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Depois do desfile de rua, sábado à noite, aproximadamente 5 mil pessoas foram até o Parque Municipal de Eventos para continuar
a festa de Carnaval. No detalhe, a apresentação do casal de mestre-sala e porta-bandeira do bloco "Samba no Pé"

Multidão de foliões no Parque de Eventos
do brilho dos blocos que participaram do desfile
de rua, realizado no sábado à noite, naRuaWal
terMarquardt De acordo com o coordenador
de Atividades Culturais da Fundação Cultural,

Miguel Ângelo dos Santos, cerca de 5 mil pes,
soas foram ao baile de sábado. O bloco "Samb�
11;0 Pé" conquistou o bicampeonato.

PÁGlNA4

O Carnaval deste ano em Jaraguá do Sul

surpreendeu os organizadores do evento, não

apenas pelo número de participantes, mas,
especialmente, pelo entusiasmo dos foliões e

Lojistas prevêem
salto nas vendas

Com o término do feriado de

Carnaval, o comércio retoma suas

expectativas de incrementar as

vendas neste mês .
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PÁGINA 5

LJF realizará Taça
dos Municípios, que
terá início dia 29
PÁGINA 12

Divulgação
Trabalhos realizados pelos alunos d� disciplina de Desenho e Moda estão expostos no corredor da Unerj Cotação de ontem

Exposição reúne trabalhos de alunos do Centro Universitário Compra venda

COMERCIAL 3.56003.5650
. PARALELO 3.5500 3.6000

TURISMO 3.4500 3.5900

Alunos da 4a fase do curso de Enge�haria de

Confecção da Unerj, mais especificamente da

dis-ciplina' de Desenho e Moda, estão

promovendo uma exposição dos trabalhos
realizados durante o semes-tre passado.

PÁGINA 4
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E preciso evitar os erros do passado
JAYME BUARQUE DE HOLLANDA - Engenheiro, édiretorgeraldo Inee (Instituto
Nacional de Eficiência Energética) e 'diretor do Fórum de Co-geração e Geração
Distribuída

Qualquer uso de energia piora o meio ambiente. É por isso que pessoas
como eu, que acreditam e defendem a eficiência energética, entendem que
as decisões no campo da política energética deveriam privilegiar sempr� a

alternativa mais eficiente. Isso garante, no final das contas, que vamos

debitar à natureza amenor quantidade de energia possível e normalmente
conseguir ummelhor resultado econômico,
A constatação pode ser óbvia, mas acaba sendo um exercício difícil e
frustrante quando é verificada na prática diária. Ainda, no final dos anos
80, li que as siderúrgicas da baía de Tóquio exportavam energia para o

sistema elétrico japonês. Com a cabeça feita pelos preconceitos do setor

elétrico brasileiro - onde eletricidade só podia ser gerada em grandes
hidrelétricas - achei aquilo muito esquisito, mas não me pareceu uma

coisa destituída de lógica..Afinal', parte importante da energia usada no
Pais era constituída pelo carvão usado nas siderúrgicas e eu me perguntava
o que acontecia com todo o calor produzido no processo.
Um pouco de pesquisame fez constatar que a CSN (Companhia Siderúrgica
Nacional) não.só podia gerar energia elétricapara atender suas necessidades
e exportar excedentes, mas era capaz também de produzi-la com baixos

custos, considerando que o combustível era um resíduo de processo e,

portanto, poluidor. Sendo co-geradora, a usina podia ainda produzir o
vapor, aproveitando este mesmo processo como um subproduto.
Emais: a CSN fica no centro de carga do sistema e poderia assumir algumas
funções da principal termelétrica da região, a Santa Cruz, .que naqueles anos
já era uma peça demuseu operando com baixíssima eficiência. Em síntese,
uma análise muito superficialmostrava que desenvolver o potencial elétrico
da CSN reduziria os riscos do sistema hidrelétrico, diminuiria a necessidade

,dos investimentos de centenas de quilômetros de linhas de transmissão

para transportarmais de 300Mw, aliviaria o caixa do setor elétrico e, ainda
,

por cima, aumentaria a estabilidade do sistema elétrico. \
Contente com a minha "descoberta", comecei a ver de que forma aquele
potencial poderia estar entre usinas consideradas nos planos futuros. Foi
perda de tempo, pois percebi que, além das sidefúrgicas, se ignoravam '

muitas outras oportunidades reais de transformar desperdício em energia
útil. Entre essas oportunidades estavam a capacidade de gerar energia elétrica
com resíduos de cana-de-açúcar e o desenvolvimento dos potenciais de co
geração.
Um registrointeressante é que o último Plano Decenal de 1999 (Eletrobras
2000/09) dedica um capítulo a este tema da Geração Distribuída e constata

ser esta a energia demenor custo. Nas conclusões, no entanto, o documento
ignora solenemente a possibilidade. E foram estas conclusões que serviram
de base para especificar as 49· termelétricas de triste memória do PPT

(programaPrioritário de Terrnoeletricidade), inclusive com centrais de ciclo
aberto de baixa eficiência.

Apesar da confusão reinante nos últimos anos no que tange à expansão da
oferta de energia, a CSN - maior carga da Região Sudeste - acabou
instalando uma parte do seu potencial de co-geração em tempo de ajudar
a reduzir a profundidade da crise em 2001. Notícias da CPFL dão conta de

que suas compras de energia do setor canavieiro do interior de São Paulo
saltaram de 180 GWh (1999) para 1300 GWh (2003). Outros exemplos
poderiam ser citados. Por isso, o assunto merece uma reflexão.

I

Recentemente se tentou estabelecer um "mercado", o MAE (Mercado
Atacadista de Energia), que não funcionou. Paralelamente, no entanto, a

possibilidade de acesso ao sistema elétrico, o aumento da informação dos
consumidores sobre energia e a separação das funções de distribui-la e de
comercializá-ia ajudarama criar ummercado real, ainda que frágil e confuso,
que luta comuma estrutura de preços ilógica.
Em plena crise, quando oMAE indicava o valor da energia como sendo de
600 R$/MWh, leilões mostraram que consumidores abririam mão de
consumir por preços bem menores e, em dois meses, o preço tinha baixado

para quase um sex.to do valor inicial, calculado pelos "inteligentes"modelos
'matemáticos que até então nunca tinham sofrido um teste de mercado.
Desta forma, se é verdade que algum tipo de plano central será necessário

para definir a ordem de algumas grandes unidades, é preciso deixar à

inteligência das decisões isoladas e anônimas algum grau de liberdade para
procurarem seu espaço no complexo universo das soluções. Afinal, a

Geração Distribuída é uma das bandeiras do programa do governo. Então,
p� que não hasteá-la para tornar o setor elétrico brasileiro mais eficiente?
Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
€entro, ou pelo e-mail: redacao@jornalcorreio.dopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou
telefone para contato. O jomal se reserva o direito de sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e
gramaticais necessárias.

.
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Destaque também no Carnav
Jaraguá do Sul, que osten

ta uma posição de destaque
no Estado pelo nível de vida

dos seus cidadãos, consciente
desta responsabilidade e da

sua potencialidade empreen
dedora, tem por obrigação
perseguir o desenvolvimento,
servindo como um exemplo
de gestão que tem como por
ta-vozes as suas personalida
des mais representativas,
visando, com isso, dar a sua

modesta contribuição para o

necessan,o esforço coletivo

em busca de um modelo

político, econômico e social

que propicie o crescimento
harmônico e auto-sustentado

da Nação em benefício do seu

povo.
No aspecto econômico,

portanto, somos abre-alas.

Mas, no último sábado, o bri
lhantismo ficou por conta dos
desfiles dos blocos carnava

lescos, considerado pela opi
nião p.ública o melhor Car

naval que já acontecera nos

últimos anos. Tanto é verdade

que o público que cOqJ.pa
receu na Walter Marquardt
ficou contagiado com a be
leza e criatividade das fan-

r
Os blocos

carnavalescos, no
entanto, projetam a

participação de
outros grupos

para os próximos
anos

tasias. Naquele momento não

se pensava em mais nada,
senão na alegria de acompa
nhar e participar da festa po
(pular que a Igreja desistiu de

combater, oficializando-a por
volta do ano 590, na vã ten

tativa de conter a liberti

nagem.
O resultado de muita

dedicação dos organizadores
deste desfile, que reuniu ape
nas quatro blocos, pôde ser

comprovada através do sin

cronismo na avenida e no es

pírito de vitória estampado
nos rostos de cada integrante.
O grande termômetro neste

ano foi a participação empol
gante do público, que acom

panhou do início ao fim e de

maneira bem humorada cada

desfile, sem registro de maio

res contratempos.
Os blocos carnavalescos,

...J

no entanto, projetam a pa
cipação de outros grupos p'
os próximos anos. Para i

organizam-se, realizando
apresentações cada vez m

e melhores. O campeão
desfile de Carnaval de 20

foi o bloco "Samba no P

mas esta homenagem deve

repassada também para
blocos "Sem Preconceito

"EstrelaD'Alva" e "Em Ci

da Hora", que, com mui

competência, demonstrar
acima de tudo, profission
lismo nas suas apresentaçõ

O Grupo de Capoeira P

to da Farra, Bloco dos Suj
Virgens do Vale, da Escola
Samba Filhos da Ilha, de S

Francisco do Sul, també
merecem reconheciment

pois integraram este aud
cioso projeto v

de resgatar 1
Carnaval que existira a�)
gamente. E o jornal CORREI
DO POVO, por mero de s

cobertura jornalística, des

retribuir à comunidade ja!
guaense todo este espíri
que sefTIpre tem relatado; u

jornal' de tradição que P'
tende manter costumes

tradições de nossa região.
Os textos e cólunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jorn�,
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A liderança pefelista 'do Estado de Santa Catarina está em

fase de reestruturação. No mês de fevereiro, o PFL realizou

12 encontros regionais, que iniciaram no dia 10 para exame

do quadro partidário e indicação de convenções nos

municípios, previstas para o dia 8 de março. Os encontros

aconteceram emJoinville,Maravilha, Chapecó,Joaçaba, Lages,
Rio do Sul, Blumenau, Itajaí, Florianópolis, Canoinhas,
Criciúma eTubarão. Participaram dos encontros o presidente
nacional do PFL, senadorJorge Bornhausen; e do presidente
no Estado, Paulo Bornhausen, e deputados federais e

estaduais e líderes de governo das regiões Norte e Nordeste.

'PROPOSTAS
O deputado federal pelo
PMDB de Santa Catarina

Paulo Afonso Vieira propôs
ao partido que, antes de

conversar com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva sobre

a participação no governo

federal, elabore propostas para
.

as reformas da Previdência,
Administrativa e Tributária.A

idéia do deputado catarinense I

é de que se formem grupos
de trabalho e que se coloquem
no papel as prop,0stas para os
três temas. Paulo Afonso

defende a idéia de que é me

lhor conversar com o pre
sidente com alguma coisa

concreta para apresentar, O

deputado é um dos cinco

peeme4ebistas aparticipar das
Comissões de Finanças e

Tributação.

RECESSO
Todas as Prefeituras da

Microrregião do Itapocu
decretaram ponto facultativo
durante o período do

Carnaval. Este deve ser o

único ponto facultativo

deste ano, cujos feriados

caem, na sua grandemaioria,
em finais de semana, o que
elimina a possibilidade de

feriados prolongados na área
do serviço público, tanto na

esfera municipal quanto na

estadual e federal. Neste

feriado de Carnaval, amaioria
dos políticos resolveu

descansar em alguma praia
.

para tomar fôlego e enfrentar

o resto do ano, que promete
não ser fácil para nenhuma

sigla partidária em virtude

das eleições municipais do

ano que vem.

COBRANÇA
O vereador do PT em Guaramirim, Evaldo João Junckes,
vai providenciar um levantamento sobre o número de

acidentes que aconteceu na Rodovia SC-413, na altura da

entrada da Avenida João Ezídio Peixe r, na Ilha da Figueira,
que foi pavimentada recentemente com direito a inauguração
solene e discursos políticos.Junckes quer provar que a rodovia
é perigosa e que o asfalto foi inaugurado sem acostamento e

sem os trevos de acesso. O vereador, que liderou uma

manifestação dos moradores no dia da inauguração, promete
fechar a rodovia caso o prefeitoMário Sérgio Peixer não atenda
as reivindicações dos moradores das vilas e bairros localizados
nas margens da rodovia e da Avenida Ezídio Peixer.

ENTR·E ASPAS
"O PSDB está coeso em torno da minha indicação."
(A afirmação é da presidente do diretório do PSDB em

Jaraguá do Sul, Niura De�archi dos Santos, ao referir
se à possibilidade de assumir o cargo de secretária
Regional)

Dr. Pedro Chuji Nishimori
CRM 2678

Dr. Ivo Knut Anders Júnior
CRM 8879

Dr. Daniel Antonio Wulff
CRM 8835

Membros titulares da sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia

I CONFI�NÇA: POSSIBILIDADE EM ASSUMIR SECRETARIA REGIONAL É ENCARADA COM SEGURANÇA

Niura afirma que ·PSDB está

unido em tomo de seu nome

Lideranças querem reunião com deputado do PT

e marca o início de uma

série de reúniões que o
.

parlamentar tem agendado D"
" " "

id d ivas da microrreclâ...J_ .r ionei vai ouvir. entí a es representativas a rmcrcrreqrao
com representantes de
entidades de classe e lideres

comunitários da Região
do Itapocu. O encontro de
Guaramirim está sendo

orgahizado pelo assessor

do deputado Charles

Longhi. "Vamos ouvir a

]ARAGuA DO SUL - A

polêmica gerada na região
por conta da escolha do

nome que vai ocupar o

cargo de secretário Re

gional em Jaraguá do Sul

deve ter um fim nos

próximos dias. Pelo menos

é nisso que acreditam tanto

os peemedebistas quanto
os tucanos, partidos que
indicaram nomes para
ocuparem o cargo. Recen

temente, um peemedebista
da região, que pediu para
não ser identificado, jurou
que, se os dois partidos
não chegarem a um con

senso, a decisão final será
do próprio governador
Luiz Henrique da Silveira,
que vai tomar uma decisão
baseada em critérios téc

nicos e que, diante desse

critério, nenhuma das duas
candidatas (Cecília Konell,
do PMDB, e Niura De-:
marchi dos Santos, do
PSDB) seria escolhida.

A presidente do PSDB
de Jaraguá do Sul, Niura
Demarchi dos Santos,
afirma que está tranqüila e

que está disposta a aceitar

o que o governador achar
melhor. Mas ressalta que
toda a bancada do PSDB
na Assembléia Legislativa

]ARAGuA DO SUL -

No próximo dia 14, o de

putado estadual pelo PT
Dionei Walter da Silva de
ve se reunir com entidades

representativas do municí
pio de Guaramirim. O
encontro está marcado

para acontecer às 19h30,
na Câmara de Vereadores,

Cesar Junkes/CP

Niura afirma que tem o apoio dos colegas de partido

já se posicionou publi
camente em favor de seu

nome e cita o fato de ter

ido semana passada até

Florianópolis conversar

pessoalmente com o lider
da bancada do PSDB na

Assembléia, Jorginho Me

lo. "O PSDB está coeso

em torno da indicação do

meu nome", assegura
Niura. "A bancada fez

uma moção de apoio ao

meu nome na semana

passada", confirma a

presidente do PSDB de

Jaraguá do Sul.

Na avaliação de Niura,
o PSDB está buscando

aquilo que pensa ter direito,
já que, desde o ano pas
sado, uma boa parcela do

partido decidiu manter o

.. que foi definido em con-

todos na microrregião,
município' por município.
Vamos trabalhar junto

que terá um encontro com

Dionei às 19h30 do dia 24

de março, na Igreja Nossa
Senhora da Paz.com a comunidade",

assegura Dionei.

Depois de Guarami

rim, é a vez de Schroeder,

A reunião com as

lideranças deJaraguá doSul
está agendada para as

venção, que era, na época,
apoio à candidatura de
Luiz Henrique da Silveira

ao Governo do Estado.

"Ficou decidido que 30%

dos cargos seriam do PS

DB, 30% do PMDB, 10%
dos cargos seriam ocupa
dos por integrantes dos

partidos coligados e os

10% restantes seriam para
o próprio governador
escolher", argumenta
Niura, que conta inclusive
com o apoio do prefeito
Irineu Pasold (PSDB), que
declarou apoio à reeleição
de Esperidião Amin.

Niura esclarece que o

governador tem até o dia
30 de março para definir a

questão e dar início ao

treinamento dos secre

tários regionais. "O treina

mento será de alguns dias

porque o trabalho é novo

e a secretaria não tem

orçamento próprio, e, até

o final do ano, será vin

culada à Secretaria de Ad

ministração do Estado",
explica. Ainda segundo
Niura, o funcionamento
efetivo da Secretaria Re

gional provavelmente só

vai ocorrer a partir de ju
nho. (MARIA HELENA DE

MORAES)

19h30 do dia 28 de março,
na Câmara de Vereadores.
Para o encontro em Ja
raguá do Sul estão sendo

esperadas cerca de 60

pessoas, entre dirigentes de
APPs (Associação de Pais

e Professores), associações
de moradores e outras

entidades que têm em

comum a busca pela, so
lução dos problemas
coletivos. O� diretórios do
PT em Barra Velha, Co
rupá e a Comissão Provi

sória do partido, em Mas

saranduba, devem agendar
reuniões das suas comu

nidades com o deputado
Dionei Walter da Silva.
(MHM)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ISUCESSO: DESFILE DE RUA NA WALTER MARQUARDT CONTAGIA OS FOLIÕES DE JARAGUÁ DO SUL

Carnaval deste ano superou a

expectativa dos organizadores
]ARAGuA DO SUL - o

Carnaval deste ano em

Jaraguá do Sul superou a

expectativa dos organi
zadores, que se surpreen
deram 'com o número

expressivo de público e,

especialmente, pela ani

mação dos foliões que,

depois do desfile, foram
até o Parque Municipal de

. Eventos para o baile

público, também promo
vido pela Prefeitura, atra- .

vés da Fundação Cultural.

De acordo com o diretor

de Atividades Culturais da

Fundação Cultural, Miguel Rainha do Carnaval, Silvana dos Santos

Ângelo dos Santos, cerca
de 5 mil pessoas partici
param do baile, mas,

considerando o, público
que compareceu ao desfile,
o número de foliões na

noite de sábado éhegou a

cerca de 8 mil.

Ainda segundo ava

liação de Santos, o Carna

val de Jaraguá do Sul tem

melhorado .desde o ano

passado, quando, pela

Fotcs.Horst 8aünle

Rei Morno, Kleyton Rufino Damasceno

primeira vez, a população
local prestigiou o evento,
de forma efetiva. ''A gente
percebe que houve um

crescimento muito grande.
Os blocos estão organi
zados e primaram pela
beleza nas fantasias, com

f'

muito brilho e riqueza de

detalhes", avaliza Santos. Ele
cita a participação da escola
convidada, Filhos da Ilha,
de São Francisco do Sul,

que conseguiu motivar o

público por onde passava.
O bloco "Samba no

Pé" ficou em primeiro lu

gar, conquistando assim o

bicampeonato. Na segunda
colocação ficou o bloco

"Em Cima da Hora", em
terceiro lugar o "Estrela

D'Alva", do mestre Mane

quinha, que este anç não

entrou na avenida, por
motivos de saúde. A

quarta e última colocação
ficou com o "Sem Precon

ceito", que perdeu pontos
porque atrasou em uma

hora o seu desfile.

A Rainha do Carnaval

deste ano é a representante
do "Em Cima da Hora",
Silvana dos Santos, e o Rei

Mamo é Kleyton Rufino

Damasceno. Eles foram

eleitos na sexta-feira à noite.

(MARIA HELENA DE MORAES)

Desenhos de moda em exposição no Centro Universitário
]ARAGuADO SUL-OS

desenhos de moda feitos

pelos alunos da quarta fase

do curso de Engenharia de

Confecção da Unerj (Cen
tro Universitário de Jara
guá do Sul) estão expostos
no corredor do bloco D,
desde a semana passada. A
exposição é alusiva à

conclusão da disciplina de
Desenho e Moda e tem

por objetivo fazer caI?
que os acadêmicos conhe-

.

çam as proporções da

anatomia humana para
mais tarde trabalharem

com a figura de moda,
conforme explicou a

coordenadora e profes
sora de desenho de moda,
Adriana Marcatto.

De acordo com Adri

ana, são 30,painéis com

desenhos de figuras huma-

DIVU gaç
Painéis estão expostos no corredor do bloco D

nas, elaborados durante o de pintura usadas pelos
período letivo. As técnicas acadêmicos vão desde o

lápis de cor, aquarela, pin
tura e giz pastel. Cada painel
contém cerca de oito tra

balhos, que mostram o

desenvolvimento dos alu

nos no transcorrer das aulas.

Adriana destaca a surpresa
positiva com relação ao

resultado de alguns traba

lhos. ''Através da exposição,
pudemos observar o cres

cimento da qualidade dos

trabalhos realizados pelos
alunos", enfatiza a coorde
nadora da exposição e

professora da disciplina de
Desenho e Moda. Ela

informa ainda que os alunos

do curso de especialização
em Moda estão expondo
imagens realizadas durante

a disciplina de laboratório

de fotografia, que aconteceu
na Univali (Universidade do
Vale do Itajru).

ME
LITERATURA
Alunos da 4" série da Escola de Ensino Fundamental Ma
Schubert receberam em suas residências os livros da Coleçã
Literatura em Minha Casa, um programa do Ministério d

Educação que abrange todas as escolas públicas do Brasil ei
desenvolvido desde 2002, quando o material foi destinado,
estudantes de 5" série, Os livros foram entregues nas casai

dos estudantes por uima comitiva integrada pela diretora eh
unidade de ensino, Júlia Mariario Américo, pela auxiliar d
Biblioteca Cláudia, Cláudia Schneider e pelo professora d

turma,Mário Orzechovicz. Foram entregues 150 livros do
mais variados gêneros, como poesia, conto, novela e teatro

escritos por autores brasileiros e da literatura universal
cabendo a cada estudante uma coleção com cinco obras.

FISCAIS
A Secretaria Estadual da Agricultura e Política Rural, através
da Cidas, vai contratar em caráter de urgência mais 70 fiscais
de barreiras. O anúncio foi do secretário Moacir Sopelsa, que
está encaminhado o processo para a contratação temporária
desses profissionais, também conhecidos como barreiristas
Atualmente 250 pessoas estão fazendo o serviço, mas boa

parte delas está deslocada de seu município ou região de

origem, acarretando gastos desnecessários para o Estado.

Trinta e sete barreiras estão ativadas em Santa Catarina,
funcionando principalmente nas divisas com o Paraná, Rio
Grande do Sul e Argentina, O contrato dos 70 barreiristas

que foram dispensados de suas funções pelo governo anterior

venceu em 15 de dezembro, por isso a presse nas

contratações. A Cidas deverá abrir concurso público até a

metade do ano para preencher os cargos em aberto nessa

área.

SEMINÁRIO
A Associação Catarinense de Conselheiros Tutekares

promove, no dia 11 deste mês, a partir das 8h30 no Centro

Empresarial deJaraguá do Sul, o 2° Seminário de Formação AU

da Associação da região da Amvali. O Seminário está sendo ��
organizado em parceria com ProcuradoriaGeral daJustiça e

_

Federação Catarinense de Municípios e é dirigido aos Bt

operadores do sistema de garantias dos Direitos da Criança e trc

do Adolescente, Vagas limitadas em 250 pessoas. Incrições ��
gratuitas através do e-mail tanigk@yahoo.com.br A_

programação inclui palestras, debates, painéis, trabalhos em Bt

grupo e plenária com a apresentacão, discussão e pe

encaminhamentos das propostas construídas pelos grupos ;�
de trabalho. Ao final do encontro está prevista assembléia -

para a escolha dos integrantes da Coordenação Regional da Bt

Associação e dos delegados que vão participar do 3° Seminário �o
Estadual de Formação, de 14 a 16 de maio, em São José. 1�

3C

!) IIBIIDGIIBDS
Alcivandro Espezim

OAB/se 12818
9963-9693

Reinoldo Murara Jr.
OAB/se 12659

9117.:0267

Rua: João Butschardt, 71· Centro· Guaramirim • Fone/Fax: 373·1344

�Çjj't/�1J.�'-' CRM: 3059 - CPF: 468859357/00

lVlé{lico Oftalrnologtesta
Especialização: Hospital de Clínicas Estado doRio de Janclr� ,

e Curso na Sociedade BraSi.ldm de Of�lUlologia do Rio de JallCl�LFone: (047) 275·1150
Av. Mal. Deodoro, 776. Sala 12· Ed. Maximunn Center

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ião ALUGA-SE _ quartos
lio mobítíados. Tratar: 370-3561
cl proprietária.

ae
__

os BARRA VELHA _ vende-se ou

a e troca-se por outra de menor

.es
valor. R$ 75.000,00. Tratar:

'A
276-3206.

m BARRA VELHA _ vende-se,
e perto da lagoa, cl 4 dorm. e 3

os
wc. R$ 35.000,00. Tratar:

-

.. 371-1718.
na

-'-- __

\la BARRA VELHA _ vende-se, 2
10 dorm. e demais dependências.

Preço de ocasião R$
18.000,00. Tratar: (47) 456-
3094.

�
BARRA VELHA _ vende-se de

� madeira, cl 50m2, bem
'

localizada. R$11.000,00.
Tratar: 371-6238.

ARRA VELHA _ vende-se,
frente pi mar, fundos pI• lagoa. R$ 25.000,00. Tratar:
9993-1313.

uma casa de alvenaria. Tratar:
9103-0188.

COMPRASE _ casa próx. do
centro. Entrada até R$ 30.000,00
e assumo finan. Tratar: 371-
2999 ou 9973-5175.

COMPRA-SE _ casa de
madeira pI transportar do
local. Tratar: 9122-8995.

CZERNIEWICZ _ vende-se,
mista, cl 100m2, 3 dorm., e

demais dependêcias. R$
45.000,00. Tratar: 9975-

.
2164. Creci 9465 cl Junior.

CZERNIEWICZ _ vende-se, cl 3
dorm., 3 salas, 2 wc, COZ.,
lavanderia, garagem pi 3
carros, nos fundos, cl 440m2•
Tratar: 370-6526.

DIVIDE-SE _ procuro pessoas
pi dividir aluguel, casa de
madeira,no bairro Nova
Brasília, próx. Weg I. Ambos os

sexos. Tratar: 9124-6772. '

ESTRADA NOVA _ aluga-se,
rua da caixa d'água (samae),
alvenaria, 100m2• R$ 230,00.

VENDE-SE PRAIA CAMBORIU
Apartamento - Frente ao Mar - 3 Dormitórios (Suite Closet e Hidromassagem) + Dep.
Finamente Mobiliado - Linda vista panorâmica - Situado no Edifício ANTARES - Zona Norte
Bom Negócio - R$1.80.000,00.
zÉLIa BURATIO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993 CRECl296

VENDE-5E
Apartamento - Frente ao Mar - 4 Dormitórios + Dep. Lavabo - Garagens - Situado no Edificio
PANORAMA - No Centro - R$ 320.000,00.
ZÉLlO"BURATTO- Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993 CRECI296.

PRAIA CAMBORIÚ

VENDE-5E
Apartamento - Frente ao Mar - Novo - 3 Dormitórios - Suite - 2 Garagens - Prédio com Piscina
- Situado próximo a Rua 3700 - Zona Sul- R$ 330.000,00 - Financiado em 30 meses.
zÉLIa BURATIO - Fones: (47) 9983-5920 ou (47) 367-1993 CRECl296

PRAIA CAMBORIÚ

Tratar: 273-5193 após 18:30
ou 274-8149 cl Isabel.

ILHA DA FIGUEIRA _ de

alvenaria, cl 92m2 e terreno

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

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

alvenaria, cl 140m2, 1 suíte,
1 dorm., sala, copa, COZ., 2 wc,
lavanderia e piscina, toda
murada. R$ 80.000,00.
Tratar: 9975-2164 CRECI
9465 CI Junior.

VILA RAU _ vende-se, de
alvenaria, cl 180m2• R$
41.000,00. Aceito carro. Tratar:
273-5082 ou 9103-6554.

ALUGA-SE _ quitinete
mobiliada, próx. Portal. Tratar:
370-3561 cl proprietária.

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

CENTRO _ vende-se, no Ed. Isabela,
cl 1 suite, 2 dorm., e demais

dependências, cl 158,90m2• R$
85.000,00. Tratar: 9975-2164 cl
Junior CRECI 9465.

CENTRO _ ofereço-me pi dividir
apto no centro. Preferência
próx. aos hospitais. Tratar:
9125-5179.

Tudo para construção;_� ref9rmas e' projetos.' .

'. '

---·'MIê
Nós queremos vender! Você quer Comprar?

Vamos negociar!
Fone: 371-0568

ILHA DA RGUElRA _ vende-se,
mista, c/60m2, Águas Claras. R$
13.000,00. Tratar: 371-6238.

JOÃO PESSOA _. vende-se, de
alvenaria, cl 1400m2,
seminova. Tratar: 370-2468
ou 370-0800.

NEREU RAMOS _ vende-se,
terreno cl 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 p/ 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.

UBATUBA _ vende-se uma casa

em Ubatuba, ou troca por outra
em Jaraguá. R$ 21.000,00.
Tratar: 275-2130 ou 9112-
0509 cl Carlos.

VENDE-SE _ de alvenaria, cl
99m2 e terreno cl 300m2, rua

Alberto Scheider. R$ 37.000,00.
Tratar: 376-1306.

... __ ._-_.......__ .... - ..........__._ .._._-_.

-�,

PERFLEX

APTO. VENDE-SE
Eo. ROYAL BARG RESIOENCE

Sito no 7º andar,com 1 suíte + 2 quartos, semi
mobiliado, 2 garagens, sacada cf 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

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

Ema Ziemann, 3 dórm., cl
104m2• R$ 50.000,00. Aceito
carro no nego ou financio.

Tratar: 9979-9970.

GUARAMIRIM - vende-se ou

troca-se apto a 30mts da

Fameg, cl 88m2, por casa em

Jaraguá. Tratar: 275-3708 ou

909-0502.

PRECISA-SE _ de apto cl 2
dorm., próx. Hospital São José.
Tratar: 372-1395.

VILA NOVA - vende-se, apto
Ed. Morada do Sol, 3 dorm., cl
128m2• R$ 68.000,00 + pare.
Aceito carro no nego Tratar:
9979-9970.

ÁGUA VERÓE _ vende-se, próx.
UNERJ, rua Erwino Menegotti,
cl 3.476m2• Tratar: 275-1156
ou 9122-5747.

BAEPENDI _ vende-se, 2
terrenos, atrás da
churrascaria Pavanello, cl
453m2• Valor unitário R$
30.000,00. Com escritura e

impostos em dia. Tratar: 275-
0423 cl Dilma.

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 cl Loreci.

BARRA RIO MOLHA _ vende
se, próx. Prefeitura, plano, cl
600m2, ótima topografia. Entrada
+ parco Tratar: 275-3070.

CENTRO _ vende-se, rua
Amazonas, cl 360m2• R$
43.0�0,00. Tratar: 9979-9970.

COMPRA-SE - terreno

pequeno de frente pi BR, da
Malwee até a serra de
Pomerode. Tratar: 273-5082
ou /9103-6554.

COND. AZALÉIA - vende-se, cl
798m2• R$ 55.000,00. Tratar:
370-4509.

ILHA DA FIGUEIRA _ vende-se,
cl 577,76m2, rua Rudolfo
Grossklas. R$ 20:000,00.

Tratar: 9975-2164. Creci
9465 cl Junior.

JOÃO PESSOA _ vende-se, cl
325m2, cl casa alvenaria de

60m2, no Cond. Res. Jaraguá,
lote 25. R$ 25.000,00. Aceita
se carro- no nego e financia-se
uma parte. Tratar: 370-3187
cl Angelina ou Caetano.

MASSARANDUBA _ vende-se,
cl 750m2, cl casa alvenaria
cl 117m2 + casa madeira cl
80m2• Tratar: 379-0520.

PRAIA DO GRANO - vende-se,
cl 375m2, a 200mts. da
praia .. Aceito carro. Tratar:
372-2871.

SANTA !.lUZIA _ vende-se,
loteamento Geranium, cl
500m2• R$ 9.000,00. Aceito
carro no negócio. Tratar: 372-
1274 ou 9997-0048.

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.

TIFA MARTINS _ vende-se, na

rua Paulo Leoni. Tratar: 370-
5695 ou 9103-2939.

. TIMSÓ _ vende-se, na rua

Blumenau, loteamento Silezio,
lote 26, cl 612m2• R$
8.000,00 + finan. Tratar: 373-
3830 cl Lúcio após 17:30.

, VILA LENZI - vende-se, cl 400m2,
rua Paraíba, asfaltada. R$
30.000,00. Tratar: 9975-1122.

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

VILA RAU _ vende-se, c/
300m2. R$ 15.000,00. Tratar:
997.5-2164. Creci 9465 cl
Junior.

VILA RAU _ vende-se, cl
420m2, todo. murado, rua

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

VILA RAU _ vende-se ou troca
se, de 661m2, próx. UNERJ cl
lanchonete e residência.
Tratar: 371-3253.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CENTENÁRIO'- aluga-se, de frente
pI asfalto. Tratar: 370-3561.

LANCHONETE - vende-se, el 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, el 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.

PANIFICADORA E CONFEITARIA

vende-se, ponto el ótima clientela e

com maquinário completo e novo.
Tratar: 371-4300 ou 376-1581.

RIO DA LUZ - vende-se, el
543.000m2 el área pI plantações,
lagoa, piscina. R$ 0,70 o m2•.
Tratar: 9992-7155. el 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.

VENDE-SE - terreno pI chácara, el
água corrente, el 70.000m2,
localizada em Guaramirim. Tratar:
374-0200.

emp.regos
BABÁ - precisa-se de

empregada/babá pI pernoitar,
el referências. Tratar: S)955-
0437 el Denise.

CORTADOR DEBRUM - p/_
confecção, aeeita-se corte de
frizo o/ debrum. Tratar: 9111-
8542.

GAROTAS - precisa-se de
garotas maiores de 18 anos

pI trabalhar em casa noturna
no interior de SP. Tratar:

(11)4815-6813 ou 9907-
0034 el João ou Sandra.

GAROTAS - precisase de
garotas maiores de 18 anos pI
trabalhar em casa notuma com

ganho acima de R$ 500,00 por
semana. Temos alojamento e
refeição. Tratar: .(11)4815-6838
ou (11)9642-9211 el Ney a
partir das 14hs.

PARCERIA - procuro parceria
pI instalar empresa de
Assitêneia Social em Jaraguá
do Sul. Tratar: 370-0464 el

Ernesto.

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

VENDEDORES - preeisa-se.
Tratar: 9978-4077.

VENDEDORES - precisa-se, el
\ experiência na área de

consórcio. Ótima
remuneração. Tratar: 371-
8153 Consórcio Uni�o.

AJUDANTE - ofereço-me pI
trabalhar, no período da tarde.

,

Tratar: 370-2465.

ESTAMPADOR - ofereço-me pI
trabalhar em casa ou qualquer
outro serviço que possa ser

executado em residência.
Tratar: 370-4461.

JARDINEIRO - ofereço-me pI
trabalhar, el todas as

ferramentas e máquinas.
Tratar: 370-4461.

senac
Rua Adélia Fischer, 303

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

TERÇA-FEIRA, 4 de março de 2003

NíVEL ENSINO MÉDIO

.6
,

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa -

1Q 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

Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos

Carga Horária Diária: 08 h

LAVADEIRA - ofereço-me pI
lavar roupa de terceiros. R$
50,00. Tratar: 370-8441.

MOTORISTA - ofereço-me pI
trabalhar, possuo referências
profissional e pessoal. Tratar:
371-6848.

MOTORISTA - ofereço-me pI
trabalhar como motorista

particular, somente para
senhoras, experiênciajíe 10

anos, possuo boas referências.
Tratar: 371-7529 el Rejane.

OFEREÇO-ME - pI fazer
caixas de som pI carro ou

som de rua, sob encomenda.

Tratar: 370-4461.'

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

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como trabalhador em casa.

Tratar: 9121-0508.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
em qualguer serviço que
possa ser feito em minha

própria casa. Tratar: 370-8411.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
ou estagiar, curso faculdade
de administração em RH,
possuo exp. de estagiária.
Tratar: 372-3922.

TALHADOR - aceita-se

serviço de talhação. Tratar:
9121-0508.

TECNÓLOGO MECÁNICO - ej
12 anos de experieneia em

projetos de máquina, procura ��
emprego em Jaraguá ou a

região. Tbém aceita trabalhos !

como Free laneer. Tratar: de

375-2031 el Reinaldo. \

J

(i)SESC
lu
'I
SE

vi,
"

91
"

SERViÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
CENTRO D� ATIVIDADES DE JARAGUÁI DO SUL lu

'I

'J

De ;"11 Ma�8 21 JuI

ce : 11 Mara21 Jul.

Dependente Comertiário:
R$12S,OO{I+4deR$2S,OO)
Dep.Empr�rio/Conv�ios.:
R$-lSO,OO (1 + � de R$lO,OO)

Dependente de Usu�rio;
R$175,OO(1+1deR$J5,OO) v

Em llrupo de até 5 pessoas

Grupos por nÍ'llel de conhedmenl'l:l

NÍ'IIell
NÍ'IIell
Nível2
Nível2
NiYelJ
NÍ'IIelJ
NÍ'IIel1
NÍ'IIel1

211Ie61=IB;15as19;15h

COml!fCi6rios: R$ 21,50
EmpresajConv:R$30,OO

Usu6rio;R$31,OO

srEP
lOCALIZADA

2',1Ie61=19;30as20;30h

COrnl!fCiários;R$20,00
EmpresajConv: R$23,OO

Usu6rio; zaoe

'I

COrnl!fCi6riOS/Oepel\de!ltes;R$1O,OO
COnvênioS/Emprmnqs;R$50,00

Usuário;R$60,OO "

"

Coml!fCi'rlOS/depe!ldentcs; R$17S,OO
(l+4deR$J5,OO)

COnvêniOS/empresArios; R$210,00
(1+1deR$12,OO)

diUsuário; R$ 235,00
(1+1deR$17,OO)

"

"

"
comerciários; R$ 27,50
Empresa/Conv:R.$31,SO
.Usuário; 3B50 s

AERÓBICA
"

GINÁ5TICA GERIÁTRICA 2'e4adas !6;JOas 17;3Oh

CI

CURSO FORMAÇÁO CONTíNUA / 2003 - SESC Jaraguá do Sul
,

CURSO - GLOBAUZACÃO E QUAUDADE DE VIDA NA TERCEIRA IDADE
MINISTRANTE - Selma Junkes - SESC/SC - Graduada em Serviço social, Pós graduada em Gerontologia e

Mestranda em Eduçação e Cultura - DATA: Dias 27 e 28 de Março de 20Ó3 Das: 8h30 às 12h e 14h às 18h

Rua Preso Epitáeio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.oom.br / e-mail: cajaraguadosul@seso-sc.com.br
Fone/Fax: 371-8930, - Fone: (47) 371-9177

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

·11.
AGAS ABERTAS - 24/0212003

,ASSISTENTE DE VENDAS (5257 EL) sexo feminino, segundo grau, conhecimento
minglês.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (5256 EL) ambos os sexos, segundo grau,

Informática.
• ASSISTENTE DE PESSOAL (5255 ES) ambos os sexos, segundo grau,

� onhecimento 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,

� ossuir habilitação
�/ • MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (5186 ES) sexo masculino, possuir noções de

ecânica geral, possuir boas noções sobre tipos de máquinas a seremmanuseadas,

I
omecer os padrões exigidos nos processos e conhecer pneumática básica

ra AUXILIAR DE PADEIRO (5177 EL) sexo masculino, disponibilidade para trabalhar
a noite

lOS • MOTORISTA (5171 EL) sexo masculino, para trabalhar na região, possuir carteira
doMOPE
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
i 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
ndamento, informática
, REPRESENTANTE COMERCIAL (5152 EL) ambos os sexos, ter empresa
constituída, várias regiões do estado
MECÂNICO D!= TECELAGEM (5146) sexo masculino, experiência na função

• FERRAMENTEIRO (5145) sexo mascujino, 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
gffiU •

• VENDEDOR (5116 EL) ambos os sexos, experiência em vendas
• VENDEDOR (5076 ES) ambos os sexos, se possível experiência em móveis
tubulares
• AUXILIAR DE SERViÇOSGERAIS (5059 ES) sexomasculino,
• ASSISTENTE SOCIAL (5048 ES) sexo feminino, cinco anos de experiência
• AUXILIAR DE 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. trabalhar nas áreas de produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino
I • FRESADOR. CALDEIREIRO

·SERRALHEIRO·TORNEIRO MECÂNICO

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 femininô
• AUXILIAR DE PADEIRO (5232) ambos os sexos, segundo grau
• AUXILIAR DE VENDAS (5218) sexo masculino, 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) mascu,lino, segundo grau• ATENDENTE DE VERDURAS (4875) sexomasculino, idade a partir dos dezoito
anos, cursando o segundo grau,• AUXILIAR DE DEPÓSITO (4489/4734/5176/5213/5244) primeiro grau ou
cursando,

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

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

reg. Tratar. 91014214cf Ruy. 9.500,00. Tratar: 9121-
8610 cf Cleber.

5-10 - vende-se, 96, dh,
prot. caçamba, capota
marítima, película. R$
13.800,00 ou financio.
Tratar: 376-2724.

PALIO - vende-se, 98, 1.0,
ED, 4p, v.e., t.e. Tratar:
276-3234 após 18hs ou

275-0489 cf Ivonete.veículos VECTRA - vende-se, GLS,
99, compl. cf CO. R$
23.900,00. Tratar: 371-
2999 ou 9973-5175.

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

R$ 328,00. Tratar: 376-
3434. VECTRA - vende-se, GL, PALIO - vende-se, 97,

98, branco, revisado, 16v, 1.6, compl., bordo.
CHEVETTE - vende-se, CORSA - vende-se, 95, 7.300km originais, R$ 12.000,00 ou finan.
81, modo 87, 4p. R$ 1.0, bordo, revisado. R$ compl. menor ar. R$ Tratar: 376-2724.
2.600,00. Tratar: 376- 9.400,00 à vista ou entro 11:0üO,00 + 19x R$
2650 cf Gilberto. + finan. Tratar: 9962- 437,00 ou R$ 17.000,00 ,PALIO - vende-se, 99, EL,

2302. à vista. Tratar: 371-1865 1.6, 4p, gasolina, pneus
CHEVETTE - vende-se ou . cf Denis. novos, volante
troca-se, 82, por moto CORSA - vende-se, escamoteável, VE, TE,
CG. Tratar: 9952-2420. Sedan, 01, 1.0, cf trava VECTRA - vende-se, 94, OH, DT, isofilme. R$

elétr., alarme, AQ, prata, CD, compl., azul 14.000,00. Tratar: 371-
CHEVETTE - vende-se, cf CO. R$ 16.300,00. met. R$ 13.900,00 ou 8886 hor. comI. cf César.
93, vermelho. R$ Tratar: 275-3248 ou financio. Tratar: 376-
5.700,00 ou R$ 3.550,00" 9113-6310. 2724. PALIO - vende-se, 98, EDX,
+ 11 x R$ 210,00. Tratar: LT, AQ, trava. Tratar: 371-
376-2724. KADETT - vende-se, SL, VECTRA - vende-se, GLS, 8886 hor. comI. cf César.

91, cinza, gasolina, rodas 94. R$ 7.500,00
CHEVETTE - vende-se, esportivas. R$ 7.500,00 entro + 30x R$320,00. PALIO - vende-se,
87, gasolina. R$ à vista ou R$ 4.000,00 + Tratar: 371-7035 cf Sundaw, 97, vermelho.
3.500,00. Tratar: 372- 15x R$ 274,28. Tratar: Amarildo. Tratar: 370-2217.
3061 ou 9111-1452. 375-2363 após às 15hs.

VECTRA - vende-se, GLS, PRÊMIO - vende-se, CSL,
CORSA - vende-se, 95, KADETT - vende-se, 92, 97, cf ABS e GNV. Tratar: 1.6, gasolina, 4p,
wind, 1.0, 2p, bordo, cf cd, verde. R$ 9975-4623 cf Élcio. vermelho, compl. cf
trava elét., alarme de 5.000,00 + finan. Tratar:

fábrica,ar quente e frio, 373-3830 cf Lúcio.
desemb. tras. e diant. R$ Especializada em
4.000,00 entro + 26 x R$ MARAJÓ - vende-se, 81,

estofamentoR$ 292,00 fixo. Tratar: álcool. Tratar: 275-2848.
376-2206. automobilístico

MARAJÓ - vende-se, 88,
CORSA - vende-se, prata. R$ 3.600,00. em couro e

sedan super, 00, 16v, Aceita-se moto. Tratar: tecido
branco, cf trava, alarme, 273-0779 hor. comI.
som e cd. R$ 15.300,00.
Tratar: 370-1953 ou 275- MONZA - vende-se, 93, manual. R$ 5.700,00.
3721. cornpl., ar, d.h., t.e., v.e., Aceita-se troca. Tratar:

pneus novos, bateria 370-5504 ou 9963-8002.
CORSA - vende-se, nova. R$ 9.000,00 FIAT 147 - vende-se, 86.
Sedan, 00, cf alarme, negociável. Tratar: 9975- R4 900,00 + doc. Tratar: PRÊMIO - vende-se, 89, CS,
desemb., filme, ar 7200 cf Elisa ou 9975- 273-6242 ou 9111-7033. 1.5, álcool, 2p. R$ 4.300,00.
quente, rodas de liga. R$ 0316 cf Ricardo.

\

Tratar: 9979-0137.
15.000,00. Tratar: 371- FIAT 147 - vende-se, 79,
4083 ou 370-0330. OMEGA - vende-se, 94, cf banco de corvin e rodas TEMPRA-vende-se, Ouro,

Cd, completo. Ou troca-se esportivas. R$ 1.200,00. 95, 4p, compl., verde
CORSA - vende-se, por carro 1.0, 4p. Tratar: Tratar: 370-0546. musgo, gasolina. R4
Super, 4p., cf rodas de 275-3650. 10.200,00. Aceito troca.
liga, película e opcionais. FlAT 147 -vende-se, 79. R$ Tratar: 374-2016 cf Márcio.
R$ 10.500,00 ou R$ ·OPALA - vende-se, 92, 800,00. Tratar: 37OD546.
6.000,00 + llx 4p. Aceito troca por de UNO - vende-se, 93, 2p,
R$477,00. Tratar: 372- menor valor. Tratar: 371- FIORINO - vende-se, 97, verde met. Aceito carro de
1910 ou 9991-9940 cf 7542. aberta, nova, v.e. R$ menor valor ou moto.
Schultz. 10.500,00. Tratar: 9953- Tratar: 372-0391.

OPALA - vende-se, 2627 cf Samir.
'

CORSA - vende-se, 96, comodoro, 4 cil., álcool, UNO - vende-se, 98, EX,
preto, aro liga leve, I.t. e 88. R$ 5.000,00 OGGf- vende-se, 83, bordo, cf 54.000km
d.t., ar quente e frio, negociável. Tratar: 376- doc. em dia. R$ 800,00_ originais. R4 8.400,00.
alarme e som. R$ 2650 cf Gilberto. Tratar: 273-6242 ou Aceito troca por moto.
6.500,00 + 15x R$ 9111-7033. Tratar: 373-4018.
227,00. Tratar: 275- OPALA - vende-se, 75,
1510 cf Fabiano após modo 87. R$ 1.500,00. PALIO - vende-se, 99, UNO - vende-se, 86. R$
18hs ou 9118-8344. Aceito troca. Tratar: 9111- prata. R$ 12.500,00. 3.500,00. Tratar: 9123-

7033 hor. comI. Tratar: 371-6864 cf Carlos. 2358.
CORSA - vende-se, 95,
azul, 1.0, AQ e AF, DT e SILVERADO - vende-se, PALIO - vende-se, ED, UNO - compra-se, aoima do
DO. R$ 3.500,00 + 25x 9, diesel. Aceito carro no 96, vermelho. R$ ano 90. Tratar: 371-1914.
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Corsa Super 02 Branco G R$ 14.900,00Gol GIII 00 Bordo G R$ 15.500,00Palio 1.0 99 Cinza G R$ 11.300,00Palio 1.0 99 Cinza G R$ 11.300,00Gol Special 99 Branco G R$ 11.500,00Blazer OLX 99 Branco O R$ 45.900,00
VW 8·140 99 Branco O R$ 39.900,00Ka 98 Cinza G R$ 10.900,00Kombi - Gás Nat. 97 Branco GNV R$ 11.700,00S·10 compl. 97 Azul G R$ 16.800,00VW 7·100 97 Branco G R$ 32.000,00Golf GL compl. 96 Azul G R$ 15.900,00Uno Eletronic 96 Branco G R$ 7.800,00Palio 1.0 96 Vermelho G R$ 10.300,00Gol GL 1.0 95 Branco G R$ 7.800,00
Komby 1.6 95 Branco G R$ 7.500,00GolfGL 95 Branco G R$ 12.500,00S·10 Gás Na!. 95 Preta GNV R$ 17.500,00Escort Hobby 94 Cinza G R$ 7.300,0035·300 cl Equip. 93 Branco O R$ 64.900,0035·300 sI- Equip. 93 Branco O R$ 41.900,00Santana GLS !:Í1 Cinza G R$ 8.500,00F·l000 83 Cinza O R$ 16.500,00FAOOO cl OH 85 Bege meto O R$ 22.800,00

Com ra Vendê Troca Fj;n'ã'Hc j;ã'

STREff'êilR 370·31 13� automóveis

Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

Corsa4p Branco 01 R$ 14.800,00
GolG11I Cinza 01 R$16.900,00
Gol 16V4p Vermelho 00 R$16.600,00
Gol Branco 00 R$16.000,00
Marea Week ELX 2.0, 20V Cinza 99 R$ 25.500,00
Classe A 160 Vermelha' 99 R$127.900,00
Corsa Sedan Super Verde 99 R$ 14.800,00
Saveiro CL 1.6 Branco 99 R$14.200,00
EscortGL Prata 98 R$15.400,00
Palo Classic Prata 97 R$13.500,00
TempraHLX Bege 97 R$12.500,00
Gol LO Vermelho 97 R$10.000,00
Corsa Super Azul 96 R$ 9.800,00
Uno ELX, 2p Verde 95 R$ 7.900,00
GolfGL Azul 95 R$ 12.500,00
Astra GLS Cinza 95 R$ 11.900,00
Goll.6 Branco 95 R$ 9.900,00
EscortGL+ ar Azul 93 R$ ·8.800,00
Uno Eletr. Branco 93 R$ 6.600,00
Elba CSL Vermelha 91 R$ 5.500,00
Opala 4.1, 4p Cinza 90 . R$ 6.400,00
Monza SLE Azul 89 R$ 5.200,00
Chevette SL Marrom 89 R$ 4.500,00

Pel.eit'
Fo,ne';;3'O"'3574>"··

Uno,4p 99 Branco R$10.000,00
Corsa4p 99 Prata R$12.200,00
Un02p 97 Branco R$ 7.800,00
Palio 97 Bordô R$10,200,00
Palio EDX, 4p 97 Branco R$10.300,00
EscorlGLl1.8, compl. + rodas 96 Bordô R$ 9.800,00
0-20 96 Branca R$ 26.000,00
Corsa 96 Bordô R$ 9.500,00
Gol1000 96 Bordô R$ 9.600,00
Omega GLS I GNV 96 Branco R$17.500,00
EscorlHobby 95 Azul' R$ 6.800,00
EscorlGL 94 Bordô R$ 8.500,00
Uno Mille 93 Verde Me!. R$ 6.200,00
Escorl 92 Prata R$ 6.500,00
EscorlXr3, compl. 92 Branco R$ 7.300,00

Av. Prefeito;Waldemar Grubá, 3747- Jaragüá de'Sür'

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

GM
FIArVectra GLS, compl. Verde 98 G

CorsaWind 4p Branco 01 G Palio EDX - VE+TELimp., Des. 4p 97 azulKadettGL2.0 Branco 98 G Palio EDX, 4p, v.e, t.e., limp., desemb., ar q 97 azulCorsa Sedan GL 1.6 + ar Preto 96 G Uno EX, 4p, compl. 97 azul mKadett SLjE cj trio Preto 90 G
Tipo, 4p, 2.0, SLX, compl. 95 azul mcorsaWind MPFI Branca 97 G
Tempra 2.0, compl. 95Corsa Sedan Milenium Cinza 02 G

Corsa Wind c/ ar, 4p Prata 01 G VWChevette DL Vermelho 91 G Gol MI 1.0, 4p 99 PrataVW
Gol 1000 93 BrancoParati CL 1.8 Vermelha 94 G
Fusca 1300 81 verdePassat Spectal Branco 86 G

GMPointerCLI Branco 96 G
GolCL Branco 91 A S-10 Deluxe Completa - ar cinza

FIAr S-10 2.5, Deluxe, compl., Diesel azulMilleSmart Branco 01 G Kadett SL, desemb., Pers.Palio Young, motor Are Branco 02 G
FORDUnoCS Verde 88 G

Fiesta GL 1.0, 4p, limp., deseb., ar quenteUno Mille SX, 4p Cinza 97 G
FORD Pampa L, 1.8,

Escort Hobby 1.6 Vermelho 94 G Escort L 1.6, desem., ar quenteEscort Hobby 1.6 Cinza 93 A Escort 1.8 GL, limp., desemb., ar quenteEscort Hobby 1.0 Azul 94 G Escort Guaruja 1.8, 4p, T.E.,
Alfa Romeo 3.0 compl - GNV, 4p

AV. PREFEITOWALDEMAIlIlRUBA, 38011- BAIRRO VIEIRA - JARAGUÁ DO SUL

Uno 1.0 Fire 02 branca
Palio ED, 2p, 1.0 98 bordo met.
Ka 1.0,gas. 98 vermelho
Palio EDX, 4p, 1.0, - ar 98 cinza met.
Gol Mll.6 97 vermelho
Moto CBX Strada 96 vermelha
Uno Mille Eletr. 95 prata
Omega GlS, gas. 94 azul met.
Gol Cl 1.6, ale. 92 bege
EscortGl 91 azul
Quantun eompl., ale. 90 bege
Parati Cl 1.6, ale. 89 marrom
Eseort Gl 1.6, ale. 88 azul meto
Voyage Cl, 1.6, gas. 88 verde met.
Monza ClE, 2.0, g. 87 bege
Monza Classie 2.0 87 azul
Chevette Sl, gas. 83 marrom met.

P R
1 R: Walter Mar uardtSeja parceiro

da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neuocios
neste espaço!

Corsa Sedan Mil. 02 prata V.E., T.E, ALARME, A.Q
Palio Ed 97 azul 4p
UnoSX,1.0 97 charnpagne 4p,VE,TE,LT,DT,AQ
Fiesta 97 azul 4p, LT, DT, AQ
Uno EP 1.0 96 azul 2p, VE, TE, LT, DT, AQ
Golf 95 azul compl.
Monza Club 2.0 94 azul 4p,DH,VE,TE,DT,AQ
GoICL1.6 94 branco
Omega 94 azul CD,eompl.
Santana 93 prata 2P, 1.8, GAS.
Kadett GSI, 2.0 93 bordo compl.
Escort europeu 93 prata
Pampa Ll.8 96 branca cf capota de fibra
Uno Mille Ele. 94 verde 4p,LT,DT,AQ
Kadettl.8 95 bordô alc., GL, VE, TE, LT,DT, AQ
Corsa 95 vermelho 2p
Ranger 97 cinza cornpl.
Ka 01 prata TE, ALARME, DT, AQ
D-20 89 bordô Cabo dupla, compl.
Verona 91 verde GLX, cf opcionais

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neqncms
neste espaço!
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TERÇA-FEIRA,' 4 de março de 2003

AERO WlllYS - vende

se, 69. Tratar: 372-3214

ou 9973-3076.

BELlNA - vende-se ou

troca-se, 80, por moto
eG. Tratar: 9952-2420.

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

comI.

ESCORT - vende-se ou

troca-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, compl., gasolina. R$
7.700,00 ou finan. Tratar:
376-2724.

ESCORT - vende-se,
Ghia, 1.8, modo Europeu,
93, álcool. R$ 8.000,00.
Tratar: 275-2704 cf Jean.

ESCORT - vende-se, GL,
88, cf opcionais, roda de

liga universal 14', engate
carretinha. R$ 5.000,00.
Aceito carro de menor

valor. Tratar: 372-1701

após às 14hs ou 9903-
2826.

F-l000 - vende-se, turbo
diesel, 94, vinho, motor
MWM 122CV, R$
34.000,00. Tratar: 9957-
3751, cf Adinei.

RANGER - vende-se, 98,
XLT, 2p, diesel

APOLO - vende-se, 1.8,
GL, gasolina. R$
5.500,00 à vista. Tratar:
374-0780 cf Nelson ou

Silvane.

FUSCA - vende-se, 78,
motor 1300, cf jogo de aro

de 3 pontas, cf reparos na
lata. R$ 1.100,00. Tratar:
9903-0156.

FUSCA - vende-se, 73,
cf v.e., cf acento de

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

FUSCA - vende-se, 71.
Troca-se por moto ou

financio. Tratar: 376-
0792.

FUSCA - vende-se, 80,
branco. R$ 2.300,00.
Tratar: 273-0628.

GOL - vende-se, 99, 4p,
branco, 1.6, BRMI, hid.,
v.e., t.e. R$ 13.000,00.
Tratar: 370-2088 cf
Simone após às 15hs.

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

GOL - vende-se, 83, BX.

R$ 2.500,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242
ou 9111-7033 hor. comi.

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

GOL - vende-se, 99, 16v,
4p, AQ, DT, aerofólio. R$
13.500,00 ou R$
8.300,00 + 24x R$
316,00. Tratar: 376-2724.

GOL -,vende-se, 96, 1.6,

CU, branco, AQ, DT. R$
9.700,00. Tratar: 376-2724.

GOL - vende-se, 1.0, 99,
cf ar. R$ 12.000,00.
Tratar: 9979-8040.

GOL - vende-se, 97. R$
8.500,00. Tratar: 373-
0131 cf Élcio.

GOL - vende-se, GTS, 89,
1.8, álcool. R$ 6.500,00.
Tratar: 9953-9966.

GOL - vende-se, 86,
branco, motor AP,
refrigerado a água. R$
2.800,00. Tratar: 372-
8440.

GOL - vende-se, 98, 4p,
16v, vermelho. Tratar:
9101-4214 cf Ruy.

KOMBI- compra-se,
modo antigo. Tratar:
9132-4841 cf Leonardo.

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

PASSAT - vende-se, 78,
modo 84. R$ 1.300.

Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033 hor.
comI.

vectra e alarme cf
controle nas pontas e o

painel 85, lata e motor.

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

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

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

FUSCA - vende-se, 75.
R$ 1.800,00. Aceito
troca. Tratar: 273-6242
ou 9111-7033 hor. comI.

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

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

valor. Tratar: 376-1188.

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

SAVEIRO - vende-se, 02,
1.6, completa. R$
19.000,00 ou R$
14.000,00 entro + 15x

R$464,00. Tratar: 371-
9101.

SAVEIRO - vende-se, 93,
1.6, álcool. R$ 7.600,00.
Tratar: 274-8534 ou

9955-4945.

VOYAGE - vende-se, 83,
branco. R$ 2.400,00.
Aceito troca. Tratar: 273-
6242 ou 9111-7033 hor.
comI.

® ansórcio
Ifegata
�te o- met4a". FALE COM SALVADOR MELLO.

PLANO EM

ATÉ93 MESES

PLlNOEM
I

ATE 50 MESES

ES

/,,09
INFORMAÇÕES� RUA JORGE CZERNIEWICZ N!! 145 w DEFRONTE AO TEATRO DA SCAR .. �71-3040 .. 37Q..0061
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Você quer viver

momentos de prazer?

400,00. Tratar: 9975-
5911 cl Magali.

AUTOCROSS - vende-se,
pI competição, motor AP
1.8, cl banco de

competição. Tratar: 370-
0546.

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

RURAL - vende-se.
Tratar: 9125-0911 cl
Giovane.BUGGY - vende-se,

elétrico, bivolt, vermelho,
ref. 2505, marca
Bandeirantes. R$

TOPIC - vende-se, 98. R$
25.000,00. Aceita-se mat.

construção. Tratar. 9121-
8610.

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 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: 9951-8237.

COMPRA-SE - moto
usada a partir do ano 90.
Tratar: 370-3287.

CR 125 - vende-se.
-

Tratar: 273-6242 ou

9111-7033.

DT 180 - vende-se, pI
trilha. R$ 1.200,00.
Tratar: 9133-9510.

RD 350 - compra-se.
Tratar: 273-6242 ou

9111-7033.

..............................................................................................................................
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! Tróbolhamo$ tem vendas e consertos:

I - Motores Estacionários - Motoserro
! - Lava Jato - RQSodeiro • lssfst6ndCII 24 h$
! - Aspirador' - Motobombas _Jl1IICIquilMls.cjlt.net
I - Compressor - Entre Quilos... irmaqum.lIS@UaLcom.br
I_�!� Cei.�P� Go"!!S de Olivel".!', 16�1 • Centro_:}lIra9!.1�}lo Sul

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

5 prest. Tratar: 370-
6954.

ALTO FALANTE - vende
se, 1 par de 69, 300w.
R$ 100,00. Tratar: 370-
8579 cl Marcelo.

APARELHO CD - vende
se, pI carro, Sonic cf 2
alto falantes 69, modo
1000w, 4 canais e 2 sub.
Ou troca-se por
computador. Tratar: 376-
1061.

CARRETINHA - vende-se,
pI engatar em
automóveis, cf caixa de
lx2. R$ 300,00. Tratar:
9973-8955.

CARTA DE CRÉDITO -

vende-se, no valor de

275-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

R$9.200,00 por apenas
R$ 1.800,00 e assumir
prest. de R$160,00, cf
seguro de vida incluso.
Tratar: 370-9380 ou

9111-5609.

INFLÁVEL - vende-se,
4,5 mts, cf carreta,
motor 25, evinhud, 95.
R$ 4.500,00. Tratar:
9902-0348.

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

BOA NOTíCIA
Empréstimos para funcionários
Públicos, Estadual ou Federal,
ativo, inativo, cl desconto em

folha si consulta SPC ou Serasa,
demais assalariados

empréstimos cl cheque Pré.
Também financiamos veículos.

Rua João Planischeck, 293, s/6 .

Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

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.

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

BIZ - vende-se, KS, 01,
preta, original. R$
1.650,00 entr. + 18x
R$148,00 fixo ou R$
3.200,00 à vista. Tratar:
370-1225 cl Robson.

.

BT 180Z - vende-se, 88,
branca e vermelha. R$

E'"11('41\,4,(\WItIIft",

Te1tlia uma boa idéta. ,.
21dqt#ra lá··sua lf1otocicleta ou veíêtllo
,com quatropontemplações

.

mensais.
PaSS(f agâra na CIA ..MQTOS!!!

.

,C100BlZES PRETA
SUNDÔW 03/03
CO 125 TITAN KS 01/01 VERDE
CO 125 TITAN KS
CO 125.TITAN KS

OliOl
01101

PRATA
VERMELHA

CO 12S'TITAN tiS
K

0�/02
03i03

PRATA
PRATA
PRETA00/00
VERMELHA
AZ,l)L'

88188

99f99
,(H/OI
OI/Ól

00/00
()21ôi'

AZQL
,01/01

CJ34500,X CINZA
PRETA

VT 60(J.sBAPOW PRETA

Av .. : Prefeito Waldemar Grubba, 3.449 .* Defronte ao DS da WEG
Hor�r!o d! Atendimentb 88:00 as 18:30 '·'sem fechar parâ • alrlt:oço

XT225 PRETA
AZUL
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Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

neuocros
neste espaço!

l.

Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul- se

I' 370-2227 I 9975-1804
Av. Preto Waldemar Grubba, 3841 - Jaraguá do Sul

MY AUTOMÓVEIS
COMPRA - VENDE
TROCA - FINANCIA

F-250 XLT compl. + couro Prata 2001 Oie.
Gol Gll116VPluscompl..4p Cinza 2001 Gas.
Corsa 1.0. 4p. compl. Prata 2001 Gas

99 R$13.500,00 Celta Branco 2001 Gas.

99 R$14.000,00
Gol GIII. 16V 4p Cinza 2000 Gas.
CorsaSedan,1.0,4p Branco 2000 Gas.

98 R$11.500,00 Go11.6 MI CLI4pcfO.H Branco 1999 Gas.
96 R$ 9.500,00 Courier, 1.4, 16V, CLX Branco 1998 Gas.

94 R$ 7.000,00 Uno SX, 1.0, 4p Vermelho 1998 Gas.
Palio EO, 4p, cf ar Branco 1998 Gas

94 R$ 8.000,00 Gol MI1.0, 2p Azui 1997 Gas.
94 R$ 7.500,00 Sportage completa 4x4 Azul 1997 Oie.

94 R$ 7.000,00
Fiorino Treking 1.5cftrio Verde 1997 Gas.
PalioED,2p Vermelho 1997 Gas.

93 R$ 7.200,00 lpanerna GL 2.0 4p (-ar) Cinza 1996 Gas.
92 R$ 6.500,00 CorsaWind, 2p, 1.0 cf ar Cinza 1996 Gas.
92 R$ 6.500,00 Gol CLI, 1.6, 2p, cf ar Prata 1996 Gas.

Gol CLI, 1.8,:lp Branco 1996 Gas.91 R$ 6.500,00 Golf, GLX, compl. (-Ar) Azul 1995 Gas.
91 R$ 28.000,00 Omega CO, compl. Cinza 1995 Gas.
87 R$ 5.000,00 Vectra G�S, compl.

.

Branco 1995 Gas .

86 R$ 3.500,00
Calibra2.0, 16V,compl.. Cinza 1995 Gas.
Tempra 8V, 4p compl. Verde 1997 Gas.

80 R$ 2.000,00 Tempra 16V,4pcompl. Azul 1994 Gas.
72 R$ 2.200,00 DR 650 RSE Suzuki Preta 1994 Gas.

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

VIVotorantim I Finanças
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Gol GIII, 4p, cornpl. Vermelho 2001 R$ 19.500,00
Corsa Sedan Milenium Prata 2001 R$ 15.800,00
Fiesta GL 4p Azul 2000 R$ 12.600,00
Corsa 4p Prata 1999 R$ 12.800,00
Escort GLX 16v Branco 1999 R$ 18.500,00
Corsa Wind Branco 1998 R$ 10.500,00
Corsa GL: 4p Verde 1997 R$ 11.800,00
Palia EDX Verde 1997 R$ 11.600,00
Palio Weekend Vermelho 1998 R$ 15.500,00
Palio Weekend Branco • 1997 R$ 14.500,00
Corsa GLS Branca ;1995 R$ 11.800,00
Versailles 2.0 I GL Cinza 1994 R$ 9.600,00
Parati CL Azul 1996 R$ 9.600,00
Goll000 I Azul 1995 R$ 9.600,00
Ipanema GL 'Vermelha 1995 R$ 9.300,00
Gol 1000 Branco 1995 R$ 7.800,00
Uno Eletronic Cinza 1994 R$ 6.800,00
Tempra Ouro 16V Cinza 1993 R$ 9.300,00
Escort L Prata 19'92 R$ 6.300,00
Parati GL Branca 1989 R$ 6.200,00

.
.. Fone/Fax: 370 ..2769

II'" AV. �ref.,itq ;!,.. I�ernar Gr���a, 37!:1- .Çentenário

Ranger XL C'ab. Dupla cornpl. 00/00 Branca
Brava SX4p, cornpl. 00/01 Cinza
Corsa Sedán Super, 16\1 99/00 Branco
Uno Mille EP 4p 01/01 Cinza

Corsa.Wirid 4p 99/99 Branca
Saveiro 1.6 �9/99 Branca
Uno Mille, 4p, v.e,t.e 98/98 Azul
Escort 1.6, 2p, àlc. 94/94 Dourado
córsa Wind' 2p, LO 97/98 Branço
Escort GL, 1.8i, 2p, dh,ve,te 94/94 Azul

TiP9 1.6, ac, 94/95 Cinza
Uno Mille4p 95/95 Azul
Gol CU 1.8, 2p 95/95 Azul
Uno MilleAp, t.e 93/94 Azul
Uno Mille 2p 93/93 Vermelha
Opala Comodoro, 4P, compl 90/90 Preto
Gol CI, 1.6, 2p 88/88 Branco
Monza SL 84/84 Azul

Honda Biz 100cc 02/03 Vermelha

Corsa Sedan 98 Prata
Corsa Wind 95 Bordô

GoI1.0, 16V, 4p 99 Bordô
GolCL 1.6 Prata
GolCL 1,6 Branco
Gol1000 Bbrdô
Gol1000 94 Branco
vectre GLS �4 Bordô
antariá'CL 95 Preta

'

..

, Verona GLX 95 Cinza
,EscorlL.1.6 92', Azul
"Eséorl 1.6 88'" Vermelho
Paraty GL 1.8 90 Dourado
Chevette SUE 88 Prata

UnoELX,4p 95 Verde
Fusca 86 Branco
Fusca 75 Bege
Fusca 72 Marrom
Strada 200 01 Preta
MonzaSUE 90 Azul
MonzaSVE 86 Vermelho

AUTOMOVEI
Carros Nacional", e Importa.-,tos

Astra GLS 2.0, 16v, sedan, 4p Branco 99 G
Silverado DLX, cornpl. Branco 98 D

Seja
•

Kawasaki KX 125 Verde 98 G

parceiro Fiesta 1.0 c/ rodas Prata 97 G
Gol CU1.6 Bordo 96 G

da BV Financeira Goll.0Plus Branco 96 G

Jeep 1.6, 16V, 4x4, equipado Verde 95 G

faça ótimos
\ Santana cu, 1,8, 4p, cornpl. Bordo 95 G

e Mitsubich N-13 cornpl, e pers. Preta 95 G
Ferrosa 1.6, 16v, 4x4, cornpl, Verde 95 G

, • CBR 1000 Vermo 95 G

neuccios Omega Cd, 4.1, cornpl. Azul 95 G

Omega GLS, cornpl., c/jeto Bordo 93 GI

neste espaço!
Saveiro CL, 1.6 Branca 90 G
Belina Ll.6 Prata 89 A
UnoCS 1.3 Bege 85 G
UnoCS 1.5 Preto 85 G
Fusca 1500 Azul 72 G

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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OFICINA MECÂNICA -

vende-se, c/ todos
equipamentos, elevador,
pronta p/ trebàlhar. Ótimo
ponto de localização, c/
clientela. Aceito carro. Tratar:
371-4284 c/ Rubens.

RODAS - vende-se, jogo
de rodas de pneus de liga
leve 15', perfil 50, marca
rodão, modelo Sibol. R$
800,00. Tratar: 370-6847.

RODAS - vende-se, jogo
de rodas, aro 15, Momo

Status, c/ pneus bons.
Tratar: 275-2768 c/
Jeferson.

SOM - vende-se, CD
marca JVC 3 canais c/
controle, 1 par de 69, 2
cornetas Hinor, 1 caixa
selada c/ sub 12 Bravox,
1 módelo 950w, tudo c/
garantia, nota fiscal e 2
meses de uso. Tratar rua

José Vieenze, 172, bairro
Santo Antonio, Três Rios
do Norte. R$ 1.200,00.

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

TACÓGRAFO - vende-se,
p/ veículos de transporte
ou caminhão, seminovo.
Tratar: 9121-8610.

Faqueiro Alemão
Vende-se - 72 peças de

Aço Inoxidável
trabalhadas em dourado
e maleta c/ segredo-

Marca: 18/10
EDELSTAHL ROSTFREI�
Tratar: 275-2853 coml, -

9121-7189 à noite

diversos
ALAMBRADO - compra
se, c/ 3mts de alt., p/
cerca de cimento. Tratar:
372-2675 c/ Alírio.

APARELHO - vende-se, de

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

APARELHO SOM - vende

se, 3 em 1, Gradiente.
Tratar: 370-1273.

noite.

APARELHO SOM - vende
se, Philips
1000 e 70
rms c/ 3 cds,
manual e
embalagem.
R$ 450,00.
Tratar: 370-

SUB - vende-se, 2 sub 4816 no

silênio, 12pol. R$ 200,00.
.

período da

Tratar: 371-7260. manhã ou

BARRACA - vende-se, p/
5 pessoas, fogareiro,
liquinho, mesa p/
camping. R$ 400,00.
Tratar: 370-8271 ou

9953-0413.

BATEDEIRA - vende-se,
seminova, britânia. Tratar:
370-1273.

BICICLETA - vende-se,
infantil, brisa, rosa
metálica. R$ 50,00.
Tratar: 375-2363 após
15hs.

REALIZA
SEUS SONHOS
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

APARELHO
SOM - vende
se, 3 em 1.

R$ 50,00.
Tratar: 370-
8579 c/
Ricardo.

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

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

créditos também para carros e motos.

SPONCHIADO CONSÓRCIOS
Possuímos outros valores
Tratar: (47) 3041-0087

ASPIRADOR
DE PÓ - troca-se por forno
elétrico. Tratar: 276-3206.

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

BAR - vende-se, c/
cancha de bocha, ótima
localização.' Tratar: 275-
0927.

BICICLETA - vende-se, 18

marchas, nova. R$
100,00. Tratar: 9902-
2230.

CACHORRO - vende-se,
Pastor Alemão, c/ 3
meses. R$ 100,00.
Tratar: 373-3787.

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

noite.

CACHORRO - compra-se,
filhote de cocker ou
Rottweiller. Tratar: 37ô6668.

CACHORRO - vende-se,
Rottweiller, c/ 11 meses,
vacinação completa,
adestrado. R$ 800,00.
Tratar: 371-7560.

CADEIRA DE BEBE -

vende-se, de criança de 1

ano, p/ carro. Galzeano. R$
40,00. Tratar: 372-0339.

,

CARRINHO DE BEBE -

vende-se, moisés. R$
60,00. Tratar: 372-0339.

Rua Ex, • Gumercindo do Silva, 161 - Centro ao lado do Hotelltajora - Jaraguá do Sul

CARRINHO CACHORRO 8121mr, windows xp se, 2 enceradeiras. R$
QUENTE - vende-se, professional + jogos. R$ 60,00. Tratar: 372c2675

completo. Tratar: 275- 1.200,00. Tratar: 371- c/ Alírio.
4073 c/ Luciane. 1865 c/ Daniel.

CORDÃO - vende-se, de
ESTEIRA - vende-se,

CAVALETE - vende-se, 3, manual. R4 150,00.
de estamparia, ouro. R$ 600,00. Tratar: Tratar: 375-2363 após
seminovos. R$ 500,00. 9957-3751. 15hs.

Tratar: 275-3708 ou

9909-0502. DISCOS - vende-se, 100, ESTOQUE - vende-se, de
de vinil (bolachão), brinquedos e artigos p/

CAVALOS - vende-se. incluindo 5 relíquias do Rei presente. Tratar: 371-
Tratar: 370-1645 ou 372- Roberto Carlos. R$ 60,00. 7636.

0974. Tratar: 370-1010 ou 275-
3397 c/ Ivone. FAZEMOS - pátina e

CD - vende-se, 110 cds restauração de móveis.

playstation. R$ 450,00. DISKMAN - vende-se, c/ Tratar: 275-2229 ou

Tratar: 9117-1083 c/ rádio AM/FM, seminovo. 9905-2929.

Vanderlei. R$ 170,00. Tratar: 9121-
7161. FAZEMOS - trabalho de

CELULAR - compra-se,
DOAÇÕES - aceita-se, de

modelagem. Tratar:

baby ou mini. Tratar: 275- 9121-0508 c/ Márcia.

1101. revistas usadas. Tratar:
376-2886. FILMADORA - vende-se,

CELULAR - compra-se, ,

DOAÇÕES - aceita-se, de
JVC, seminova. H$

star taco Tratar: 276-0311 600,00. Tratar: 379-
c/ Adriana. retalhos p/ fazer estopa, 1100 hor. comI. C/

Tratar: 376-2886. Marcos.

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

DVD - vende-se, MP3, 2g,
seminovo. Tratar: 9902- '

2230.

FITAS - vende-se, 320
fitas cassete. R$
990,00. Tratar: 9117-
1083 c/ Vailderlei.

EMPRÉSTIMO - preciso
de empréstimo c/ juros
acessíveis. Tratar: 9112-
3947 c/ Carlos de manhã.

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

CELULAR - vende-se,
pronto, T. R$ 280,00.
Tratar: 370-0404.

ENCERADEIRA - vende-

CELULAR - vende-se,
Ericson, KF 788 c/ flip.
Tratar: 376-1061.

CERCADINHO - vende-se,
de madeira p/ bebê,
1,20xl,20. R$ 50,00.
Tratar: 371-2786 c/
Karine.

Valor R$ 40.000,00, aluguel
R$ 1.800,00. Aceita-se

carro, caminhão ou imóvel'.

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

COMUTADOR - vende-se,
Duron 750 mhz, 128 de
memória RAM dimm, leitor
de cd 24x ereative,
disquete 1.44, placa vídeo
Voodoo 44500 PCI, Placa
som Ac'97 Onboard, hd 6
Gb 5.400rpm, placa mãe

Tratar: 9993-1313.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO POVO 9003 ERÇA-FEIRA, 4 de março de 2003

IVIISSOTERAPEUTApol., compact, nova cj nota
fiscal. R$ 380,00. Tratar:
9975-8433 cj Abílio.

376-1061.

SOFÁ - vende-se, de 3

lugares, chique, cj 6
meses de uso. R$ 200,00.
Tratar: 276-0086.

Rolf Hafemann
'. Massagens em Geral

! ti 370-1732
i Após às 18:0Ohs e ferla.dos pelo telefone:

.

. I1372-2618 / 8808-2056 i
L Rlla JtJtlquilTl fr;Jllçlsc:ç elE) flílula, 1l)?1l: ç�iÇ9 cl!3 J->ªUlli � �ª1'iig\Iá 9(j §ul � êe; .l

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

salda de Jarauuá do SUl
Tratar cf Luciano

Fone: 995305676 ou 275-4081

.SOFÁ - vende-se, de 2

lugares. R$ 70,00. Tratar:
273-0779 hor. comI.

OURO - compro, qualquer
peça, mesmo estragado ou

defeito. Tratar: 9979-0605.
TELEVISÃO - vende-se,
20', Panasonic. R$
350,00. Tratar: 376-
2206.

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

Nintendo Game Cubo, cj 5
jogos originais, 1 memory
card e 2 controles

originais. Tratar: 376-
2206.

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

se ou troca-se por TV 14'.
Tratar: 371-8437.

TELEVISÃO - vende-se,
14', Philips, seminova. R$
250,00. Tratar: 376-
2675.

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

PRANCHA P/ CABELO -

,

vende-se, cj 2 meses de
uso. R$ 35,00. Tratar:
370-6650.

VIDEOGAME - vende-se,

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

,

Ivonete.

PRANCHA P/ CABELO -

vende-se, nova,

profissional, modo Taiff,
chapa larga. R$ 100,00.
Tratar: 9113-8706. a partir de

R$10.ooo,00 a R$ 740.000,00
para pessoa Física ou Jurídica.

Sem avaliação, liberação imediata.
Tratar: (3�) 3335-4409"

ou 8822-4909

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

PLANETGAME
t VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E AWGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES .CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

• PLAVSTATION 2

'XBOX
• PLAVSTATION ONE
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUSE IIówiodeatendimmo: $l9JW1aa seglMldidal 1Il:00 asnoo

Rua: Bertha We ue ,1087- Barra· Jaraguâ do Sul- E·mail lanetagame@ibestcom.br

.
"

)

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

371-0363
I

brasi I@brasilaerocargo.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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• Sala ii'?]
• Sala de gi
• Sauna c/ambi
• Salão de festas c/c
• Home Theater
• Piscina adulto e infantil
• Playground

.

.. .

,• Ambientes decorados e mobiliado«

Localização do Prédio:
Rua Leopoldo Mahnka,

perto do Clube Beira Rio.
Plantão
de Vendas

(47) 275-3070
R Marechal Deodoro da Fonseca; 972

Royal Barg Ceuier
[aragtui do Sul-SC

CONSTRU
"Inovando Conceitos de Vida"

(47) 322-8999 (Blumenau)

Fal
filH
férl

Fal
1f
hOI
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ERÇA-FEIRA, 4 de março de 2003 ECONOMIA
POR EUG�NIO VICTOR SCHMÔCKEL

CORREIODOPOVO 5

'.:4 História de nossa gente nao podeficar só
na saudade". O passado só é importante se

seu tempo foi bem empregado.
I

ONFIRA A HISTORIA

Em 1988, no início do ano, estava marcada a solenidade de inauguração das obras

do sistema de abastecimento de água de ]araguá do Sul, do Samae (Serviço
Autônomo Municipal de Água e Esgoto), que constavam da ETA (Estação de

Tratamento de Água), tipo clarificador de cantata (tipo russo); nova linha para
abastecimento da área do lado esquerdo do Rio Itapocu, e o reservatório apoiado,
com capacidade de mil metros cúbicos. A Prefeitura e o Samae investiam nessas

obras Cz$ 20.799.492,22, dos quais Cz$ 16.367.344,10 pela municipalidade e Cz$
4.432.148,03 pela autarquia. Existia a intenção do governo municipal em construir,
junto a ETA, o escritório administrativo do Samae, para centralizar as decisões e

fugindo, conseqüentemente, do pagamento do aluguel.
O ano cultural de 1988 no Brasil era marcado pela forte presença das manifestações
afro-brasileiras em todos os níveis, iniciando o processo de resgate cultural, político
e social do elemento negro. É que o ano marcava o centenário da abolição da

escravatura, os 100 anos da Lei Áurea. Em nossa cidade, a Fundação Cultural

definia, nos próximos dias, a comemoração do centenário, para homenagear o
negro.

Começava o Vestibular Unificado da Associação Catarinense das Fundações
Educacionais nas 18 instituições de ensino superior do sistema. A coordenadora

do vestibular na Ferj, Marisa Pradi Floriani, alertava aos candidatos para que
estivessem no primeiro dia de prova, às 7 horas, munidos do documento de

identidade e cartão de inscrição. As .provas começavam às 8 horas e, após este

horário, ninguém entrava mais.

HÁ 3 ANOS
No ano 2000, o diretor de Operações da Companhia de Habitação do Estado de

.

Santa Catarina, Ademir Izidoro, ordenava o reinício das obras do Conjunto
Habitacional Amizade. O jornalista Luiz Nagel dizia que Ademir estava com a bola
branca.
O piloto jaraguaense Alessander Giardini Lenzi, campeão brasileiro e vice mundial
na categoria Free Style, era a sensação do verão na praia de Piçarras. O colunista
Luiz Nagel informava que ele treinava diariamente no Rio Piçarras, sob os olhares

curiosos de grande público, e recebia o carinho dos fãs mais entusiasmados.
Alessander iria ser capa da Revista "G Magazine", no mês de fevereiro.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através da Divisão de Turismo,
efetuava a Pesquisa de Verão de Demanda Turística de ]araguá do Sul, promovia
em convênio com a Santur (Santa Catarina Turismo) e recebendo apoio da Polícia

Militar, a consulta era realizada nas saídas da cidade ---'-- próximo a Malwee, em
direção a Pomerode; na BR-280, sentido ]oinville; na Rua Epitácio Pessoa, sentido
Corupá, e na Rodoviária, abordando passageiros que estiveram deixando o

Município. Loreno Hagedorn, diretor da Divisão de Turismo, dizia que "além de
definir o perfil do turista que visita o Município, estas informações servirão de
referência para direcionar eventuais projetos, aprimorando o atendimento aos nossos

visitantes". Era a Divisão de Turismo que arregaçava as mangas em busca do

aperfeiçoamento.

Faleceu às 20:00 horas em'2/3 a Senhora Bernadina Vieira Anacleto com idade de 80 anos, deixando enlutados 6

;I�hos, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 3/3 às 16:00 horas, saíndo o
eretro da Capela São José seguindo para o Cemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 18:00 horas em 2/3 o Senhor Rubens Nicoluzi com idade de 65 anos, deixando enlutados a esposa, filhos,

�etos.e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 3/3 às 17:00 horas, saindo o féretro da Capela
unlclpal do município de Penha seguindo para o Cemitério do Centro de Jaraguá do Sul.

���eceu às '01:30 horas em 2/3 a Senhora Angelina Z. Demarch com idade de 95 anos: deixando enlutados filhos,
/. as, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 2/3 às 17:30 Horas, saíndo o
eretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério Municipal Vila Lenzi.

����eu às 17:40 horas em 1/3 o SenhorWendelino Vanderlinde com idade de 73 anos, deixando enlutados 7 filhos,
hOI a, 7 noras, 1 genro, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 2/3 às 16:00

ras, saíMo o féretro da sua residencia seguindo para o Cemitério Municipal Vila Lenzi. '

MULTA: o) VALOR MíNIMO PARA QUEM NÃO DECLARAR É DE R$ 165,74

Formulários do IR,

disponíveis no dia 6
]ARAGuADO SUL-Há

5 anos, o químico têxtil

Alexandre Queiroz Cunha

sempre espera ansioso a

data de apresentação da

Declaração do Imposto de

Renda retido na fonte. Isso

porque ele faz o controle

mensal de suas contas e, na

medida em que os recibos

lhe são entregues, ime

diatamente arquiva-os em

uma pasta destinada so

mente para este fim. O

resultado da organização
reflete, normalmente,
quando a Receita Federal

anuncia a restituição do
\ primeiro lote, o qual é um

dos beneficiados.

A antecipação da de

claração pode ser consi

derada uma exceção, de

acordo com o contabilista

Ena Porath. Ele afirma

que no dia 6 de março já
será possível acessar a

Internet para preparar a

declaração e transmiti-la.

Quem não tem acesso a

Internet, a agência da

Receita Federal viabiliza

um CDRom contendo o

programa para ser ins

talado no computador, e

nas agências dos Correios

haverá o formulário, com
o custo de R$ 2,50. "Ter-

Alexandre Cunha está com documentação preparada

mina no dia 30 de abril, às
20 horas, o prazo para que

seja entregue o Imposto de

Renda da pessoa física pela
Internet, on-line ou por
telefone. A entrega da

declaração após esta data,
sujeita o contribuinte à

multa, que tem como valor

mínimo R$ 165,74, e

como valor máximo 20%

do imposto devido", en
fatiza.

Quem costuma dei-xar

para a última hora e acha

que pela Internet não

enfrentará problema,

Porath lembra que o

sistema pode ficar so

brecarregado e qualquer
imprevisto pode fazer com

que você não consiga
entregar no prazo. "Por isso,
tenha cuidado: caso você

perceba, um ou dois dias

antes do fim do prazo, que
não conseguirá transmitir a
declaração via Internet, a

solução é salvá-la em um

disquete e entregá-la em

uma agência do Banco do

Brasil ou da Caixa Eco

nômica Federal", diz.

(JULIANA ERTHAL)

CDL esperá um incremento das vendas
]ARAGuA DO SUL - A

expectativa dos comer

ciantes é um incremento

nas vendas e uma possível
recuperação após este

feriado de Carnaval, afir-
-ma o presidente da CDL

(Câmara de Dirigentes
Lojistas), Sandro Alberto

Moretti. De acordo com

ele, o setor registrou uma

queda na variação de 10 a

15% neste ano, em com

paração aos anos ante

riores. Esta diminuição
deve-se, ent:e outros mo-

tivos, à turbulência eco

nômica do País, a desva

lorização da moeda e a

conseq�ente redução do

pod�r de compra da po

pulação.
- A retomada das

atividades escolares é um

dos motivos que impul
siona a movimentação
no Município, atrelado

com a data de pa

gamento da participação
de lucros feito p el as>

empresas, como a Weg,
que prevê para o dia 10

de março -, diz.
. O superintendente do

Shopping Center Brei

thaupt, Heine Withoeft,
avalia que a campanha Li
quida ]araguá deve per
manecer no calendário

p-ara que os lojistas consi-
. gam planejar-se, prin
cipalmente na quantidade
dos seus estoques para o

mês de fevereiro. "Houve
,um incremento de vendas

para o ramo de confec

ções'!, comentou na reu

nião mensal da CDL. (JE)
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POR EGON JAGNOW

o festejar do Carnaval não é uma tradição jaraguaense,
mas sempre houve quem se divertisse com os festejos
carnavalescos. Há diversas fotografias e relatos que
confi rmam o fato. Acreditamos que a foto de hoje
também possa ser alusiva a um desfile de alegorias

carnavalescas. Pelo menos, fantasias há. Deve remontar

aos anos de 1930. Quem eventualmente saiba mais a

respeito, por favor, entre em contato conosco.

É CARNAVAL!
o Brasil está em plena "folia". Sob o reinado do Rei Momo tudo é
festa, tudo é alegria. Mas festa por que? Alegria no que? Como foliões
nos fantasiamos para brincar. Será que não é uma forma de, pelo
menos no Carnaval, esquecer um pouco a nossa condição sofrida de
ser João, Maria ou José? Nossa fantasia ajuda a nos esconder/no

"mundo da folia". Ali não há miséria, nem desemprego, nem sofrimento.
Como seria bom se durante todo o ano pudéssemos viver neste espírito
de Carnaval! a vraAlém disso, enquanto nos deixamos levar pelo doce embalo do

"zirlguldum", jovens alcoolizados matam e morrem no trânsito, adolescentes entregam-se aos

prazeres ilusórios das drogas e sexo sem responsabilidade.
É Carnaval e não podemos esquecer que ele dura apenas alguns dias. Muitos trabalham o

ano inteiro para passar esses dias com o enfeite mais bonito e participar da "festa da

alegria". Cuidado! Não estamos falando contra o Carnaval, mas sim dos óculos escuros que
colocamos para não enxergar a realidade. Não podemos esquecer que Carnaval é um mundo
invertido durante alguns dias, tudo está de ponta cabeça, tudo é possível.
O apóstolo Paulo afirma: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém" 1Co
6.12. A liberdade cristã faz de nós pessoas livres para escolher o que queremos, mas

também precisa estar claro que há limites, nem tudo convém. A moderação vem sinalizar que
ao lado da liberdade está a responsabilidade. Não queremos que nossos excessos no "mundo
do folia" se transformem em dor e perda no mundo real.

Pa. Christiane Plautz e P. Hilton J. Gorris

Paróquia Apóstolo Paulo - Vila Lenzi

�rculo
Italiano

S(

Conhecendo a Itália

Região de Molise

Superfície: 4.438 km2

·População:340.000 habitantes
Densidade: 76 hab/km2
Capital: Compobasso

A agrioultura-dedica-se ao cultivo das oliveiras e a produção 'T
óleo, hortaliças e legumes.

- yÚ
Muitos jovens deixaram a região agrícola para procurar trabal
nas cidades turísticas ou outras reçlões mais ricas, com oferta (

trabalho maior. De 1961 a 1971, a região perdeu 40.00
habitantes.
Para melhorar a oferta de trabalho na região, foi instalado um

'Ai
unidade da FIAT, na cidade de Termolio. 1\!
Os turistas visitam a região interessados no Parque Nacional co Fj
florestas conservadas desde o Império Romano.

j
Estão protegidos no parque exemplares do urso negro e da rapo
contada nas estórias infantis italianas. O
Estes dois tipos de animais, foram recuperados em zoológicos
devolvidos a natureza, onde se reproduzem naturalmente.

Calendário de Eventos - Ano 2003

Data Evento Local
28/Março Jantar Mensa Sede Social do Círculo (]
25/Abril Jantar Mensal Sede Social do Círculo
30/Maio Jantar Mensal Sede Social do Círculo
13/Junho 13' Festa !tal iana Parque Municipal de Eventos
30/Agosto 4'Festa das Etnias Parque Municipal de eventos C
26/Setembro Jantar Mensal Sede Social do Círculo
24/0utubro Jantar Mensal Sede Social do Círculo lu
28/Novembro Jantar Mensal Sede Sócial do Círculo

Aulas de Italiano

Estão abertas as inscrições para nova turma, para o Nível I (lniciaçâ fo
Terça-feira, das 19hOO às 21hOO rê
Quarta-feira das 19hOO às 21hOO
Sábados das 08h30 às 10h30

Informações adicionais pelo telefone 370.8636, a partir das 14hO pr
m

nfJantar - Encontro
Mensal

Agende: Dia 28 de março,
a partir das 20hOO, na

Sede Social do Círculo
Ital iano, nosso primei ro
encontro do Ano de 2003.

Ingressos a venda com a

Diretoria, Conselho Fiscal,
Membros do Coral e na

secretaria do Círculo. 37'11-8222
Grazzie!

Valdir José Bressan Rua Reinoldo Rau, 86 sala
Presidente do Círculo

ESCRÚPULOS ... DE "TOILETTE" (223)

o movimento de 15 de novembro, tão grave quant
inesperado, isolou inteiramente o imperador Pedro I

de quantos lhe deviam solidariedade no momento di

queda. Dos palaclanoshabítuals, nenhum lhe aparece
procurando cada qual retrai r-se mais, deixando-se fica

,

em casa.

Monarquista leal e dedicado ao monarca, o viscond
de Taunay, senador de Império, informado d

deportação do soberano, resolveu 'ir, correndo mesrt
todos os riscos, levar-lhe o seu abraço de despedida
Antes de sair, foi, porém, à casa de outro senador, se'

vizinho, perguntando-lhe' se não queria ir também.
- Eu, senador? É impossível! -, desculpou-se este.
E na única evasiva que encontrou: '

- O senhor não está vendo que eu estou vestido d

claro?

Taunay - Prefácio aos "Homens e cousas do Império", página 21.
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ISEGURANÇA: LHS ANUNCIA "GUERRA CONTRA CRIMINALIDADE" E MEDIDAS PARA O COMBATEodada do Catarinense

Joinville abrigará Penitenciária
Industrial e Central de Flagrantes

No último sábado, foi encerrada a primeira fase do

) ampeonato �a�arinense e definidos os con�ron�os da

semifinal. Na ultima rodada pelo grupo A, o Figueirense
erdeu por 4 a 2 para o Joinville, no Estádio Ernesto

chlemm Sobrinho. A equipe do Criciúma goleou o

ermann Aichinger, por 4 a 1, em Criciúma. Outra

equipe a fazer 4 gols foi o Tubarão. A equipe do Sul do

tEstado venceu o Avaí por 4 a 3, no Aníbal Torres, em
ubarão.
Pelo grupo B, o Caxias venceu o Lages por 3 a 1, em

I oinville. A Chapecoense fez 3 a 1 contra o Marcílio

ias, no Índio Condá, em Chapecó, e o Tiradentes,
enceu, por 3 a 2, a equipe do Alto Vale, em Itajaí.
Conforme o regulamento, o 10 colocado do grupo

"A enfrentará o 10 do B, e o 20 e 30 do A se enfrentarão.
J

'A semifinal começará na Quarta-Feira de Cinzas.
:0 Figueirense e Joinville jogam no Orlando Scarpelli, em

lorianópolis, e, em Joinville, jogam Caxias e Criciúma.
D

Os jogos de volta acontecem no dia 9 de março.
/

Bombeiros atendem mais

de cem ocorrências

FLORIANÓPOLIS

Depois de decretar si

tuação de emergência no

sistema prisional do
Estado por 180 dias, o

governador Luiz Henrique
da Silveira anunciou, na
última sexta-feira, a cons

trução da Penitenciária
Industrial deJoinville, com
recursos da União e con

trapartida do Estado, R$
6,2 milhões, que terá o

processo licitatório aberto
este mês. A penitenciária
integra um processo de

"guerra contra a crimi
nalidade deflagrado em

Joinville", disse o gover
nador.

Ainda foi anunciada a

instalação, em 30 dias, da
Central de Flagrantes,

integrada com a Polícia

Civil, Militar e serviços de

emergência, juntamente
com o lançamento do
novo padrão de viaturas.
Nesta "operação contra o

crime" também serão

nomeados cinco novos

delegados de polícia para
Joinville, além de escrivães,
técnicos criminalistas,
investigadores e médicos

legistas. Ainda para este

mês, o sistema digitalizado
de expedição de carteiras
de identidade deve ser

res tabelecido, também
deverá haver o reforço
imediato do Presídio

Regional e a inclusão de 50

soldados que estão ini

ciando o curso de for

mação.

]ARAGuA DO SUL - O

Corpo de Bombeiros Vo
luntários deJaraguá do Sul

registrou, no último [mal de

semana, mais de cem

ocorrências.Na sexta-feira,
áo foram registradas 28 ocor
rências, das 7 horas até à
eia-noite. Já a partir da

OI primeira hora do dia 1 de

março, até o início da ma

nhã, foram registradas 93

corrências,r totalizando,
o final de semana, 121 ca

os para os bombeiros.
A maioria das chama

as foi por emergência
ospitalar, 94 ocorrências.
De acordo com o bom-

beiro Fabiano Cândido,
grande parte envolve al

coolismo. As festas de

Carnaval, porém, não são

o grande diferencial por
que, ainda de acordo com

Cândido, nesta época do
mês a incidência deste tipo
de caso sempre aumenta.

- Geralmente do dia
30 ao dia 15 os bombeiros
se preparam com mais
guarnição para atender a

este tipo de ocorrência -

, comenta, Os demais casos
foram por agressão,
quatro, e 13 casos de aci
dentes com meios de

transporte.

Arquivo/CP -

LHS anuncia combate à criminalidade

Chuva e ventos fortes causam estragos emJaraguá do Sul
]ARAGuA DO SUL -

Um forte temporal pro
vocou estragos no Centro
e bairros de Jaraguá do Sul
na noite de ontem. A chuva
e os ventos fortes começa
ram por volta das 19

horas, e duraram cerca de
meia hora. Um dos pontos
mais atingidos pela água foi
o Bairro Ilha da Figueira.
Já os ventos derrubaram

. árvores em várias localida-
des do Município.

I

No centro de Jaraguá
do Sul, a loja de móveis e

eletrodomésticos Koerich
ficou alagada. Foi preciso
um caminhão limpa fossa

para ajudar na retirada de
-

cerca de 50 centímetros de

água. Vários artigos da loja
foram danificados e re

tirados do estabelecimento

pelos próprios funcioná
rios. O prejuízo ainda não

pôde ser calculado.
A residência de Clau

decir Carlos Kriitli, locali
zada na Rua Ângélo Júlio
Baruf, no Bairro Ilha da Fi
gueira, foi invadida pela
água, que chegou a alcançar
30 centímetros de altura

dentro da residência. Vári
os' móveis foram danifica
dos e a lama e sujeira vin
das da rede de esgoto tam
bém invadiram o imóvel.
De àcordo co� O proprie
tário, "a tubulação do esc

goto émuito estreita, e, toda

vez que chove a situação é

a mesma", desabafa. O
proprietário também afir
mou que há muito tempo
avisou a Prefeitura sobre o

problema e nada foi feito.
"Há 12 anos acontece a

mesma coisa:", contou.
O Corpo de Bombei

ros foi acionado apenas
para a retirada de árvores

-

que o vento derrubou. Na
Avenida Prefeito Walde
mar Grubba, um pinheiro
foi derrubado do jardim da
residência de Iugo Lang e

caiu paralelo à calçada.
Segundo ot.proprietário, a

árv�re tinha cerca de 21

metros.

<9s bombeiros �olun�_:

tários serraram a árvore

para fazer a retirada e libe
rar o passeIo.

Outros municípios da

região foram atingidos pe
la tempestade. Em Guara
mirim os bombeiros tam

bém se deslocaram para
corte e retirada de árvores

que foram derrubadas pelo
vento e houve uma ocor

rência de destelhamento de
casa.

No , município de
Schroeder uma queda de
moto foi provocada pela
chuva e em Massaranduba
houve vento muito forte
mas não foram registradas
o co r r

ê
n c ia s . (PATRíCIA

BERTOLLO)

fi�-,-",-,-��w,�"-��",
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I
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J

�---L-o-t-o-rn--a-n-i-a-------+---�-o-t-e-r-ia--F-e-d--e-r-a-I--� ��Iconcurso: 295 concurso 03714

12 - 18 - 23 - 25 -

1°_ Prêmio: 65.124 I
" 26 - 27 - 34 - 35 "

'

2° _, Prêmio: 33.452 I
36 - 37 - 61 - 63 - 3° _ Prêmio: '20.672 I65 - 73 - 78 - 79 - 4° - Prêmio: 1 0.345 �

82 - 86 - 95 - 96 5°_ Prêmio: 25.531 I _ .

L,,�,,�,���,,�:1��r��,,�;��;�á������

LOTERIAS
I CORREIODO

rovo
Megasena,
concurso:442

00-15-23-31 -37-'59

Quina
concurso: 1115

04 - 42 - 52 - 56 - 73

Há 83 anos

-servindo a

Comunidade
da Região
do Vale do

Itapocu
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I FUTEBOL: SETE EQUIPES DISPUTARÃO TíTULO DO TO�NEIO INTERMUNICIPAL, PROMOVIDO PELA LJF

Três municípios do Norte ficam
fora da Taça dos Municípios

JARAGuA DO SUL -

Depois da reunião do

Conselho Técnico dos

clubes, realizado no úl

timo dia 28, na sede da

LJF (Liga Jaraguaense de

Futebol), foram definidas
as equipes que vão parti
cipar da Taça dos Muni

cípios 2003, bem como

as rodadas e os critérios
do torneio. Participarão
da competição sete equi
pes, sendo cinco de Jara
guá do Sul e duas de

Massaranduba.
O presidente da LJF,

Rogério Tomazelli, lamen
tou o não comparecimen
to dos municípios de

Guaramirim, Schroeder e

Corupá. "Há grandes atle

tas nestes municípios e é

lamentável que nenhuma

equipe tenha sido formada

para disputar a Taça",
comentou. Em contrapar-.
tida, Tomazelli se surpreen
deu com a participação de

duas equipes. de Massaran
duba: Glória Esporte Clube
e Cruzeiro Esporte Clube.
Os outros cinco times são

todos de Jaraguá do Sul:
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Rogério Tomazelli, presidente da liga Jaraguaense

Flamengo, Caxias, Vitória,
SERAliança e Cruz de Malta.

As equipes foram divi
didas em duas chaves e as

formas de disputa do tor

neio ficaram dividJ'das em

três fases. Na I" fase, todas
as equipes jogam entre si
em partidas de turno e re

turno, classificando-se para
a próxim-a etapa os dois

primeiros colocados de

cada chave. Na 2' fase, a

semifinal, os quatro times

classificados fazem partidas
de ida e volta. O 1 ° coloca
do de cada chave joga
contra o 2° colocado. O jo
go de volta será realizado

no campo do campeão da

chave. Na 3' fase, os dois

finalistas se enfrentam em

duas partidas e decidem o

torneio. Já estando definido
que o jogo de volta será

no campo da equipe que
fez a maior pontuação na

fase semifinal. A novidade

desta fase, segundo Toma
zelli, é que, havendo em

pate na final, o título será

decidido nos pênaltis.
Na chave A estão Vitó-'

ria, Glória e Caxias. Na

chave B as equipes são Fla

mengo, Cruz deMalta, Ali
ança e Cruzeiro. A primeira
rodada será no dia 29 de

março. Pela chave A, a

equipe do Glória ficará

sem jogar, enquanto Vitó
ria e Caxias se enfrentam
no campo do Rio da Luz,
às 16 horas. Pela chave B

haverá rodada dupla no

campo do Flamengo. Às
14 horas jogam Cruz de

Malta e Cruzeiro e, às 16

horas, Flamengo e Aliança.
Uma preocupação das

equipes e da Liga era com

os custos da Taça. A taxa

de inscrição foi afixada no
valor de R$ 100,00, e as

despesas com a arbitragem
serão divididas entre as

. equipes. O pagamento da
.

taxa deverá ser feito até o dia

23, quando os clubes entre

garão também a lista dos

jogadores que disputarão o

torneio. (PATRíCIA BERTOLLO)

Começa a 4a rodada do Campeonato de Bocha
JARAGuA DO SUL -

Acontece hoje, no Clube
de Bocha Arduíno Prade,
do Bairro Jaraguá Esquer
do, a 4' rodada do Cam

peonato de Bocha Sul- 1

americana. A competição
é o primeiro campeonato
oficial da modalida& em

2003, e oito equipes par

ticipam da disputa: Silen
car/Frontal, João Pessoa,
Aijs (Associação das Imo

biliárias de Jaraguá do Sul),
Malhas Prade, Miguas/
Kienen, Pradi, Arsepum
(Associação Recreativa dos
Servidores Públicos Muni

cipais) e Relojoaria Ku

chembecker.

A equipe Silencar/
Frontal está liderando o

Equipes disputam primeiro campeonato de 2003

campeonato com sete

pontos, em segundo lugar
está João Pessoa, com seis

pontos. Empatadas em

terceiro lugar, estão quatro
equipes, Aijs,Malhas Prade,
Miguas/Kienen e Pradi,
todas com 5 pontos.

A equipe da Aijs vem

se destacando no campeo
nato e, na última rodada,
venceu a Relojoaria Ku

chembecker, atual campeã.
Na rodada de hoje, a

equipe Aijs enfrenta a

Silencar/Frontal, enquanto
Miglas z Kienen fazem a

outra partida. Na rodada

do próximo dia 6, João
Pessoa e Pradi disputam a

primeira partida da ro

dada, e, em seguida, jogam
Malhas Pradi e Arsepum.
Todos os jogos são realiza

dos nas terças e quintas
feiras, a partir das 19h15.

TERÇA-FEIRA, 4 de março de 200}

Tiro Olímpico obtém bons
resultados no Catarinense

RIO DO SUL - No
último final de semana, a

equipe de Tiro OJimpico
d� FME/Jaraguá do Sul

disputou a I" etapa do

Campeonato Catarinense
I

de Tiro Olímpico 2003.
Os atletas conquistaram o

vice-campeonato por
equipes, na modalidade
Carabina Deitado, e tam

bém trouxeram medalhas
nas disputas individuais. O
técnico da equipe, Samuel
Leandro Lopes, que também

disputou a etapa na categoria
Carabina 3x40, avaliou como
excelente o desempenho dos
atletas deJaraguá do Sul. ''Por
estarmos ainda em início de

preparação, o resultado foi

excepcional,'
'

N a classificação por
equipes da modalidade
Carabina Deitado, os jara
guaenses obtiveram 1712

pontos, contra 1738 pon
tos do primeiro colocado,
a campeã, Timbó. Na clas

sificação individual da ca

tegoria, o atirador Roberto
Hartrnann obteve o 2° lu

gar, com 570 pontos, e

Cláudio Thiesen ficou em

4° lugar, com 565 pontos.
Outro 4° lugar foi con

quistado pela equipe na'

categoria Carabina Ar

Comprimido. Os atletas
de Jaraguá do Sul obtive,
ram 1581 pontos, e a carn.

peã, Timbó, obteve 1682
pontos. Na classificação
individual da categoria, o

atleta jaraguaense melhor
colocado foi Cláudio
Thiesen, com 540 pontos.
A pontuação lhe deu a

terceira colocação, apenas
um ponto a menos que o

segundo colocado e nove

pontos a menos do que o

campeão da categoria, o

florianopolitano Manoel
Saleme. Na categoria Ca·
rabina 3x40, o atirador
Samuel Leandro Lopes
obteve, individualmente, a

terceira colocação, com

1093 pontos acertados.

Lopes se prepara para
disputar, de 18 a 22 deste

mês, no Rio de Janeiro, a

1 a

Copa Antônio Martins
Guimarães. Esta será a

primeira seletiva para os

Jogos Pari-americanos de
Santo Domingo, na Re

pública Dominicana. Na
corrida por uma vaga, Lo

pes está na 20a colocação.
.

A próxima etapa do Cam

peonato Catarinense acon

tecerá nos dias 5 e 6 de

maio, emJoinville. (PATRíCIA
BERTOLLO)

Jornal CORREIO DO POVO, líder na

Região do Vale do Itapocu desde 1919
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