
,
.

Jaraquá do Sul, TERÇA-FEIRA, 9 de dezembro de 2003 DIRETOR: EUGÊNIO
VICTOR SCHMÕCKEL

��,_-��'��'�.,,;��__��__��� _�����4-� _WiWt:i"i """" _.---�_ �_

www.mariSOl.oom.br

Delas Rodas
IndClstrlal

WI/WoI.d uasrodas.com

Conforto com muita�
www.mannes.com.br

Cassuli Ailvoglldos ASsociados SIC
OAB / se 397/99

(47) 371-7511
Direito Trabalhista Emptesariai

MATní<TíL\S ABERTAS
:17'1-:1022

-

Equipe· Ma1wee
é tetracampeã do
EstadualdeFutsal

Torcida jaraguaense
comemora com os joga
dores o tetracampeonato
catarinense de fustal,
conquistado na noite de

sábado, quando a Malwee

goleou a Anjo Química,
de Criciúma, por 6 a 2. O

resultado equipara o gru

po jaraguaense à extinta
�

Tuper, de São Bento do

Sul, na mesma quantida
de de títulos. O técnico

Fernando Ferreti atribui

as conquistas da Malwee

deste ano ao trabalho de

toda a equipe" menciona

do que o proj eto de
transformar a cidade
num centro do futsal ca
minha a pass�s concre

tos através do planeja
mento coletivo e do a

poio do industrial Wan

dér Weege. Falcão afirmá

que seus planos para 2004
incluem a conquista da

Liga NacionaI de Futsal e

do Sul-americano.
PÁGINA 12 lexan re Boqo

Jogadores da Malwee contaram com a energia positiva dos torcedores

Público prestigiou apresentações
de natal 'no final de semana

Aumenta produção
da banana em Corupá

Levantamento realizado pela
Secretaria de Agricultura e Meio

Ambiente de Corupá prevê um

acréscimo de 20% na produção
da banana para a safra 2003/2004.

PÁGINA 4

Foi lançado ontem

o livro sobre os

50 anos do HSA

PÁGINA 5

Pré-mirim garantiu
o título de campeão
do estadual de vôlei

Vicky Bartel

Acendimento de luzes, apresentações culturais e encenação teatral na região emocionaram o público PÁGINA 11
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Considerações sobre a
/

_ Etica Jornalística
CHARLES PIERO SIEMEINTCOSKI

O missivista Maurílio de Carvalho, na edição de quinta-feira (4)
no jornal Correio do Povo, tentou traçar e esmigalhar o perfil de
seus assim chamados "colegas" jornalistas. Para tal, não economizou
nos subterfúgios textuais, no eufemismo majestoso e até mesmo,

paralelamente" no "hiperbolismo" intencional (assim acredito).
Condecorouatitudes e cravou ferozmente ações consideradas

'antiéticas. Mas não citou nomes nem instituições. Foi evasivo ao

-afirmar que existe "disse-que-disse" e quanto as "picuinhas" não
soube mencioná-las. A pergunta que faço ao senhor missivista é

simples: "Quem são aqueles que vão de encontro (preciso escrever

de encontro, senão ele pegará no meu pé) às lutas para resgatar a

dignidade e o respeito",como o senhorMaurílio escreveu? Também
não citou nomes. Quem sabe pelo fato do senhor missivista estar

ligado a um partido político agora e não mais a um meio de

comunicação forte como antes.

O senhorMaurílio continua: "São poucos os que ainda resistem
e não estão na folha de pagamento de politicas ou empresas. Os
sérios são cada vez menos. (Ou seja, quem não trabalha em uma

instituição de comunicação seria desonesto?)
Mas há mais: "E não se admite a desculpa da sobrevivência.

Ética e princípios são natos e não aceitam meio-termo. Todavia,
jornalista que se preza não se submete ao vexame demero figurante
no elenco do circo". <'

Ora, senhor Maurílio, em que cidade o senhor morou?
Primeiramente vamos realinhar nossa visão de mundo sobre a

situação sócio-econômica de nossa sociedade. É com muito pesar
(e põem pesar nisso, sem escárnio) que precisamos nos deter em
Uma análise profunda dessa sua argumentação urn tanto maniqueísta.
Se estamos em um mundo capitalista, onde as condições materiais
determinam o modo de agir e de pensar dessa mesma sociedade,
parece-me que a ética vai ao encontro de novos desafios humanistas,
por assim dizer, quer sejam nas relações de classes trabalhistas e nas

implicações que, historicamente, essas relações possuíram e possuem,
não importando aqui a fatídica opinião dos meios de comunicação
do jabaculê (gorjeta).

,

Mesmo sendo urna visão um tanto marxista (acredito que o

senhor já tenha percebido), não poderia inverter o argumento,
creditando exatamente que a ética sobrevivente, espiritual e não
excludente determinam o modo de viver e, de pensar dentro de
uma sociedade, talvez como Hegel' quisesse 'ter dito .mas não

conseguiu graças à sua prolixidade. Com o devido respeito, senhor
jornalista, ética não pode ser confundindo com textos publicitários,
muitomenos quando um jornal, dentro de sua organização editorial,
resolve agir contra determinada pessoa por razões ideológicas.
Talvez seja essa confusão que o senhor faz. ? difícil ser situação,
não é, senhor assessor? E mais, o senhor é capaz de, confundir ética
com pessoalidade, uma vez que já o fez comigo várias vezes, quando
assessorei o Partido Popular Socialista (PPS) em Jaragu� do Sul há

alguns anos. O s'enhor tentou "explicar-me" o uso do termo "off"
em uma coluna que sequer o senhor assinava, quando rebati com
manuais de redação (os três maiores, aliás). Em três momento,
curiosamente, o senhor negou-se a cumprimentar-me, virando
literalmente o rosto. Nunca levei para o lado pessoal, senhorMaurílio.
Lamento, contudo, que o senhor tenha acendido uma pequena
chama dentro dos meus atropeços lingüísticos que costumo ter.

Afinal, depois do que ocorreu com o jornal Decisão, graças a urn

falsário, a vida precisa ser considerada um circo, senão eu viro um

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

gramaticais necessárias.

No último final de semana

diversas entidades de Jaraguá
do Sul e Região, inclusive pre
feituras, como a de

Guaramirim, promoveram
'seus tradicionais autos de Na

tal, numa demonstração públi
ca do apreço pela data. Essas

comemorações são realizadas
anualmente por algumas unida
des de ensino e instituições cul
turais, que se esmeram em

ofertar ao público espetáculos
criativos, que têm por finalida
de despertar o espírito natali

no e incentivar a solidariedade
entre a comunidade, além, é

claro, de fortalecer a amizade
entre os participantes e promo
tores dos eventos.

A Scar ( Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do Sul) ao

longo dos anos, tem se aperfei
çoado cada vez mais no que se

refere aos seus espetáculos na-

,talinos, realizados há muitos

anos sempre com extrema qua
lidade e uma expressiva partici
pação popular.
a auto de Natal da Scar tem

sido, sem dúvida alguma, um

dos mais expressivos e bem aca

bado espetáculo natalino reali
zado em toda a região do

Itapocu e que há vários anos

vem sensibilizando a comunida
de para um' Natal com mais

Comemorando O Natal
r A Scar

(Sociedade
CulturaArtística
deJaraguá do
Sul) ao longo dos
anos, tem se

aperfeiçoado cada

tal é comemorado de forma a

ser mostrado com uma data es

pecial não apenas por =r==»
tar período de festas, presentes
'e confraternização. O que os

organizadores dos autos de Na
tal pretendem, não apenas a

Scar, é motivar a sociedade, de
um modo geral, a investir no

Natal não apenas· no seu senti
do material, mas fundamental

mente espiritual.
Acredita-se que os autos de

Natal que já aconteceram e o

que ainda estão por acontecer

têm por finalidade despertar o

vez mais no que se

refere aos seus
espetáculos
natalinos ...J amor cristão entre as pessoas e

incentivar as pessoas á prática da

amor e solidariedade. A cada solidariedade. Nesse sentido, o

ano que passa o público que foco principal são as campanhas
prestigia o evento vem aurnen- de arrecadação de alimentos e

tando de forma significativa..o brinquedos, que, mesmo sen-

que comprova 9 'sucesso da
"

do atitudes paliativas, ajudam os

promoção. menos favorecidos, dando-lhes
A Scar, ao ampliar suas ac;o- oportunidade de passar um

modações com a construção dé 'Natal com o mínimo necessá

sua nova e imponente sede; _aih-' • rio, com possibilidade de ofe

pliou também sua progrartja-;.
-

tecer para a família uma ceia

ção natalina e o 'que 'se viu,na,C�-dignae_aJguma lembrança para
apresentação de sábado foi um 'as crianças. Independente de

conjunto de grande qualidade
-

presentes e de outras regalias, o
técnica. A performance, dos Natal deve ser visto como um

musicistas, mais uma vez, emo

cionou o público, que não se can-_
sou de aplaudir e de'elogiar a.
apresentação.

A cada ano que passa o Na"

momento de reflexão sobre os

rumos da sociedade atual, um
tanto quanto conturbada pelo
'acúmulo de informações e de

novidades.

,

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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SOLUÇÃO
o vereador Ivo dos Anjos(pFL) solicitou encaminhamento
de ofício ao secretário Humberto Travi para solucionar o

problema da poeira que prejudica os moradores da ruaAfonso
Nicoluzzi, no bairro Vila Rau, proximidades da Unerj. "Os
moradores reclamam do tráfego intenso de caminhões no local
que intensifica a poeira. Solicito pelo menos que o caminhão

pipa amenize o problema até que seja apontada uma solução
definitiva", destacouo vereador. O vereador Pedro Garcia disse

quemoradores do bairroTrês Rios doNorte enfrentam omesmo

problema e, dos cinco veículos da Prefeitura que transportam
água, quatro estão parados com problemas, e apenas
um está funcionando para transportar água potável para
as comunidades.

O vereadorEugenioMorettiGarcia(psDB) é autordo projeto de
lein° 137/2003 que isenta os doadores de sangue do pagamento de
taxas de inscrição em concursos públicos municipais. ''Essa lei já
existeem nívelestadual",destacouGarcia. Oprojeto foi aprovado
em primeiravotação durante a sessão ordinária da última quinta
feira(4). O vereadorMarcos Scarpato(P1) anunciou seu voto

contrário ao projeto justificando que adoação de sangue ouórgãos
devem ser atos voluntários, espontâneos, sem concessão

de benefícios, para não. torna-se mercado. Scarpato disse que

pesquisouaviabilidade deprojeto de leide suaautoriapara conceder
50%dedesconto no transporte coletivo aos doadoresde sangue, e
constatou no Hemosc e nas portarias da Agência Nacional de

Vigilância Sanitária (Anvisa), que a doação tem concepção
voluntariosa. O vereador AfonsoPiazeraNeto(psDB) defendeuo
projeto e disse que concursos públicos não são realizados com
tanta freqüência a ponto das pessoas programarem a doação
pensandona isenção dainscrição. "Concederdescontono transporte
coletivo é um benefício real e permanente, assim como, o direito

assegurado de folga ao doador de sangue", destacouPiazera.

PAVIMENTAÇÃO .

O vereador José Pendiuk dos Santos(PT) é autor do

requerimento aprovado na sessão ordinária da última quinta
feira(4) que solicita aPrefeitura informações sobre o convênio
com Badesc destinado a pavimentação de ruas domunicípio. O
vereador quer saber quais serão as ruas pavimentadas, quais
critérios definem as ruas, o cronogramadas obras, o custo por
metro quadrado, qual empresa executará a obra. De acordo com
os vereadores que se pronunciaram favoráveis ao requerimento,
as pessoas estão questionado os vereadores sobre as ruas que
serão pavimentadas através desse convênio. "Precisamos justificar
às pessoas quando questionados", disse o vereador Marcos

Scarpato(PI).
.

ILHAS
Foi aprovada semanapassadaproposta de emenda àConstituição
575/98, do deputado Edison Andrino (pMDB/Sq que exclui
os bens da União as ilhas oceânicas e costeiras que contenham
sede dosmunicípios, exceto nas áreas destinadas ao serviço público
e a unidade ambiental federal e determina ainda que as ilhas sedes
de municípios deixarão de pertencer ao governo federal. Estão
nesse situação as cidades de Florianópolis e São Francisco do Sul,
em Santa Catarina; São Luiz do Maranhão; Vitória, no Espírito
Santo e Marajó, no Pará. O deputado Carlito Merss (PT/sq
participou ativamente das negociações com a Secretaria do
Patrimônio da União que resultaram na redação aprovada pelo
plenário por 345 votos a favor e uma abstenção. O deputado
destacou que a emenda remete ao município a regularização

_ �diária dos terrenos damarinhadas ilhas oceânicas, permitindo
assim que seja resolvido o problema demilhares de proprietários
que habitam há vários anos nessas áreas. O prazo para o segundo
turno, no Plenário da Câmara, é de cinco sessões.

ERRATA
�o contrário do que foi divulgado fia edição do CP de sábado
último, dia 6 de dezembro, a foto da capa referente ao livro
que conta a História da Duas Rodas, não é do vice-presidente
do Conselho, Rodolfo Hufenüssler, mas sim de seu irmão,
presidente do Conselho, Dietrich Hufenüssler.

ENTRE ASPAS
"No�so processo de filiação não e igual ao dos outros
partidos. Não temos por hábito fazer festa para filiar
alguém". A afi rmação é do presidente do PT de

Gu��amirim, Charles Longhi, ao referir-se a prática
- politica do partido no que se refere a filiações.

redacao@jornalco,rreiodoptlVo.com.br

IRENOVAÇÃO: PARTIDO DOS TRABALHADORES DE GUARAMIRIM RENOVA INTEGRANTES DA EXECUTIVA

PT de' Guaramirim

para
GUARAMIRIM - o PT

de Guaramirirn já tem defi

nida toda a sua agenda de

trabalho e as estratégias que
serão usadas nas eleições
municipais do ano que vem.
A informação é do atualpre
sidente da sigla, professor
Charles Longhi. Ele assumiu
recentemente o cargo de pre
sidente do partido depois
que a executiva estadual des

tituiu o diretório municipal
em virtude de divergências
internas. De acordo com

Longhi, a intervenção acon

teceu em outubro e somen

te no início deste mês a exe

cutiva estadual formalizou a

criação da comissão provi
sória, sendo que seus inte

grantes (sete pessoas) devem
tocar o PT até abril ou maio

de 2005, quando acontece a

renovação dos diretórios em
todo o Brasil.

Ainda de acordo com

Charles Longhi, na reunião da
executiva realizada no sába-·

do última, na Câmara de Ve
readores, o partido definiu

algumas datas importantes
para 2004. O planejamento

]ARAGuA DO SUL - A

vereadora Maristela Menel

(PFL) afirmou ontem que
também é está disputando a

presidência da Câmara de

Vereadores. "Coloquei meu
nome á disposição porque
acho que está na hora de re-

,

novar e essa renovação. pode
ser feitaporumamulher, tam
bém porque na fiz acordo
comninguém e I_2Qrqueopró
prio PSDB não chegou a um

consenso", éxplica a

vereadora. Segundo ela, o
acordo que fez foiválido para
as eleições do ano passado e

mesmo assim o mesmo foi

desrespeitado, já que a vice

presidência, que ficaria com

um vereador do PP ( Paulo
Floriaru) não foi cumprida.

Ainda de acordo com

Maristela, o PFL já definiu

que apóia o PSDB, mas res-

prepara-se
de 2004as eleições

MaristelaMenel também disputapresidência do Legislativo

Charles Longhi é o novo presidente do PT
Cesar Junkes

do GTE ( Grupo de Traba
lho Eleitoral) ficou agendado
para o dia 15 de janeiro e as

inscrições das pré-candidatu
ras a prefeito e vereadores, até
o dia 29 do mês que'vem,
sendo que a prévia para can
didatura a prefeito está

marcada para o dia 22 de fe

vereiro. Longhi salientaqueno
dia 8 de maio está progra
mado o EncontroMunicipal,
quando todas as candidatu
ras serão homologadas;

O presidente da sigla é

um dos pré-candidatos ao

cargo de prefeito, mas res

salta que poderá disputaruma
vaga no Legislativo. Charles
informa também que a in

tenção do PT de Gua

ramirim é lançar até 10 can

didatos a vereador e eleger,
no mínimo, três. Para tanto,

já estão programados cursos
de formação para todos os

filiados, mas especialmente
para preparar os candidatos

Vicky Bartel

Vereadora afirma que não fez acordo com ninguém

salta que a bancada também

respeita a sua decisão de par
ticipar da disputa. A

vereadora assinala que preci
sa de 10 votos para conse

guir a presidência do

á disputa eleitoral.
O PT de Guaramirim é

pioneiro na região do

ltapocu. Foi criado oficial
mente em junho de 1981 e

assessorou a fundação do PT
deJaraguádo Sul. Atualmen
te possui 191 filiados. Nas

eleições municipais de 2000

elegeu o primeiro vereador

pelo PT de Guaramirim,
Evaldo João Junckes, que
também deve disputar a pré
via para prefeito.

Na avaliação do atual

presidente da sigla, O PT de
Guaramirim encontra-se em

uma fase muito boa e tem a

pretensão de não abrir mão

de ser cabeça-de-chapa,mes
mo coligando com o

Pl\IDB. Charles Longhi res
salta que, nesse aspecto, o PT
tem a intenção de coligar
com o Pl\IDB, desde que
seja aceito com candidato

principal. "Por enquanto ain
da não aconteceu nenhuma

conversa oficial com o

Pl\IDB, mas, no caso de co

ligar com alguém, será com
o PMDB", afirma. (MARIA
HELENA DE MORAES)

Legislativo deJaraguá do Sul.
"Estou conversando com

todos e não considero im

possível receber os votos que
preciso", avisaMaristela, que,
eventualmente, poderia con
tar com o apoio dos verea

dores de oposição.
A bancada do PT, segun

do ·0 vereador José Pendiuk
dos Santos, está elaborando
um documento ( não reve

lou o teor) sobre o assunto e

que será levado a apreciação
da executiva do partido.
(MARIA HELENA DE MORAES)

.Jttm�?e('le-r4,

fl6o.mludeivlll'J.e--d& .'iJ.aMt

370-1414
mr·igs@terra.com.br l

_!lJ'.!��'1!,ª-cI,!J,,!,-nl�.!��l_��_�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIODOPOVO ECONOMIA
redacao@JornalcorreIOdOR.ovO.com.br

ICRESCIMENTO: O PRINCIPAL CULTIVO DE CORUPÂ DEVE APRESENTAR NOVO AUMENTO NA PRODUÇÃO

A produção da banana deve
aumentar 20% em Corupá

CORUPÁ - "Espera
mos um aumento em tor

no de 20%". A declaração
e do secretário de agricul
tura e meio ambiente de

Corupá, Edmir Morozini,
sobre a safra 2003/2004
da banana, principal culti
vo no município.

Segundo levantamento
agrícola, a estimativa é que
a produção alcance 6,5
milhões de caixas, que re

presentam aproximada
mente 154 mil toneladas do

produto, cultivado por 600
produtores em 4,4mil hec
tares.

Se confirmar a previ
são, o faturamento deve

chegar aos R$ 25 milhões,
incluindo os custos de pro
dução. O destino da bana

na são os estados brasilei

ros e países do Mercosul,
principalmente a Argenti
na, que receberão um pro
duto de boa qualidade,
apesar do período de esti

agem que a região passou
este ano. "Como voltou a

chover e a banana necessi

ta de água e calor, a ten

dência é melhorar a quali-

O técnico agrícola Jackson Schwerdtner analisa as folhas das bananeiras com André

dade ainda mais", explica
Morozini.

<,

Em função disso, uma
das priqçipais espécies cul
tivadas, a banana caturra,
subiu de R$ 2,50 para R$
5,00 a caixa, o que animou
ainda mais os produtores.
Outro motivo para o au

mento da qualidade e con

seqüentemente do preço
são os cursos ministrados

pela Epagri, em parceria'
com a prefeitura, destina
dos aos bananicultores.

É caso do jovem pro
dutor André MilltÍtz, que
fez o curso no município
de Itajaí, em agosto, onde

aprendeu novas técnicas de
plantio e manejo. ''Agora
estou começando a ver os

resultados na plantação",
afirma Millntz.

Ao lado do irmão

Adriano e do pai Inwgnd,
André administra a plan
tação de 10 hectares de

onde provém o sustento

da família há mais de 15

anos. "Ele ficou todo ani

mado com o curso", co
menta a mãe Ilsetraud.

A secretaria da Agricul
tura e Meio Ambiente da

Capital Catarinense da Ba-
- nana prevê, ainda, outras
melhorias na produção,
com a implantação de no

vos cursos

profissionalizantes, dimi
nuição e melhor utilização
do uso do agrotóxico e

uma logística de pós-ven
da. (CAROLINA TOMASELLI)

Empreender organiza missão técnica à Alemanha

]ARAGUÁ DO SUL - A

Fundação Empreender, em
patceria com a HWK, orga
nizaMissãoTécnica àAlema
nha contemplando alguns
setores, dentre os quais o

automotivo, metalrnecânico,
moveleiro e de panificação.
O período é de 2 a 10 de

março de 2004, pata visitação
a 56° Feita Internacional de

Handwerk, em Munique; à

Câmara de Artes e Ofícios

de Munique eAlta Baviera e

ainda visitas e treinamento em

associações empresaoals, es
colas de formação profissi
onal e empresas dos ramos

dos núcleos setoriais partici
pantes da viagem.

De acordo com o coor

denador de serviços daAcijs
(Associação Comercial e In
dustrial de ]araguá do Sul)

luiz Dalri anuncia missão técnica para a Alemanha

Luiz Antônio Dalri, a Feita

Internacional do Hadwerk
mostra anualmente as inova

ções das áreas específicas e

apresenta sugestões e idéias

pata a otimização das mais
diferentes tarefas da empre-

sa, apresentando informa

ções privilegiadas sobre os

processos produtivos, novas
ferramentas e métodos de

produção.
O público alvo é forma

do por empresários vincula-

dos aos Núcleos Setoriais das

ACIs (Associações Comer

ciais), vinculados à Fundação
Empreender e do Projeto
Empreender: auto-mecâni
cos,matceneiros/moveleiros,
metalrnecânica/usinagem e

ferramentaria,panificadores/ -

confeiteiros e açougues. Tam

bém é requisito básico ser in

tegrante de alguma Associa
ção Comercial e Industrial. O
investimento é de US$
1,700,00 ou cerca de R$
5.310,00, incluídas as passa
gens áreas, seis pernoites com
café da manhã, transporte,
seguro de saúde e acidentes,
intérprete para o grupo e in

gressos pata a Feita. O paga
mento é a vista ou em parce
las negociáveis junto à Fun

dação Empreender. Inscri
ções até 30 de janeiro de 2004.

INFORME CP
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VAGAS
Ate o dia 17 de dezembro o Centro Politécnico Geraldo

Werninghaus está com inscrições abertas para os cursos

de qualificação profissional na área de atendimento,
relações humanas, administração de negócios e

informática. Os cursos iniciam a partir de 21 de janeiro e

as vagas abrangem os cursos específicos em Auto Cad

2004-2D, com duração de 60 horas/aula; como vendere
encantar clientes (33 horas/aula); Excel Aplicado (36
horas/ aula) Programação em Delphi ( 48 horas/aula) e

Relações Humanas (30 horas/aula). As inscrições para os

cursos podem ser feitas na secretaria do Centro Politécnico,
localizada na Rua dos Imigrantes, número 500, ao lado
da Unerj. Maiores informações através do e-mail

centropolitecnico@unerj.br.

REFLORESTAMENTO
O Secretário estadual da Agricultura e Política Rural, Moacir

Sopelsa, anunciou recentemente que está buscando uma

solução para o Programa de Reflorestamento dOe Santa

Catarina. Iniciado em 1999, o programa tem 11.808

famílias cadastradas, mas encontra-se parado devido a troca

de governo, que acabou suspendendo o apoio financeiro

ao projeto, o que correspondia a 40% do dinheiro

necessário para o pagamento dos favorecidos. No final

do ano passado, quando da elaboração do Orçamento do

Estado para 2003, a gestão anterior da Secretaria previu
somente R$ 1,6 milhão para uma dívida que neste ano

chega a R$ 17,2 milhões. O secretário pediu ao presidente
da República para que ligue o Programa Catarinense de

Reflorestamento - Trabalho e Renda ao Fome Zero e

também já conversou sobre o assunto com a ministra do

Meio Ambiente, Marina Silva, embora ela entenda que

plantar árvores exóticas não seja um ato de contribuição
para a preservação do Meio Ambiente. Através do

Programa de Reflorestamento, cada família vinha

recebendo um salário mínimo de dois em dois meses.

Em troca, teria que plantar dois hectares de mata. A dívida

total do programa até 2006 é de R$ 42.740.720,00.

Expo 2004
Mais de 200 metros quadrados da EXPO 2004 - Feira de

Negócios do Vale do Itapocu já estavam comercializados

quando do lançamento do empreendimento, no dia 10

de dezembro. A informação é do presidente da Apevi (
Associação das Pequenas Empresas do Vale do Itapocu),
Valério Junkes. Segundo ele, a EXPO 2004 busca fortalecer

o segmento, abrindo perspectivas de negócios - durante

e depois da feira - através da oferta dos produtos e serviços
expostos nos Pavilhões A e C do Parque Municipal de
Eventos, além do pátio. O pavilhão B fica reservado para
o Seminário de Gestão, que, durante três diaas, trará

renomados palestrantes a serem conhecidos até fevereiro,
falando sobre marketing, vendas, economia e outras' áreas

para empresários, seus funcionários e estudantes. A EXPO

2004 acontece de 13 a 18 de julho, sendo que o diferencial
desta edição da feira é que os preços dos estandes baixaram

em relação ao ano passado numa média de 30% e o

pagamento pode ser parcelado em até cinco vezes. A Feira

de Negócios do' Vale do Itapocu tem o patrocínio da

PrefeituraMunicipal e apoio do Jaraguá do Sul Convention

& Visitors Bureau, Cejas e Acijs.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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WEAR BRAZIL
o Consórcio de Competitividade do Setor de

Confe:cção de ] araguá do Sul - Consórcio de

Exportação Wear Brazil, com o objetivo de for

talecer o grupo e abrir novas perspectivas às

empresas de Jaraguá do Sul e região, está bus
cando empresas que queiram participar do gru-
po. O Consórcio Wear Brazil existe há mais de

dois anos e, Nesse período, .qualificou as em

presas participantes para o mercado externo
..

Está localizado na Avenida Marechal Deodoro

da Fonseca, 429 - sala 105 - 10 andar - Edifício

Florença. Mais informações com Dirce

Hanauer, fone (47) 371 0763 ou e-rnai l

wearbrazil@wearbrazil.com.br.

MUSEU
O Museu Emílio Silva e a Escola E.B. Profes

sora Valdete Inês Piazera Zindars convidam

para a abertura da II Exposição Anual Temática
"O sótão" na sala da educação do museu, na

Praça Ângelo Piazera, dia 10 dezembro, a par
tir das 18 horas.

CINEMA
l.' Joinville é a única cidade catarinense benefi

ciada pelo Circuito Brasil de Cinema, projeto
viabi lizado pela Petrobras em parceria com

o Banco do Brasil, que promove exibições
com ingressos a R$ 2,00. Cada semana há um

novo filme. Para esta semana segue em exibi-'

ção de hoje até Quinta-feira, às 20 horas na

sede da AABB o romance de Machado de

Assis "Memórias Póstumas de Brás Cubas"

adaptado para o cinema pelo diretor André

Klotzel.

REUNiÕES:
�.,-
4" Feira - 19h30 - ENSINO

---
PARTICIPE!

"Ele dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura

para sempre." Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi / Jaraguá do Sol - se

Fone: (47) 370-6180
www.casadeoracao.com

2 Coríntios 9:9

o seja teimoso

quem
ocê. A paquera

ações. )v\uito
o para quem já tem

.

ar: Rosa.
- Questão ligado

de fazer você
mizade. Felicidade

Não entre em atrito
s de trabalho.

i caminhar como

desejou. Cor: Rosa.
Câncer - Se as coisas não

o como queria,
eixe os assuntos

pois. Um ar de
mandar o amor.

elho.

redaeao@jornalcorre'iodopovo.com.'br

ICOMEMORAÇÃO: HOSPITAL DE GUARAMIRIM COMPLETA 50 ANOS E GANHA LIVRO HISTÓRICO

Lançado livro dos 50 anos

do Hospital Santo Antônio
GUARAMIRIM - Foi reali

zado na noite de ontem no

auditório da Aciag (Associa
ção Comercial Industrial e

Agrícola de Guaramirim, o
lançamento oficiai do livro
dos 50 anos doHospitalMu
nicipal Santo Antônio. O li

vro é resultado de uma pes
quisa de 10 meses feita pelo
ex-vice-prefeito de Gua

ramirim, professor e consul
tor organizacional Francisco
Schork e conta a trajetória da
entidade. O livro de 50 pági
nas remonta a história através.

de depoimentos, dados, re
gistros com pessoas mais an

tigas e ex-diretores, -como o

da primeira diretora do hos

pital a Irmã Ludviga
Nuremberg, de 84 anos, que
atualmente reside em uma

casa de repouso da congre
gação da Divina providência
no município de Tijucas. Ou
da IrmãÁtila, de 89 anos que
foi convidada para participar
da solenidade e que foi a últi-

Fotos: Vicky Bartel

Livro foi apresentado na solenidade realizada na Aciag

ma diretora da entidade pela
DivinaProvidência que admi

nistrou o Hospital SantoAn
tônio de 1959 a 1972. ''No

livro contamos desde as reu

niões para a instalação e toda
a trajetória da construção até

1959, o início das atividades

com o primeiro médico José
Constâncio de Albuquerque,
a construção das outras duas

.alas até 1969, até os dias atu

ais",conta o autor do livro.
O hospital Santo Antônio

ficou sob a administração da

fundaçãoMitra Diocesana de
Joinville e desde 1974 passou
a ser administrada pela prefei
turamunicipaldeGuaramirirn.

O livro foi doado para o

hospital e será comercializado.
O resultado das vendas será re

vertido para construção do
centro cirúrgico, umas dasme
tas da entidade. ''Fazer este li

vro, para mim, foi mergulhar
na história e trazer o conheci
mento para comunidade que

estava de certa forma esqueci
da euma oportunidade de re

velar todo o esforço no pro
cesso de construção do hos

pital.Gostariade ressaltaro tra
balho do padre Matias Stein

que foi O· diretor do hospital
por 20 anos e que com sua

maneira de articular soube

alavancar recursos que vieram

tanto dogoverno estaduale fe

deral e que contribuíram para
o crescimento do Santo An

tônio", avalia Schork,
Já foram promovidos

este ano em alusão ao aniver

sário do hospital atividades
como café-bingo, solenida
des, jantar e homenagens cí

vicas entre outros eventos que
comemoram os serviços

prestados a comunidade. A

solenidade foi promovida
pela Aciag e preparada pela
Câmara de Vereadores, com
apresençade autoridadesmu

nicipais, comerciários, médi
cos e ex-profissionais do hos
pital. (CEUCE GIRARDI)

LiliaAyrosoOechslerpromoveuna Sexta-feira oNatalLuz
]ARAGuAooSUL-AEs

cola Educação Básica Lilia
AyrosoOechsler,na IlhadaFi

gueira, promoveu o seu Natal
Luz na Sexta-feira. O evento

que aconteceu no ginásio de

.
esportes daescola contoucom
apresençade pais, alunos,pro
fessores e comunidade em

geral. Os alunos da educação
infantil, ensino fundamental e
médio realizaram apresenta-
ções de natal com cantos e Natal Luz encerra as atividades do ano na escola
dança do grupo de dança da

escola. Finalizandooevento foi realizada a solenidade de en- trega dos certificados ela pré-

ejo paciente e

mo das pessoas
o seu Iodo. Seu

querer sentir o

qostin iberdade. Cor:
Tons claros.

Virgem - Questão de Iornllio
p r com que adie
01 omissos. Seja
p o pessoal do
tr goto lhe dará todo

r: Amorelo.

se as suas

projetos que estão

Chegou o

momento de se livrar de idéias
u�.�;'Ro que se refere
00 amor. Cor: Azul.

escolaepresençado papainoel
que distribuiu brinquedos às

crianças. Para o diretor da es

cola ValdicirUller o evento é

uma tradição e este ano não

poderia ser diferente. ''Esta

foi nossa primeira apresenta
ção no ginásio de esportes que
ficou pronto este ano. A pre
sença da comunidade foi

muito importante para a es

cola, pela confraternização
entre pais, alunos, professores
e a comunidade", finaliza o

diretor. (CG)

seus planos
n ensível, poderá

Iguém de
paixão, o clima será

res. Cor: Amarelo.
Capricórnio - Os obstáculos
v e você precisará de

de e jogo de cintura
. Já na paixão,
er bem. Cor:

Aq!&��previstos
p��'!r�� inclusive com

g o

i Seu coração vai

querer sentir o gostinho do
liberdade. Cor: Tons clciros.
Peixes - Saiba equilibrar seus
t o .trabalho e o

f bre a atenção
cidentes. Astral
dois. Cor: Cinzo-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IESPETÁCULO: CONCERTO DE NATAL CONTOU COM APRESENTAÇÃÓ DO CORAL DA SéAR E DA UNERJ

ConcertoMultimídia foi atração
na Scar neste fim de semana

]ARAGUÁ DO SUL -

Mais de 1,5 mil pessoas
assistiram ao' Concerto

Multimídia de Natal apre
sentado pela Sociedade

Cultura Artística de

Jaraguá do Sul no sábado
e domingo que aconteceu

na Scar. O espetáculo reu

niu no palco a Orquestra
Filarmônica de Jaraguá
do Sul e os corais da

SCAR e da Unerj, que

apresentaram uma nova

proposta de concerto

além das tradicionais com

obras como Rapsody in

Blues de Gershwin, Bolero
de Maurice Ravel, Noite
Azul de G.F.Haendel e

Cantique deJean Racine de
Gabriel Fauré, com a pre
sença dos bailarinos da

SCAR.

O espetáculo de uma

hora e dez minutos de du

ração foi apreciado por
crianças e adultos que se

emocionaram e se encan

taram com a presença de

um Papai Noel divertido
e com a encenação do

Terno de Reis, uma apre
sentação folclórica que deu

Concerto Multimídia na Scar atraiu grande público no grande teatro

Vicky Bartel

brilho ao shaw, ficando
por conta da Zeca da Vi
-ala e com arranjo de Luiz

<'
Fernando Melara._"Hou-
ve também uma inovação
na avaliação do espetácu
lo por parte dos especta
dores, que puderam dar

sua opinião sobre o traba

lho desenvolvido pelos ar
tistas jaraguaenses e sobre
o espetáculo em si. Outra

linguagem usada foi o cor

po de baile da SCAR

apresentando-se junta
mente com a orquestra fi
larmônica de Jaraguá do

Sul e do pianista convida

do Davi Sartori, de

Curitiba, na música do

Rhapsody in blue, com a

coreografia de Egberto
Saurini", destaca Gilmar

Moretti, diretor do espe
táculo que agradece o

envolvimento de todos os

músicos, coralistas, baila
tinos, equipe de apoio, vo-

luntários, equipe técnica e

ao público que prestigiou
o concerto.

PRÓXIMA SEMANA -

A Scar está com inscri

ções abertas até dia 12

deste mês para audição
de bailarinos e atores que
farão parte do GpoEx e

qlle acontece dia 14, do

mingo, às 15 horas. A

taxa de inscrição é de R$
5,00 e podem ser feitas

até dia 12, sexta-feira. (CG)

Schroeder promoveu fim de semana o Auto de Natal

SCHROEDER - o

município de Schroeder

apresentou uma encena

ção para a abertura da

época natalina. O Auto

de natal aconteceu sába

do e domingo às 20 ho

ras em frente a prefeitura
e atraiu uma multidão

para o centro da cidade.

Antes da apresentação do
Auto de Natal a cantata

natalina com a presença
de 200 crianças das esco

las municipais de

Schroeder fizeram boni

to com interpretações de

músicas natalinas.

Os alunos do curso de

teatro do projeto Fé e

Cultura da Paróquia
Evangélica do município
prepararam uma encena-

Vicky artel

Encenação remontou a história da origem do Natal

ção que remontou a his

tória das origens do na-

tal, do presépio a inten

ção de São Francisco de

Assis, segundo informa

ções da responsável pela
preparação do Auto a

agente cultural da paró
quia evangélica Neiva

Plantikow. "A peça foi um

resgate de lembranças
com estátuas humanas",
destaca acrescentando

que "houve presença do

balé de anjos, cantos e

flautas com coral do gru

po Acalanto".

A inauguração da de

coração do presépio con

ta com 45 peças sacras e

folclore que ficará insta

lada em frente ao paço

municipal. Na oportuni
dade foi aberta a Segun
da Mostra de Presépios,
com os trabalhos da ofi

cina de arte. (CG)

I

.__T_ER_ÇA-FEIRA, 9 de dezemb�o de 2ClQ1

FALECIM ENTOS
Faleceu às 15:30 horas de 01/12 o Senhor Emílio
Klitzmacher com idade de 92 anos, deixando enlutados
2 filhos, 1 filha, 2 noras, 1 genro, 8 netos, 1 bisneto,
irmãos, cunhados e demais parentes e amigos. O se

pultamento foi realizado em 02/12 às 16:30 horas,
saindo o féretro da Igreja Apóstolo Tiago seguindo para
o Cemitério Três Rios do Norte.

Faleceu às 14:45 horas de 01/12 o Senhor Afonso

t.onghi com idade de 77 anos, deixando enlutados 3

filhos, 4 filhas, genros, noras, netos, bisneta e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 02/
12 às 17:00 horas, saindo o féretro da sua residência
em Guaramirim seguindo para ,Q Cemitério Guaramirim.

Faleceu às 09:10 horas de 03/12 o Senhor Silverio
Constâncio de Macedo com idade de 78 anos, deixando
enlutados 1 filho, 1 filha, 2 netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 04/12 às
08:00 horas, saindo o féretro da sua residência em

Guaramirim seguindo para o Cemitério Municipal de
Guaramirim.

Faleceu às 01:00 horas de 04/12 o Senhor Alcido Doege
com idade de 74 anos, deixando enlutados a esposa, 1

filha, 1 filho, genro, nora, netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 04/12 às
17:00 horas, saindo o féretro da Igreja Cristo Bom Pas

tor seguindo para o Cemitério da Igreja Cristo Bom Pas
tor.

Faleceu às 15:45 horas de 04/12 o Senhor Affonso
Meier com idade de 91 anos, deixando enlutados 1 nora,

netos, 1 bisneta e demais parentes e amigos. O sepul
tamento foi realizado em 05/12 às 14:00 horas, saindo
o féretro da residência do seu filho em Schroeder I se

guindo para o Cemitério de Schroeder I.

Faleceu às 22:00 horas de 04/12 o Senhor Oswaldo
Marthendal com idade de. 77 anos, deixando enlutados
7 filhos, genros, noras, netos, bisnetos é demais paren
tes e amigos. O sepultamento foi realizado em 05/12
às 16:00 horas, saindo o féretro da Comunidade São
Luiz Gonzaga seguindo para o Cemitério Barra do Rio

Cerro.

Faleceu às 06:15 horas de 05/12 o Senhor José

Rodrigues com idade de 68 anos, deixando enlutados a

esposa, 9 filhos, genro, noras, 22 netos, 4 irmãos,
irmãs e demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 06/12 às 09:00 horas, saindo o féretro do
Salão da Igreja Nossa Senhora das Graças seguindo
para o Cemitério da Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 10:15 horas de 05/12 a Senhora Anita

Rudiger Jacob com idade de 56 anos, deixando enluta

dos 2 filhos, 1 filha, 1 nora, 1 neto, irmãos, cunhados e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realiza
do em 06/12 às 09:30 horas, saindo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério de Bom Jesus.

Faleceu às 05:30 horas de 05/12 o Senhor Francisco

Assis Silva com idade de 67 anos, deixando enlutados a

esposa, 5 filhos, genros, noras, netos, cunhados, irmãos
e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realiza
do em 06/12 às 09:00 horas, saindo o féretro da Cape
la Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério do
Centro.

Faleceu às 00:20 horas de 07/12 a Senhora Cecília
Schuartz Nahs com idade 'de 78 anos, deixando enluta
dos filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais pa
rentes e amigos. O sepultamento foi realizado em'07/
12 às 17:00 horas, saindo o féretro da sua residência
na Barra seguindo para o Cemitério Santo Estevão.

Faleceu às 08:00 horas de 07/12 a Senhora Olimpia
Formigari com idade de 71 anos, deixando enlutados o

esposo, filhos, genro, noras, netos e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 08/12 às
09:00 horas, saindo o féretro da sua residência na Bar- <1
ra seguindo para o Cemitério Barra do Rio Cerro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ÁGUA VERDE - vende-se, próx. da
Comunidade São Judas, alv., cj 3
qtos, 2 banh., sala, copa, coz., lav.
e garagem. R$40.000,00 parcelado.
Aceita-se propostas. Tratar: 371-
6069.

COMPRA-SE - no valor de

R$110.000,00. Tratar: 37o.B097 cj
Tina. Creci 9839.

Nossa Senhora Aparecida, alv., cj 3
qtos, banh., sala, coz., lav., gar.
R$15.000,00 entro + 20x

R$180,00. Tratar: 371-B069.

ANA PAULA - vende-se, cj 150m2,
4qtos, 2 banh., sala, coz., área de
lazer, gar. Pj 2 carros. Aceita-se
troca. Tratar: 273-0687.

. -- .

unevers

ANA PAULA II - vende-se, cj
72m2, terreno com 420m2• R$
45.000,00 aceita-se
proposta.Tratar: 273-0530.
(proprietário)

JARAGUÁ ESQUERDO - vende-se.
R$65.000,00 nego Tratar: 37Q.S515
cj Jorge.CZERNIEWICZ - vende-se, na Rua

Ilda Formigari, 197, cj 03 quartos,
em alvenaria. R$ 45.000,00. Tratar:
09997-2020. Creci7402

ALUGA-SE - qtos mobiliados. Tratar:
370-3561cj proprietária.

BAEPENDI - vende-se, na Rua
Daniel Rumpel, 240. Aceitase troca

JOÃO PESSOA - vende-se, alv., cj
261m2, 3 qtos, sala, COZ., garagem,
murada (falta frente). Tratar: 273-
1722.FIGUEIRA - vende-se, próx. da Igreja

IPI

� AUTHENTIQUE 1.6 - 16V

para AR:. CONmCK)HADO, AÍl 8,; Ouplo, Dltt;l,�o H"ldriulica, Ttav,g • Vldl'O$ EI'ftleos,
&itifêl'hJ CARl tnft/amtn10 automático das Pol1o\a a_parflr d. 6 kl'n./h), Controla R.mofo
por RádklfrtqlJ411d1,MUI t'ildnáviIIl tipo avUio.,M.u d. tlntro.,\tnt 831'1t0'5.� AUTHENTIQUE 1.0·8 V 2 portas

VIA INTERNET
A.f quente. Barras> de proleçJio latera" Faróis c-om d�'plo fe'lel0 Óptico,
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Avista
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Você fica bem no Scén.ic.

RedeRenault. 183 Concessionárias no Brasil.

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435· 3700·

JARAGUÁ DO SUL
370 ·6006

Vale do ltajaí e Litoral Norte- se

,l'inan�eira Renault
--

(fl'OIIJl{l lU .1i�nQIJ(1

(1) Condição válida para financiamento com 0% de juros + TAC (Taxa de Abertura de Crédito) + IOF + RS 2,15 por lâmina do Boleto Bancário.Financiamento COC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 65% do veiculo para a
linha Scénic e 69% de entrada para oClioAuthentique I Via Internet + saldo financiado em 24 vezes para Linha Renaull Clio e Scénic 03/03 e 03/04 _ O km. com 1. parcela para 60 dias. Financiamento Renault através da cía. deCrédito,
Financiamento e Investimento Renaultdo Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de Cadastro. As Taxas poderão ser alteradas, se houverem mudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. (2) Preço à vista elou
com o financiamento aqui proposto do Scénic Authenlíque t.6 16V 03/04 com Ar-condicionado, cor sólida e sem opcionais. A pintura metálica será acrescida ao valotdo veículo. (3) P.reço à vista eJou com o financiamento aqui proposto
para oClio Authentique 1.0 8V • 2 portas 03/04. semAir Bag Duplo. cor sólida e sem opcionais.Preço válido somente paraaquísíção do veiculo pela internet com frete incluso para todo o Brasil. A pintura rnetáüca será acrescida ao preço do
veiculo. (4) A primeira parcela será paga 60 dias após a compra do velculo.t 5 } A Promoção com o Emplacamento Grátis, é. válida para Linha Renaull Clio e Scénic Okm., inclusive para veículos adquiridos pela Internet Para mais
informaç6es, inclusive sobre o estoque dos veículos, consulte a sua Concessionária Renault Estas ofertas são válidas no dia de publicação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques da concessionária. Taxas sujeitas a alteração
sem prévio avlso.Fotos para fins publicitários.ARenault reserva-seao direito de alteraras especificações desses veículos sem prévioaviso. Cintosde segurança em conjunto comAirBags salvam vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PiÇARRAS - vende-se, excelente,
alv., ej 3 qtos + 2 banh., gar., rua de

.

asfalto, 800m da praia, ponto comI.
R$23.000,OO. Tratar: 371-B069.

RIO MOLHA - vende-se, mista, ej
79m2, ter. ej 450m2, próx, Gruta.
Aceita-se veículo acima do ano 90 no

nego R$18.500,OO. Tratar: 37Q.8975
ejClaudio.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
bairro Santo Antônio, ej 70m2•

R$10.600,OO +36x de 1 salário.
Tratar: 273-6246 manhã ej
Gertrudes.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
alvenaria, toda murada, 3 quartos e
demais dep. R$ 26.000,00. Tratar:
9997-2020. Creei7402

UBATUBA-vende-se, alv., murada,
quitada. R$22.000,OO. Aceita-se
troca por casa em Jaraguá. Tratar:
275-2130 ou 9137-3648 ej Carlos.

VENDE-SE - de mad., pj retirar do
local, ej 150m2, exelente estado.
Tratar: 376-0411 ou 9131-3794.

VENDE-SE - sobrado em Ctba, ej
450m2 de área constr., ej área de
comércio embaixo. Aceita-se troca por
carro ou casa em Jaraguá e

Guaramirim, Tratar: 370-3326.

VILA RAU-vende-se, à 20m da Uner],
ej 14x26m, madeira, 5 peças.
R$25.000,OO. Tratar: 370-0674.

VILA RAU -vende-se, nos fundos da
faculdade, alv., nova, ej forro de laje,
assoalhos de piso, 2 anos de uso, ej
3 qtos, banh., lav., sala de visita,
copa, eoz. e varanda. R$25.000,OO
+ 40x R$300,OO. Parcelado ej
proprietário. Aceita-se carro ou moto.
Tratar: 371-B069.

ALUGA-SE - quítinetes mobiliadas.
Tratar: 370-3561 ej proprietária.'

ALUGA-SE - no Cond. Residencial
Concórdia, nas Águas Termais de

Piratuba. Tratar: 372-3192.

AMIZADE - vende-se, novo, ej 3
qtos, banh., eompl., eoz. sobmedida,
motivo: mudança. Tratar: 371-8279.

CENTRO - vende-se, ej 1 dorm., próx .

das Casas da Água. Tratar: 372-
1395..

CENTRO - vende-se prédioej 3 aptos.
R$130.000,OO. Aceita-se proposta.
Tratar: 37Q.8097 ou 9104-5468 ej
Tina. Creci 9839

PROCURA-SE - moça urgente pj
dividir apto no centro. Tratar: 9124-
2338.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476. Creei
3476

VENDE-SE - ej 100m2, 1 suíte + 2

qtos, área central. Ótimo preço.
Entrada + pare. Tratar: 9957-B889.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, ej 3
dorm. sendo 1 suíte, sacada ej ehur.,
eoz. mob. Entrada + pare. em 50
meses direto ej proprietário. Tratar:
.275-3070. Creei 8950.

VILA LAIAU - aluga-se quitinete, entre
a WEG e a Marisol, Rua Ernesto
Lessmann. Tratar: 274-8398.

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, ej 7.500m2, ej casa de alv. ej
100m2, na Rua Berth�Weege,1945.
R$140.000,OO à vista ou

R$60.000,OO ehtr. + 30x

R$4.000,OO. Tratar: 376-2601.

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

Tratar: 370-5290

PARA COMPRARCAMINHÃO, CARROE IMÓVEL· CASA, TERRENO, APTO,.GALPÃO

_R$ 15.000,00 R$ 167,00__
-R$ 25.000,00 R$ 277,00_
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 55.000,00 R$ 609,00__
_R$ .70.000,00 R$ 775,00_
_R$100.000,OO R$1l39,(}(L_

Temos outros valores - Com autoriza -o do Banco Central
•

• G�ragem pata 2. 'Cartoõ;
• Salas ce estar e jantar;
.LllvlloC);
• Churrasqueira;
• Cozinha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia;
• DeP. De empregada;
o ewc Serviço;
• Sala íntil1W;
• 1 Suite Simpres;
• 1 Suíte cf Closet;
o 1 Surte Master c/ GlOseI e
Banheira;

; Acabamento de alto
pa<1rilo (granito, gesso,
Massa Glmlda)

BARRA DO SUL - vende-se, ej
13,80x25,OO, ej meia água de 4x6,
à 200m da praia. R$8.000,OO de
entro e assumir presto de R$240,OO.
Tratar: 371-7733 ej Sandro.

(proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, centro,
de esquina, todo murado, ej água e
luz, rua calçada, à 200m da praia
central. R$16.000,OO. Tratar: 371-
6238.

COMPRA-SE - sítio no Rio Cerro, até

Ir
. 6

TERÇA-FEIRA/)ld� pez�mb: de 2003

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavisla,

Bairro Amizade

Projetos I Execução I
Administração

e Gerenciamento da obra

Escritório de EngÇlnharia

Av. M_I. 0.,,4oto da 'Clftü<>a, 91,
Ed. DI.R.r, ...b....IOJ•• JaI'agllli do S.,

Prefeitura, quatro terrenos medindo
16x39m2• R$8.000,OO cada. Aceita
se troe" por casa na praia. Tratar:
374-1778 ej Edelberto Lange.

SCHROEDER - vende-se, ej
20x40(800m2), próx. Miguel Couto.
Valor à combinar. Aceita-se carro.

Tratar: 370-2617.

VENDE-SE - ej 11.200m2, ej casa
de alv. R$30.000,OO. Tratar: 9973-
3172 ej Carlos.

a Choeoleite, acima de 8 rnorgos.
-

VENDE-SE - prontos pj construir,
Tratar: 376-0411 ou 9131-3784. próx. de escola, ej escritura. Apenas

R$7.500,OO. Tratar: 9113-1311.
COND. RENASCENÇA - vende-se,
pronto para construir. Tratar: 9133-
3476.

CORUPÁ - vende-se, terrenoj
chácara, ej 35.000m2, próx.
Seminário. R$85.000,OO. Tratar:

372-3063 após 19:00.

FIRENZI - vende-se, à 2.000m do

centro, no Lot. Flrenzl, ótimo terreno,
ej 480m2, pronto pj construir,
escriturado. R$3.800,OO· entr. +

R$300,OO mensais. Á vista

negociável. Tratar: 9137-5573.

RIO MOLHA - vende-se, ej
969.480m2, escriturado.

R$150.000,OO. Aceita-se casa ou

apto no negócio. Tratar: 9112-5501.
(proprietário)

SCHROEDER - vende-se, próx. a

Valorizando
seu am.ientel

/JJJafO/-r/�' tUTUI/
t��/

VENDE-SE - cj 30.000m2, pj sítio,
chácara ou pjmontar galpão. Tratar:
392-3052.

VENDE-SE - ej 190.000m2, na Tifa
dos Húngaros - Jguá 84, casa cj 3
qtos, sala, copa, coz., lav., bwe, 2
galpões ej engenho de melado, ej
nascente de água. Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - comercial, condomínio
centro, ej 3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar.·275-3070. Creci
8950.

VILA LALAU - vende-se, ej 17x20,
na Rua Major Julio Ferreira.

R$21.000,OO. Tratar: 372-4752 ou

371-1876 ej James.

VILA RAU - vende-se, de esquina, ej
425,00 n,2, plano com eseritura,livre
de enehente.R$ 23.000,00. Tratar:
9997-2020. Creci7402

ALUGA-SE - sala comI. No bairro

Amizade, ej 180m2• Tratar: 372-
2541.

SCHROEDER - monte sua empresa

,

CASA I!RÓPRtA • RE4UZE SEU SONHO
FUJA 00 ALUGUEL USANDO SEU FG1$l
ComPfe:,.' construa, reforme" e-lffi1p!it! .SUl:! fntil'lc!.

$11.145,00 H� 98,80
$ 21.130,73 R$ 18$.65
R$30.8Sll,87 R$ 271,05
$ 42.261,47 R$ 371,30

R$ 61.11la,a3 RS 537,53
R$ 8&923,07 R$ 176,43
$ 10).9�3,07 R$ 913,06

:fJOi,$litH()$ OU"tlII05 VMOR� tDvtRO$ PAÂi05
WQNC!íIAOO

Tflt-êitíao'lt':.(; t'�nM.ltCfí�.jO Bl\CfJiI
tlffQOOibilb:arroscidlro.pwa: A!JtflroÓ'...a�-t! r-�t;;s. t:001!(.jJt

Tofo ôes: 47 336 0506 - 912'1-1409

o Melhor consórcio de
lenen05, (asas,
apar:lamenlos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

R$ 60.000,00

Consórcio Battistella
QUEM CONHECE, CONFIA.

Representante
aUforlZado: ��'t!'l�\

Mandarino: 275·3731 I 275-0051
www.consorciobatistella.com.br

Apartamento • Frente ao Mar - 3 Sufles + Dep . .2 Garagens
R$328.•000,00
Apartamento • 2 e 3 Dormitórios (Suíle) - Pronto pi Morar • Novo •

Situado no Centro - Financ!ado em 30meses. R$132.000,OO e R$178,OOO,OO
Apartamento - .2 Dormitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Nova·

R$80.000,oO

ou comércio, vende-se centro

comercial e residencial no centro.

Tratar: 9133-3476

estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. Tratar. 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja no centro,
montada e em funcionamento,
motivo de mudança. Tratar: 9123-
7355.

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, ej mercadorias
e mobiliário. Defronte pj
Marechal. Tratar: 275-3070.
Creei 8950.

VENDE-SE - ponto comercial no

Shopping FalI. Tratar: 371-9477 ej
Sirlei.

VENDE-SE - bar ej jogos, inclusive
ej cancha de bocha, clíentela
formada, no bairro Vila Nova. Aceita
se carro, moto ou outras propostas
na negócio. Tratar: 370-0548 el
Amauri.

VENDE-SE - salão de cabeleireiro,
completo, ej urgência, Tratar: 371-
9477.

VENDE-SE - sorveteria na praia do

Erwino. Tratar: 9101-0467.
VENDE-SE - padaria, na Rua 28 de

Agosto, em Guaramirim, em frente a

Estofaria Zen. R$14.000,OO. Tratar
no loeal.-VENDE-SE - loja de confecções, ej

'i6
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR
,

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.

Setor do Estágio: Administrativo
Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação / Sistemas de
Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos

Carga Horária Diária: 08 h

Localizado na UN ERJ - Bloco A - Sala 1

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

VAGAS ABERTAS - 08/12/2003

.AUXILlAR DE PESSOAL (5981 EL) experiência em rotinas trabálhistas,
convenções sindicais, benefícios, cálculos de folha de pagamento,
acidentes de trabalho e impostos: INSS, GPS, FGTS, SERP, IRRF, DARF,
PIS folha, valores sindicais, GRCS.
·ANALlSTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 ES) experiência na função,
possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou cursando,
necessário saberfalarfluentemente inglês e tercarteira de habilitação.
·COMPRADOR (5948 ES) experiência na função, curso superiorcompleto
ou cursando, possuircursos na área de compras, saberfalarfluentemente
inglês.
·INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (5954 ES) experiência na função, ter
disponibilidade de horários e possuir os seguintes cursos: windows, word,
excel, power point, coral drawl, noções de auto cad, dreamweaver, flex,
pagemaker.
·PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO (5956 ES) possuir curso de Educação
física completo ou cursando
•ASSISTENTE DE VENDAS (5931 EL) experiência na fuJJção, se possível
na área de desenho e decoração de móveis, possuir cursos na área de
vendas, habilitação, veículo e celular, ter conhecimento em informática.
·OPERADOR DE TELEMARKETING (5942 ES) Superior completo ou

cursando, possuir 2 anos de experiência na função e curso de área de

vendas, com inglês fluente.
•ARTE FINALISTA/DESENHISTA (5977 EL) possuir cursos na área'de
Informática: Corei Draw, Photo shop, se possível em desenho, de

preferência com experiência na função.
·OPERADORA DE CAIXA (5985 EL) risidir próximo ao centro de Jaraguá
do Sul.
·VENDEDORA (5869) com experiência em vendas de cama, mesa,
banho e confecções em geral.
·VENDEDOR INTERNO (5918 EL) segundo grau completo, experiência
na área de telefonia celular.
·VENDEDOR TÉCNICO (5875 A) curso superiorem engenharia química
ou de alimentos, habilidade em marketingde relacionamento, técnicas de
atendimento ao cliente e vendas, possuir experiência em indústria
alimentícia.

·COMPRADOR/VENDEDOR (5851 A) segundo grau completo,
conhecimento em informática, falar fluente língua alemã, experiência na
área de compras e vendas.
·VENDEDORA (5854 A) segundo grau completo, possir conhecimento
em informática, falar fluente a língua alemã, experiência em vendas.
·REPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo grau completo,
atuar no seguimento de gráfica, papelaria e embalagem, possuir registro
no CORE e nota fiscal, se possível ter cateira de clientes formada, atuar
nas regiões de Blumenau, Rorianópolis e Rio do Sul.
·SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (5926 EL) experiência na área alimentícia,
com curso superior completo ou cursando.
·TÉCNICO MECÃNICO (5967 ES) Experiência em projetar ferramentas,
máquina CNC e controle de programação da produção, necessário possuir
curso superior ou técnico em mecânica completo e ter domínio em

informática/auto cad.
·FRESADOR (5970 ES) experiência de 6 anos na função, necessário
possuir éarteira de habilitação.
·TORNEIRO MECÂNICO (5971 ES) experiência de 6 anos na função,
necessário possuir carteira de habilitação.
·SOLDADOR (5976 EL) com experiência na função.
• LATOEIRO (5953 A) com experiência na função.
·MECÃNICO DE MANUTENÇÃO (5944 ES) experiência com regolegem
de prensas, mecânica, ferramentaria, tornearia e conhecimento em

produção de arruelas de metais.
·SERRALHEIRO (5910 A) segundo grau, experiência na área de alumínio,
necessário saber interpretar de desenhos.

-

·FERRAMENTEIRO (5860 A) experiência de 3 anos na função. -

·REBARBADOR (5987 E) experiência em moto esmeril e esmirilhadeira
elétrica.

·MARCENEIRO/MONTADOR DE MÓVEIS - experiência na função.
·AÇOUGUEIRO (5850 A) segundo grau completo, experiência em vendas
e açougue, falar língua alemã.
·OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL) experiência
com quadros de estamparia, esticagem e estampagem de quadros,
encaixar desenhos, gravação de quadros (fotolito)
·OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar.nas áreas de produção do
ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo
masculino.
·EMPREGADA DOMÉSTICA / COZINHEIRA (ES) com experiência em
fogão à lenha.
·AUXILlAR DE PRODUÇÃO - não necessário possuir escolaridade,
para trabalhar no setor de banana.

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua tio Hospital)
Cx. Postal200 - CEP89255-000

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

.
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empregos
PRECISA-SE - de sacoleiras. Tratar:
274-8480.

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRA�DE - precisa-se de 3 garçons,
3 aux. de cozo e 1 camareira. Tratar:
275-1995 c/ Juarez.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
diarista. Tratar: 371-8149 ou 370-

. 6719.

VENDEDORES (AS)
Admite-se c/ experiência

em vendas externa

(consórcio).
Remuneração: comissão +
ajuda alimentação + ajuda
combustível e outros.
Tratar: 371-8153 c/

Élcio_

GANHOS DIÁRIOS

Excelente

Oportunidade!
Vendemos canetas

que detectam notas
falsas. Contratamos

Representantes.
(12) 3933-1408.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
diarista. Tratar: 370-6719.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
recepcionista ou secretaria. Tenho 18
anos, conhecim. em inf., resido no

centre, Tratar: 275-0923 c/ Luana .

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar como
diarista, meio período. Tratar: 275-
2452 recado p/ Mira.

PROFESSORES

Precisa-se de Professores habilitados e com experiência
profissional comprovada para trabalharem na Educação Infantil,
Ensino Fundamental I, Química, FTsica, Geografia, História,
Português. Interessados deverão enviar curriculum vitae

para a Caixa Postal 1343 - CEP 89251-971 - Jaraguá do Sul

- SC, até dia 19 de dezembro de 2003.

PROCURA-SE -estágio como técnico
têxtil. Tratar: 371-5640.

revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

acabamento ou operadora de tear

PROCURA-SE - trabalho como retilínio. Tratar: 371-7733.

veículos

CHEVETTE - vende-se, 80,
impecável, branco, muito bonito.
Tratar: 371-8004.

CHEVETTE - venda-se, 89, 1.6, gas.,
ótimo estado. R$2.000,00 entro +

23x R$184,13. Tratar: 370-9005.

CHEVETTE - venda-se, 83, branco,
motor novo. R$3.000,00. Tratar:
273-6242 ou 9134-0498 hor. ComI.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar,
experiência como colorimetrista, aux.
laboratório, laboratorista, aux.

tecelagem, possuo curso de Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tratar: 275-
6292 c/ Anderson.

PRECISA,sE - demensalista, em hor.
normal. Tratar: 276-3214 c/Angelita.

(47) 370-0251

PRUGRAMaçÃO DE CURSOS
SENAC2UU3

Horário: 19h às 22h # lnvest.: 160,00

VANTAGENS

*Aprenderá as noções gerais de contabílidade; "'Entenderá os procedimentos de

contabilidade bástco: "'Fará a elaboração de demonstrações de contabilidade.

PALESTRA: ALEITAMENTO MATERNO

C.H.: 15h # Período: 11 e 12/12/03

Horário: 8h às 16:30h # Sem adesão

VANTAGENS

"'Esse evento é para profissionais na área da Saúde.

o senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de participantes

Rua Adélia Fischer, 303 - Jaraguá do Sul � Santa Catarina
www.sc.senac.br- E-mail: ·arauadosul@sc.senac.br

CORSA-venda-se, sedan, 1.0, wind,
01, 66.000km ong., único dono,
cinza. R$15.000,00. Tratar: 371-
8153.

CORSA - venda-se, branco, 96, c/
roda, película. R$9.500,00 nego
Tratar: 9134-3557 .

CORSA - vende-se, wind, 00,
d.h., vidro/trava elétr., alarme,
prata, ótimo estado.

R$12.500,00. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355.

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
60.000km, azul, tr. elétr., rodas,
alarme, película e som. Tratar: 9117-
3464.

CORSA - venda-se, wagon, 16v, 01,
23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

CORSA - venda-se, sedarr, branco,
01, 1.0, único dono; Aceita-se troca
por astra, 00/01, 2p. Tratar: 372-
2907.

KADETT - venda-se, 97,2.0, vidro e

tr. elétr., único dono. R$9.500,00.
Aceita-se troca por Uno ou Corsa.
Tratar: 371-6707.

MONZA vende-se, 87.

--R$4.500,00. Aceita-se R$2�000,00
à vista e R$2.500,OO em mat. de

construção. Tratar: 273-6224.

MONZA -venda-se, GL, 95, álcool,
cornpl., ar, 2p. R$8.900,00. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355.

OPALA - venda-se, diplomata, 4p,
cornpl., hidramático, 85, impecável.
R$4.700,00. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498 hor. comI.

S-10 - vende-se, 97, cabine
extendida, de luxo, compl, Tratar:
9117-9385.

VECTRA - vende-se, GLS, 94.
R$12.500,00. Tratar: 9962-3664.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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FIORINO - vende-se, furgão, 95,
branca. R$8.500,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 ..

FlORINO-vende-se, 147, 85, verm.,
5 marchas. R$3.100,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 clWaldir.

PALlO-vende-se, 00, 2p, prata. Valor
à combinar. Tratar: 375-0561 ou

375-1984.

PRÊMIO - vende-se, CSIE, 93, vermo
R$7.500,00. Tratar: 374·1117 ou

9975-0117.

SUPREMA - vende-se, GLS, 93,
2.0, gás. R$12.500,00.
Tratar:9953-9966.

TIPO - vende-se, 95, 2.0, 4p, compl.
+ teto, + ASS. Tratar: 370-8640.

UNO - vende-se, 94. Aceita-se troca
por Gol ou Fiesta, 4p. Tratar: 9125-
0556.

UNO - vende-se, ELX, 94, 2p, vidro/
trava elétr., lirnp, e des. tras.

R$7.500,00. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

BELlNA - vende-se, dei rey, 89,1.8,
super inteira. R$4.200,00 ou

R$2.000,00 entro e restante nego
Tratar: 273-0074.

BELlNA - vende-se, 1.8, 90, 20
dono, cinza meto Aceita-se troca.
Tratar: 274-8658.

BEllNA vende-se, 81.

R$1.400,00. Aceita-se troca. Tratar:
273-6242 ou 9134-0498 hor. Comi.

CORCEL I - vende-se, 76, ótimo
estado. R$1.800,00. Aceita-se troca.
Tratar: 273-6242 ou 9134-0498 hor.
ComI.

DEL REY - vende-se, guia, 89, CHT,
álcool. R$3.800,00. Oportunidade.
Tratar: 9131-3784 ou 376-0411.
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DEL REY - vende-se, 86, motor novo,
lataria nova. R$3.500,00. Tratar:
372-3675 após 12:00.

DEL REY - vende-se, 82, 5 marchas.
R$2.300,00. Aceita-se troca. Tratar:
9134-0498.

DEL REY - para quem gosta de

relíquia, ano.90, gas., 1.8, verde,
impecável. R$6.000,00. Tratar:
9131-2686 01:1 376-1868 cl
Marcelo.

ESCORT - vende-se, 88, álcool.

R$4.300,00. Tratar: 376-1903 cl
Aldemar.

FIESTA -_yende-se, 98, 4p, tr. elétr.,
prata rnet., ótimo estado.

R$10.700,00. Tratar: 3i�3574 ou

9123-7355.

FIESTA - vende-se, 00, cl a.c., 4p.
Aceita-se carro menor valor.

R$12.800,00. Tratar: 9965-8875.

F-1000 - vende-se, 85, turbo,
hidráulica, cl prot. de caçamba, santo
antônio.. R$15.000,00. Aceita-se
troca. Tratar: 9131-8026.

F-1000 - vende-se ou troca-se,.cabine
dupla, 86, modelo Souza Ramos,
prata. Tratar: 376-0168.

F-1000 - vende-se, 94/94, prata.
R$25.000,00. Tratar: 370-4903 ou
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A RECOMAQ, registrada na Junta ccmercíal em 17-11-1969,
começou suas atividades em 31-1-1970, data da inauguração oficial.
Iniciou com 4 sécios vindos de Joinvllle, consegllindo vencer no

mercado Jaraguaense. Após 1 ano um sócio retirou-se e, em 1975,
passou a contar 2 sócios, Rona.ldo I(óhntopp e seu i rmão RoH (sócio
cotista). Com a salda de Rolf em 1986, foi substituído por Ruth

Kôhntopp, esposa de Ronaldo, cor!�tituição mantida até hoje, quando
completa34 anos de fundação. Se de' ínído a R ECOMAQ era voltada
ao comércio de máquinas de escritório e concessionária da Ollvetti,
com o advento da informática as máquinas ficaram obsoletas e

Ronaldo dlreclonon seus produtos para o mercado de móveis e

equipamentos de-escritório, no que é exemplo de ernpreendedorisrno.
A R EGOMAQ tem forte oarcerla com a Glroflex, da qual é

9969-2549 cl Edvan.

F-1000 - vende-se, azul, MWM, caixa
grande, 95/95. R$25.000,OO.
Aceita-se carro de menor valor até
R$7 .000,00. Tratar: 9902·5620.

KA - vende-se, 99, excelente estado.
Tratar: 9955-2930.

KA - vende-se, 98, cinza met.

R$9.900,OO. Tratar: 9973-5052.

RANGER - vende-se, XLT, STX, 97,
cornpl. R$14.500,OO + 26x

R$370,OO. Tratar: 9953-9966.

CORREIO DO POVO 5

GOL - vende-se, 96, branco, bola.
Valor à combinar. Tratar: 375-Q561
ou 375-1984.

GOl- vende-se ou troca-se,l.0,16v,
turbo de fábrica, d.h., 4p, prata, única
dona. Tratar: 9961-3590 ou 275·
3271 ou Barão Rio sco. 353/Apto
302-Centro.

GOlF - vende-se, 01, branco.

R$26.500,OO. Tratar: 26.500,00.
Aceita-se troca por carro de menor

valor ou financ. Tratar: 9102-Q089.

KOMBI- vende-se, 82, envidraçada,
oríg., branca. Aceita-se troca por
menor valor ou carro fino Tratar: 274-
8658.

KOMBI - vende-se, diesel, pI 9
pessoas, branca, motor okm, 4
pneus novos, 82. R$6.500,OO.
Tratar: 99804313 cl Raul.

PARATI - vende-se, 1.0, 16v, 981-
99, 4p, t.e., l.t., d.t., rodas 15.

R$13.000,OO + 17x R$190,OO fixas.
Tratar: 370-3513 ou 912!>O007 cl
Marcelo.

PASSAT - vende-se, 86/87, 1.8,
Vilage, preto, ótimo estado. Aceita
li\'! moto no neg.Tratar: 376-0056.

QUANTUM - vende-se, GlS, 88,
álcool, automática, branca, toda
original. R$5.900,OO. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355.

.

. SANTANA - vende-se, CL, 89, à gás,
cl aro de liga, lrnpacávelv
R$5.500,OO. Aceita-se troca por

Quantum demenorvalor. Tratar: 371-
6238.

SAVEIRO - vende-se, 01, gas/GNV,
GIII, cornpl., prata, cl cd, rodas de

liga e lona marítima. Com GNV

R$22.000,OO ou sem GNV

R$20.000,OO. Particular. Tratar: 370-

APOLO - vende-se, GL, 91, cinza.
R$6.100,OO. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355 c/Waldir.

COMPRA·SE . voyage 86 a 95 ou

passat 85 a 89 ou gol87 a 90. Tratar:
9133-3476

FUSCA - troca-se, 76, branco, cl
rodas por Biz, Tratar: 273-6242 ou

9134-D498.

FUSCA - vende-se, 79, ótimo estado.
R$2.700,OO. Tratar: 9955·2930.

FUSCA - vende-se, 74. Aceita-se
moto. Tratar: 9962-3664.

FUSCA - vende-se, 74, ótimo estado.
R$2.200,OO. Tratar: 273-6242 ou

91340498 hor. ComI.

GOL· vende-se, 82, estado regular.
R$700,OO. Tratar: 370-3279.

Você ainda vai ter es'ta marc'a! no seu carrolll

Mudamos: R .. Barõo do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www ..usagos.com ..br

Homologada pelo
'-INMETRO_._

�

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em inieçã'o eletrênice, mecêníce geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 . Vila Lalau
Cei: 9963-7641

8563 ou 9103-3580.

VOYAGE - vende-se, verde, 83,
ótimo estado, à gas. R$1.500,OO.
Tratar: 99804310.

COMPRA-SE carro até

R$2.000,OO. Tratar: 371-6135 ou

275-2634 clWaldemar.

CHEROKEE - vende-se, Laredo, 97,
1º dono. R$15.000,OO + 24x

R$1.150,OO. Tratar: 374-1117 ou

997!>Ol17.

CLlO-vende-se, Hatch, 00,1.6 RT,
prata, aírbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.
5p, trava pi crtanças, rodas de liga
leve .. R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

l·200 - vende-se, cabine dupla, 95,
a.c., 4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se
carro de menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-Q009 cl Santiago..

SPRINTER -vende-se, 98, excelente
estado. Preço de oferta. Tratar: 371-
9464 ou 371-6916.

TOPIC - vende-se, 98/99, excelente
estado. Preço de oferta. Tratar: 371·
9464 ou 371-6916.

BIZ - vende-se, KS, verde, 01, cl
5.125 km. R$2.200,OO + 6x

R$140,OO ou R$2.950,OO quitada.
Tratar: 9959-0505 c/'Flávio.

BIZ - vende-se, 99. R$2.700,OO.
Tratar: 274-8497 ou 9113-4086 cl
Sandro.

BIZ - vende-se, cl parto elétr., 03,
cl gar, e nota fiscal. R$3.950,OO.
Tratar: 9102·1701.

BIZ - vende-se, ES, cl part., Okm.
-

R$1.000,OO entro e assumir presto
Tratar: 371·3040 ou 9965-9920 cl
Orli.

.

BIZ - vende-se, 01, azul.
R$2.500,OO + 14x R$128,OO.
Tratar: 376-1854 cl Adilson.

BIZ - vende-se, 98. R$2.700,OO.
Tratar: 9979-0605.

CG - vende-se, 125, KS, 02. Aceita
se troca. Tratar: 91014805 ou 371-
0204 após 20:00,

CG - vende-se, 125, ES, 00, azul.
R$3.800,OO à vista ou R$1.170,OO
entro + 24x R$189,39. Tratar: 9122-
6233 cl Élcio.

CG - vende-se, 125, KS, 02, prata.
R$3.900,OO à vista ou R$1.200,OO
entro + 24x R$193,93. Tratar: 9122·
6233 cl Élcio.

COMPRA-SE - moto modelo, honda
Siz I Sundown I Scooter em bom
estado. Tratar: 370-1801 cl Sandro
após 18hs.

LAMBRETA - vende-se, 68, semi
restaurada. R$1.300,OO +

documentos. Tratar: 376-1854.

SAARA - vende-se, NX 350,91. Valor
à combinar. Tratar: 276-3002 cl Jair.

TlTAN - troca-se, 00 por DT200R,

1113 - compra-se, de preferência
financiado. Tratar: 372-Ql08.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Rua João Januário Ayroso, 65

371-5343 - (47) 9903-2936
GM

Vermelho
Branco
Branco
Azul
Verde
Vermelho
Prata
Bordô
Verde
Cinza
Azul
Prata

VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
Branco
FIAT

Cinza
FORD
Cinza

Celta
Corsa Hatch
Corsa Sedam
Corsa Sedam

Astra GL 2p
Astra GL 2p
Corsa Super 4p
Corsa Super 2p
Corsa GL 1.6 4p
Corsa Wind MPFI
Monza GL cl trio
Chevette DL

03
03
01
01
01
99
98
96
97
97
94
93

02
02
99
95
95
03
83

02

90

Pick-up Corsa 1.6
Corsa 4p, 1.6, ac., d.h
Moto CG 125 Titan KS
Moto CG 125 Titan KS
Gol GII14p
Corsa Wagon
MB 710 turbinado

5-10 compl.
Ka
Courier Clx
Gol 1.0 compl.
Corsa Sedan, GL, 1.6
Vectra CD couro

Palio EX
Escort Hobby
Chevette DL
F·4000
MB60B carroceria

MB 1513 caçamba
F·l000 carroceria

MB 1113 truck
Fusca relíquia

01
01
01
01
00
00
00
00
99
98
97
97
97
96
96
91
90
82
79
78
75
73

FIAT
99
98
00
98
04
99

99
99
98
97
96
01

99
99
99
98
98
01
95
91
97
98

branco
cinza

vermelho
Okm

Palio EX 1.0 I.t .. d.t .. a.c.
Palio Weekend 1.5, t.e., v.e., alarme

��I!g �� t.'60�}_',Oi.����;';�
Uno Mille SX
Palio EX 1.0, 4p, v.e .. t.e .. I.t .. d.t.

�gl �.\A�v2,fp compl.
�gl �p 16v 4p

Golf 1.8 compl.
Golfcompl.

Corsa Sedan, 1.0, a.q .. d.t., v.e., t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra
Vectra Millenium compl.
Corsa GL 1.4 v.e., t.e., l.t., d.t. a.q.
Monza SLE 2.0 v.e., t.e.
Corsa SURer 1.0 l.t., d.t., a.q
Vectra GLS compl.

Escort SW 1.8 16v

cinza
branco

prata
prata
vermelho

branco
branco

preto
laranja
azul
branco
cinza

vermelho

amarelo

prata
azul
azul

VW
branco
verde
'vermelho
branco
preto
preto

branco
branco
bordô
branco
cinza escuro

prata
cinza
azul meto

prata

GM

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones

.

Gol Power compl. J
Fusca

L-:

Pé

E!

F

Fl
Uno Mille Flre FORD

Escort GL

373-0806

373-1881370·311'3
Scenic RXE 2.0

Vectra GLS 2,2

Gol G1I14p, 16v
Goll.0 cj a.c.
Astra GL compl.
Palio ED 2p
Fiesta 1.0 4p
F·l000cab. Dupla
Gol GIII cj a.c., d.h. 4p
Celta cf kit
Uno ELX4p
Gol CL1.6

VectraCD

GolMI

verde 99

verde 00

branco 00

vermelho 96

azul 99

vermelho 97

vermelho 98

cinza 89

verde 01

preto
.

02

azul 94

bege 91

vermelho 94

branco 98

prata 02

CHEVROLET

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina 99

Vectra GL, compl., 2.0, gasolina 98

Palio 1.0 98

Monza SLE, álcool 1.8 96

Escort L 1.6 gasolina 94

Elba Weekend 1.5 IE 4p, cf a.c., gasolina 93

Gol CL 1.6, gasolina 92

Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina 87

Chevette SL, 1.6, gasolina 87

\ Fusca 1300 78

Pampa 1.8 álcool 89

Chevette DL 1. 6 93

Corsa Super 1.0 97

Santana GL 4p, compl. GNV 96

branco

cinza

verde

vermelho

preto
verde musgo

prata meto

dourado

prata
branco

prata
verde musgo
cinza meto

azul per.

CORSAWIND

CORSA 4P
ASTRA GLS, COMPL.
OMEGA GLS, COMPL. + TETO
KADETT SL

UNO MILLE 4P
PALIO ED
PALIO EX, 4P, COMPL.
UNO MILLE
UNO CS

KA GL1.0
KA GL 1.0
VERONA GL 16V, 4P
ESCORT HOBBY 1.6

roto SEDAN 1.6, COMPL.
GOL Mll.0
GOL Mll.0 4P
GOL M11.8 D.H.
GOL MI
GOL 1.0
PARATI CL
GOL 1.0
SANTANA CS

VERDE
BRANCO
VERMELHO
CINZA
AZUL

'BRANCO
CINZA
BRANCO
CINZA
VERMELHO

PRETO
BRANCO
VERDE .,
CINZA

1999
1999
1995
1993
1992

2003
2001
2000
1991
1989

2000
2000
1998
1994

FIAT

FORD

VOLKSWAGEM

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382

FIAT Fiorin0147, 5marchas 85

UnoELX 94

Fiorino furgão 95

Uno 90

Palio v.e., T.e. 98

Escort 1.6 álcool 94

Fiesta4p 98

Gol Star, rodas 89

Gol cornpl, - arGIII4p 02

Gol Special 01

Go11.8 85

Apallo 91

Apollo compl, 92

Santana 4p, d.h. 98

Corsà2p 98

Monza GL compl -Ar 95

Chevette 86

Besta GS compl. 99

Vennelho

Branco
Branco

Azul
Azul
Prata
Prata

Branco
Vennelho

Branco
Marrom

Cinza
Branco
Branco

Verde
Azulmet.

Verde
Prata

R$ 3.300,00
R$ 7.700,00
R$ 8.500,00
R$ 5.200,00
R$10.500,00
R$ 8.000,00
R$10.600,00
R$ 5.800,00
R$19.500,00
R$11.500,00
R$ 3.800,00
R$ 6.200,00
R$ 7.500,00
R$13.800,00
R$10.8oo,00
R$ 8.800,00
R$ 3.300,00
R$ 34.000,00

4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00
cl partida, 2' dono R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,00

cl opc. R$10.700,00
cl opc. R$10.700,00
cabo est., GNV, compl. R$ 22.500

compl. R$ 8.700,00
cornpl. R$ 8.700,00

,álc.. d.h., 1.6R$4.700,00
compl. R$10.500,00
1.0 R$ 5.700,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.6, cl opc. R$ 8.400,00
único dono. R$ 3.400,00
1.0 R$ 6.700,00
cabo Simples, 2.2. R$15.00,00
2.0, couro, compl. R$12.000,00
R$ 11.000,00
compl. R$16.500,00
4p, a.q .. l.t.,d.t. R$11.300,00
compl. R$17.500,00

Parati
F·250
Twister
KaGL
Kadett
Gol1.6CLI
5-10deluxe

Tempra
MonzaGLS
BelinaGLX
GolGTS
Unomille
0-20
Pampa1.6
Parati
Biz
Gol
5-10
Peugeot
GolMI
EscortSW
Corsa
ClioLM

99
03
02
00
97
96
96
93
92
89
94
91
95
93
94
02
94
96
95
98
98
98
01

branca

prata
vermelha
dourado
cinza
branco
branca

preto
cinza
bordô
bordô
branco
branco
branco

bege
azul
branco
branco

grafite
branco
cinza
cinza
cinza

1998
1994
1993
1993
1986
1996
1994
1994
1993
1995
1993
1995
1996
1997
1983

2001
2003
2002
1999

Verde
Verde
Branco

Cinza
Amarelo

Azul
Prelo
Azul
Azul
Prelo
Branco

Azul
Cinza
Cinza
Cinza
Prela

G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G
G
G
G

G
G
G
G

vw Gol 16v4p
Goll.82p
Goll.62p
Logus 1.8 GL 2p
Bugy 1.5
Tempra 16v4p
Uno 1.6lurbo 2p
Escort Hobby 1.0, 2p
EscortHobby 1.6 2p
Escort GLX 1.8L 2p
Escort Hobby 1.6
Escort Hobby 1.0, 2p
Blaser2.24p
Corsa GL 1.6 2p
Chevette 1.62p
XLR 125
Trmn125KS{
Timn 125KSE

Titan 125

FORD

FIAT

FORD

vw

GM

GM

HONOA
Vermelha

Praia
Azul

.

LD veíeulos 373-4047 :tI,; 370-3021
'\�í�clJQ:$

Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul
BR 280KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$16.400,00
R$ 9.500,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$13.600,00

R$ 24.900,00
R$10.800,00
R$16.500,00
R$18.300,00
R$ 3.500,00
R$10.500,00
R$ 5.300,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300,00
R$ 6.900,00
R$ 6.300,00
R$ 28.900,00

FIAT TipoIE2p(-a.c.) Preto

Tempraouro16v Azulmel.

SlradaWorkking Branco

TipolE4pcompl. Azul

Escort Hobby2p Praia

•

Escort SWcompl.+ telo Bordõ

EscortSWcompl.-v.e. Azul

S-102.2cab.Dupla Prata

CorsaWind 1.0 Bordô

Corsa SedanMillenium Praia

VeclraGLS compl. Praia

Fusca 1.6 Branco

GoICLll.6,d.h.,1.1. Praia

Parati CL 1.6 Prata

SantanaQuanlumGLS Cinza

Fusca Azul

GolCL 1.6 Branco

JetSkiFedoo 750Sentado

BMW325 Prata

94

93

01
95

94

97

97

97

98
01
97

86
96
88
89

69
92

94
93

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)

Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1,500

Fusca

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

cinza

azul

branco

azul

bordô

verde

azul

branco

bege
cinza

amarelo

FORD

GM

, .

nesocres

neste espaço!
vw
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Corsa Sedam 4p 00 branco R$ 14.900,00 Vectra GLS completo 95
S-10 GNV 96 cinza R$17.500,00 Vectra GLS completo 97
0-20 custam S 91 branca R$17.500,00 Corsa Sedan 01
Uno 2p 96 verde R$ 7.900,00 Corsa Super completo 99
Kadet c/ trio, a.c. 96 bordô R$ 10.500,00 Corsa Wind 2p 99Kadett lite 94

/ preto R$ 8.500,00 Uno EP 4p 96Gol16v 4p 98 prata R$ 13.500,00
Fiesta 4p 99 prata R$ 11.500,00 Uno SX completo 97
Pointer compl. 4p 94 grafite R$ 9.500,00 Tempra completo 96

::I1-....CGtitan 02 Promoção c/ capacete brinde Renault RT 19 completo 95
� "Today 91 vermelha R$ 2.000,00 Kadett completo 93

CBX 200 95 roxa R$ 3.600,00 Uno ELX 4p 95
CBX 200 98 vermelha R$ 4.200,00 Monza 94
Biz (c/ capacete de brinde) 01 preta R$ 3.700,00 Corsa Hatch 4p 99
Biz (c/ capacete de brinde) 02 azul R$ 3.900,00 Goll.0 9,3

Compra Financia
·:���:·r�.lt.r:iM�·riju����):1n�:.2.!�rr�"it!i�!9IMiji��'ffil�â��iju��!.��rffi·:�ºJ'.
Uno tire Azul 02

Gol GIII plus, gasolina, 4p
S-10 cabo Estendida, 6cil., GNV

Saveiro

Pampa álcool
;l>'. .

ampa 1.8 gasolina
L-200 diesel

Pampa gasolina
Escort GL, álcool
F-l000

Fusca

Branco 01

Azul 98

Bordô 97

Marrom 95

Azul 93

Prata 93

Azul 90

Azul met. 88

Amarela 86

Azul 78

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Seja parceiro
da 'BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

WILLIAM _UeícUIOS
Rua Marechal Castelo Branco (47) 374-1117
3549 - Centro - Schroeder' 9975-0117

Eseort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Chevette Branco 78 R$ 1.800,00
Saveiro CL 1.6 Prata 91 R$ 7.500,00
Veetra GLS 2.0 4p· Grafite 98 R$ 21.000,00

_

Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.900,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2:700,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
CG 125 Vermelha 85 R$ 1.700,00
Honda CG 125 Titan Verde 99 R$ 3.000,00
Gol1.0 Branco 94 R$ 7.500,OÕ -

Corsa Millenium 4p Prata 01 R$ 14.000,00
Gol 1.6 compl. Vermelho 00 R$ 18.000,00
Cherokee Laredo Azul 97 R$ 34.500,00
Veetra GLS 2.0 Azul 94 R$ 12.900,00
Saveiro GIII Prata 01 R$ 19.500,00

Bordô 93 R$ 7.500,00
R$ 7.900,00

Rua Bernardo Dornbusch, 1880 - Baependi - Jarllguá do Sul

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 . 9993·5854 . 9973·3034 . centro/Coru á

Corsa Wind Super 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

D-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 D

D-20 cabo Simples bordô 85/94 D

VoyageCLll.8 prata 95 A

GoICL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Uno Mille c/ opc, bordô 94 G

Kombi envidraçada bege 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

l.ogusGl.Scornpl. azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

Feroza 1.616v, 4x4, compl. verde 95 G

Tempra 16v, compl. bordô 94 G

311-0802
311-8281

Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do S�I
Gol Plus 16v cf d.h. Cinza 02

Uno Fire 4p a.c. + trio Cinza 02

Palio Weekend Stile compl. Cinza 01

Palio Weekend Stile Cinza 01

Golf 1.6 cornpl. Air bag Vermelho '01

Palio ELX cornpl, Branco 01

Astra GLS 2p cornpl. Azul 00

Honda Civic LX Prata 98

Ka cf ar, trio, som Azul 98

Escort SW GLX cornpl, Cinza 98

Palio Weekend 1.5 cornpl. 97

Gol1.0Ml2p
Courier 1.6L
Ducato Furgão 2.8 diesel
Corsa 1.04p
Pampa 1.6L
Ranger CS 4ee eompl.
Corsa 1.0 c/ rodas
Corsa 1.0 c/ opc.
Omega GLS 4.1 compl.
Eseort Hobby 1.0
UnoSX1.04P
GoICL1.6
GoICL1.8
Gol CL 1.6
Kadet SLE 1.8
Omega Gls eompl.
Ipanema SL 1.8
Fiesta 1.0 4p
Logus GL1.8
Passat 2.0 4p cornpl.
Vectra Gls compl.
SaveiroCD
F-lODO
Fusca (vários)

verde 97 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:J70-0 164
prata 00 G

branco 99 D

prata 99 G Ano De R$ PorR$
branco 97 G 97/97 R$ 14.000,00 R$ 13.000,00prata 97 G
branco 96 G 93/93 R$ 7.800,00 R$ 7.200,00
preto 96 G 78/78 R$ 2.000,00 R$ 1.700,00verde 95 G

83/83 R$ R$azul 95 G 3.500,00 3.100,00
vermelho 97 G 78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00
prata 94 G

87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00branco 93 A
branco 92 G 99/99 _R$ 27.000,00 R$ 26.000,00
vermelho 93 G 2002 R$ 13.000,00 R$ 12.500,00azul 93 G
bege 91 G

.

94/94 R$ 7.800,00 R$ 7.500,00
prata 98 G 96/96 R$ 25.500,00 R$ 24.500,00
prata 93 G
preto 95 G 88/88 R$ 4.500,00 R$ 4.200,00
branco 97 G 88/89 R$ 5.500,00 R$ 4.700,00
branco 91 D 69/83 R$ 23.000,00 R$ 19.000,00vermelho 78/90 D
70/77/81/84 Prata 94/94 R$ 26.000,00 R$ 25.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO

acima de 98. Paga-se a diferença.
Tratar: 374-1117 ou 9975-0117.

TURUNA - vende-se, 80, ótimo
estado. R$1.000,00. Tratar: 9101-
4805 ou 371-0204 após 20:00.

COMPRA-SE - cadeirinha de bebê

p/ carro. Tratar: 372-3164.

COMPRA-SE - caixa de fiat uno, 5
marchas. Tratar: 374-1117.

RODAS - vende-se, de golf GTI, aro
15, orig, R$1.100,00. Tratar: 9902-

0348.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, c/ MP3, c/ controle, novo,
na caixa. R$520,00. Tratar: 376-
2206 c/ Alexsandro.

SOM - vende-se, de cd p/ carro,
Explode da Sony, mód. c/ 800w,
pirâmide c/ regulagem, 2 sub, 1 de
10 e 1 de 12 + 2 cometas e controle
remoto. Tratar: 276-3850.

SOM - vende-se, de CD p/ carro,
Pioneer, c/ frente destacâvel, semi
novo. R$350,00. Tratar: 371-6238.

RODAS - vende-se, jogo c/ pneu, aro
16, para Gol e Golf, semi-novo.

R$800,00. Tratar: 9952-2140.

VENDE-SE - modo 900w, marca

Pioneer. Valor à combinar. Tratar:
376-3212.

R$400,00 nego Tratar: 371-9520 CACHORRO - vende-se, filhote de

manhã. Rotweiller, puro, entrega 10/12. R$
100,00 cada. Tratar: 275.2949.

BICICLETA - vende-se, de criança.
R$60,00. Aceita-se troca por

geladeira. Tratar: 370-6719.

•

IV
BICICLETA - vende-se, de corrida,

rs'
.

."
..'0'". .... '. ·-S.·.'.·..

'

'."..
pequena, quadro de alumínio. Tratar:

" .,".
. . '.'

.....•. I 376-1933 c/ Johny.

.•

'

-

.

. ,i
"'.

..i ..•. '..... ". BICICLETA _ aceita-se doação.
.

,'" .... ,
. .

Tratar: 371--4887.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Springer, 12.000btus. Tratar: 371-
1970.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Consul, 10.000btus, usado.

R$600,00. Tratar: 275-2803 c/
Mirian.

BALANÇA - vende-se, eletrónica, de
15kg, c/ etiquetadora. R$900,00.
Tratar: 370-6535.

BANHEIRA - compra-se, usada.
Tratar: 376-2393 manhã.

f:'
BETONEIRA - vende-se, 350L.

BICICLETA - vende-se, duas,
femininas, Tratar: 371-3340.

CACHORRO - vende-se, filhotes
de cães: Poodle Toy e Micro,
Yorkshire, Schnauser, Shi-Tzu,
Boxer, Labrador, Golden. Colley,
Pit BulI. Tratar: 370-8563 ou

9103-3580.

SERViÇO SOCIAL DO COMéRCIO
CENTRO DE ATIVIDADES DE JARAGUÁ DO SUL

SESC - JARAGUÁ DO SUL - SELECIONA

Estudantes de Letras e Educação Física
Para Estágio Remunerado

Deverá, obrigatoriamente, estar cursando as últimas 4 fases do curso.
Ter conhecimento em informática

Carga Horária: 20h semanais
Interessados deverão comparecer, munidos de Curriculum Vitae, cópia de RG e CPF, na
Unidade do SESC em Jaraguá do Sul, sito à Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 -

Centro, no dia 09/12/2003 às 14h, para seleção.

SESC - JARAGUÁ DO SUL .. OFERECE

01 VAGA para instrutor de Curso

Que possua habilidades em trabalhos artísticos com várias técnicas, ou seja, pinturas,
desenhos, artesanatos e outros.
Para desenvolver cursos nesta área.

Carga Horária: que esteja disponível em tempo integral- será negociado com a Instituição.
Interessados deverão encaminhar, Curriculum Vitae, na unidade do SESC em Jaraguá do

Sul, sito à Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1273 - Centro, até o dia 10/12/2003 para
pré-seleção.

RUa Preso Epitácio Pessoa, 1273 - Centro - www.sesc-sc.com.br
e-mail: cajaraguado sul@sesc-sc.com.br

Fone/Fax: 371-8930 - Fone: (47) 371-9177

CACHORRO -vende-se, filhotes de
pastor alemão. Tratar: 371-9992 c/
Davi.

.CALÇADOS - vende-se, estoque de

calçados. Tratar: 371-7636.

CALCULADORA - vende-se,
. científica, marca Truly, c/56
caracteres. R$20,00. Tratar: 9117-
6404 ou 370-1516 à noite c/
Viviane.

CARRINHO - vende-se, de lanche.

R$500,00 à vista ou em 2x. Aluga
se por R$100,00. Tratar: 9117-
2447.

{t o
r>

I'

TERÇA-FEIRA,f/dec;Jezembro de 2003 �

quente prensado. Tratar: 9117-1083
após 18:00.

CELULAR - vende-se, Nokia 5125.
Tratar: 371-1970.

CELULAR-vende-se, Tim, gradiente,
bom estado, c/ scapas coloridas,
bateria e carrego semi-novos, nota e

manual. Tratar: 371-3459 ou 9902-

4035.

CELULAR - vende-se, Nokia 2280.
Tratar: 9102-0131.

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer Fashion, pré pago, Vivo.
R$120,00. Tratar: 9967-2587.

CELULAR - vende-se, Ericsson,
T18d. R$120,00 nego Tratar: 275-

2639 manhã ou 273-0800 tarde c/
Poliane.

CHURRASQUEIRA - vende-se,
elétrica, 1,80m de largura. R$
900,00. Tratar: 372-1566 c/ Ana
Lucia ou Paulo

COMPRA-SE - beliche ou bicama,
em bom estado. Tratar: 371-6238.

COMPUTADOR - compra-se. Tratar:
374-2168 após 18:00.

COMPUTADOR - vende-se.

R$350,00. Tratar: 9134-7639 .

COMPUTADOR - vende-se, Compact
Presario 486, c/ problema na fonte.

R$150,00. Tratar: 9952-2140.

CONSÓRCIO - vende-se, carta de
crédito c/15 parco pagas. Consórcio
Sudamerica. Tratar: 374-1020.

CONSÓRCIO - vende-se, carta de
crédito contemplado para moto, Okm.

CARRINHO - aluga-se, de cachorro, R$4.000,00. Assumir 41 parco

·li.".M·.·.• ·· .:P·�·,·····E,.·····.··.-.·······RI.••. ·•.·.··Di•·•• I····:V···.·.····.··E··--';iL·.",-- .........................•••

-CURSO !li

G.IA DAS· C:O
lO l::UFt;;Q t�ttj a -tiJ'!<;!UdadEi!' d"iJ, ttªFiI$lmitlffU!fld®íff1�!'ito$ MtIr(� R)f��m®$ d�cQíi'{�n�$

,
ua má Qí.ilali(�a�e. apuca�o e umit.a9�() d\e ma�e·rM�is ê Sierviços ém. (lltliras de

C(lI'1$truç�o oiViI, WenUfiCãr" a manifle-staçêo (:'j\iij:$: patol�ªS, visando ·61 pre\!einç,.ao
das falttBi5 e adoção de téonicas de repaeo ..

Pro_ma:
la EttJj(J.t1,s doproqesso ·QClri$trurm.'O e uso na construção,clivil,
2,

' ..

burabillaariiI!:d�maiteriâis e ctJmp<i11el'1te.sda$ edifioaÇÔê;S.
3"

.

O!1g�fJ$ da Pal1)iogla.··
... . ... . .. .

4. Probl.emas p;afolõgjcás. em;
,. -fundações

EstFii,l'tW('j$
Alvlí;lnarla
!Impermeabilízaçã.a·
Revest!mê;n�-os
�n$l;ail<ilçQ�$ �Ié'trlc�$ ,e hldráuliC�$
Pint'lfra

6(0 :�;àriãfe·s.tâÇõe:s�:
Umld<!ide
Corrosão

Desagregação
Destacamento
Flssur,as e t!IIt1CÇi$

6. Pmoff.:fimell1to de reparas

Inf(Jrma-çiie�: 215-8ZOO - RamaIs BZ49;'B2S3

extensão@un.erj.com.. l1r

Coon1enaçSo de Extensão e RlelaçÓf:S Cmn:unltárias

CONSULTE - NO:S TAMrSÊ'M SOiBRE OS DEMJUS· 'CURSOS OFERECI:DOS

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

folha 51 consulta SPC ou Serasa,
demaiS assalariados empréstimos

c/ cheque Pré. Também
financiamos veículos. Rua João

Planischeck, 293, 5/6,
Tratar: 370-6261 ou

9991-6366.

R$120,OOe entro R$800,00. Tratar:
9909-2000.

DVD - vende-se, LG, super slim.
novo, na caixa, c/ gar., lê tudo.

R$400,00. Tratar: 9102-1701.

ÉGUA-vende-se, crioula. R$400,00
nego Tratar: 372-1354.

EQUIPAMENTO - vende-se,
completo de restaurante e pizzaria.
R$7.000,OQ. Aceita-setroca. Tratar:
370-3279.

EQUIPAMENTOS - vende-se, de

vídeo, c/ ilha de edição, Tratar: 370-
8954.

ESPINGARDA - vende-se, de

pressão, c/ pote de chumbinho. Valor
à combinar. Tratar: 372-2954.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Sanemak, semi-nova. Tratar: 370-
5537.

EXPOSITOR - vende-se, dois, de
tecido. R$50,00 cada. Tratar: 370-
7156.

FILMADORA vende-se,
pequena, Panasonic, semi-nova,
c/ controle remoto. Tratar: 376-
0168.

ÇÕES

'<ii

II entidade reserva (li dit'eito de não realizar o curso caso não atinia o número- d-e inscntos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Irmáqulnas Indústria
.. Camôralo Uda. • ME

FORNO - vende-se, automático
Rsher, seminovo. Tratar: 371-1970:

FREEZER - vende-se, vertical, 230L,
marrom. R$600,00._ Tratar: 370-
7156.

FREEZER - vende-se, Cônsul,
vertical, 2801ts, branco. Tratar: 371-
1970.

FREEZER-vende-se, 1 ano de uso.
R$ 700,00. Tratar: 372-1566 c/ Ana
Lucia ou Paulo

FREEZER -vende-se, usado em bom
estado. R$ 300,00. Tratar: 372-
1566 c/ Ana Lucia ou Paulo

GELADEIRA - vende-se, Consul,
280L. Tratar: 370-5537.

GRADE - vende-se, de janela. Tratar:
376-1595.

IMPRESSORA - vende-se, Epson,
modo FXU. Tratar:-371-1970.

IMPRESSORA - vende-se, HP3820,
c/ 3 meses de uso. R$400,00.
Tratar: 370-1737 ou 376-2940 apôs

,

20:00.

IMPRESSORA - vende-se; epson
modo 480 SXIJ. Tratar: 371-1970

LINHA TELEFÔNICA - vende-se,
�

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Vendo *lo«l§ão *Consertos �Montogens

215-0316/311·9421
9133-6136/9952·1838

comercial. Tratar: 371-7636.

MÁQÚINA FOTOGRÁFICA - vende

se, digital, Pen-Can. Tratar: 9117-
1083 apôs 18:00.

MÁQUINA - vende-se, de tricô, Eugin
Brother, c/ estoque de fios de verão.
Tratar: 372-3192 ou 9104-5581.

MÁQUINA - vende-se, de fabricar
fraldas, c/ estoque de matéria prima.
Valor à combinar. Tratar: 370-3223.

MÁQUINA - vende-se, de xerox, nova.
Tratar: 273-6409.

MÁQUINA lAVA ROUPA - vende
se, Electrolux,'8kg, nova. Tratar:
9955-7994.

MÁQUINA LAVA ROUPA - vende

se, Mullerdefibra. R$120,00. Tratar:
275-2949.

CLASSI CORREIO DO POVO 9

SERRA - vende-se, tico-tico, semi- VENDE-SE - eqpto athletic 2001,
nova. R$90,00. Tratar: 9101-7557 _, cycle scaler, cornpl., c/ nota fiscal e
ou 275-3958 após 17:00. fita deVídeo c/ exercícios. Tratar: 275-

0707 comI. ou 372-0339 à noite c/
Marceli.

Vende-se
Disque água, excelente
volume de venda, cf 4
linhas telefônicas, 1
kombi a gás, cf 1500
galões de 20 litros.

Tratar: 372-0593 Ou

9129-2246.

Trabalhamos com venrllls e (onsertos:
- Molares Estacionários - Moloserro
- lava Jato - :Rotadeira • A$sIstêndCl 24 h$
- Aspirador - MO'lobombos www.irmClquinas.cib.net
- Compressor - Enlre eaírus., irmríqumas@uol.com.br

�ua Cei. P..oç�J)jo Gome$ de Olillei':If,1�51 � Centro-

usado, bom estado. Valor à combinar.
Tratar: 9117-6404,ou 370-1516 à
noite c/ Viviane.

MUDAS - vende-se, de palmeira real.
Tratar: 370-2461.

OURO - compra-se, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Paga-se à
vista. Tratar: 9979-0605.

PURIFICADOR - vende-se, de água,
Europa. Valor à combinar. Tratar: 370-
5273 c/ Marcos.

ROÇADEIRA - vende-se, costal,
buldog, revisada. R$300,00. Tratar:
274-8141 c/ Vergílio.

SKATE - vende-se, Snoway, ótimo
--�----------------__;,- estado. R$45,00. Tratar: 373-

MÁQUINA LAVA ROUPA - vende- 4830.

se, de 8kg, nova. Tratar: 9955-7994
---------------------

pela manhã.

MESA - vende-se, c/ 6 cadeiras,
nova. R$100,00. Tratar: 9102-
1701.

MESA - compra-se, de ténis demesa,
usada. Tratar: 376-2393 manhã.

SOM - vende-se, aparelho de cd,
Pioneer, c/ MP3, c/ controle, novo,
na caixa. R$520,00. Tratar: 376-
2206 c/ Alexsandro.

TíTULO - vende-se, do baependi.
Tratar: 9975-7378.

MÊS DO ALA'RME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

SUPEiR PROMOÇÃO
Portão eletrônico
+ interfone

VENDE-SE - mosqueteiro de teto,
prot. De berço, cestinha, bando p/
cortina, p/quarto de bebê. R$50,00.
Tratar: 371-6238 c/ Andréa.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ;CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL,

• PLAYSTATION 2

'XBOX
"PLAYSTATION ONe
*DREAMCAST
* NINTENDO 64
• GAMe BOY CaLOR
• GAMe BOY AOVANCE
• NINTENDO GAMe CUBE hbrariodeiltl!ndimllllo: segundai seglllldadas 10;00 à$22:00'

Rua: Bertha We ue ;1087· Barra· _Jaraguá do Sul· E·mail !ªM!ª a��,ÇºlllJH

one: 376-2206

VENDE-5E - cepilho ensacado ou doa
se. Tratar na Rua Ângelo Rubini, 15.

Dreamcast, c/ 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

2, totalmente destravado, c/ 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.VENDE-SE - retalhos p/ almofada,

travesseiros etc. Tratar: 37ü-88B5 c/
José. VIDEOGAME - vende-se, Play Station

One, c/2 controles, memory card, 1
transformador, 2jogos, c/6 meses

de garantia. R$350,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEOGAME.., vende-se, Dinavison,
c/ 274 jogos. Tratar: 273-1�21.

VENDE-SE - 2 balcões de vidro, 1 é

expositor de doces. Valor à combinar.
Tratar: 370-5273 c/ Marcos.

VIDEOGAME - vende-se, Nintendo
64, c/ 8 fitas orig., ou troca-se por

Play Station. Tratar: 9117-1083 após
18:00.

VENDE-SE - roller hyono STS, novo.
MICROSYSTEM -vende-se, Philips, Tratar: 3.72-2954. VIDEOGAME vende-se, VIDEOGAME - vende-se, Play Station

Teliefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos a p

R$129,O
ou 1 + 4

_,

R$ 25,

onic

R$645,OO
ou 1 + 4 de

R$ 129,00
Nokla 2100jPronto

R$ 299,00
ou 1 + 4

R$ 59,80

Nokia 2100jT Voce

R$170,00
ou 1+ 4

R$ 34,00

Motorola C200;Pronto
R$ 299,00
ou 1 + 4

R$ 59,80
+ R$- 29,00 Tim Chip

Nokia 3310jPronto
R$199,OO

ou 1 + 4

R$ 39,80
+ R$ 29,00 Tim Chip

Motorola C200;T Voce

R$170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

Antena Externa para celulares
para .uso em área rural.

R$149,OO

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

1 4- 5 de R$ 7,6',00
a vista

R$ 419,00,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax

_

Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos

�

Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

telefonia e segurança

Fone: 371·7007 REDES DE INFOR.MÃTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabearnento estruturado
Conectores

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios. SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portào eletrônico e Intertones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas e teonos

�

Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores tnrravermeíno
Sistemas de gravações de imagens

Centrais telefônicas Intelbras

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo

. Pórtão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sístqma telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

'"
ro
�"

�
1;í
ª

E
'"
E
o
</)

"

(OI -

�

<'

Klt Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Cãmera (CFTV)

OS MELHORES CLASSIFICADOS?

CORREIO DO� POV

Dl:;;�7ie }��··A�:llBela. 118tOtao para homen.
de bom gooto! I

I
A'c.mJimoftto em hot4f!:, rnoMí�, I
tl;\!:íd�nc_jll e eom Jece! �rút-�i(J lii�.!

!:;PJID.hSOI2°75_00S21
•................................................................. ,

::::�:;;:. i HATÁLIA!
acompanhante I: :

! executiva para i :Jaraguá do Sull
: dividir aluguel. , , ,

'Tratar: (41) 371-7424. H 9117-04971

.

Anuncie aqui!
371-191.9

.

Só para elas! I
:

.

i
:9997·7223:
: 1

,.��.�.��.�il .. �.� �.�I.i , , , '

Precisa-se

Anuncie aqui!
371-1919

l.999 ..L�laº5�.j , ,._ .. � __ ,. __ .. , " ��., .. ,. __ .,_ , , �� , _ , , .. ,

Anuncie aqui!
371-1919

Anuncie aqui!
371-1919

'ludo o que l'oci

rocsr« em raur.

(47) 9137-31569129-3443

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



GUIA·DE SERVI

r. Tele Entrega

\1 Horário Atendimento: Sãb. da 9h, à, 13h,.

Sego a Scx. das 8hs às 12hs c das 13hs às 18hs.

Anuncie aqui!!!
371·1919

Reserve agora hospedagem de férias para seu

cãozinho passar o final de ano sem stress de

gaiola, chácara ecológica, aqui ele corre,

brinca, faz buraco e novos amigos, vagas
limitadas.

Disposmos de bmbo, tosa. Leva e traz.

Vendemos lindos filhotes de diversas raças e

tamanhos, com ou sem pedigree.

Atendemos com boa marcada de Segunda a

Domingo.
(47) 370-8563 / 9103-3580
e-mail, barulhodagua@ibest.com.br

& Arquitetura
Topografia

- Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidas
- Projeto e execução
(residencial. comercial, etc.)
- Reformas em geral
- Paisagismo

370-7611/9113-1663

Anuncie aqui!!
371·1919

...

AUTO PEÇAS

papalaio * Sancas
* Meia Cana
* R.ebaixo
* Forro
* Acabamentos de gesso
* Consertos

.:.. Orçamento sem compromisso

371-1063
-

INVESTIGAÇOES
CRIMINAL E
PARTICULAR

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
- Centro - Jaraguá do Sul - se

III�::::!I
: FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS i

- MATERIAIS DE CONSUMO
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

(47) 276·3429
9975·5659

Rua 25 de Julho, 1650-
Vi/a Nova - Jguá do Sul

E-mail: papagaiO@terra.com.br

. .

: :

'276-3417i
. .

iRl\8.2.�.d.'.Ju.lh·,.SI.�.:.�II��.:.J�r.a.IIll�.d.O.�.I.:s�.i

Anuncie aqui!!!
371·1919 Anuncie aqui!!!

371·1919

ART & REQUINTE
Convites e Cartões

Casamento � Balizado· 15 anos
la Comunháo· Nascimento de bebês

Aniversário e iodas as ocasiões

Anuncie aqui!!!
371·1919

D.II.Uzaçioicu"ilif
laraçio • "BlÍlra ii. l.,h

ulII"êia II. ca,xáll'ã
,m"sl'lJl.""",zaçio

IlCONMAQ
Conmaq Comerc:lal L��

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras
Compressores

Roçadeiras
Máquinas em Geral

Motoserras
Lava-Jato

Anuncie aqui!!!
371·1919

R: João Januário Ayroso, 2609

Anuncie aqui!!!
371·1919

;'.
{io Var!Jas, 594

.

Centro - Jara!Juá do Sue
Tef.: 370-3612

Venha Conhecer a
Moda que é um Doce!

Preços especiais
de inauguração
Modinha

Iam. 01 a 16
Moda Adulto

Foné: 371-5810
Rua CeI. Procopio Gomes, 1263

Anuncie aqui!!!
371·1919

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Bàú�

Tratar: 274-8456

9902-7575

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAUDE "INFORMA AO

Ruído Constante
Pode causar hipertensão

Ruídos desagradáveis, venham eles do trânsito, do ambiente de trabalho ou dos tamancos da vizinha do apartamento de cima, podem levar a

alteração hormonais, hipertensão arterial e até a problemas cardiovasculares, quando incomodam diariamente e por um longo período.
A exposição constante a ruídos intensos superiores a cerca de 80 decibéis, além de causar perde auditiva, provoca um estresse capaz de levar

a diversos problemas de saúde. Barulhos como o de uma goteira, quando atrapalham o sono todas as noites, não têm efeito na audição, mas
podem causar estresse.

A percepção do que é "barulho" e as reações a ele variam de pessoa

para pessoa. "Barulho é tudo que nos irrita. A noção do incômodo é

subjetiva. No mesmo ambiente, um indivíduo. pode adoecer e outro

não", declara o médico otorrinolaringologista Gilberto Pizarro, do
Departamento de Distúrbios da Comunicação Humana da

Únifesp<Universidade Federal de São Paulo), que utiliza um furgão
adaptado para realizar exames em locais onde existem muitos

ruídos, como o postos de gasolina.
Jefferson Aves, 32 anos, motorista de ônibus há nove anos, afirma

que descobriu que tinha começado a perder parte da audição
quando foi examinado por Pizarro. "Sinto muita dor de cabeça,
irritação. Não consigo relaxar nem quando durmo", diz Alves. O

médico afirma que, se não alterar sua rotina e alimentação, o

motorista terá problemas. "Ele tem tudo para amanhã terminar

com hipertensão."
O cardiologista Abrão José Cury Júnior, Presidente da regional São
Paulo da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, que o barulho é

considerado uma forma de tortura justamente pelo estresse que

pode gerar. "Dependendo do tipo de ruído, o estresse, por conta da

liberação de hormônios, pode condicionar a elevação da pressão
arterial. Com o tempo, pode haver outras complicações."
Em algumas pessoas, as crises de enxaqueca dor de cabeça de origem
genética causada por alterações no cérebro são desencadeadas por

exposição a ruídos.
A vendedoraMarina Lima, 34 anos, conta que perdeu a quatromeses
o emprego em uma loja próxima ao aeroporto de Congonhas, zona sul
de São Paulo. Apesar das dificuldades financeiras, diz que ganhou
mais qualidade de vida. Com o emprego, afirma, foram embora a dor

de cabeça, o estresse e a insônia. "Sem barulho, não tenho dor e estou
bemmenos irritada. Meumarido adorou."
De acordo com Marina, seu ciclo menstrual também ficou mais

irregular. "Não imaginava que as variações pudessem estar ligadas ao
local de trabalho."

Divulgação

rRÃt-éOc:;;;:;;;�CICLOS d'RACCO I
DMAE ' age nlll fibrcs musculares I
C,ElASTASE ,ativo síntese de elostina e colágeno 1
PENTACARE· efeito tefllor sobre III marcas de expre�ão'
AHA . elimino monmllS e tacilitlo penletra�ã.o de (divos I
FUCOGEl· du lo hidroto�ão Oftalmologista

371-7801 / 370-0409

A
Medicamentos em geral
Manipulação de fórmulas médicas

Fisioterápicos e

Cosméticos manipulados

e Distribuidora de Cosméticos:

Fone: 371-6110
9905-2653

ALPHA
ALOE&

Saúde e Beleza Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Shampoos, cosméticos,
sucos naturais de Babosa

(Aloe vera)

Rua Guilherme Weege, 327

fone: 275-1450
I Av. Mar. Deodoro da Fonseca, 491
sala 01 - Ccntro - Jaraguá do Sul

�NEOVITA
Comércio de Produtos

� j-' '.l" ��-

Lp� t;/ / i,
'1 • /.' '.'

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaH: (47) 372-0461
R: Barão do Rio Branco, 353- SL2· Centro· llIUí do SUl
emlll: mllochl@terra.com.br . Cei.: 9909-0947

t"NeIE
Aal�!

�71.191
�Y!Çcº;ffi�u�
.ft..;�r>'",nú�dU/J-UuMUi.d(y

• 289 - SI. 01
á do Sul- se

BELA VIDA

Cenlro de anoio aos dislribuidores

371-5176
Rua: Av, Getúlio Vargas. nQ 49 - Sala 105
Ed. Herter / defronte a Igreja Evangélica

(Em cima do Unibanco)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Movimento EDA e REMAR no Marista

O' movi

mento EDA

(embarcações da
amizade) e RE

MAR (Renova
ção l'vIarista) tem
porobjetivoúlti
mo, formar líde

res aismos;isroé,
jovens compro
metidoscomavida,conscientes de

quesuamissãoépromoverapaz,a
justiçaeasolidariedack;propon::iona
também ao jovem este espaço em

que ele, monitorando um grupo
deadolescentesduranteoano, com
crJC()fltJ:a;semanais,fuçaaexperiência
conaetadeserlíder.

Alicletançanãoéalgoquenasoe
comapessoa,nemsecompra,mas
ela se constrói namedida em queo

serhumanoaplicaateorianapciricae
a:mapciticavM::laaprofurrlaat=ia.

Durante 2003,'muitos alunos

cbCc1égDMarist:aSãJLuís,iniciamm
ouaprofundaram esseprocesso de

constnçãodekleraoçaoistãanacés
doMovimento EDA e REMAR

(projeto desenvolvido nas escolas
maristadoBrasil Centro- Sul).

Todos estes alunos fizeram

cursos de aperfeiçoamento e

capacitação tanto local quanto
provincial paradesempenharem a

missãocommaioreficicia.

Asociedadenecessita,mais do
qué nunca de líderes autênticos,
comprometidos e responsáveis.

Apreoo..lfY<lÇãode todasescolas
Maristasédeoferecerumaeducação
de qualidade, que prima pela
formação integral.

Na educação Marista, o

MovirnrotoEDA eREMARvem

ser este espaço privilegiado da

�juvcrJ:à
OCok:gpJ\faristaagrndeceefirn

tfJizemp:xhax1l:lrcoma::kis:mtes
e}Jvensquebuscamoqueéesseocialà
vida, em especial aos timoneiros que
partilharam seus conhecimentos e

experiências. Lembramos que em

:ID4,oMovirreotocontinuaciaberto
aconstn.lÇfudenovaslidemnças,com
encontros semanais, atividades
con:n:iaSdeintegrnçIDesohdarix:laCea
comunidade ]araguaense e de

acompanhamento no desenvolvi

mento de cda jovem membro do

movimento.

GERAL CORREIODO POVO 7
redacao@jornaicorrelodopovo.com.br

ILUZES: INAUGURA�ÃO DAS LUZES EM GUARAMIRIM ABRE PERíODO NATALINO NO MUNiCíPIO

Evento inaugura decoração
natalina em Guaramilrim

GUARAMIRIM A

Decoração Natalina de
Guaramirim foi inaugurada
na sexta-feira, às 20 horas,
em frente à Estação
Rodoferroviaria. O evento

contou com apresentações
de três corais e a chegada do
Papai Noel. Participaram
ainda os corais da Igreja
Assembléia de Deus, da

Comunidade Evangélica e

da Igreja Católica "Senhor
Bom Jesus". O prefeito
Mário . Sérgio Peixer
afirmou que devido às

restrições financeiras a

iluminação não pode ser

ampliada neste ano.

"Mesmo assimGuaramirim

estará muito bonita neste

NataI porque tudo o que
fizemos foi feito commuito

amor", destacou o prefeito
que foi convidado a ligar as

Vicky Bartel

Solenidade de 'inauguração aconteceu em frente a Estação Rodoferroviária

luzes que ornamentam toda

a área externa da Estação e

a Praça do Expedicionário.
Encerrando o evento o

PapaiNoel Vasquez chegou
em carro aberto do Corpo
de Bombeiros Voluntários.

O "Bom Velhinho" tran-

smitiu uma mensagem ao

público e fez a distribuição
de balas para as crianças.No
dia 23 de dezembro, às 20
horas, em parceria com a

ACIAG (Associação
Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim),

será realizada a solenidade

de encerramento da

programação, no Ginásio

de Esportes RodolfoJahn,
com diversas apre
sentações e o sorteio da

promoção "Raspadinha
Premiada" .

. COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA DE JARAGUÁ DO SUL
Rua Esthéria Lenzi Friedrich, 18 - JARAGUÁ DO SUL - SC CNPJ: 84.433.945/0001-97

BALANÇDPATRlMONlALCDNSOllDAOOEXERdao2aXl BALANÇüPATRlMONlALCONSOllDAOOEXERda02001
ATIVO .

CIRCULANTE .

DISPONIBILIDADES ..

Bens Numerários .

Depósito Bancário .

,
Depósitos em Aplicação ; .

CREDITOSOPERACIONAIS .

Contas a Receber .

Outros Créditos ..

ESTOQUES ..

Estoques Diversos ..

ATIVOPERMANENTE ..

INVESTIMENTOS .

Investimentos Financeiros .

IMOBILIZADO TÉCNICO :
Imobilizado Técnico .

PASSIVO ..

PASSIVO CIRCULANTE .,

OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS .

Fornecedores .

OBRIG. SOCIAIS TRABALHISTAS .

Salários e Encargos Sociais .

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ..

Impostos a recolher .

OUTRASOBRIGAÇÕES .

�:ir:�s�rr:����õ��·::::::::::::::::::·::.·.·.·.·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..
PATRIMÕNIO SOCIAL .

Patrimônio Social. : .

Déficit do Exercício 1999 ..

Superavit do exercício ..

RECEITAS OPERACIONAIS .

Receitas de Serviços .

CUSTOSOPERACIONAIS .

Custos dos Serviços Prestados ..

DESPESASOPERACIONAIS .

• ADMINISTRATIVAS .

• FINANCEIRAS ..

-PATRIMÕNIO ..

• TRIBUTÁRIAS : .

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ...

Assistência Social .

DÉFICITOPERACIONAL ..

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ..

Doações Pessoas Físicas/Jurídicas ..

SUPERAVIT LÍQUmO DO EXERCÍCIO ..

8.912.604,37
766.422,34
132.756,86
32.050,99
86.613,86
14.092,01
573.702,43
583.464,12
(9.761,69)
59.963,05
59.963,05
8.146.182,03
2.668,55
2.668,55
8.143.513,48
8.143.513,48
8.912.604,37
3.260.881,06 .

'383.178,12
383.178,12
322.096,84
322.096,84
18.069,31
18.069,31
2.537.536,79
2.293.719,29
243.817,50
4.909.494,62
4.900.569,54
8.925,08
742.228,69
8.257.197,30
8.257.197,30
4.263.382,94
4.263.382,94
2.199.057,47
917.562,26
848.999,56
379.294,14
53.201,51
1.957.489,94
1.957.489,94
(162.733,05)
904.961,74
904.961,74
742.228,69

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado encerrada
em 31/12/2000, apresentando um SUPERAVIT de R$ 742.228,69 (setecentos e

quarenta e dois mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos).
Jaraguá do Sul, 31de dezembro de 2000.

REGINA FEUSTEL - Presidente - CPF 646.464.329·00
MILTON REIMER - Contador CRC 14768-0 • CPF 352.412.849-15

ATIVO............................................................................................................ 10.924.344.36
CIRCULANTE 977.146,33
DISPONIBILIDADES 128.385,23

BensNumerários ;.................... 48.893,39
Depósito Bancário 79.491,84

CRÉDITOS OPERACIONAIS............................................................ 766.165,98
Contas a Receber 732.139,66
Outros créditos........................................................................... 34.026,32

ESTOQUES ,82.595,12
Estoques Diversos 82.595,12

ATIVOPERMANENTE.......................................................................... 9.947.198,03
INVESTIMENTOS :.................................. 14.152,56

Investimentos diversos �.............................. 14.152,56
IMOBILIZADO TÉCNICO 9.933.045,47

Ativo Imobilizado Técnico 9.933.045,47
PASSIVO "........................................................................... 10.924.344,36

PASSIVO CIRCULANTE 3.834.828,82
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS 3.344.567,83
Fornecedores 490.260,99
OBRIG. SOCIAIS TRABALHISTAS 396.762,90
Salários e Encargos Sociais 396.762,90
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 48.103,55
Impostos a recolher .48.103,55
OUTRASOBRIGAÇÕES 2.904.964,21
Empréstimos 2.743.998,10
OutrasObrigações 160.966,11
PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO 160�966,11.
Fornecedores 160.966,11
PATRIMÕNIO SOCIAL 6.928.549,43
Patrimônio Social....................................................................... 6.416.549,10
Superavit do Exercício 512.000,33

RECEITAS OPERACIONAIS 10.211.039,78
Receitas de Serviços 10.211.039,78

CUSTOSOPERACIONAIS .:............................................................... 5.834.963,24
Custos dos ServiçosPrestados 5.834.963,24

DESPESAS OPERACIONAIS 2.480.052,25
- ADMINISTRATIVAS 1.444.633,30
- FINANCEIRAS 804.506,13
- PATRIMÕNIO 145.630,30
- TRIBUTÁRIAS : :..................................... 6.037,78
- CONTAS DE COMPENSAÇÃO 79.244,74

DESPESASDE ASSISTÊNCIA SOCIAL..................................... 2.276.989,59
Assistência Social........................................................................ 2.276.989,59

DÉFICIT OPERACIONAL......................................
.

(380.965,30) .

OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ;............ 892.965,63
Doações pessoas Físicas/Jurídicas 888.965,63
Subvenção Órgão Público ..... ,............................................. 4.000,00

SUPERAVIT LIQUIDO DO EXERCICIO....... 512.000,33

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado encerrada
em 31/12/2001, apresentando um SUPERAVIT de R$ 512.000,33 (quinhentos e

doze mil reais e trinta e três centavos).
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 2001.

REGINA FEUSTEL - Presidente - CPF 646.464.329-00
MILTON REIMER - Contador CRC 14768-0 • CPF 352.412.849·15

BALANÇDPATRlMONlALCONSOllDAOOEXERda02002
ATIVO .

CIRCULANTE ..

DISPONIBILIDADES .

Bens Numerários ..

Depósito Bancário .

, Depósito em Aplicações .

CREDITOS OPERACIONAIS .

Contas a Receber ..

Outros Créditos .

Valores bancários a conciliar ..

ESTOQUES ..

Estoques Diversos ; ..

ATIVO PERMANENTE .

INVESTIMENTOS .

Investimentos <)iversos .

IMOBILIZADO TECNICO .

Ativo mobilizado Técnico ..

PASSIVO .

PASSIVO CIRÇULANTE ..

OBRIGAÇOES OPERACIONAIS .

Fornecedores .

OBRIG. SOCIAIS TRABALHISTAS ..

Salários e �ncargos Sociajs .

OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS .

Impostos a recolher .. :� .

OUTR�S. OBRIGAÇOES ..

Empréstimos .

Outras Obrigações ..

PASSIVO EXIG. LONGO PRAZO ..

Empréstimos bancários ..

PATRIMÔNIO SOCIAL ..

Patrimônio Social .

Déficit do Exercício .

RECEITAS OPERACIONAIS ..

Receitas de Serviços .

CUSTOS OPERACIONAIS ..

Custos dos
�

Serviços Prestados ..

DESPESAS OPERACIONAIS ......

- ADMINISTRATIVAS .

- FINANC!):IRAS .

- PATRIM9NIO .

- TRIBUTARIAS ..

- CONTAS �E"COMPENSAÇÃO ..

DESPESAS DE ASSISTENCIA SOCIAL ..

Assistência Social .

DEFICIT OPERACION.i\L .

OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS .

Doações Pessoas Físicas/Jurídicas .

, Subvenção Orgão Públjco .

DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO .

10.448.507.52
958.533,15
139.214,32
48.395,65
83.558,99
7.259,68
579.742,26
800.495,59
55.632,82
(276.386,15)
239.576,57
239.576,57
9.489.974,37

113,44
113,44

9.489.860,93
9.489.860,93

10.448.507.52
3.137.927,71
511.346,54
511.346,54
427.944,23
427.944,23
152.111,25
152.111,25
2.046.525,69
1.883.782,18
162.743,51
1.855.272,40
1.855.272,40
5.455.307,41
6.174.877,70
(719.570,29)
8.824.039,27
8.824.039,27
6.103.108,52
6.103.108,52
1.942.812,04
715,867,82
1.019.932,82
197.021,43
15.275,50
(5.285,53)
1.923.328,25
1.923.328,25
(1.145.209,54) .

425.639,25
237.269,25
188.370,00
(719.570,29)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado encerrada
em 31/1212002, apresentando um DEFICIT de R$ (setecentos e dezenove mil,
quinhentos e setenta reais e vinte e nove centavos).

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 2002.

REGINA FEUSTEL - Presidente - CPF 646.464.329-00
MILTON REIMER - Contador CRC 14768-0 - CPF 352.412.849-15
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PARABÉNS
Ari I<ruger esteve de

aniversário no dia 2.

Parabéns e muitas fe

licidades!

FELICIDADES
Completou mais um

ano de vida, dia 5,
kátia Schulz. Quem
deseja felicidades é
seu marido Renato,
seus fi I hos Fernando

e Viviane e o genro
Jéferson.

ANIVERSÁRIO
A querida Eliz

Fernanda R iegel está

de àniversário nesta

quinta-feira, dia 11.

Desejo de muitas fe
I icidades e saúde, de

seus pais Ademir e

Adelaide, o irmão

Carlos e o esposo
Adriano.

FELICITACÕES
Aniversaria ama

nhã, dia lO, Solan

ge Wolf Alvarenga.
Parabéns e muitas fe

licidades da sua tia
.

-

Alzira e o primo Ro-

gério.

Confi ra a agenda da

semana( música na

praça, do Shopping
Center B reithaupt:
11/12 - R icardo Go

mes

13/12 - Cidinho

fBALADA
\\A última grande ba

lada do ano, do B ig
Bowllinq, será no dia

18, quinta-feira, a

'Parti r das 23 horas.

No palco, shaw naci

onal com Nenhum de
..

Nós. Na boate, Pet

Duo e Iian.

CENTERSOM

•
Cd',· DVD',· ACESSÓRIOS PARA SOM

Av.MaLDeodoro,406·Centro 371-2847

Shopping Breithaupt· Centro 275-2005

Horst Baümle
-

O casal Márcia e Luiz Antônio Negri, eleito
novo presidente da Associação de Engenheiros
de Jaraguá do Sul, durante a cerimônia de
posse na AABB, dia 5

Horst 8aümle

O Engenheiro Civil Paulo Rubens Obenaus e a

esposa Scheila, ex-presidente da associação

Odair Bosse

Os noivos Maikon C. Glasenapp e

Leila G. Rosa que casaram no

último sábado dia 6/12 na Capela
São José - Rio Branco - Guramirim

Odair Bosse
. Os noivos Maikon C. Glasenapp e Leila G.
Rosa junto de sua mãe Marli Rosa

Nesta sexta-feira, dia

12, a parti r das 23 ho

ras, na Cachaçaria
Sons Vinhetas, acontece
a festa "Only Friends".
No bar, Tribo da Lua. Na

boate, DJs Daniel Stuart
e Antony.

Nesta quinta, dia 11, no

Public, Banda Portal da
Cor.

Feliz aniversário a Luzia Machado
Rita, que neste sábado, comemora
80 anos. A festa será no Restaurante
da Lú, juntamente, com seus filhos,
familiares e amigos.

'Festa EJ'entos em Gerar

Reponsa6iMaáe I

comyetência I

Q!laMaáe
Criativiáate
==--

agpromoter@yahoo.com.br
A",{réia (41) 313-11155/9111-1334

G�dls
_ 311·353� /9102-8411

1/12
�i;a�S;c�nm�itt;G=a��=c=no==========�
Juliana Aline Alves
Maria Helena Feldens
Gerhard H. A. Briese
Anelore I<ohler
Carmem R. Fugel
Ivone C. Raduenz
Jonathan Luis de Sousa Salomom
Paulo Bertold Marquardt
Amanda Floriani

Antonio J. (la Silva
Roberta Bertoli

. Emerson Alexandre Gonçalves
Beno Baade
Wa:lly Roweder
Tarcisio Douglas Freiberger
Sueli Volkmann
Wigando Wendorff
I<atlim Aline I<onell
I<etlim Aline Ehlert
Doralice Macedo

BD
Ricardo Augusto Borges
Fernanda Voltolini
Marco Aurélio Cardozo
Gabriela R. Bubniak
Alberto Leoni
Maria Iracema N itzke
Salete Hanemann
Luciano José Bortolini
Ondina S. Riedtmann
Tassiane Sabrina Pradi
Alberto Correia
Osli de Souza Bertoldi

_ Rosita Borchardt
I<aynan Henrique Ropelato
Esdras B. Bolduan

Aoõlar Zonerl
Renilda Resner
Rogério Lunelli
Ingart Michel
Alayde S. Mahfud
I<arina Leigue
Mareio Ademir Bortolini
Edailço O. Pascoguetti - Macalé
Alberto Maiochi
Wilmar Marquardt
Gilson Luiz Satler
Wander Bartel

UL12
Leoni Fátima da Silva
Renilda Funka
Eliz Fernanda Riegel
Jonly Mayckel Demarchi
Jairo José Flores

Oswaldo Briéfaroli
Ana Cristina Rozza
Maria Gabriela Rozza

.

Silvia Piazera
I<etlim C. Dalpiaz
Irene Schulze
Carolina Laise I<asmierski
Élcio Lotito Júnior
Vitor Uller
Alice Krueger
Valdirene S. da Costa
Gecí Manhabosco
Letícia Enke Costa dos Santos
Rafael Engelmann
Patrícia Winter I<uskowski

Marli I<ruger
Vera Lucia Moreira
Eduardo Schiochet
Everson José Kopp
Cirineu Marcílio
Fabiano Roters

.

.Nlcole Turqüettl
Luciano Tafner
Josuel Schimiguel

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tele-vendas: (41) 312-2280 ou 9:112-6111
E-mail: bia.·s@terra.com.br
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ACQUA CENTER
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'.i1 História de nossa gente não pode ficar só
na saudade". O passado só é importante se

Barão do Itapocu seu tempo foi bem empregado.

CONFIRA A HISTÓRIA

A foto mostra a antiga rodoviáriaChoje,
terminal rodoviário urbano), a atual Praça
do Expedicionário e alguns ônibus estacio

nados. No primeiro, na lateral se vê escrito

\�araguá, -romerode, Indaial". No segun

do, se lê "Transportadora Andorinha". Na

época, as empresas que atuvam na região
eram, justamente, a Andorinha e a

Catarienense. Um outro detalhe, os ônibus

tinham o bagageiro em cima. Motorista e

cobrador tinham um trabalho medonho

para embarcar e ti rar as bagagens. A foto

da semana passada e desta semana são

uma doação ao Arquivo H istórico Munici

pal de Guido Fischer e é do final da déca

da de 1940, visto que a esquina onde hoje
se localiza o correio ainda estar baldio.

Há 15 anos
POR EUGÊNIO VICTOR SCHMOCKEL

Em 1988, o presidente João Batista Prim, do Clube Atlético

Baependi, anunciava para este ano, a realização da 1" Copa
Baependi de Judô para a qual o clube planejava convidar

agremiações de Santa Catarina e de outros Estados com as

quais o Baependi mantinha relacionamento. Pretendia o

clube, igualmente, sediar a etapa do Campeonato Estadual

de Judô. Prim informava que estava autorizado a construir a

cobertura da área existente entre arquibancada e o muro que
circunda o estádio Max Wilhelm, para servir as atividades

judoísticas haja vista que o espaço ocupado sob a

arquibancada, é exíguo ante o crescimento da modalidade.

Outra novidade do azurra dizia respeito a contratação da

professora Lígia Braun Joaquim, ex-campeã estadual por
Jaraguá do Sul, para ministrar cursos de natação e treinar

equipes que iriam defender a cidade nos diversos

campeonatos e competições oficiais e, até mesmo nos Jogos
Abertos. No departamento de tênis de campo, as inscrições
continuavam abertas na Secretaria. O Baependi acabava de
contratar o professor Kiko - então convalescendo-de

intervenção cirúrgica - teriam condições de melhor atender
o grande fluxo de tenistas.

Há 3 anos

Em 2000, o Delegado titular da Delegacia de Polícia Civil de

Jaraguá do Sul, Vanderlei José Alves da Silva era transferido

para a 3" DP deJoinville, no Bairro Costa e Silva, Zona Norte.
A decisão era anunciada pelo Delegado Regional Manoel
Ramos, A Dele acia Geral de PolÍcia Civil de Santa Catarina

abria 32 vagas para as cidades com Comarcas de 4" Entrância,
a exemplo de Florianópolis, Criciúma, Chapecó, Blumenau e

Joinville. O delegado Ilson José da Silva, que também

trabalhava emJaraguá do Sul rejeitava a promoção. "Os critérios
para se obter uma vaga à entrância superior relacionava-se ao

. merecimento e ao tempo da polícia", explicava Adalberto
Ramos. O fato de não aceitar o cargo em outra cidade, poderia
ser considerada uma medida estratégica por Silva.

Automaticamente, ele ocuparia' a função de titular deixada

pelo colega.
Para a vaga deixada por Silva, dois nomes foram confirmados,
os Delegados Regionais Roberto Schulz de Rio do Sul, e

Osmar Simplício do Amorim, de Canoinhas. Ambos

garantiram a vaga na Delegacia de Jaraguá do Sul, entretanto,
por serem cargos comissionados, continuam exercendo nas

respectivas cidades. "Vamos ter o lugar do Vanderlei e mais
um no Município". Em Guaramirim também era confirmada

a abertura de uma vaga para Delegado substituto. jõsé
Henrique da Costa, de Joaçaba, era o nome mais cotado para
ficar com a vaga.
O instituto Históricoe Geográfico de Santa Catarina, aprovada
em uma última reunião, em 10/11/1999 o calendário de

eventos a serem comemorados no ano 2000. Dentre as datas

jubilares destava-se Emílio_Carlos Jourdan, realizando sessões

especiais nos respectivos municípios de origem, razão porque
a municipalidade de Jaraguá do Sul, através das secretarias e

diretorias, reservava a data de 8/8/2000, para abrigar tão
ilus tres personalidades em visita em nossa cidade

homenageando em sessão solene, o nosso fundador, Emílio
CarlosJourdan. Nossomunicípio era representado no IHGSC
pelos sócios Dr. José Alberto Barbosa (1973), Eugênio Victor
Schmôckel (1980) e Aléssio Berri (1995).

horário de atendimento das
8:30 ao 12:00 e das
14:00 às 18:30, o público
pode conferir o que há
de mais fino em bijuterias e

acessQrios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_CONQUISTA: O ATIRADOR TERMINOU A PROVA DE CARABINA DEITADO EM TERCEIRO LUGAR

Samuel Lopes lidera ranking
na categoria carabina deitado

}ARAGuA DO SUL - o

atleta Samuel Lopes/FME
Jaraguá do Sul superou-se
na última etapa do

Campeonato Brasileiro de

2003. O atirador terminou
a prova de Carabina

Deitado em terceiro lugar
e com a soma dos dois
melhores resultados para o

ranking nacional terminou
o ano no topo.. com

diferença ainda maior do

segundo colocado. (o
jaraguaense está liderando

esta categoria desde

março). Lopes estabeleceu

a maior vantagem de

pontos, somando 3.518

pontos, deixando. Luis

Bork, de Brusque, na

segunda colocação, com
3.510 pontos, e Mauro

Salles, de Minas Gerais,
com o terceiro lugar, 3.502
pontos. Na carabina Ar

Comprimido, Samuel fez
577 pontos e garantiu a

vice-liderança da 6° Copa
Eugênio Caetano do
Amaral.

Este ano, Lopes foi

campeão catarinense, dos
Jogos Abertos de Santa

Catarina, liderou o ranking

Lopes diz que dia 13 será o encontro de confraternização e premiação

nacional praticamente o ano
inteiro. Com estes resultados,
o atleta foi convocado pela
Confederação Brásileira de
Tir6 Esportivo para três

eventos internacionais

durante o ano. Na Copa do
Mundo da Alemanha,
melhorou o índice olímpico,
marcando 589 pontos,
sendo esta performance a

mais alta pontuação obtida

por um atleta brasileiro na

modalidade carabina

deitado, em eventos inter-

nacionais, nos últimos três

anos. O atirador terminou a

seletiva para os Jogos
Desportivos Pan-Ame

ricanos em: primeiro lugar e
foi para Santo Domingo na

condição de primeiro
jaraguaense na história a

participar 'deste gênero de
evento. Ficou em 15° lugar,
entre 36 participantes.

Lopes também inte

grou a delegação bras:
ileira no Campeonato
Sul-Americano em Porto

�

KentuckygarantiuO título de campeão catarinense
}ARAGuA DO SUL - O

Clube de Canoagem
Kentucky garantiu este fi

nal de semana o título
de campeão catarinense

da modalidade, sendo
este o sétimo titulo esta

dual seguido que o clube

jaraguaense conquistado\

em sete edições. O título

já estava assegurado, mas
ainda colocaram 17 atle

tas para competir na últi
ma etapa de velocidade,
que aconteceu no domin

go pela manhã, nos fun

dos da sede do clube

Canoken. A briga mais

acirrada aconteceu na ca

tegoria Cadete, onde
Ricardo Staats venceu

com apenas 1s21 milésimo

de diferença para o

Diogenes Roas, também
do Kentucly. Um dos in

tegrantes do Kentucky,
Adilson Pommerening, diz
que as outras provas foram
menos acirradas e que os

favoritos confirmaram a

boa face neste ano.

Os outros resultados
foram: na categoria
Infantil, o vencedor da

prova foi Paulo Cristiano
da Costa; na Menor, lide
rança de Leandro

Moreira; na cadete,
Ricardo Staats venceu e

também registrou o me

nor tempo em todas as

provas disputadas. Na

Júnior, o campeão da

prova foi Pedro Paulo

Barzenski; na Sênior,
Maicon Pereira ficou em

primeiro lugar, e na cate

goriaMáster, liderança de

Adilson Pommerening.
Na última prova do dia,
categoria Feminina, pri
meiro lugar para Mayra
dos Santos. Todos os ven
cedores .são atletas do

Kentucky.
- Este ano foi um

ano muito difícil para to

dos nós, mas graças aos

patrocinadores e F�nda
ções de Esportes de vá

rias cidades e àqueles que
de qualquer forma apoi
aram, incentivaram e prin
cipalmente acreditaram

.

no sucesso do Kentucky
na edição 2003 consegui
mos mostrar a força de

nossa canoagem -, des
taca Pommerening. (FR)

Alegre, onde conquistou
a vice-liderança por

equipes, nas modalidades
de carabina deitado e

carabina 3x40. (FABIANE

RIBAS)

XAoREzOE se É CAMPEÃ I\OSJOGOS ESCOLARES BRASILEIROS

No início desta semana a delegação de SantaCatarina voltou
de Brasília dosJogos Escolares Brasileiros com o título de cam

peãdexadrez feminino, conquistadopelas atletasVanessaFeliciano,
13 anos, do Colégio Evangélico Rui Barbosa, de Rio do Sul e

AnaPaulaSchatz, 14, daEscolaBásicaCelsoRamos, deJoaçaba.
O titulo confirmou a expectativa do técnico da dupla Arlan
Guliani, de Concórdia, que antes de viajar, afirmara que eragran
de a possibilidade das duas atletas conseguirem o título geral.

No xadrez masculino, Santa Catarina foi terceiro lugar com
Eduardo Akio Yamamoto, e Cássio José Balbinot, ambos com
13 anos e estudantes da Cooperativa Educacional Magna, de
Concórdia. Nas modalidades coletivas amelhor participação foi
ado vôleimasculino que conseguiu chegaraté as oitavasde finais,
sendo derrotado nesta fase por São Paulo pelo placar de 2 x O.

A delegação de Santa Catarina participou dosJEB's - rea

lizados no período de 29 de novembro a 7 de dezembro -

com 108atletas (de 12 a 14 anos), provenientes de municípios
campeões de cadamodalidade da última Olimpíada Escolar de
Santa Catarina. Participaram também da delegação 12 técnicos,
sete dirigentes esportivos, um coordenador e um médico. Esti

veram em disputamodalidades como futsal, basquete, atletismo,
handebol, vôlei, xadrez e competições para-olímpicas.

LOTE:RIAS
Megasena Quina
concurso: 520 concurso: 1234

09 - 12 - 1 7 - 32 - 34 - 35 05 - 33 - 39 - 44 - 52

Lotomania Loteria Federal
concurso: 374 concurso 03791
04 - 08 - 1 6 - 1 9 - 1 ° - Prêmio: 05.424
27 - 30 - 35 - 42 - 2° - Prêmio: 02.407
43 - 46 - 51 - 54 -

. 3° - Prêmio: 35.704
56 - 57 - 58 - 59 - 4° - Prêmio: 40.574 g
74-78-79-83 5° - Prêmio: 57.741

Reformas em escola beneficiam 1600 alunos.
Com recursos da Secretaria da Educação e com. () apoio da Secretaria

Regional de Xanxerê. o Governo do Estado reformou e ampliou a Escola
._

PresidenteArthur da Costa e Silva. Cerca de 1600 alunosforam beneficiados
com a obra, na qual foram investidos mais de R$ /,7 milhão. Além de

modernizaçãa das salas de aula, a biblioteca, o ginásio de esportes e os

laboratórios de ciências e fisica.foram. ampliados e reequipados.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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scrições encerram amanhã I CRAQUE: o JARAGUAENSE JAIRO WIEST MEDEIROS, 13 ANOS, FEZ A DIFERENÇA NOS JOGOS DE VÔLEI

]ARAGuA DO SUL - As

scrições para o primeiro
jab Oldball podem ser

fetuadas até quinta-feira,
elo endereço eletrônico

.basquetejaragua.combr.

competição de basquete
doar para trios é destina

a a antigos atletas, pais de

tletas e demais praticantes
a modalidade. Os jogos
erão realizados no dia 13 de

ezembro, sábado, a partir
(Ias 13h30, no Ginásio

�urMuller, e será dividi
Ba em três categorias: Fral
dinha, para atletas entre 21 e

@O anos, Balzaquianos, para
atletas entre 31 e 40 anos e

Bengalinha, para atletas a

partir de 40 anos.

A taxa de inscrição é de

].$15,00 por trio, sendo que
cada trio poderá contar com
um atleta federado em ati

vidade, caso tenha interesse.
Trios de outras cidades tam
bém poderão participar da
competição, que premiará
5 três primeiros colocados

de cada categoria. O regu
lamento geral e a ficha de

inscrição podem ser retira
dos no site da Ajab (Associ
açãoJaraguaense de Basque
te). Mais informações po
dem ser obtidas pelos tele
fones (47) 9991-0818, com
Henrique e (47) 9107-1747,
com Christiano.

PENElRÃO O
Períeirão Ajab 2003 aconte
cerá amanhã, a partir das 16
horas no Colégio Divina
Providência. A atividade é

destinada a atletas de outras
cidades ou que recentemen
te se mudaram para Jaraguá
do Sul, que desejem fazer

parte das equipes de rendi
mento da entidade esporti
va.

Meninos e meninas a

partir de 14 anos poderão
participar da peneira, sendo
que não. há limite máximo
de idade.A peneira também
está aberta para atletas da

categoria adulto, mas so

mente no masculino.

'pica de]ataguá contabiliza
bons resultados em 2003

]ARAGuA DO SUL - A
Sociedade HípicaJaraguá es

teve no final de semana parti
çipando da última etapa do
Circuito Estadual deHipismo
org�zado pela Federação
Catarinense na cidade de

Florianópolis, nas dependên
cias da Sociedade Hípica de
Santa Catarina. O Circuito
Catarinense de 2003 foi reali
zado em cinco etapas - nas

cidades de Blumenau
oinville

, Camburiu ;Brusqu�
eFlorianópolis. Os cavaleiros
eamazonasPaulineMenegotti
Horn, Paula Monteiro,
Roberto Girão e Leandro
Anjo defendendo as cores da
Sociedade Hípica Jaraguá.

O destaque foi o bom

desempenho de Leandro

�jo, concluindo a sua parti
CIpação na categoria Extra

s�m nenhuma falta, e a vitó
na do cavaleiro Roberto
Girão na mesma série com a

cavalo Quiran, de propriedade do Fábio Monteiro. Nas
provas finais realizadas no do
tningo, a amazona Pauline
enegotti Hom, montando

o puro sangue árabeDervich

Farmen, e o Cavaleiro
Roberto Girão, com Quitam,
sagraram-se vencedores de

suas categorias. .

Durante o concurso, com
o patrocínio da Revenda Tbp
Car - BMw, foi realizada a

competição "Carro-Cavalo",
com o objetivo de divulgar o
hipismo. Equipes formadas

por urn piloto e urn cavaleiro
fizeram uma corrida de

revezamento, em que a soma

dos tempos do circuito de

saltos à cavalo foi somada ao

tempo do circuito com o car

ro, realizado com urna cami

oneta BMW dentro da pista
de Hipismo. A dupla Eduar
do Horn e Roberto Girão fi-

Equipe
.gar-ante

]ARAGuA DO SUL
- A equipe Pré-mirim
masculina da ADV /
FME/Marisol con

quistou o titulo de

campeã estadual da

categoria, depois de

disputar contra o time

do Barão/Blumenau,
no domingo, quando
venceu duas das três

partidas do play-oH
final. N a primeira de
las realizada pela ma

nhã, na casa dos ad

versários, os jaragua
enses perderam por
dois sets a zero. A re

cuperação começou à

tarde, quando os atle

tas de J araguá do Sul
venceram o segundo
confron to do dia pelo
placar de 2 xl, trans
ferindo a decisão para
o terceiro jogo, em que
também superaram os

blumenauenses, dessa
vez por 2 x O.

O destaque da equi
pe foi o jogador Jairo
Wiest Medeiros, 13

anos, que num dia eri-

de vôleiPré-mirim
título deo

Vicky Bartel

Sperotto destaca o bom rendimento dos atletas dos pólos

trou em quadra quatro
vezes, três pelo Pré

mirim e uma pelo Mi

rim. "Ele fez a diferen

ça. O Jairo é um cra

que, o melhor atleta

dessa categoria em

todo o Estado de San-··
ta Catarina", enfatiza o

coordenador de vôlei,
Benhur Sperotto. Ele
atribui o titulo ao tra-

,...,

campea
balho realizado nos 18

pólos de vôlei, através
do projeto de desen

volvimento desta mo

dalidade esportiva no

município, viabilizado
por uma parcena en

volvendo a Fundação
Municipal de Esportes,
Associação Desportiva
de Voleibol e a Marisol

Indústria do Vestuário.
- Com exceção de

Jairo, que é do Janga
da, todos os outros

atletas são revelações
dos pólos esportivos,
que abrem espaço para
os estudantes treina

rem e mostrarem que
têm talento -, menci

ona o coordenador.

° treinador Luiz

Rodrigues da Silva

também contou com

os jogadores Itanis,
Douglas, Maicon,
Rodrigo, Eder, Car
los, Anderson, Ever
ton, Rodrigo Telles,
J é f e r s o n, M a i c o e

Éderson. (FABIANE
RIBAS)

Nadadores da Impulso trazem medalhas de travessia

}ARAGuA DO SUL -

A Academia Impulso foi
representada por oito na

dadores, sendo seis mas

culino e dois feminino, na
categoria Participação, na
21 aTravessia Internacional

Lagoa da Conceição, rea
lizada no sábado, na capi
tal do Estado. Esta edição
contou com aproximada

cou em sexto lugar.
mente 400 nadadores de

A próxima atividade que
'

de Ita, neste final de sema
na, dia 14. Trata-se da ter
ceira etapa do Circuito
Mercosul de Travessias e

consiste num percurso de

2,1 mil metros. (FR)

os jaraguaenses vão atuar será
o seu jantar de' encerramento
de temporada, que acontece

no dia 16 de dezembro, no
Hotel Vale das Pedras, com a

participação do Grupo
"Sucumbência Zero". Neste

jantar serão premiados os des
taques equestres da tempora
da de 2003 e haverá sorteio de
brindes aos convidados. (FR)

várias regiões do País. En
tre os destaques do gru
po jaraguaense, no femi

nino, Marlise Klemann
trouxe para o Município.
a medalha de terceiro lu-

*"
Vicky Bartel

Alunos da Academia Impulso que representaram o Município na Travessia Internacional

tendo o sexto lugar na ca
gar na categoria 35+. 0_ tegoria 17 a 19 anos.

nadador José Carlos
....

'

·Participaram ainda os

Fagundes, 17 anos, foi. nadadores Gilson Luis
outro do Grupo Impul-·

_.

Eggert (15), Pyter Luiz
so que se sobressaiu, ob- Spézia (15), Adolar Spézia

(37), Gerson Luiz Soares

(38), Laércio Muller (50)
e Denise Dalleri (39).

O próximo evento que
a Academia Impulso vai

participar será a Travessia
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I VITÓRIA: COM ESTE RESULTADO, A MAlWEE EQUIPARA-SE À EXTINTA TUPER, EM NÚMERO DE TíTULOS

Malwee assegura
tetracampeã do

]ARAGUÁ DO SUL -

Após quase onze meses de

disputa e de muitas viagens
pelo Estado, a equipe
Malwee sagrou-se
tetracampeã catarinense de
fustal na noite de sábado ao

�golear a Anjo Química, de
Criciúma, por 6 a 2, no gi
násio Wolfgang Weege.
Após a partida, muito dis

putada, os torcedores saí
ram pelas ruas da cidade

para comemorar o

tetracampeonato que equi
para a Malwee à extinta

Tuper, de São Bento do Sul,
na mesma quantidade de tí

tulos. Logo após o apito fi
nal do árbitro, a torcida ga
nhou as ruas da cidade para
fazer a festa. Ainda em qua
dra, os jogadores foram

aclamados e requisitados

título deo

catarinense

Fotos: Alexandre Boqc

Marcação não impediu que a Malwee goleasse o Criciúma

para muitas fotos de lem

branças.
Após a partida o técnico

Fernando Ferreti atribuiu as

conquistas da Malwee deste
ano ao trabalho de toda a

equipe. Para ele, o projeto
de transformar a cidade

num centro do futsal cami
nha a passos concretos atra
vés do planejamento coleti
vo e o apoio do iiidustrial
Wandér Weege. "Estamos
indo para um quarto ano de
trabalho consecutivo e acre

ditamos que poderemos tra-

zer mais títulos para a cida
de. Tudo é fruto de um tra

balho onde todos sabem as

suas responsabilidades. Te
nho certeza de que somente
assim qualquer idéia se tor

na vencedora", diz.
O ala Falcão afirmou

que seus planos profissio
nais para 2004 incluem a

conquista da Liga Nacio
nal e do Sul-americano.
"Esta cidade valoriza o tra

balho feito corretamente e

não tenho nenhum plano
de trocar de time, pois aqui
encontro tudo o que pre
ciso para mostrar meu po
tencial. Se o esp()tte tives
se mais homens como o

industrial Wandér Weege
certamente os louros da vi
tória seriam bem maio

res", opina.

Jaraguaenses golearam a Anjo Química por 6 a 2
]ARAGUÁ DO SUL -- A

Malwee queria fechar o

campeonato com chave de

'ouro e procurou o gol logo
nos primeiros movimentos.
Marcando o adversário em

sua quadra defensiva, a

Malwee chegou por diver

sas vezes ao gol de Ninho,
mas encontrou no goleiro da

Anjo Química um atleta em

boa forma. O placar foi
aberto aos 7'30" com Fal

cão chutando forte da en

trada da área no ângulo es

querdo. A desvantagem fez

o time do Sul do Estado sair

em busca do empate e, num

contra-ataque rápido,Ninho
cometeu pênalti em Xoxo,
aos 11'45", que Falcão co

brou com perfeição ampli
ando a vantagem para 2 a O.

AAnjoQuúnicadiminuiu aos
15'22" através de Tigrinho,

Xande buscou contra-ataque para garantir agilidade ao jogo

completando uma jogada
trabalhada pelo meio.

O segundo tempomos
trou que a Malwee queria

abrir a vantagem e aos 5'15"

James fez 3 a 1, aproveitan
do um rebote de Ninho,
num chute de Xande. A tor-

cida sentia que o título esta

va a caminho e passou a gri
tar "é campeão". Em segui
da, aos 9'13", Chapolim fez
o segundo gol dos cri

ciumenses e o nervosismo

passou a fazer parte das di
vididas em quadra. Tigrinho
e Leandro, da Anjo Quími
ca, eJames, daMalwee, aca
baram expulsos por agres
sões.

Aos 11 '19" Falcão co

brou uma falta pelaala di

reita nos pés de Xoxo que

empurrou a bola para o gol
de Ninho, fazendo 4 a 2.

O quinto gol da Malwee

surgiu aos 13'05" numa jo
gada ensaiada por todo o

time e concluída porJames:
Aos 14'49" Falcão aprovei
tou um lançamento de
Franklin para, de cabeça,
fechar o marcador.

C', J
TER A-FEIRA 'de dezembro de 2

Classifiéação Brasileiro

CoI. Time PG J V E

1° Cruzeiro 97 45 30 7 8 48

2° Santos 86 - 45 25 11 9 33

3° São Paulo 78 45 22 12 11

4° Inter-RS 72 45 20 10 15 7

5° São Caetano 71 45 18 14 13

6° Coritiba 70 45 20 10 15 7

7° Atlético-MG 69 45 18 15 12

8° Goiás 65 45 18 11 16 16

9° Flamen o 63 45 17 12 16

10° Paraná Clube 62 45 17 11 17

11° Fi eirense 62 45 16 14 15

12° Guarani 61 45 17 10 18 6

13° Atlético-PR 60 45 17 9 19

14° Criciúma60 45 17 9 19 10

15° Corinthians 59 45 15 12 18

16° Vitória 56 45 15 11 19 12

17° Vasco 53 45 13 14 18 12

18° Juventude 53 45 12 14 19

Jogos da Próxima Rodada

Sábado, 13/12
18hOO Figueirense x Guarani
18hOO São Caetano x Inter-RS
18hOO Atlético-MG x Goiás
,18hOO Coritiba x Criciúma
18hOO Paraná x Vitória

Domingo, 14/12
16hOO Fluminense x Juventude
16hOO Grêmio x Corinthians
16hOO Ponte Preta x Fortaleza
16hOO Bahia x Cruzeiro
16hOO Paysandu x Atlético-PR
18hOO São Paulo xFlamengo
18hOO Vasco x Santos

114. filA ,,/IIIII1StrJ� IJ/;)M fI/JlI.
"'!llA C{JjJJj /1161'14 eIJP11iIJJ fl1JJ/J1.

Matrículas Abertas
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




