânia. Tratar:
370-1273.

ENCERADEIRA - vende-se, 2
enceradeiras. R$ 60,00.
Tratar: 372-2675 cl Alírio.

CD - vende-se, 110 cds

playstation. R$ 450,00. Tratar:
9117-1083 cl Vanderlei.

FREEZER - vende-se,
Prosdóeimo cl 3051ts, branco,
horizontal. Tratar: 376-2506

RODAS - vende-se, jogo de

pneus el aro de ferro 16', 6
furos pI caminhonete,
Miehelin 215x75. R$
1.000,00. Tratar: 372-3982.

BICICLETA - vende-se,
infantil, brisa,
rosa metálica.
R$ 50,00.

ESCRIVANINHA - vende-se,
60xl00. R$ 30,00. Tratar:
9965-5235.

CELULAR - vende-se, da
Global, de cartão, marca
COMA. R$ 100,00. Tratar:
275-6343 cl Silvia.

FREEZER - vende-se, Cônsu I,
2201ts, branco, horizontal.
Tratar: 376-2506.REALIZA

SEUS SONHOS
RODAS - vende-se, 15', marca

Scorro el pneu. R$ 900,00.
Tratar: 275-4041 ou 9955-0541.

c'

ra

I.

Tratar:

375-2363

após 15hs.
ESTEIRA - vende-se, manual.
R$ 150,00. Tratar: 375-2363
após 15hs.

GUITARRA - vende-se,
Gianini, cl distorcedor e um

cabo de 7 mts. R$ 150,00.
Tratar: 9991-2800 cl Edson.

CELULAR - vende-se, Global,
LG joyfree, 4 meses de uso. R$
150,00. Tratar: 370-1225.

CRÉDITOS
R$ 11.245,00
R$ 21.130,73
R$ 28.174,00
R$ 49.305,00
R$ 91.566,00
R$ 103.922,00

PARCELAS
R$ 98,80
R$ 185,65
R$ 247,54
R$ 433,19
R$ 804,00
R$ 913,00

RODAS - vende-se, pi F-250. •

Tratar: 9131-5814.
v'

,BICICLETA -

vende-se,18
marchas, nova.
R$ 100,dO.
Tratar:
9902-2230.

iSI
ESTOQUE - vende-se, de
brinquedos e artigos pI
presente. Tratar: 371-7636.

IMPLEMENTO AGRíCOLA
vende-se, rotativa pI
trator(nova), 2,30m. R$
4.200,00. Tratar: 276-0031
ou 276-0544.
------f:

CELULAR - vende-se, Nokia,
seminovo, cl nota. R$
200,00. Tratar: 9123-3533.

SANTO ANTONIO - vende-se,
pi F-250; cromado. Tratar:
9131-5814.).

2 FAX - vende-se, Panasonic. R$
200,00. Tratar: 9973-�292.CELULAR - vende-se, Global

de cartão. R$ 100,00. Tratar:
273-5082 ou 9103-6554.

SUB - vende-se, 2 sub

sulênio, 12pol. R$ 200,00.
Tratar: 371-7260.

Adquira seu crédito para comprar,
construir ou capitalizar sua empresa.
Autorização BanCE) Central. Temos

créditos também para carros e motos.

SPONCHIADO CONSÓRCIOS

BOTA - vende

se, par, 38/40,
jeans, nova.
R$ 29,00.
Tratar:
373-3787.

FAZEMOS - artesanato em
,

MOF, preço de fábrica. Tratar:
370-4509.

IMPRESSORA - vende-se,
citzen, matricial. R$ 190,00.
Tratar: 9902-0348.SUB - vende-se, enduranee,

2k, bobina dupla de 15 pOI., 1
mês de uso, el éaixa. R$
480,00. Tratar: 371-9363, el
Eduardo.

CELULAR - compra-se, baby
ou mini. Tratar: �75-1101.

FAZEMOS - pátina e

restauração de móveis. Tratar:
275-2229 ou 9905-2929.

JET SKI- vende-se, Yamaha,
92, sentado, 650 wave

runner. R$ 4.200,00. Tratar:
9902-0348.

Possuímos outros valores
.

Tra�ar: (47) 3041-0087
'-----'--- __J vende-se,

basset.

R$ 50,00. Tratar: 373-3787.

CELULAR - compra-se, star
taco Tratar: 276-0311 cl
Adriana.

CACHORRO-

SUB - vende-se, 1 sub 12,
Roadstar, na caixa selada, cl
potência de 160wrms,
seminovo. R$ 130,00. Tratar:
371-1235.

FILMADORA - vende-se, JVC,
seminova. R$ 6ÓO,00. Tratar:
379-1100 hor. comI. CI Marcos.

ASPIRADOR DE PÓ - troca-se

por forno elétrico. Tratar:
276-3206.

CELULAR - vende-se,
Erlcsson, KS 788, pronto, cl
bateria nova,' carregador e
manual. R$ 100,00. Tratar:
375-2363 após 15hs.

JOGO DE JANTAR - vende-se,
mesa de 1,50xO,80 cl 6
cadeiras, ótimo estado,
modelo rústico. R$ 350,00.
Tratar: 372-3982.

CACHORRO - vende-se,
rnícrotoy, Tratar: 373-3787. FITAS - vende-se, 320 fitas

cassete. R$ 990,00. Tratar:
9117-1083 cl Vanderlei.

TACÓGRAFO - vende-se, pi;
veículos de transporte ou

caminhão, seminovo., Tratar:
9121-8610.

AZULEJO - vende-se, pastilha,
cor azul petróleo, marca Porto
Belo. R$ 18,00 o m2. Tratar:
9992-7155 cj Jean.

CACHORRO - compra-se,
pequines puro. Tratar: 373-3787. CERCADINHO - vende-se, de

madeira pj bebê, 1,20xl,20.
R$ 50,00. Tratar: 371-2786
cj Karine.

----�-----" LlQUIDIFICADOR-vende-se,
seminovo, arno. Tratar:
370-1273.

•

FITAS - vende-se, 110 fitas
de super Nintendo. R$
500,00. Tratar: 9117-1083
cj Vanderlei

CACHORRA - doa-se, preta, cj
6 meses. Tratar: 373-3787.TUITER - vende-se, 2,

profissional. R$ 60,00 cada.
Tratar: 275-4041 ou

9955-0541.

BALCÃO - vende-se, 3 portas,
3 gavetas, cj pia de
marmorite. R$ 40,00. Tratar:
370-2505, cj Oina.

MÁQUINA - vende-se, de
botão nissin, semi nova e

revisada. R$ 2.000,00.
Tratar: 370-7175.

ÇACHORRO - vende-se, Pastor
Alemão, cj 3 meses. R$
100,00. Tratar: 373-3787.

COBERTAS - vende-se, de
bebê. Tratar: 276-3206. FOGÃO - vende-se, Oako, 4

bocas, eletrônico, seminovo.
COMPUTADOR - vende-se,
Pentiun 166, cj monitor de
17, internet, caixa ham,
compl. R$ 600,00. Tratar:
370-3320.

VENDE-SE MOTEL
EM JOINVILLE

CACHORRO - vende-se, filhote
de Pincher. R$ 80,00. Tratar:
370-7481 a noite.

CADEIRA DE BEBE - vende-se,
de criança de 1 ano, pj carro.
Galzeano. R$ 40,00. Tratar:
372-0339.

'

CONSÓRCIO - vende-se, de
imóveis, contemplado. R$
2.500,00. Tratar: 372-3164.

CAMA - vende-se, tubular,
branca. R$ 120,00. Tratar:
371-7761 cj Marlene.

CORDÃO - vende-se, de ouro.

R$ 600,00. Tratar:
9957-3751.

Valor R$ 40.000,00, aluguel
\ '

R$ 1.800,00. 'Aceita-se

carro, caminhào ou i;móvel.
DOAÇÕES - aceita-se, de
revistas usadas. Tratar:
376-2886.

,CAMA - vende-se, tubular,
nova, de 1,40 larg. R$ 60,00.
Tratar: 370-0987. Q

DVD - vende-se, MP3, 2g,
serninovo. Tratar: 9902-2230.

CAPACETE - vende-se,
modelo Kraft, cor prata. R$
40,00. Tratar: 9132-5404. Tratar: 9993-1313.

EMPRÉSTIMO - preciso de

empréstimo cj juros
Vi

n
CARRINHO DE BEBE -vende-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(Matutino) (Noturno)

MÁQUINA - vende-se, de
cobertura cilíndrica nissin de
6.500 pontos, seminova e

revisada. R$ 2.650,00.
Tratar: 370-7175.

MÁQUINA - vende-se, pI
marcenaria, completa. Tratar:
375-1221.

MÁQUINA DE COSTURA
vende-se, caseira singer. R$
70,00. Tratar: 372-0339.

MÁQUINA DE COSTURA
vende-se, reta indl.,
semi nova, singer. R$ 800,00.
Tratar: 275-0707.

MÁQUINA COSTURA -

vendse,decaseadoJu�,

ACOMPANHANTE

Ricardo, 44 anos,
para Mulheres e

Casais, Jaraguá do Sul
e Região. Sigilo

absoluto, de 2ª a 5ª.·

Tratar: (47) 9975-6736.

•

Salda de laraauá do Sul
Tratar cf Luciano

Fone: 9953--5678 ou 275-4081

seminova e revisada. R$
4.250,00. Tratar: 370-7175.

MÁQUINA COSTURA - vende
se, interlok, 1.700 pontos.
Tratar: 370-0508 cl Maria.

MOCHilA - troca-se, de couro
por balança de cozinha de 5
ou 10kg. Tratar: 276-3206.

MONITOR - vende-se, 17 pol.,
compact, nova cl nota fiscal.
R$ 380,00. Tratar: 9975-
8433 cl Abílio.

NEGÓCIOS - você quer montar
uma vídeo locadora? Ligue,
temos ótimos negócios.
Tratar; 275-3937.

OURO - compro, qualquer
peça, mesmo estragado ou

defeito. Tratar: 9979-0605.

vende-se, cl 2 meses de uso.

R$ 35,00. Tratar: .370-6650.

PRANCHA P/ CABELO -

vende-se, nova, profissional,
modo Taiff, chapa larga. R$
100,00. Tratar: 9113-8706.

SOFÁ - vende-se, de 3

lugares, chique, cl 6 meses

de uso. R$ 200,00. Tratar:
276-0086.

120,00. Tratar: 275-0185.

CORREIO DO POVO 9

TíTULO ACARAí - vende-se.
R$ 100,00. Tratar: 371-9452
ou 9124-0959 cl Ademir ou
Ivonete.

TíTULO ACARAí - vende-se.
R$ 100,00. Tratar:
375-1631.

TíTULO BAEPENDI-vende-se.
Mensalidade em dia. R$
260,00. Tratar: 370-1273.

TíTULO BAEPENDI-vende-se.
R$ 280,00. Tratar: 371-4724
hor. comi.

TíTULO CANDEIAS - vende-se.
Tratar: 376-1595.

TRilHA - vende-se,
equipamento, colete, calça,
bota, óculos, etc. Tratar:
373-0335.

VENDE-SE - estante, manequim,
luminoso e vitrine pI loja. Faço
ótimo preço. Tratar:' 370-0251
cl Tatiana em hor. comI.

VESTIDO DE PRENDA - vende

se, usado, bordado,corTíTULO ACARAí - vende-se. R$

MASSOTERAPEU'TA
IRolf Hofemcnn

Massagens em Geral

ii' 370-1732

PIA - vende-se, inox de 2
bocas. R$ 90,00. Tratar:
372-0339.

PORTA - vende-se, 2,00x2,30,
de vidro. Tratar: 371-5640.

PRANCHA P/ CABELO -

SOM - vende-se, da
Panasonic, 2000w, controle +

5 cd's, semi novo. R$
1.200,00 negociável. Tratar:
9113-1290 cl Jair.

TECLADO - vende-se, Cássio,
CPK 560. Tratar: 9121-4179.

TELEVISÃO - vende-se, 20',
Panasonic. R$ 350,00.
Tratar: 376-2206.

TELEVISÃO - vende-se, 21',
Sony, stereo, 51 controle.
R$ 350,00. Tratar: 370-0987.

TíTULO ACARAí - vende-se.
R$ 200,00. Tratar: 371-1495.

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSE.ATOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOV COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBe hówiIHlea1endímelllo: ugJllldaá ugJlllda dai 10:00 as �oo

Rua: Bel1ha Weegue ,1087· Barra- Jaraguá do Sul- E·mail lanetagame@ibestcom.br

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
víDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376:2206

Após às 1 B:OOhs e feriados pelo telefono:
i 372-2619 / 9909-2056
L Rua Joaq\JíIl1Jrªfl�()() d� I'�ula, 15!lª: Ç�i� <lia r><lIJIª �Jaraguá �()?ul: 15Ç

bordo, manequim 40/42. R$
90,00. Tratar: 9117-3580.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo Game Cubo, cl 5
jogos originais, 1 memory
card e 2 controles originais.
Tratar: 376-2206.

371-0363

brasil@brasilaerocargo.com.br

VIDEOCASSETE - vende-se. R$
150,00. Tratar: 371-1244.

VIDEOCASSETE - vende-se,
Panasonic, seminovo. R$
250,00. Tratar: 370-6539.

VIOLÃO - vende-se, elétrico,
Gianini Fider. R$ 150,00.
Tratar: 9973-9292.

a partir de
R$1 0.000,00 a R$ 740.000,00
para pessoa Física ou Jurídica.

Sem avaliação, liberação imediata.

Tratar: (31) 3335-4409
ou 8822-4909

Cargas nacionais e internacionais
Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246 - sI. 1- Centro - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Emuito Mais... www.florianiequipamentos.com.b.
Fone: 275-1492 / Fax 371-8
• MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EM GERAL • IMPRESSORAS, SCANNERS • PAPELARIA
• FAX, RELÓGIOS DE PbNTO • VENTILADORES • BEBEDOUROS • CALCULADORAS
• ETIQUETADORAS, CHECK PRONTO • MÁQUINAS D� ESCREVER
• IMPRESSORAS CUPOM FISCAL. SUPRIMENTO .... , INFORM/ """;A .- \CESSÓRIOS EM GERAR: Venâncio da Silva Porto, 353 • Jaraguá do Sul - se I e-mail: florianiequipamentos@netuno.com.iJ

Consulte-nos:'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tudo o que existe no mundo é governado por leis,
não existindo leis há desordem. Para a segurança de
motoristas e pedestres existem as leis do trânsito;
para o trabalhador as normas de segurança; para os

alunos o regimento escolar; para a população as leis
civis; para a moral os Dez Mandamentos de Deus

(Êxodo 20: 1-17); para que todos tenham saúde e

Qualidade de VidaDeus nos deu as Leis Naturais.
Aqui estão OS VERDADEIROS REMÉDIOS DA
NATUREZA:

.

1- Repouso: Precisamos ter umperíodo regular de sono (7 à
8 horaspornoite)
2- Exercícios: Os benefícios do exercício regular são
incalculáveis.
3- Nutrição: Nós somos o que comemos. Os alimentos
naturais são os ideais.
4- dgua:A água é o melhor remédio do mundo) tomar de 6
a,8 copos diários.
5- J...ol: Fonte de vitamina D que ajuda na formação dos
ossos e dentes saudáveis.
6- Cotifiança: Confiança no Poder de Deus) Nosso Aliado
nas batalhas da vida.
7- Equilíbrio: Usar com sabedoria o que é bom e eliminar o

queprrjudica.
8 - Respiração: Cada respiração é uma massagem
abdominal.
Se você pegar as letras iniciais de cada Lei Natural
formaremos a palavra RENASCER. Quando as

Leis naturais são quebradas surgem às doenças e o

organismo faz um esforço para se libertar, se você
corrige onde está errado, estará ajudando o organismo para se recuperar, mas se simplesmente usa medicamentos os

sintomas da doença são combatidos, mas a doença se manifestará novamente. Os medicamentos desempenham um

papel muito importante para nossa saúde, mas o estilo de vida tem muito mais influência sobre a saúde, veja esta

pesquisa; "53% da saúde depende do Estilo de Vida; 20% meio ambiente; 17% herança genética e 10% assistência
médica". Fonte: Universidade de Stanford EUA -Revista Veja 01/11/2000. Como viver com o estresse sob controle,
motivado, ter um bom desempenho, sem vícios, com saúde, a um custo praticamente zero? Obedeça e viva as Leis
Naturais. Fonte: Q UALIDAD E TOTAL, Palestras e Livros sobre saúde e qualidade

�"�ÇI:I!"U�I!�.º
farmácia de'�anipulação

Sua
saúde é
nossa

r

fórmula
de Sucesso

I!. I!einoldo I!au, 263

Tel./fax: 275-0764
www.receituario.com.br

Ortodontia e

Ortopedia FadaI

Desc.e praçosllptdlll para
ISSEM. Odonto Jaragui

Dr. Netor José A. Santos
fU.37H.,195
pot.ICt.iNICA_ RIO BRANCO
��� ÜefiK> de �'* �f(W:::.1:1l· �j J. (dm

�!!T6RIO JARAGUAENSE
DE ANÁUSES CLINICAS.LTDA.

EXAMES COM QUALIDADE
ATENDEMOS TODOS OS CONVÊNIOS

371-0882
Rua Dr. Waldomiro Mazurechen, 67 - Centro

Livros e Palestras
Adquira hoje mesmo o livro:

QUALIDADE TOTAL
Livrarias ou 376 1869.
Este Livro mostra como

vivermos a Leis Naturais.
'50.000 LIVROS VENDIDOS
Realizamos palestras em

empresas, escolas e

comunidades.
E-Mail:

totalqualidade@uol.com.br
Ou na Rua: José Narloch, nO
2203 - Tifa Martins - Jaraguá

do Sul- se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IDECISÃO: POLÊMICA EM RELAÇÃO AO ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS MÃOS DA JUSTiÇA

Promotores pedem liminar
para suspender Cartão Jaraguá

]ARAGUÁ DO SUL - o

juiz da 2' Vara Cível do
Fórum de Justiça de Ja
raguá do Sul, Luiz Antônio
Fornerolli, já tem em mãos
a ação civil pública dos

promotores de Justiça
Aristeu Xenofontes Lenzi
e Leda Maria Hermann
contra a empresa Cartão

Jaraguá, concessionária do

serviço público de esta

cionamento rotativo de

Jaraguá do Sul e contra a

municipalidade. A intenção
dos promotores é a con

cessão de uma liminar que
suspenda o serviço de es

tacionamento rotativo até

que sejam procedidas as

necessárias regularizações,
de ordem contratual e

operacional.
De acordo com o pro

motor Lenzi, que é cura

dor dos Direitos Humanos
e da Cidadania e dá Mor
alidade Administrativa de

J araguá do Sul, a ação civil
pública foi embasada em

três tópicos considerados
fundamentais, sendo que o

primeiro deles diz respeito
ao desvio de finalidade na

execução do serviço. "O
desvio de finalidade consiste
no fato de estar sendo dado
muito mais importância, pela

César J unkes/C P
Promotor afirma que a intenção não é acabar com o serviço

empresa concessionária, ao
policiamento dos veículos
estacionados, objetivando
flagrar os infratores e

aplicar-lhes amulta", explica
Lenzi.

Ainda segundo "o pro
motor, um segundo ponto
é a inconstitucionalidade e

ilegalidade da cobrança do

Preço de Regularização.
"Estacionar em desacordo
com a regulamentação é

infração de trânsito prevista
pela Lei Federal e o Mu

nicípio não tem poderes de

isentar, mediante a subs

tituição da multa por uma

penalidade menor, o mo

torista infrator do paga
mento dessa multa", escla
rece o promotor.

O terceiro tópico sus

tentado na ação diz res

peito a irregularidades na

prorrogação da concessão,
ocorrida há um ano, apro
ximadamente, e que não

previa a possibilidade de

prorrogação. Lenzi escla
rece ainda que o edital de
concorrência pública rea-

lizada em 1996, em desa
cordo com a lei, previu a

possibilidade de prorro
gação.

O promotor salienta

que a intenção, em hipótese
alguma, é deixar o Muni

cípio sem esse serviço, mas
destaca a necessidade dos

ajustes para que o funcio
namento do Cartão J ara
guá obedeça os parâme
tros legais. ''Agora, o juiz
vai decidir se concede ou

não a liminar de suspensão,
mas, depois disso, tanto a

empresa Cartão J araguá
quanto a municipalidade
terão prazo legal para res

ponder.
Ontem, o prefeito de

J araguá do Sul, Irineu
Pasold, disse' que vai acatar
a decisão judicial, mas, caso
a mesma ocasione a inter

rupção dos serviços, não
tem a intenção de des

gastar-se politicamente
com o assunto, "Não vou

fazer nova licitação e o

estacionamento vai ficar
um verdadeiro caos. Afinal
de contas, são poucos os

que estão reclamando do

serviço prestado pela
Cartão Jaraguá", resume
Pasold. (MARIA HELENA DE

MORAES)

Bananeira de três cachos é uma raridade em JS
]ARAGUÁ DO SUL - O

aposentado Mário Schu

macher, 57 anos, proprie
tário de um sítio de 390 mil
metros quadrados na

localidade de Tifa do Funil

Grande, no Bairro Três
Rios do Norte, ficou mui
to surpreso ao constatar
que uma bananeira de sua

propriedade apresenta três
cachos. O fato, segundo o

aposentado, é considerado
uma raridade, já que o

normal é cada pé de ba
nana reproduzir apenas
um cacho,

A bananeira, ainda se

gundo Schumacher, foi

plantada há três anos e é a

primeira vez que reproduz

Mário Schumacher disse que nunca tinha visto coisa igual
três cachos simultanea
mente. A raridade é atri
buída ao fato do local ser
bastante fértil e propício ao

cultivo das bananeiras.
''Aqui tudo nasce com ba
stante vigor. A terra é boa

e bem cuidada", reforça o

aposentado.
A propriedade de Má

rio Schumacher fica a

aproximadamente 15 qui
lômetros do centro da
cidade e é de difícil acesso.

Todo o local é cercado de
mata virgem e, segundo
Schumacher, tem nada

meno� que 13 cachoeiras e

três nascentes de água.
Schumacher é aposentado
do setor têxtil e, desde que
parou de trabalhar em

empresas, tem dedicado
todo o seu tempo livre na

preservação da natureza

do local. "Quando com

prei essa terra, o destino
dela seria mais um bananal.
Mudei de direção porque
a bananeira poderia com

prometer a flora e fauna.
Os poucos pés de banana

que temos aqui são para
consumo próprio", argu
menta. (MHM)

CP é destaque como

Jornal Regional
]ARAGUÁ DO SUL - O

Jornal CORREIO DO POVO
foi escolhido pela popu
lação da região como o

melhorJornal Regional em
circulação. Em pesquisa
feita pela Phodium Pesqui
sas e Publicidades, o jornal
obteve 40,2% da preferên
cia. Foram respondidos
450 questionários distribuí
dos pela Podhium.

Segundo Denise Ghin
zelli, representante da Po

dhium, o questionário foi
deixado em pontos co

merciais do Centro e bair
ros de J araguá do Sul. "No
formulário das perguntas
não colocamos opções pa
ra ser respondidas. O ques
tionário não é induzido, o
que reafirma que os mais
votados são reconhecidos
pela população", salienta
Ghinzelli.

O objetivo da Podhium
em realizar o prêmio
"Destaques Empresariais e

Profissionais do Ano" é
uma forma de divulgar e

trazer uma oportunidade a

mais de mídia para as em�
presas. A representante
acrescenta que é também
uma forma de tornar pú
blico os destaques de cada
atividade.

Este é o quinto ano que
a empresa vem atuando na

área de pesquisas em Jara
guá do Sul. GhinzeIli faz

questão de ressaltar que a

Podhium é uma empresa
séria, que age dentro das
normas do CRE (Conse
lho Regional de Estatística),
de Porto Alegre, que dá o

direto à empresa para reali
zar estes trabalhos com cre

dibilidade.
A entrega do troféu se

rá no dia 6 de março, no
Clube Baependi, onde o

CORREIO DO POVO e ou

tras empresas e profissio
nais que se destacaram em

2002, serão premiados.

volvidas atividades ligadas à

expressão corporal e vocal,
aulas demaquiagem, iniciação
à mímica, história do teatro

e outros conteúdos.
A professora de Dança

Lisa Javorski assume a di
retoria do Departamento
de Dança da Scar. Lisa in
forma que haverá aulas de
balé clássico, tanto infantil
quanto adulto, jazz, dança
contemporânea em aulas
acadêmicas e aulas livres e

também acrobacias e dan

ça oriental. Lisa. acredita

que a sua posição como

coordenadora do Depar
tamento de Dança da Scar

representa uma nova fase
da dança em Jaraguá do
Sul.

A representante da Podhium, Denise Ghinzelli

Dança e Teatro da Scar
iniciam trabalhos de 2003

]ARAGUÁ DO SUL - As

professoras Sandra Baron
e Lis� Javorski, responsá
veis pelas aulas de teatro e

dança, respectivamente, da
Scar (Sociedade Cultura

Artística), anunciaram, na
_

tarde de ontem, o início
das atividades deste ano.

De acordá com a profes
sora Sandra Baron, as aulas
da Oficina de Teatro, coor
denada por ela há 10 anos,
iniciam no dia 10 de mar

ço, sendo que a matrícula
custa R$' 20,00 e as mensali
dades, R$ 45,00. As aulas
de teatro para iniciantes
(acima de 10 anos) aconte

cerão nas segundas e quar
tas-feiras, das 15 �s 17 ho
ras, quando serão desen-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�rculo
Italiano

l.Conhecendo a Itália

Região de Abruzzo

Superfície: 10.794 km2

População:1.221.000 habitantes
Densidade: 1133 hab/km2
Capital: L!Aquila

Região montanhosa onde a agricultura e

comunicação com outras regiões sempre foi muit
difícil.
As dificuldades da região fizeram muitos homen
e jovens emigrarem em direção Roma, Milão,
Suíça e outras regiões mais ao norte da Itália.
Nos últimos anos foram construídas auto-estrada

\

que tiraram a região do isolamento.
O centro industrial está em Pescara, onde foi
encontrado petróleo, favorecendo a instalação d
indústrias químicas, metalúrgicas, de vídeo.
O turismo de pesca marinha, também é muit
intenso.
Abruzzo é uma das regiões mais pobres da Itália.

2.Aulas de Italiano

Estão abertas as inscrições para nova turma,
para o Nível I (iniciação)

Terça-feira - das 19hOO às 21hOO
Quarta-fei ra - das 19hOO às 21hOO
Sábados - das 08h30 às 10h30

Informações adicionais pelo telefone
370.8636, a parti r
das 14hOO.

Grazie! !

Valdir José
Bressan

Presidente do
Círculo

3711-8222
Rua Reinaldo Rau, 86 sala 7 -

seus problemas de
a ingressará no seu

sig entando a sua

V,i;/acl' a . e'e. seu dinamismo,
Bom pique 'nas paqueras!
Câncer - Você começará o

dia
'

� com oscilações
et'lde se concentrar

lmportontes. À

POR EGON JAGNOW .

No início da década de 1960, foi construído e inaugurado o
.

Mercado Municipal, com a finalidade de oferecer uma oportunidade
aos agricultores do Município comercializarem seus produtos e aos

munícipes a oportunidade de adquirir produtos agrícolas
diretamente do produtor. Foi uma boa idéia. Mas durou pouco.

Entre os períodos que o prédio ficou fechado, ali funcionou também
a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo,

desmembrada, posteriormente, em duas. Hoje, restituído ao uso

original, pela administração municipal, pretende continuar
prestando os serviços para os quais foi construído. Na foto temos
uma vista do Mercado Municipal e praça adjacente do lnlclo dos

,

anos 70.

Joaquim Nabuco - "Um estadista do Império", tomo II, página 54.

ASLEIT

o RESTO DE UM TESOURO (222) ambos, um de Guerra, outro da Marinha,
do gabinete Ferraz.
Ao fecha r o ca i xão deste ú Iti mo,

exclamou o marquês, a voz trêmula, entre
a comoção de todos que o cercavam:
- Aí vai encerrado o resto do tesouro

que eu esperava deixar à minha província!

Mestre e chefe de duas gerações de

políticos, o marquês de Olinda teve o

desgosto de ver arrebatadas pela morte,
uma a uma, as figuras pernambucanas
formadas à sombra do seu prestígio. Dentro
de um ano, de março de 1863 a março de

1864, viu ele morrer Sebastião do Rêgo e

Francisco Xavier Pais Barreto, ministros

Sagitqrio - Vontade de .

qUebràP;d·"�t
.•.
•

.•.
i

..!.. ,·
a refletirá sua

i' a . 01. As coisas
e nir como espera.

fetiva, cuidado com

ível rival.

Capricómio - Algo
o abalará sua situação
. Fique atenta com

? de se preocupar
:1Itbalho ou .

Seja- menos I

desejo de

f���:�:c��;:a:s�a��g��S
alta. No romance, clima de
muita curtição e alegria.
Peixes - Abuse do seu jogo

para vencer as

s que encontrará
amora, seu lado
oderá afetar a

ão será o momento
om sorte. Terá êxito

o público jovem e

assuntos cu turais. No amor,

JVbl����� intensificar os '

contatos.
. -

- Será hora de romper
está desqosíodo em seu

dará maior
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----------------------------------�-----------------------------------------�
POR EUGÊNIO VICTOR SCHMÓCKEL

'.ii História de nossa gentl! não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.,

Barão do Itapocu

oNFIRA A HISTÓRIA

HÁ 3 ANOS

HÁ 15 ANOS

Em 1988, o administrador regional da Celesc (Centrais Elétricas do
Estado de Santa Catarina), Marcos Defreitas, iniciava o programa de
visitas mensais que faria doravante a Jaraguá do Sul, Com todos os

assessores diretos, para um contato mais estreito com os consumidores,
com a administração municipal e com a própria direção da agência local,
"para sentir os problemas de perto e promover um relacionamento mais

amplo". Marcos informava que, em nível demunicípio, a prioridade e a

manutenção do sistema em caráter emergencial, através de duas equipes,
bem como as chamadas "pontas de linhas". No sistema de iluminação
pública, 104 luminárias de 80 watts foram destinadas a Jaraguá do Sul,
para a ampliação nas ruas onde não chegou. O administrador da Celesc
acrescentava que já deflagrou a construção da nova subestação, na divisa
Jaraguá do Sul-Guraramirim, em terreno de 4 mil metros quadrados,
devendo estar concluida até o final do ano. A subestação receberia a

energia da nova linhaJoinville-Jaraguá do Sul, que dobraria a capacidade
de energia do Município, passando para 138 mil volts, garantindo o

fornecimento para 10 anos.

Cresciam os nascimentos em Jaraguá do Sul. Mil quinhentos e vinte e

três jaraguaenses nasciam durante o ano passado, e 576 famílias foram

legalmente constituídas em igual período, números superiores aos

registrados em 1986, segundo o Cartório do Registro Civil da Comarca
de Jaraguá do Sul. Dos 1523 nascimentos, 782 eram do sexo masculino,
e 741 do sexo feminino. Os óbitos somaram 314, dos quais 185 masculino
e 129 feminino, menor do que no ano anterior.

No ano de 2000, a coluna "MemóriaJaraguaense" abordava aspectos da
Revolução Integralista de Jaraguá do Sul, nos idos de 1937. Achei que
esgotava o assunto do processo que julgou o sargento Eucário de

Almeida, que assassinou o chefe integralista, vereador e presidente da
Câmara local, Ricardo Grünwaldt, numa sexta-feira, 13 de agosto de
1937. O tempo encarregou-se de mostrar o contrário. Nas pesquisas

.

para a coluna "Confira a História", enfrenteios acontecimentos do ano

de 1938, em plena vigência do Estado Novo, a dissolução dos partidos
políticos e o livre arbítrio de quem estava no poder. No Estado
Democrático o forte reduto da Ação Integralista Brasileiro defrontava a

Frente Única, formada pelos Republicano Liberal, Republicano
Catarinense e Legião Republicana nas eleições de 1 de março de 1936,
fazendo o prefeito, na pessoa de Leopoldo Augusto Gerent, presidente
da Câmara, e a maioria no plenário. Nos 10 e 20 distritos o território do

Município era dividido em 29 regiões, que acelerava a comunicações e

as possíveis providências urgentes que pudessem ter lugar no interior.
O Projeto "O vô sabe" encerrava com a presença do governador
Esperidião Amin, que enfatizava que a troca de experiências e

ensinamentos entre gerações é essencial para o resgate da cidadania do
idoso e o seu valor junto à comunidade. "O País só poderá olhar para o

futuro se consegue superar as desigualdades." Pioneiro no Brasil, o
Projeto "O vô sabe" foi idealizado pelo próprio governador Esperidião.

ColégioMarista aprova 83% no vestibular
Com a proposta pedagógica pautada essencialmente na formação integral, conforme a linha educativa de
São Marcelino Champagnat, de harmonizar fé, cultura e vida, o Colégio Marista São Luís, proporciona aos

�ducandos uma educação sadia, adequando-a às necessidades individuais e ao contexto social em que se
Insere.

De acordo com o vice-diretor, Ir. Evilázio Tambosi, o Colégio concretiza o ideal Marista de formar bons
cristãos e virtuosos cidadãos. "É preciso ensinar, formar e preparar o aluno para o futuro", ressalta.
O Colégio São Luís além de preparar para o vestibular tem a missão de orientar para a vida.

. ,�Um significativo dado deste empenho educativo foi a aprovação de 83% dos alunos que se submeteram
ao vestibular 2002/2003. "Este resultado demonstra a qualidade e a seriedade de nosso trabalho",
concluiu Ir. Evilázio.

.

Aprovados:
NOME CURSO INSTITUIÇÃO
Adriana Vasel Fisioterapia Univali
Andréia J. Renta Adm. Marketing UnerjAriane Raizer Turismo e Lazer Furb
Carlos E. Martin Ciências da Computação Furb
Cristina Campregher Ciências Contábeis Unerj

SAEM
Diego Bayer Direito UnerjFernanda Bachmann Ciências Conrábeis Furb
Fernanda G. Barato Secreto Exec. Bilingue Furb

SAEM
Gislaine koana Bacca Educação Física Furb
Heloize . Bremen Pedagogia Unerj

SAEM

jonatan D. Kazmierski Sistema de Informação Univille
osé R. S. Régis Eng. Ambiental UF/PR

Tecnólogo Ambiental PUC/PR

julian Peters Direito Unerjuliano T. Leitempergher Turismo Univali
Asselvi

Kethlin Albino Adm. Marketing UneiSAE
Leonardo C. Zen Adm. Marketing Unerj

SAEM
Leonardo F. Kretschmer Administração UnerjLeonardo Rowe Ciências Contábeis Unerj

Ciências Econômicas Univllle-SAEM
Lorenzo Giovanella Eng. Mecânica UnerjLuiza G. Berri Fisloter�ia Furb
Maiara L. emmendoerfer Adm. e arketing Unerj

SAEM
Maicon R. Alves Ciências Conrábeis UnerjMárcia C. Soares Eng. de Alimenros Univali-SAEM
Patrícia A Brugnago Letras/Séc. Exec. UnerjPétila K. Bernades Direito Furb
Rafael R. Rengel Ar�uitetura e Urbanismo Unerj
Rodrigo Hoepers En ermagem

. Univali
Suélen Kuhn Farmácia Bioquímica Univille
Tatiane C. Pokrywiecki Educação Física Furb

Univille-SAEM
Thiago F. Gonçalves Comércio Exterior Unerj
Tiago Bernardi Terapia Ocupacional ACE
Viviane Nart Farmácia Bioquímica Univille

(
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OLHANDO PARA BAIXO? I
Esta é uma boa pergunta! Por que há tanta gente I�.\. \olhando para baixo? Por que há tanta gente :;! ,\ �
inquieta, assustada, nervosa e apavorada? As \..// � '" _ ;;
respostas são várias, mas a verdade é uma só: o :._; �. ff
ser humano inverteu os valores estabelecidos '"1

���o$'
por seu Criador e agora sofre as consequências.

A I
NF

�É uma triste realidade na qual vivem�s. Não. se UZ Uatrata apenas de uma pobreza exlstenclal.
Também a espiritualidade cristã está em Palavradecadência. O ser humano insiste em procurar r I , "
soluções próprias e humanas para uma realidade
que só Deus, o Criador, pode mudar. É a realidade
do pecado que leva à morte.

Mas, o que fazer? O Salmo 121, 1-2 afirma: - Elevo os meus olhos para os

montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que
fez o céu e a terra.
Elevar os olhos para os montes ... Montes são aqui uma figura. Apontam
para o alto, longe do pó, da miséria, da vaidade humana. Os montes
simbolizam o eterno, o imutável, que não desmorona, e que por isso
oferece proteção e segurança.
Montes lembram os grandes feitos de Deus em relação a seu povo: no

monte Sinai, por exemplo, Deus estabeleceu a 1ª aliança com os Dez
Mandamentos; no monte Gólgota, a 2ª aliança, a do amor, da graça, da
misericórdia e do perdão em Cristo Jesus.
Com certeza, este Deus Criador e Salvador não deseja ver você inquieto,
nervoso, apavorado e olhando para baixo. E muito menos olhando apenas
para si mesmo, em busca de meias verdades e soluções.
Caro(a) leitor(a). O convite para a graça e o perdão está em Jesus Cristo.
O Seu socorro é a nossa salvação. Que tal olharmos para Ele e a partir
dele! Assim podemos andar esperançosos, de cabeça erguida, na estrada
da vida.

P. Claudio Herberts

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ERÇA-FElcRA, 25 de fevereiro de 200103 ESPORTE CORREIO DO POVO 1l

A UTI dos carros

OR FLAVIO GOMES

Não é segredo para ninguém que defendo até debaixo d'água
do que MaN Mosley vem fazendo para tirar a F-I do marasmo.

o fundo, a questão envolve, claro, dinheiro e poder,montadoras
ersus equipes pobres e independentes, grana da TV; camarotes

ais perfumados e com carpete maismacio. Mas o que importa é

resultado para o público, e se essas quimeras todas significarem
elhores corridas, a mim tanto faz se os carros falam, pulam,
arriem, se osmotores tem 200HP de potência ou 900, se vão ficar
m Parque Fechado ou expostos na praça principal da cidade na

éspera do GP do lado do coreto com banda e fanfarra. É tudo

etalhe. O essencial é o espetáculo.
Mas há algumas dificuldades de percurso na trajetória do velho

ax. Por exemplo, o chilique daWilliams e daMcLaren, um tanto

tardio, resultado certamente de várias reuniões com a Mercedes e

com a BMW Paus mandados, Frank Williams e Ron Dennis

vomitaram seu discurso legalista, defendendo teses facilmente

derrubáveis como a cascata de que a F-I é laboratório para a indústria,
o que já foi, sim, mas hoje está mais para ajudar a indústria

aeroespacial; que as montadoras são bacanas e prova disso é que

estão até dispostas a adquirir participação acionária comprando o

espólio deixado pela Kirch; que é perigoso tirar a telemetria,
coitadinhos dos pilotos, pode estar acontecendo alguma coisa no
carro, eles não sabem, e como vamos ajudar? E mais: tínhamos 18

horas e meia (como chegaram a esse número?) para preparar os
carros para a corrida, agora temos duas horas emeia.

Ora, ora. Acho que essa briga com McLaren eWilliams a FIA

ganha, até porque a Ferrari não semanifestou. E, por princípio, se
McLaren eWilliams defendem que corrida tem de ser em pista de

asfalto, a Ferrari vai preferir circuito,s de terra batida.
Problemas, mesmo, serão os logísticos para aplicar o novo

regulamento. O negócio do Parque Fechado, por exemplo. Esses
carros da F-I atual são tão delicaclinhos que, mesmo parados,
precisam ficar conectados a alguma coisa o tempo todo. Ligados na
tomada. Os boxes são verdadeiras UTIs. Carrinhos ligados a apa

relhos. Se desligar, eles apagam. E haja trabalho para ressuscitá-los.
O que quer dizer que, das 18 horas do sábado às 8 horas do

domingo, vão ter de ficar confinados num lugar do autódromo

que ofereça condições para ligá-los à tomada. Todos eles, aomesmo

tempo. E não basta,um benjamin, daqueles que a gente usa em

casa para ligar o abajur e o ráclio-relógio na força. Não, o nível de
frescura é muito maior que isso. Cada time usa uma voltagem
cliferente em seus equipamentos, uma tomada tem três pinos,
outra dois, outra ainda quatro, amperes, hertz, volts ewatts variam

daMinardi para a'Ferrari, daRenaul t para aJaguar.
Carros desligados da tomada por 14 horas podem morrer.

Seus circuitos hidráulicos pifam, a temperatura e a umidade,podem
afetàr sistemas importantes, "� gas�lina evapora,'o Óleo' decanta,
.nâo é tão simples assim. ..

AFIA sabe disso?Provavelmente sim.Mas atropelouemandou
brasa. As equipes que se virem. E é bom fazer essa turma se viràr

um pouco, de vez em quando. ,

':'CORREIO00
IUVO
,

.

, "

Ha �3 anos
servindo.a

, comunidade,

.da Reqlão
do Vale do

Itapocu

I BICICROSS: ATLETA DA EQUIPE MALWEE CONQUISTA COLOCAÇÃO NO RANKING DO SUL DA AMÉRICA

Equipe Ma1wee domina a Copa
Internacional de Bicicross

]ARAGuA DO SUL - A

equipe Malwee de Bicicross

conquistou, neste final de se

mana-oito-troféus e sagrou
se campeã geral da Copa
Internacional de Bicicross,
válida pelo ranking mundial

das categorias Elite e Júnior.
A copa teve participação de

108 pilotos, entre eles quatro

argentinos e três chilenos, da

categoria Elite. Segundo Val
clir Moretti, diretor de Bici

cross da equipe, o número

de inscrições só não foimaior'

porque o valor cobrado pela
Confederação Sul-americana
é alto. "Os atletas pagam US$
15 na categoria normal e

US$ 30 nas categorias Elite

e Júnior", explica. Moretti
ainda ressalta o excelente

nível técnico da competição
que, segundo ele, foi um dos

melhores já vistos no Parque

Jaraguaenses dão show no Parque Malwee

Malwee.

A organização do evento

foi feita pela própria equipe
Malwee, que contou com o

patrocínio daMalweeMalhas

e apoio da Fundação de

Esportes, Corpo de Bom

beiros Voluntários eHospital
e Maternidade Jaraguá. Fo
ram disputadas 30 catego-

rias e a equipe Malwee foi

campeã em oito, conquis
tando também seis vice

campeonatos e três terceiros

lugares. Os campeões da

equipe foram Joyce Moretti,
na categoria Elite Woman;
Luiz Madeira, na categoria
Boys 8 anos; Guilherme

Borscheidt, na Boys Iflanos,

e Edson Ferreira foi o cam

peão da Júnior Men. O ci

clista Sebastião Rosa venceu

a categoria Cruizer 40/44
anos, enquanto o campeão
da categoria 45+ foi Dorival

Grueztmacher. Na categoria
de 19 a 24 anos, o campeão
foi Éders�n Klabunde, que
repetiu o resultado na cate

goria Cruizer 19 a 24, da qual
também foi o vencedor.

Logo após a etapa reali

zada no Parque Malwee, saiu
o resultado do rankingmun
dial, e a piloto jaraguaense
Joyce Moretti está colocada

como a vice-campeã do Sul

daAmérica na categoria Elite
Feminina, perdendo apenas

para a argentina e campeã
mundial Gabriela Diaz.

Joyce é ainda a 20' colocada

desta categoria no ranking
munclial.

Inicia temporada do Norte Catarinense de Velocross
MASSARANDUBA' - A

primeira etapa do Campeo
nato Norte Catarinense de

Velocross foi realizada no

último final de semana, em

Massaranduba. Foram dis

putadas sete categorias e os

campeões foram:EnioRon
chi, de Luiz Alves, na cate

goria Street Especial; na ca

tegoria DT 180 o campeão
foi AdilsonMistura, de Blu
menau; categoria Street 4T

o campeão foi Gilson de

Araújo, de São Bento do Sul;
o blumenauense Braz dos

Santos foi o vencedor da ca

tegoria Força Livre 'Especial,
e na categoria Força Livre

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

Centro - Jara uá do Sul

:"'C; j:'JO'CP

Cerca de 6 mil pessoas prestigiaram a abetura do evento

Nacional o primeiro lugar
foi para o brusquense Dení
sio do Nascimento.

O, piloto de Massaran

duba Beto Alchini, da cate-

goria Força Livre Nacional,
vinha bem na prova mas

teve problemas com a mo

to. Um pneu furou e o pi
loto continuou a corrida,

conquistando ainda o 9°

lugar. Alchini foi o único pi
loto da região a completar
a prova. Alchini diz que este

não foi um bom começo,

mas "há um longo campeo
nato pela frente", ressalta.

De acordo com o. dire-
'

tor técnico da FCM (Federa
ção Catarinense de Motoci

clismo), PedroPaulo de Sou
za, cerca de 6 mil pessoas

compareceram ao evento. A

próxima etapa acontece nos
dias 10 e 11 de maio, em

Joinville. Nos dias 8 e 9 de

março acontece a abertura

do campeonato estadual,
em Ascurra.

LOTERIAS

Lotomania Loteria Federal

concurso: 293 concurso 03712

06 - 08 - 1 8 - 1 9 - l° - Prêmio: 05.586
23 - 27 - 28 - 29 - 2° - Prêmio: 65.797
45 - 46 - 54 - 63 - 3° - Prêmio: 13.156
72 - 76 - 77 - 78 - 4° - Prêmio: 13.231
80 - 89 - 93 - 96 5° - Prêmio: 33.530

Megasena
concurso: 440

03 - 05 - 23 - 30 - 46 - 47

Quina
concurso: 1112

1 5 - 25 - 51 - 65 - 70
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I TIRO: A EQUIPE DO CLUBE JARAGUÃ QUEBRA RECORDE DE POMERODE E É CAMPEÃ ABSOLUTA

Clube de Atiradores .laraguá
é campeão no Catarinense

]ARAGUÁ DO SUL - o

Clube de Atiradores Jara-
.

guá bateu o recorde de

pontos em sua primeira
participação na chave A do

Campeonato Catarinense

de Carabina Apoiada. A .

equipe jaraguaense alcan

çou 1256,8 pontos e bateu

o recorde, que pertencia ao

Clube Pornerode, que sus

tentava 1255,4 pontos.
Com esse desempenho,

o clube foi o campeão da

Chave A, -etapa de Jaraguá
do Sul, sendo que a próxi
ma etapa será nos dias 15

e 16 de março, em Pome

rode. Ao mesmo tempo
segue invicto desde a sua

fundação, ganhando de

ponta a ponta o campeo
nato de 2002 da chave B.

Além do troféu de

campeão, o Clube de Ati

radores Jaraguá conquis
tou o troféu individual na

categoria Master, com o

atirador Arno Udpadel, e

outras oito, com Gilnei

Schunke, Rudhardt Bor-

Equipe de tiro acerta o alvo e ganha título da primeira fase Cesar J unkes

chardt, Rolf Nicolodelli,
Marcos Siewerdt (na
Sênior), Irena Udpadel (na
Master), Rafael Siewerdt
(na Júnior) e Jefferson
Eischataedt, na categoria
Infanto-juvenil.

Entre os 20 melhores
da etapa, dez atiradores do
.clube de Jaraguá do Sul se
destacaram. Marcos Sie

werdt, com 210 pontos;
Gilnei Schunke, çpm 209,7
pontos, e Rudhardt Bor

chardt, com 209,6 pontos.

Os atiradores Arno Vd

padel e Celso Zumach se

destacaram com 209,2
pontos, e a atiradora Marli

Sumach, com 209,1, segui
da por Rolf Nicolodelli,
que obteve 208,9 pontos.
Também obtiveram a

mesma pontuação Aldina
,

\

Wakerhagen e Angelo
Siewerdt, ambos com

208,7 pontos.
O último destaque do

Clube de Atiradores

Jaraguá foi Rui-Barg, com

208,3 pontos.
O título de Rei do

Tiro foi para Celso Perin,
do Clube de Atiradores

J araguá, o de 1 ° Ca
valheiro ficou com Rui

Muller, do Clube Bae

pendi, e o título de 2° Ca

valheiro foi para Fran

cisco Muller, também do_
Baependi. O Clube Atlé
tico Baependi ficou com

o 4° lugar na chave B,
com 1233,7 pontos.
(PATRíCIA BERTOLLO)

Copa.de Futebol de Areia realiza mais uma rodada
MASSARANDUBA - Foi

realizada, no último sába

do, mais uma rodada da 1 a

Copa KG Motos/Birutta
Motos/DME de Futebol

de Areia em Massarandu
ba. De acordo com a co

o;denadora de Esportes
do Município, Miriani
Milda Jacobowski, ao

,

todo são cinco rodadas

classificatórias e de cada
chave saem dois times ela

ssificados.
Participam do torneio

as equipes Micar, Plásticos
Zanotti 2, Água Verde,
Plásticos Zanotti 1, Mala
cabados, Esporte Boys,
Força Jovem, Dipil, Con-

fecção Hitan, Brasélio e

Asa Branca. Na rodada de;
sábado, as. equipes Asa

Branca e Dipil empataram
por 4 gols. A equipe Es

porte Boys perdeu para
Malacabados, por 5 a 1, e
Plásticos Zanotti 2 eMicar

empataram por 3 gols. A
equipe Braselio venceu a

r
\

Força Jovem, por 4 a 3, e

Água Verde derrotou a

equipe Plásticos Zanotti 2,
por 5 a 3.

A terceira rodada do

campeonato acontecerá no

dia 1 de março. Os jogos
acontecem na Praça Gues
ses, em Massaranduba, a

partir das 14h30.
/

, Inicia oMunicipal de Futebol de Areia emGuaramirim
A 1 a rodada do Campeonato Municipal de Futebol

de Areia de Guararnirim também foi no último final de

semana. No sábado, foram realizados .sete jogos no campo

Bar do Zico, e outras seis partidas aconteceram no Centro
I

Esportivo Dias. Dois jogos foram transferidos. A próxima
rodada da 1 a fase acontece no dia 29 de março.

Malwee é derrotada pela Ulbra em Capão da Canoa
]ARAGUÁ DO SUL - A

equipe da Malwee dispu
tou, no último final de

semana, a 3" Copa Capão
da Canoa de Futebol de

SalâorDesfalcada de cinco

jogadores, a Malwee não

conseguiu superar a VIbra

(Universidade Luterana do
Brasil), e perdeu a final por
5 a 4 para o time gaúcho.
Os desfalques do time
catarinense foram Clemíl

ton, Xande, Paulino,James
e Marcel.

Os gols da Malwee fo-

ram marcados por Xôxo,
que finalizou duas vezes,
Falcão marcou outro,
c�brando pênalti, eHenrique
também balançou as redes
cobrando tiro livre.

A Ulbra ficou o jogo
inteiro com placar superior

e só no final da partida a

Malwee esboçou uma

reação. Oi terceiro gol da
equipe catarinense foi
marcado a 50 segundos do
final da partida, e o quarto
gol a apenas 10 segundos
do encerramento do jogo.

\ I
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Notas--- ---.a

Rodada do Catarinense
Com a classificação virtualmente assegurada n

grupo A, o Figueirense goleou- a equipe do Tuba: a

sábado, em Tubarão, pelo elástico placar de 5 a (

mantendo a 1 a colocação do grupo. Também n

sábado, pelo grupo B, o Lages (3°) recebeu o tim
do Alto Vaie (último colocado), de Rio do Sul,
após estar perdendo por 1 a O, virou para 2 a 1

mantendo viva a chance de classificação, apesar d

remotas.

No complemento da rodada, o Joinville foi 'at

Criciúma (2°), em Criciúma, e foi derrotado por 2

1 pelo Tigre. Em 3° lugar na classificação, agora
JEC só pensa no jogo de amanhã, frente ao Avaí, que
praticamente decide as chances do time de Joinville.
Ainda pelo grupo A, o Avaí (4°) enfrentou o Atlético

Aichinger (5°), de Ibirama, e venceu a partida por
2 aO.

No grupo B, o Caxias (1
° colocado, com 5 pontos

de diferença do 2°), de Joinville, recebeu o Marcílio

Dias, de Itajaí, e venceupor 1 aO. Para o Caxias basta

um empate no jogo desta quarta-feira, diante do Alto

Vale, para se classificar. Em Tijucas, o Tiradentes (5°)
perdeu para a Chapecoense (2a colocada), de Chapecó,
por 3 a 2.

A próxima rodada pelo grupo A marca os

seguintes jogos: em Joinville, Joinville x Avaí; em4l
Ibirama, Atlético Aichinger x Tubarão; em

Florianópolis, Figueirense x Criciúma. E pelo B, em

Chapecó,' Chapecoense x Lages; em Rio do Sul, Alto
Vale x Caxias, e em Itajaí, Marcílio Dias x Tiradentes.

Copa do Brasil
O Criciúma venceu o Alegrense, do Espírito 'Santo,

no Estádio Mário Monteiro, em Cachoeiro do

Itapemirim, por 3 a 2, pela Copa do Brasil. Agora a

equipe catarinense pode até perder o jogo de volta, dia

12, em Cricúma, por 2 a 1 ou 1 a O, que estará classificada.
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