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Alunos de- estilismo' do Senai
co-ncorrem a bolsa na Itália

www.duasrodas.com

Cesar Junkes

Cinco alunos do curso de moda do Senai apresentaram projeto final em banca. O melhor
trabalho receberá uma bolsa de estudos no Instituto Europeu de Design, na Itália. Página 8

Especialista sugere atividade

paramanter a forma nas férias

OAB / se 397/99

(47) 371-7511
Direito Trabalhista Empresarial

esar un es

As férias estão próximas e muitas pessoas estão preocupadas em não perder o condicionamento físico neste período
longe das academias. Especialistas sugerem exercícios alternativos como caminhadas e natação. Página 11
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O diretor do Jornal Correio do

Povo, Eugênio Victor Schmõckel
recebe o título de Cidadão
Honorário de Guaramirim, em

solenidade que acontece a partir
das 18 horas de amanhã, no Parque
Municipal de Eventos. Página 7

Equipe Mirim é

campeã estadual

de voleibol
PÁGINA 12

Cerca de 4,2 mil
crianças formaram-se

.

no Proerd em 2003

PÁGINA 10
\

Paulo Bauer faz mais

críticas ao trabalho

do governo Lula

PÁGINA 3

Dionei promove
mais uma palestra
em Jaraguá do Sul

PÁGINA 3

•

senl Juros
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Tudo que é legal é justo?
,MARIO KARING J�:kIoR - Advogado, Pós-graduando
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Tal a fi r m aç ão 'é"por muitas vezes discutível

na sociedade em que vivemos, pois ao analisar

a: oração p r e d i s p o s t'a, teremos de empregar

aspectós subj e tivo s , em conformidade com os

anseios de cada indivíduo, separadamente, pois
cada indivíduo possui um ponto de vista

diferente diante de cada situação.
No entanto, as normas que disciplinam a

sociedade são dispostas de acordo com os

interesses da coletividade, ou seja, de acordo

com o ii in tere s s es da maioria do s indivíduo s

que a compõem. Portanto, não há como

b en e fi ci ar io s interesses de todos os indivíduos

s e p a r a d am e n te, p OIS h a v e r-i a i n úm e r o s

conflitos de interesses, o que i�possibilitaria
o ordenamento da sociedade.

POl; legalidade podemos subentender tudo

aquilo que está em conformidade com as

normas que regem a v i d ã

em sociedade, ou

seja, ninguém estará obrigado a fazer alguma
coisa senão em virtude da lei, garantindo aos

indivíduos vinculados a essa legalidade,
diversas liberdades e direitos i n d iv i d u a i s e

coletivos, predispostos normativamente.

Justiça supõe-se existir i n t r í
n s c i c am e n t e

aspectos moralízadores, onde cada indivíduo

pra tica a jus tiça de acordo com a valoração
que atribui a determinada situação, no entanto,

a justiça deve estar ao alcance de todos;

portanto deve ater-se aos aspectos morais d a

c o I e t i v i d a d e em de t r im e n t o dos, as p e c tos

morais individuais, perfazendo uma' justiça
comum a todos os indivíduos.

Neste sentido, as normas iegais devem

disciplinar a vida mútua de toda a c o le t iv i dad e

atribuindo uma justiça comum a todos que a

integram. No tocante, a justiça está

diretamente vinculada a legalidade" pois será

em virtude das normas impostas à coletividade

que será feita a justiça em prol dos mesmos.

Portanto tudo que é legal será justo
dependendo do ponto de vista de quem está

valorando a situação, devendo ater-se aos

a n s e i o s da coletividade dispostos na

I egi sla çã o.

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

o esporte praticando em

]araguá do Sul-está em uma óti-·

ma fase. A conquista do

tetracampenato pela equipe de
futsal da Malwee é a prova
irrefutável da competência da

equipe, que tem trazido rríuitas

alegrias ao torcedor jaraguaense.
O esporte, como todos sabem, é
considerado um grande aliado da
sociedade e do poder público na
luta pela preservação da saúde
física e mental dos adolescentes

e jovens, que ao praticarem qual
quer modalidade esportiva, têm
mais chances de alcançarem uma

idade adulta saudável e coerente
,

com a realidade.

Em]araguá do Sul, a admi
nistração municipal não tem

. poupado esforços para propor
cionar ao estudante do ensino

médio as chances de práticas
esportivas. São, ao todo, 12

modalidades oferecidas através

da Fundação Municipal de Es
portes, coordenadas por nada
menos que 40 profissionais da

área de Educação Física, que
�

se esmeram na formação e de-
,

senvolvimento de 5.200 alu-

nos.

Paralelamente, a adminis-

r De um modo

geral, todos os
municípios da

microrregião estão
percebendo a
necessidade de
investir na

implementação de
esco/inhas

esportivas

tração municipal mantém de

zenas de áreas de lazer, distri
buídas nos mais diversos bair

ros de ]araguá do Sul. Somen

te nos últimos dois anos, fo

ram construídas 15 novas áre

as de lazer, que são usadas

pela comunidade para a práti
ca de esportes e lazer de crian

ças, jovens e adolescentes e

também por seus familiares.

Todo esse aparato já
garantiu ao município e a seus

atletas boas classificações em

competições e campeonatos
regionais e estaduais, como
Olesc, ]oguinhos Abertos e

]ogos Abertos de Santa

...J

Catarina.A performance só nã

é maior porque a administra'

municipal. de ]araguá do Sulnã

tem por hábito contratar atle

de outras cidades, porque insi.

te em trabalhar apenas com'

categorias de base.

De ummodo geral, todos
municípios da microrregião el

tão percebendo a necessidaded
investir na implementação a

escolinhas esportivas, que ofe

reçam aos estudantes do ensin
médio a chance de praticare
esportes saudáveis e de dese

volverem suas habilidades co

acompanhamento técnico e pr
fissional.

Infelizmente, ainda existe
bom número de jovens e ad
lescentes que não têm condi

ções de praticarem esportes c

letivos ou individuais devido
inexistência de 'projetos esped
ficos para esse fim. Está na hon

de toda a sociedade passa��)cobrar mais ações voltadas P:lo desenvolvimento dos [oven
e adolescentes e, nesse sentid
o esporte sempre será um dOI

grandes aliados na luta em prd
do crescimento saudável de nos'

sas cnanças.
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I DESEMPENHO: DEPUTADO FEDERAL DO PFL APROVA AS REGRAS DA REFORMA TRIBUTÁRIA

O vereador Marcos Scarpato (PT) denunciou mais

uma ilegalidade praticada pelo secretário municipal
de Gestão, Solon Schrauth, sócio da empresa de

contabilidade' A.Comercial Organização Contábil,

que continua exercendo a função do contador,
assinando documentos das empresas que presta

serviços e, ao mesmo tempo,. exerce cargo de

secretário na administração municipal.Munido de

documentos com indícios de concessão de

parcelamento de dívidas públicas a empresas que

Sólon Schrauth presta assessoria contábil e,

fundamentado na Constituição Federal e na Lei

� Orgânica, o vereador quer explicações do

secretário, que há três anos acumula funções na

iniciativa pública e privada. De acordo como

Scarpato, a Lei Orgânica prevê que é vedado ao

prefeito, vice-prefeito, secretários municiais e

vereadores desempenhar função na iniciativa

privada, implicando em perda de mandato. Os

vereadores Paulo Floriani (PP), Pedro Garcia

(PMDB), Carioni Pavanello (PFL), Lia Tironi

(PSDB), Ivo dos Anjos (PFL) e José Osório de

Ávila (PFL) declararam apoio ao vereador. O

secretário Sólon Schrauth será convocado a prestar
esclarecimentos na Câmara Municipal. Os

documentos que denunciam a prática ilegal foram
protocolados em agosto deste ano.

ApOIO
O vereador Orlando Gilberto Gonçalves (PP)
esteve semana passada na Assembléia Legislativa
e manteve audiência com o deputado estadual

Nilson Gonçalves (PSDB), para solicitar apoio a

projetos que beneficiarão' Jaraguá do Sul e

microrregião. O vereador entregou pessoalmente
ao deputado quatro requerimentos para que ele

interfira junto ao Governo do Estado e órgãos
competentes solicitando a instalação de mais um

cartório em Jaraguá do Sul; aumento do efetivo

durante a temporada em Barra Velha para oferecer
mais segurança; verbas de subvenção para

Associação dos Amigos Logos Guarás; e a inclusão

do nome do ex-vereador e presidente da Câmara

de Vereadores, Mário Krutzsch, no Ceja - Centro

de Educação de Jovens e Adultos.

Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Ensino Particular e Fundações
Educacionais do Norte do Estado de Santa Catarina - SIN PRO NORTE

Sede: Rua Itaópolis, 467 - América -Joinville - SC

Sub-sede: Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 244 - Sala 01, - Centro

Jaraguá do Sul- SC

Edital de Convocação

Pelo presente edital ficam convocados todos os' Professores, Instr�tores,
Auxiliares de Classe e Auxiliares da Administração Escolar que prestam

serviços em escolas, colégios, mantenedoras, instituições de ensino superior,
cursos livres e demais estabelecimentos de ensino sediados na área de

abrangência do Sinpronorte que corresponde aos municípios de: Barra

Velha, Corupá, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Massaranduba, São João do

Itaperiú e Schroeder, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária

tendo como local a Fundação Educacional Regional Jaraguaense - UNE RJ
sito à Av. dos Imigrantes, 500 - Jaraguá do S'ul/SC, no dia 17 de

dezembro às18h e 30min (dezoito horas e trinta minutos) em primeira

convocação com qualquer número de presentes a fim de deliberam sobre a

seg_uinte ordem do dia: 1°) - Discussão e votação das reivindicações que
serao apresentadas sobre a implantação da Convenção Coletiva de Trabalho,
acordos ou instaurações de Dissídio com os empregados ou suas entidades

de classe; 2°) - Fixação do valor da Contribuição Assistencial/Custeio e

datas para seu desconto; 3°) - Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato
Para o encaminhamento das reivindicações, bem como para formalização e

celebração de Convenção Coletiva, acordos ou, se necessário, a instauração
d: Dissídio Coletivo, tudo referente aos Trabalhadores representados pelo
Sindicato. Jaraguá do Sul, 11 de dezembro de 2003. José Luiz Soares/
Diretor Presidente

'

Paulo Bauer afirma que a

Reforma Trihutáriaé enganosa
]ARAGuA DO SUL - "A

Reforma Tributária do

governo Lula é uma men

tira". A afirmação é do

deputado federal Paulo

Bauer (PFL) eleito recen

temente presidente do par
tido em Joinville. Esta se

mana, o deputado reuniu

a imprensa na sede dos

Canaricultores de Jaraguá
do Sul para um encontro

de confraternização, mas

não perdeu a chance criti

car o atual governo, práti
ca adotada nacionalmente

por todos os integrantes
do PFL, que, finalmente,
estão sendo oposição.
"Sou oposição e minha crí

tica é construtiva", avalia

Bauer, que classificou a re

forma tributária como um

ato enganoso, mas ressal

tou que espera com ansie

dade a aprovação da Re

forma Política, que, segun
do ele, somente deverá ser

votada em 2005.

A permanência do

CPMF é apontada pelo
deputado como uma pro
va da mentira do governo
em relação a Reforma Tri

butária. De acordo com

Bauer, oPT e seus integran-

]ARAGUA DO SUL - O

deputado estadual Dionei

Walter da Silva, em parce
ria com a Famvi (Federa
ção das Associações de

Moradores do Vale do

Itapocu) e Famesc ( Fede
ração das Associações de

Moradores do Estado de

Santa Catarina), promove
mais uma rodada- de dis

cussão de uma proposta de

desenvolvimento sustentá

vel e solidário para o Vale

do Itapocu. O evento acon

tece amanhã, às 19 horas,
na Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul.

Desta vez o Ciclo de

Debates terá como tema

central ''A Sociedade repen
sando as Cidades". A idéia

é disponibilizar as informa-

Vicky Bartel

Paulo Bauer diz que pretende permanecer no cargo até o final

tes sempre se posicio
naram contrários ao im

posto e agora "fizeram de

tudo para que o mesmo

permanecesse, contrarian

do os interesses da popu

lação". Bauer fez questão
de lembrar que não votou

favorável a Reforma Tri

butária. "Votei contra e no

Senado o governo acabou

por fazer um fatiamento

da Reforma e somente
assim conseguiu passar,
com o único objetivo de

ções sobre o Estàtuto das

Cidades e os encaminha

mentos da conferência das

Cidades; identificar as estra

tégias para a elaboração de

um Plano Diretor

participativo e sustentável e

as estratégias de organiza
ção popular, visando a

construção de uma politi
ca democrática e integrada
para as cidades.

.

. O evento contará com

a palestra do assessor do

Fórum Nacional da Refor

ma Urbana e observador

do governo de Santa

Catarina no Conselho Na

cional das Cidades, Leo
nardo Pessina Bernini, que
abordará '.

''A atualidade e

perspectivas relacionadas

ao Estatuto das Cidades e

manter os impostos antes

indesejados", critica o de

putado.
No que se refere a Re

forma Politica, Bauer sali
enta que a mesma é neces-

. sária, porque, na sua avili

ação, fortalece os partidos,
democratiza o processo
eleitoral e iguala as possi
bilidades, além de tornar o

político mais fortalecido.

Sobre a possibilidade do

financiamento da campa
nha ser feito pelos cofres

a Conferência das Cidades".

Em seguida, o presidente
da União Florianopolitana
das Entidades Comunitári

as e suplente do Conselho

Nacional das Cidades, Mo
desto Azevedo, faz a pales
tra "Construindo tiro Plá

no Diretor Participativo e

Solidário" .

''A participação popular
na construção de uma polí
tica democrática e integra
dá para as cidades" é tema

da palestra da professora
Tereza Barbosa, do Depar
tamento de Arquitetura da

Universidade Federal de

Santa Catarina. Logo após,
o vereador Marcos

Scarpati, também coorde

nador de Frente Parlamen

tar Catarinense da Reforma

Deputado promove mais um debate emJaraguá do Sul

públicos, Bauer ironiza afir
mando que assim, os em

presários não terão neces

sidade de viajar durante a

campanha para fugir dos
pedidos dos candidatos.

O deputado negou que
tenha interesse em dispu
tar a Prefeitura, nem em

Jaraguá do Sul nem em

Joinville, deixando claro

que pretende permanecer
n o cargo ao qual foi elei
to, até o final do mandato.

"Sou eleitor de Joinville
desde 1997", esclarece

Bauer, que afirma ter

aceitado o cargo de presi
dente do PEL de Joinville
porque, nesta cidade, a si

gla estava carecendo de

identidade.

Em relação a obras

para Jaraguá do Sul e Re

gião, Bauer reforçou sua

avaliação em relação ao

governo federal. ''A muito

custo o governo licitou a

obra da BR-280, mas até

agora muito pouco foi fei

to. O governo federal não

tem dado nada para nin

guém. O governo Lula ni

vela por baixo", resume o

,deputado. (MARIA HELENA

DE MORAES)

Urbana, fala sobre "O po
der local no Brasil urbano".

O ciclo de debates, rea
lizado uma vez por mês em

Jaraguá do Sul, é aberto a

toda a comunidade e tem

como objetivo reunir dife

rentes atores econômicos,
culturais, politicas, sociais e

religiosos da região na dis

cussão de uma proposta de

desenvolvimento sustentá

vel e solidário para o Vale

do Itapocu.

.,,,1nUl;" '"UlrlfYri",

f{fomIUlI.tJ.-v/JruM"j", .'iJuuM

370-1414
I mr·lgs@terra.com.br ,
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• FINANÇAS: PROGRAMA É APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES PARA PAGAMENTO DE DíVIDAS

Contribuintes inadimplentes
poderão por suas contas em dia

GUARAMIRIM - Um

projeto proposto pela pre
feitura de Guaramirim be
neficia os contribuintes

inadimplentes do municí

pio, que terão maiores fa
cilidades para colocar suas
contas em dia com o fisco

municipal. Através do Pro

grama de Recuperação Fis
cal (Refis) já aprovado pela
câmara de vereadores e

regulamentado no dia 21
de novembro, possibilita a

recuperação das pessoas
físicas e jurídicas que atu

am no município.
A lei estabelece que to

dos os débitos gerados até
30 de Setembro de 2003

poderão ser renegociados
com anistia de juros de
mora e redução de até

90% da multa, com

parcelamento em até 60

vezes, desde que a presta
ção mensal não seja inferi
or á R$ 72,00. Segundo o

Secretário de Administra

ção e Finanças, Jair
Tomelin, a dívida ativa do

Secretário de Finanças: dívida gira em torno de R$ 3 milhões

município gira em torno

de R$ 3 milhões e os débi
tos vencidos há cinco anos

estão sendo encaminhados

para cobrança judicial. A
maior parte dos débitos
refere-se ao IPTU, ISS e

Contribuição de Melho-

rias. Tomelin explica que
tributos não recolhidos nos
anos de 1996 e 1997 já es

tão sendo executados ju
dicialmente enquanto que .

os referentes ao ano de
1998 estão sendo agora
ajuizados. "Estamos cum-

prindo o que estabelece a

Lei de Responsabilidade
Fiscal", esclarece. O pedi
do de enquadramento po
derá ser formalizado até o

dia 31 de março de 2004

diretamente no setor de

tributação da prefeitura.

Definida Lei Orçamentária para exercício de 2004

]ARAGUA DO SUL -

Foi encaminhado à Câ

mara de Vereadores o

projeto de lei que fixa as

despesas para o exercício

de 2004. O valor conso

lidado é de R$
169.139.273,69,27% a

mais do que no ano pas
sado sendo que destes R$
15 milhões estão pro

jetados pelo BNDES

(Banco Nacional de De

senvolvimento Social).
"Temos alguns projetos
pré-fixados como as

faltamento do acesso a

Garibaldi, dar continui
dade aos programas de

habitação, escolas e assis

tência social e entregar o

CAAD, o Centro Vida, o
Posto de Saúde do bair

ro Estrada Nova e ou

tros projetos tão impor
tantes quantos os cita-

Cesar Junkes

Redução da taxa do ISS para incentivo ao empresariado

dos", destaca o prefeito
Irineu Pasold,

Segundo o prefeito a

nova lei do ISS acrescen

tou outros serviços
tributáveis, por determi
nação de legislação fede
ral. Pasold reconhece que

as empresas e prestadoras
de serviços convivem

com uma sobrecarga tri

butária cada vez maior.

Para tanto Pasold fez

uma proposta substitutiva
das alíquotas maiores de
3% e menores de 5%.

"De três a quatro e meio

por cento a taxa deve fi-

. car em 3%. Esta é uma

tentativa de não onerar

mais ainda o setor pro
dutivo", define Pasold. A

redução deve representar
7% na arrecadação, ou

algo em torno de R$ 600
, mil.

Com relação a admi

nistração deste ano

Pasold define como po
sitiva mesmo havendo'

queda na arrecadação
municipal. "Contraditori
amente aos demais mu

nicípios este ano arreca

damos um valor maior

que o do ano passado. E
a Lei de Responsabilida
de Fiscal nos faz adminis
trar conforme as possi
bilidades, então fechamos

o ano com saldo positi
vo", declara Pasold. (CG)

De fevereiro a novembro deste ano, a carteira di
consignação do Besc cresceu 46,09% em saldo I

39,63% em números de contratos. Entre clientel
importantes, constam várias Prefeituras e ainda o

trabalho desenvolvido com os Clubes da Petrobrál,
no Rio de Janeiro. No que se refere ao crédito pesso
o crescimento foi de 34,74% e 2,23% no número di
contratos. São 15.669 contratos, totalizando RI
23.506.000,00. O presidente do Besc, Euride!
Mescoloto, acredita que é possível ampliar ainda mai!
a área de atuação em consignação, especialmente em

função da Medida Provisória 130, de 19/9;03, qUt
estabelece garantias para os empréstimos com

desconto em folha de pagamento para o setor privado

GUARAMIRIM
Neste sábado acontece sorteio da Raspadinha do
Comércio de Guaramirim. O sorteio está programado
para às 15h30, na loja Maluta Calçados e na Casa 28,
Serão sorteadas três bicicletas 18 marchas. No dia 20,
também ás 15h30, acontece o sorteio de uma TV 14

polegadas, no Supermercado Klein. No dia 23, às 20

horas, está previsto sorteio de uma moto zero km, no

Ginásio de Esportes RodolfoJahn. Já o horário especial
do comércio para, dezembro prossegue nesta semana

até o dia 12, das 8h30 às 12horas e das 13h30 às 19h30.
Dia 13 ( sábado) será das 8h30 às 17horas, sem fechar

para almoço. No período de 15 a 19 de dezembro, o

comércio atenderá das 8h30 às 12 horas e das 13h30 às

20h30.No sábado, dia 20, das 8h30 às 17horas, sem

fechar para o almoço. No domingo, dia 21 de dezembro,
o comércio funcionará das 14 às 19 horas. Nos dias 21

e 22 de dezembro (segunda e terça-feira) as lojas estarão
abertas das 8h30 às 12h30. O comércio fecha as portas
no período no período de 24, após ao meio-dia, a 28

de dezembro e reabre no dia 29,entre 8h30 às 12 horas

e 13h30 e 18h30, o mesmo acontecendo no dia 30. No

dia 31 as lojas atendem das 8h30 às 12h30.

PIONEIRISMO
A agência de microcrédito Acrevi, de Jaraguá do Sul,
recebeu esta semana o certificado ISO 9001. A última
auditoria foi feita esta semana. Inaugurada em agosto
de 2002, a Acrevi é uma das mais jovens organizações
de microcrédito de Santa Catarina e é a primeira a

.

conseguir esse certificado. A agência contou com a

parceria da Associação Comercial de Jaraguá do Sul e

do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. De acordo
com o gerente da organização, Dirlei Muller, o próprio
processo de certificação acabou agilizando ainda mais
a parte operacional, Com apenas seis funcionários -

gerente, três agentes, uma auxiliar administrativa e um

estagiário -, a Acrevi atende umamédia de 600 clientes
ativos. Desde sua fundação, movimentou um

montante de R$ 3,6 milhões, com um total de 2.66
empregos gerados e mantidos nas cidades de Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Massaranduba, São João do

Itaperiú, Barra Velha, Corupá e Schroeder.

Compra
2,9421
2,9400
2,8700

Venda

2,9429
3,0200
2,9900

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO
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INATAL: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PREPARAM UM PRESÉPIO QUE SERÃ INAUGURADO NO SÁBADO

CONCERTO
A Igreja Evangélica do centro estará realizando no dia

14, domingo, a partir das 9 horas, Grande Concerto

de Natal do Coral Evangélico. A comunidade está

convidada.

SENAI
O Senai Jaraguá do Sul prorrogou até amanhã as

inscrições para o vestibular de seu curso superior de

tecnologia em Processos de Produção Mecânica. O

curso superior do Senai é ministrado em três anos

de duração, focado na competência exigida pelo
mercado de trabalho e pelo empreendedorismo e

têm ênfase em aulas práticas nos laboratórios. As

inscrições podem ser feitas no BESC ou pela Internet
- www.sc.senai.br. Outras informações, na secretaria

do Senai ou pelo telefone 3729500.

LOBO-GUARÁ
A Associação dos Moradores do Bairro Czerniewicz

e a Associação dos Amigos Lobos Guarás promo
vem no próximo sábado, a partir das 8h30, em frente

à área de lazer do bairro, um pedágio de coleta para

campanha de brinquedos e alimentos não perecíveis
que serão doados no próprio bairro e o lançamento
da campanha de valorização do comércio local, que
pretende conscientizar a população a comprar nos

estabelecimentos existentes no bairro.

SCAR
Sociedade Cultura Artística de Jaraguá do Sul (Scar) e o

Grupo de Experimentação Cênica (GpoEx) estarão

selecionado atores e bailarinos até amanhã ao custo de

R$ 5,00. Os interessados devem ter idade entre 16 e 40

anos, de ambos os sexos. Para participar é n�cessário
disponibilidade de horários de segunda-feira à sexta

feira, das 18 às 22 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas

e das 15 às 18 horas, durante 2 anos. Os selecionados

terão direito a 32 horas de aulas semanais de dança
contemporânea, condicionamento físico, teatro, balé
clássico e composição coreográfica, além de uma ajuda
básica de custos. A audição será no dia 14 de dezembro,
às 15 horas, no Pequeno Teatro da Scar.

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

para sempre."

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

1lcIilIi�.íD
PARTICIPE!

2 Coríntios 9:9

Rua: MaxWilhelm, 289
Baependi / Jaraguá do Sul - SC

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

''8rsejo de

ilem alta, tonta
mo no emprego.
ra cuidar do

visual. A 01 superfeliz a dois.
Cor: Branco.
To o - As a ividcdes que
e

, diversão e

ninas farão o

. O romance vai

.a pessoal de casa

ar uma ajuda com

amor vai receber as

ações. Os seus

cc tarão

favorecidos. Cor: Verde.
Câncer - Passeios, viagens e

s irão preencher a
. ciedades e

p o bem-
.1

lusive no amor.

Moradores do bairro
Brasília preparam seu presépio

]ARAGuA DO SUL - A

Associação dos Mora

dores do Bairro Nova

Brasília em parceria com
a comunidade prepara
ram um presépio com

luzes e peças remontan
do o nascimento do

menino Jesus. O

acendimentos das luzes

acontecerá no sábado às
18 horas na rua Padre

Alberto Jacobs, 129, nos
fundos da Weg I, em

uma residência aberta ao

público.
No evento haverá

presença do Papai Noel
de palhaço e mágico.
De acordo com o Pre

sidente da Associação,
Dirson Wüerz, este foi
o primeiro ano em que
a associação e a comu

nidade montaram um

presépio. "A idéia foi a

de participar do em-

]ARAGuA DO SUL -

Este ano, o evento Brin
cando nas Férias bateu
todos os recordes de

inscrições antecipadas e

está entrando na última
semana de inscrições. O
tema deste ano será "O
mundo mágico do Cir
co". O evento acontece

de 15 a 19 de dezembro

para crianças de 5 a 12
anos. O projeto do Sesc

acontece duas edições no
ano, uma no inverno e

uma no verão. As ativi
dades acontecem duran
te toda semana do even

to com muita recreação,

Cesar Junkes

Presépio construído com apoio dos empresários, comerciantes e da comunidade

belezamento do bairro
e da cidade. Fizemos

com muito cuidado,
com carinho e regime
de mutirão e o resulta

do ficou ótimo. E

aproveitamos para
convidar a comunidade

esportes, passeio e di

versão para todos os

participantes. Nesta eta

pa, na 2a, 4a e 6a feira, as
atividades serão no co

légio São Luís das 13h30
às 17h30.

Na terça-feira, dia 16

será realizado um passeio
ao "Resort de Lazer e

Convenções Águas de

Palmas" em Governador
Celso Ramos, com saída
às 6 horas e retorno pre
visto às 20 horas, em fren

te ao Sesc.

Na quinta-feira, dia

18, acontece um passeio
visando a educação

coração. Cor:

,

Ultima semana de inscrições para Férias do Sesc

Com bom humor e
você conseguirá

. E aquela chance

Aproveite! Tudo

paixão. Cor:

- Agarre as

aparecerem. Novas
ontatos podem ser

urpresa agradável
romance. Cor:

para confraternizar nes

ta data, este momento

tão bonito que é a co

memoração do Natal",
diz Wüerz. Segundo o

presidente da associa

ção este evento foi pos
sível graças ao apoio de

ambiental, agora ao "Ins

tituto Rã-bugio para
Conservação da Biodi

versidade", em Guara

mirim. As crianças serão

acompanhadas por
monitores especializados
em todos os momentos.

As inscrições, podem ser

feitas no SESC Jaraguá
do Sul, no horário. das

10h às 21h, até sexta-fei
ra ao preço de R$ 48,00
para dependentes de

comerciários e alunos do

colégio São Luís, R$
58,00 para dependentes
de conveniado ou em

presário e R$ 70,00 para

empresários, comerci
antes e dos moradores

do bairro. "E um agra
decimen to especial ao

Wander Weege que em

prestou a decoração in

terna e externa do pre

sépio", agradece.

comunidade em geral.
Na inscrição estão inclu

ídas uma camiseta do

evento, uma pochete, os
passeios, seguro de via

gem, lanche todos os dia,
exceto dia 16 de dezem

bro. Na terça-feira so

mente está incluído o al

moço no Resort Águas
de Palmas, em Governa

dor Celso Ramos. O lo

cal também inclui lan

chonete e Restaurante.

Para inscrições feitas pela
mesma pessoa, de três

crianças ou mais, o Sesc

dará 10% de desconto no

valor total.

Sagitqriq, ..:- Uma promoção
ou prop�st. trabalho em

,

o está
00 de destaque

çar o seu coração.
ar: Laranja.

Capricórnio - Você vai querer

rme e sua

trairão todos os

�(_\t��Ta:��:�t�Oa��ra
:�ttfl.��������s p�ãd�rá
viver uma paixão secreta. Cor:
Azul.
Peixes - Estará mais popular,

-se bem com

atéria de amor,

adem se tornar
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IENSINO: PREFEITURA FAZ ENTREGA OFICIAL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA

Festamarca entrega oficial de
escola em Três Rios do Norte

Escola está renovada e poderá abrigar novos alunos

noite e 26 funcionários, e que
abrangem as localidades de

Tifa Schubert e Tifa

Theilacket O 11ecârúco de

manutenção Cezário Alves,
é pais de duas alunas da es

cola e diz 'lue ficou satisfei

to com o resultado da re

forma. "Ficou muito me

lhor para os alunos e para
os professores, fico feliz em
deixar minhas filhas aquipois
sei que além do amplo es

paço para área de lazer elas
também têm professoras
capacitadas", afirma Alves

que já foi aluno da escola
MaxSchubertAs crianças da
pré-escola também aprova
ram o novo visual da escola.

"O que eu mais gostei foi da
pintura.Antes a escola estava
feia e hoje ela ficou mais bo

nita", avalia Scheila Oliveira
de 6 anos.A colega ressaltou
que adora estudar ali, princi
palmente por causa do espa
ço. "Eu gostei porque a es-

.
cola já eragrande antes e ago

.

ra ficou maior ainda", desta
cou Joice Meldola também

de 6 anos.

A diretora da escola,Julia
Américo diz que desde que
a reforma inicioumuitos alu

nos tiveram que se adaptar
as salas de aulas, e a idéia deu
tão certo que hoje eles con

tinuam se utilizando deste

método de ensino. ''Aquios
alunos saem da sala a cada

troca de aula, e se deslocam
para a sala de ciências que é

adaptada, de história, de
matemática, português e as

sim por diante", conta a pro
fessora. Outra idéia da es

cola foi a de implantar um
projeto de discussão e estu

do sobre determinado as

sunto. "Os projetos são re

alizados de acordo com o

interesse dos alunos, os quais
propõem temas de pesqui
sa, e aqueles interessados pelo
mesmo assunto formam

seus grupos, independente
mente da série a que perten
çam, desde que seja nomes-

.

mo turno", explica Júlia
Américo, esclarecendo que
as aulas para as turmas de

Cesar Junkes

5" a 8" acontecem no perío
do matutino, enquanto os

alunos de 1" a 4" estudam

no vespertino. Já cada uma

das duas turmas de educa

ção infantil (manhã e tarde)
e a 8" série da Educação de

Jovens eAdultos (noite) for
mam suas próprias equipes
de trabalho. O professor de
Ciências, Luiz Antônio

Piovezan, por exemplo, de
clara estar satisfeito com os

resultados. "Os alunos

aprendem a buscar e resol

ver seus próprios
questionamentos através dos
projetos, dispensando nos

sa ajuda naquilo que sabem

solucionar sozinhos."O edu

cador nota que o estudante,
ao se envolver no processo,
tem demonstrado maior

vontade de aprender, busca
mais a leitura, desenvolve a

socialização e o senso de res

ponsabilidade, tomando
mais cuidado no manuseio

do material e dos equipa
mentos da escola. (CELlCE
GIRARDI)

Programação deNatal se estende até dia21 emJaraguádoSul
cá com corais Marisol eUner]

, na Recreativa Marisol,
Dia 19/12 às 19 horas a

Banda Colégio Evangélico
Jaraguá se apresenta no Cal

çadão em frente ao Museu

Emílio Silva. E dia 20/12 às

19 horas o Coral Cristo Sal

vador canta na Igreja
Luterana em Rio da Luz 2.

,
Cesar Jun

Iris Piazera explica sobre Ciclo Básico de Educação

Ciclo Básico de Educaçã
será aplicado em 2004

]ARAGuA DO SUL -

O prefeito Irineu

Pasold anunciou.duran

te coletiva que a partir
de 2004, as 33 escolas

da rede municipal de

ensino fundamental de

Jaraguá do Sul irão ofe

recer vagas para crian

ças a partir dos seis

anos de idade. A lei

10.172 do Plano Naci

onal de Educação pre
vê aplicação a partir de

2006, dentro da Lei de

Diretrize� Básicas

]ARAGuA DO SUL - De

pois de quase um ano de um
intenso trabalho de reforma,
ampliação, ajardinamento e

pintura a Escola Municipal
de Ensino Fundamental
Max Schubert será inaugu
rada no Sábado, às 17 ho

ras, em Três Rios do Norte.
A cerimônia contará com a

participação de autoridades

políticas e empresariais do

município, professores, dire
tores e alunos da escola,
além de moradores da co

munidade. Entre as atrações
da festa inaugural, está pre
vista a chegada do Papai
Noel, que descerá de heli

cóptero nas proximidades
da unidade escolar.

A escola ganhou mais

756 m2 - duas salas de aula,
sanitários, refeitório, cozinha,
área administrativa e de cir

culação interna, além de
muro e paisagismo em cer

ca de 1.426 m2 • O custo dos

trabalhos ficou em R$
618.157,88 em investimen
tos. De acordo com a se

cretária de Educação, Íris
Barg Piazera, estas obras de

ampliação estão acontecen

do em várias outras escolas
da redemunicipal e refletem
a necessidade de se adequar
o espaço físico das unidades

educacionais ao processo
pedagógico coordenado

pelo corpo docente.
A escola, agora renova

da, poderá recebermais alu
nos além dos 328 que já es

tudam da educação infantil
até a 8" série do ensino fun

damental, incluindo um gru
po de jovens e adultos, à

]ARAGuADO SUL-11ais
11 eventos devem acontecer

até o dia 21 de dezembro na

programação de Natal de
2003 de Jaraguá do Sul, que
iniciou dia 27 de novembro.

Hoje às 20 horas, o Co
ral EvangélicoJaraguá e Co
ral Cristo Bom Pastor se

apresentam na Sociedade

Aliança no bairro Rio Cerro
2 e às 20h30 apresentação
Coral Duquesa de Chartres
na Igreja Católica de Santa
Luzia.

Dia 14/12 às 9h30 o

Coral Evangélico Jaraguá e

Coral Cristo Bom Pastor se

apresentam na Igreja
LuteranaApóstolo Pedro no

Centro e às 19 horas o Coral r

Cristo Salvador estará na

Igreja Luterana na Barra do

Rio Cerro.

Dia 15/12 às 19 horas a

Banda Colégio Divina Pro

vidência se apresentano Cal

çadão em frente ao Museu e

às 20h30 é a vez do

Musicanto na Casa da Músi-

(LDO) de 1996. Jaraguá
do Sul se antecipou cri
ando já para o próximo
ano o Ciclo Básico de

Alfabetização, como

passa a ser chamado o

pré-escolar beneficiará

aproximadamente 1,2
mil crianças e abrirá cer

ca de 400 vagas nos 22

centros de educação in
fantil, que passarão a

atender crianças até cin

'co anos. "Desta forma

serão dois anos de Ci

clo Básico, correspon-
.

dentes a pré-escola e

primeiro ano, onde na

fase seguinte o aluno já

entra para a segunda sé

rie", explica o prefeito
O Ciclo Básico d

Alfabetização, tom'

obrigatório aos pais'
matrícula dos filho

com seis anos no ensi

no fundamental. A lei

faz com que o ensin

fundamental em Ja·
ragu á do Sul passe
contar com nove ano,

de estudos em vez do.

oito anos atuais. Há cer

ca de dois anos os pro
fessores têm sido capa·
citados para esta nova

aplicação de ensino.

As crianças c on

templadas devem tei

seis anos completos ati

dia 31 de dezembro de

2004. O prefeito Pa·

sold e a secretária Iri,

Barg Piazera salienta

ram que apenas quatro
centros de educação
infantil, localizados
nos bairros Barra do

Rio Cerro, Nereu Ra·

mos, Santa Luzia e

João Pessoa, pela dis

tância de escolas muni

cipais, não serão

abrangidos. (CG)

NOVENA DA SANTISSIMA,
VIREGEM MARIA

Reze nove Ave Marias durante nove dias fazendo
três pedidos (dois difíceis e um imposslvel). Mande

publicar esta novéna no nono dia. Mesmo sem fé,
verá o que acontece.

G.V.S
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preparou este especial sobre a

Metrisa Metalúrgica Triângulo
Ltda. A empresa tem a sua sede
em Corupá, fabricando máquinas
e ferramentas para a indústria
moveleira. A busca constante pe'
Ia excelência faz da Metrisa uma

no país.
Uma das maiores ernpre

gadoras do município, a Metrisq
comemora, os trinta anos cres ....

@do tant9.€m mercado quanto
. estrllult O desenv.,olvimerito
é ambientadas na polítioa de
treinamento e no investimento

constante em tecnologias que
apresentam resultados diretos na

produção.
O desenvolvimento tecno

lógico utilizado na fabricação do

maquinário é um capítulo à par
te. Buscando conliecimentos da
Alemanha e Itália: a

••
Metrisa

.•.aPrimQrou� a 'téc:niGa ,lJsaQdà.��p..
. t idéias e os inventor dos colabo-

radores.
. -..,jí,

Fone: [411 311-1111- Fax:0800-1021116
.:J.,o ",n� d'a.B'I·,.". '18snl'·J'18'U; tio Iui·se
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.. Melrisa, - 30 anos QUINTA-FEIRA, 11 de dezembro de 2003

Há 30 anos a Metrisa 'Metalúrgica
Triângulo Ltda. trabalha visando a

excelência de suas ferramentas. Para
comemorar essa data especial nós

preparamos, com carinho, para você este

caderno informativo. Nele vamos abrir a

nossa empresa para toda a comunidade.

Aqui você vai poder conferir a história
da Metrisa, como ela cresceu e se

desenvolveu. As tecnologias empregadas
para a fabricação de ferramentas para
indústria que beneficia a madeira. Esta

matéria-prima é usada, em larga escala,
como meio para o desenvolvimento das

civilizações há vários séculos. Sua

utilização é infinita; das belas esculturas
aos mais rústicos móveis, casas, pontes e castelos.

Desde o princípio €ia utilização da madeira o homem inventou ferramentas
para modelar produzindo vários abjetos. A evolução destes equipamentos
permitiram que a sociedade evoluísse. Assim o serrote, o formão e a plaina
manual foram sendo substituídas por ferramentas mais ágeis como a serra

circular, a fresa e as lâminas rotativas. Hoje as máquinas produzidas na Metrisa

permitem a transformação da beleza natural das árvores em móveis finos,
elegantes e igualmente belos. O tempo de produção também é infinitamente
menor.

, O respeito com a natureza e com as pessoas que dela sobrevivem é um dos

pilares da Metrisa. Sendo administrada pela mesma famíl ia há 30 anos a empresa

quer continuar sendo uma fonte de renda para as famílias de Corupá, por isso nós
respeitamos e cultivamos o respeito, a integridade e a boa convivência, base de

qualquer relacionamento em família.

,O Grupo Metrisa é um dos maiores empregadores de Corupá, com isso é
inevitável que membros da mesma família trabalhem conosco. Esta convlvência
tem sido benéfica para os dois lados, A empresa ganha em qualidade de serviço e a

famíl ia ganha em renda, convivência e companhei rismo.
já exportamos nossos produtos para dez países pelo mundo; principalmente

para a América Latina. NoBrasil a Metrisa atua principalmente nos três estado?
do Sul, mas nossos clientes estão até mesmo no Norte e Nordeste. A tecnologia que
nós desenvolvemos é de ponta, importada da Itál ia, Alemanha e principalmente
desenvolvida nos nossos laboratórios, por pessoas da nossa comunidade.

Outro aspecto da empresa que vamos apresentar para vocês é o treinamento.

Aqui na Metrlsa todos os colaboradores conhecem a estrutura da fábrica,
passando por todos os setores. Nós acreditamos que o controle de melhorias pode
ser mais eficaz se todos puderem contribuir com idéias para os nossos produtos.
Nossa qual idade é garantida através de uma rede de assistência técnica para todo
o nosso maquinário.

Enfim, neste especial de 30 anos você vai poder conhecer melhor a nossa

empresa. Nossa área de atuação, nossos programas de melhorias, nossos

funcionários e também alguns de nossos produtos. A Metrisa não produz só
máquinas de qualidade, produz com confiabilidade.

Esta festa de 30 anos é dedicada a todos os envolvidos com a nossa empresa.
Parabéns a todos os colaboradores, a comunidade, fornecedores e consumidores!

Nilson Macanhan
Presidente

III
Para contactar a Metrisa Metalúrgica Triângulo Ltda
Rua da Saudade, 123 - Centro - Caixa Postal 69

Cep: 89280-000 Corupá Santa Catarina - Brasil
Fone/fax: +55 (47) 375-1012 - www.metrisa.com.br

ParabénsMetrisa
Por conduzir30 anos

. de empreendimento
com sucesso e seriedade

DIAMMET
INDUSTRIAL LTDA.

FONE/FAX: (51) 3347·1855
Av. Eng. Francisco Rodolfo Sinch, 665 - Sarandi - Porto Alegre - RS

PubUc«.do·�1919

Jornalista Responsável: Márcia Bento - Fotos: Alexandre Bago e Arquivo Metrisa - Paginação Eletrônica: Vinicius Schane - Dpto. Comercial: (47) 371-
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30ANOSDE
dedicação_à mad

•

eira
A história da Metrisa Metalúrgica Triângulo.

Ltda. começou na década .de 70 cam cinco.
colaboradores e um espaça física de 100 m'. Desde a

fundação, em 02 de novembro de 1973, atua na área
de máquinas e ferramentas para a indústria

maveleira, sempre visando. melhorar o acabamento. e

a apraveitamenta da madeira .

.

Com muita trabalha e dedicação. a empresa
chegau a década de 80, quando. teve seu crescimento.

acelerada, graças ao. mamenta econômico e ao.

grande crescimento. da exportação de móveis. Outra
fator que levau a Metrisa ao. desenvalvimenta fai a

capacidade de irnp or taçâo de tecnalagia,
principalmente da Alemanha e da Itália.

Çf222

Metrisa hoje
Desde a virada da século. a Metrisa vem

investindo. em outros tipas de tecnalagia. A

infarmaçãa é uma forma poderosa de difusão.
das produtos pela mundo. A internet une

pessaas que aparentemente nada tem em

camum. As informações geram negócias e

também passibi I ita a descaberta de navas

tecnalagias. Na site da metalúrgica,
www.metrisa.corn.br; encontra-se uma lista
cam todos as produtos, além de informações
camplementares sabre a empresa.

Hoje a Metrisa, que campletau 30 anas,
canta cam uma área canstruída de 100 mil m2 e

mais de 190 colaboradores, senda a maior
"émpregadara da município. de Corupá, na Vale
da Itapacú, que tem 10m i I hab itantes.

/

Nessa data tão marcante, cumprimentamos
e parabenizamos a Metrisa pela dinâmica

atuação ao longo destes 30 anos de trajetória

Especializada em Revestimento de Cilindros em Borracha

R: Edmundo Koch, 1200 - Nereu Ramos - Jaraguá do Sul - se - Te!.: 47 371-8578

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Treinamento

Setor financeiro: preparo e qualidade nos serviços

Todos os colaboradores da Metrisa são altamente

qualificados. Em média, um novo funcionário fica em

tre i namento po r quatro meses, sendo semp re

acompanhado de um tutor. O professor também é um

colaborador, mas com muita experiência. tmrs de se

estabelecer em um dos setores da Metrisa, o novo

contratado faz um grande giro, conhecendo todos os

processos, da usinagem, até a pintura e acabamentos.

Com a visão global da empresa todos se transformam em

especialistas onde Q resultado é a alta qualidade das

ferramentas.
A meta da empresa na área de cursos é que todos os

meses 5% dos colaboradores estejam em cursos de

aperfeiçoamento. Hoje cerca de 30 funcionários já
participaram de treinamentos promovidos pela Metrisa,
como o curso de interpretação de desenho mecânico,
vendas, como conquistar clientes, oratória, atualização
trabalhista, pneumática, autocad e digitação são alguns
dos cursos oferecidos. Tanto a produção quanto o

escritório estão em fase de reciclagem pessoal.

Investimentos em

educação básica
A Metrisa tem também um convênio com o

Centro Educacional Integrado de Jaraguá
do Sul, Ceij. A escolaridade média ainda é

bastante pequena. A maioria dos
colaboradores tem apenas o ensino básico,
pois vieram diretamente da agricultura para
a fábrica. Este ano mais de 3D, cerca de

16%, dos colaboradores voltaram a estuda-r.
O Cejas oferece cursos do ensino básico e

fundamental, que podem ser feitos pelo
sistema de supletivo, onde cada ano letivo é
realizado em seis meses.

Su esfões

·Benefícios
- Todos os funcionários da Metrisa V/II� .

--

têm acesso a planos de saúde, com 'r�
cobertura total, de cirurgias a

exames. Para ter acesso a este plano
os colaboradores contribuem com

uma pequena parcela;
- Vale combustível ou passe de ônibus

para quem mora em cidades vizinhas;
- Convênios com farmácias e

mercados;
- Sistema especial de almoço;
- Auxíl ia, de modo geral a empresa é
bastante acessível, até por que todos

se conhecem. Refeitório com sistema especial de almoço

Gru OS de Melhorias

-
Arthur Rode

Aos 73 anos "Seu Arthur", como é

conhecido, está na Metrisa há 23 anos, neste

meio tempo ele saiu da empresa por alguns/
anos, mas retornou, assim como o bom filho
a casa torna. Atualmente seu Arthur é líder
do Centro do Desenvolvimento de Tecnologia
e comanda um time de cinco colaboradores.
A seção dele é responsável pela-manutenção
e pelas máquina-s especiais. Seu Arthur em

nada deixa transparecer a idade, ele é
bastante ativo e tem idéias arrojadas. É um

inventor nato.

Com 22 anos de empresa ele já viajou para várias feiras como a de Milão, na Itália, e na Feira de Hannover, na

Alemanha. Apesar da escolaridade relativamente baixa, ele completou o ensino básico, seu Arthur é um especialista em

desenvolvimentos de projetos, "gosto de servir toda a usinagem", comenta ele referindo-se ao trabalho que desenvolve na

Metrisa.

O setor onde trabalha foi reformado e inaugurado a pouco tempo. "Não sabia da inauguração, tentaram me enganar",
comenta. O que a equipe da Metrisa não contou ao seu Arthur, foi que ele seria homenageado, emprestando seu nome ao

'Centro do Desenvolvimento de Tecnologia Arthur Rode'.

los e Samuel Melchert
Samuel Melchert, 17 anos, é filho de outro colaborador
da Metrisa, Carlos Merchert. Eles trabalham lado a lado
no setor de uslnaqern. Um dos irmãos de Carlos (tio de

Samuel) também trabalha no setor. E isso é bem comum

na Metrisa, em todos os graus de parentesco, irmãos,
pais, tios e primos trabalham juntos. Até a mãe de Samuel

trabalha no grupo, Dona Nadir é colaboradora da
M onteserrat, que fabrica móveis. "O outro fi lho também

já trabalhou na empresa, mas como é mais velho, resolveu
abrir o próprio negócio", afirma Elaine Cristina Pilaty,
gerente de R H.

Carlos Samuel

Tempo de trabalho na Metrisa Desde 1991 Há 10 meses

Idade 41 anos 17 anos

Setor Usinagem Usinagem
Vantagem de trabalhar juntos "Os adolescentes ainda sã o "O relacionamento mudou, agora

imaturos, por isso puxo a orelha do conversamos mais".

meu filho, que pode melhorar e

crescer".

Lado negativo "Nã o tem, mas agora eu nã o posso "As vezes ele pega muito no meu pé,
mais controlar tudo, afinal, ele quer mais do que em casa, mas isso não é

ser independente" negativo, é a maneira dele de me

ajudar".
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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II'MUM

QUALIDADE
aliada a tecnologia

A Metrisa Metalúrgica Triângulo Ltda. é' uma empresa espeéTalizada em produzir
máquinas e ferramentas para a indústria moveleira. Por isso está presente nos principais
estados do Brasil, além de exportar para mais de dez países, entre eles os principais são

Chile, Paraguai e Argentina. Os principais clientes são madeireiras que produzem
molduras, painéis e móveis.

O Pinnus e o Eucalipto são hoje os tipos de madeira mais utilizados pelas indústrias
moveleiras. O tempo de crescimento destas árvores de 12 a 20 anos para o eucalipto e o

pinnus, respectivamente, é um dos atrativos. As madei ras nativas estão em áreas de

preservação e demoram mais de 30 anos para estar no ponto de corte. Na Europa e nos

Estados Unidos as madeiras ecológicas' estão em alta, pois preservam as florestas

tropicais. Enquanto isso no Brasil, nós preferimos madeiras, de Lei, nativas, como a

cerejei ra, imbúia e o mogno.
.

As exportações da Metrisa somam 20% do faturamento total da empresa, mesmo com

todas as exigências do mercado externo. A qualidade dos produtos Metrisa é reconhecida

internacionalmente, e a procura é grande, o que ainda inibe as exportações é a burocracia.

\\A maior dificuldade é a documentação necessária, as vezes, por causa de uma vírgula
todo o trabalho tem que ser refeito", afi rrna Rafael Baratto, gerente de vendas.

Broca

Tipos Fresa

Precisão
Brocas, cabeçotes, fresas, escariadores, serras, são ferramentas'

produzidas e balanceadas eletronicamente na Metrisa. A

preocupação com qualidade dos produtos estimulou a Metalúrgica a

adquirir uma Balanceadora Eletrônica que possui um sistema de

altíssima precisão para garantir um diagnóstico certo sobre possíveis
falhas, oferendo ao cliente
um produto melhor. A
balanceadora verifica a

apresentação de desequi
líbrios em peso ou quan
tidade de composição,
anal isando componentes
simétricos e assimétricos,
compensação de chaveta e

erro de centragem.
A Metrisa também fa

brica modelos sobre me

dida, especiais. O cliente
fornece as especificações
de tamanho e volumê de

produção, e os engenheiros
pesquisam a viabilidade
técnica para então passar
ao processo de montagem
do produto certo para o

cl iente. Balanceadora eletrônica: Diagnóstico preciso

Há 30 anos nascia um sonho ...
Que com dedicação, competência e excelentes colaboradores, está,
a cada dia, crescendo mais e mais. Honra-nos abrigar essa história!

Parabéns, Metrisa
Prefeitura Municipal

de Corupá
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Conheça outros produtos da Metrisa:
Afiadora Universal:

possui divisor com ajuste
de grau, contra-ponta
para afiar ferramentas

pesadas, precisão para
afiar ferramenta de

Finger-Joint e mesa com

guia linear, que garante
afiar cabeçotes pesados.

Speed: O centro de

usinagem para madeira

Speed 3300 realiza as idéias
mais arrojadas. Máquina
multifunções, a Speed 3300,
é prática, versáti I e dispõe
de controle numérico que
oferece uma gama de opções
ao operador, que pode
reservar na memória da

máquina os desenhos de peças já feiras para reutiliza-Ias

novamente, sem perda de tempo. É a única fabricante no país.

Prensa Coladeira Múltipla: alta freqüência para painéis: As
Prensas e Coladeiras Múltiplas produzidas pela Metrisa são de

construção robusta, para colagem de sarrafos e na produção de

painéis maciços. A secagem da cola é efetuada por meio de
ondas de rádio freqüência com gerador de 15 a 120 kw de

potência.
'

As Coladeiras Múltiplas são totalmente automáticas e

compostas de uma mesa de alimentação que transporta
automaticamente a madeira com a cola para a mesa central,
que irá sob comando elétrico com uma ação hidráulica prender
a madeira na vertical e na horizontal, efetuando a colagem.
Terminado o tempo de colagem, a coladeira transporta
automaticamente o produto acabado para a mesa de descarga.

Destopadeira: as destopadei ras
modelos D8-2200 e OT-2200 são

máquinas de fácil operacionalização,
acionadas pneumaticamente,
permitindo cortes em madeira no comprimento desejado, como
também eliminando possíveis defeitos. Elas são dotadas de

quatro stops pneumáticos que determinam os comprimentos,
pré estabelecidos em uma escala milimétrica sobre a esteira

rolante. Os rolos de deslizamento de madeira são montados em

rolamentos de nylon com esfera de aço.

Finger Joint: Produz sarrafos de até 12 metros,
utilizando restos de produção e pontas de madeira.

Reduzindo o desperdício de madei ra praticamente a

zero.

A A. t.t. BRA�lL sente-se orgulhosa
em compartilhar com a Metrisa estes

30 anos de história marcados por

muito trabalho, dedicação e

perseverança.'

Como parceiros dessa importante

empresa, prestamos nossa

homenagem a seus sócios,

diretores e colaboradores.

A.T.I. BRASIL
Artigos Técnicos Industriais LTDA

CURITIBA - PR

R: Omílio Mc:-:!airo Soares, 260 - Vila Fanny - Tel. (41) 334-2091
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Metalúrgica Metrisa QUINTA-FEIRA, 11 de dezembro de 2003

Equipamento POLlTRON "P" 6 KW '

Alta Frequência para pré aquecimento em baquelite,

I
Tel:' (41) 283·6909

POloPês,madeiffiepósfunólicose�e_r_al_.�'������_ ��_Ru_a_:_A_d_ri_an_ó_p_o_lis_,_n_Q9_O�-V_i_la_R_o_c_c_o_ll_r-_S_ã_o_J_o_se_-_d_os_'_P_in_ha_i_s_-_P_R�_

��(l/��30(J/�
{!/������

POLlTRON Indústria Nacional de Máquinas
e Componentes Eletrônicos Ltda

Tel.: (11) 5588-0555 - Fax: (11) 5588-3132
hltp://www.politron.com.br-politron@politron.com.br

Aquecimento Indutivo para tratamento térmico de
materiais, (têmpera, brasagern, revenimento), solda forte,
fusão, forja, solda longitudinal de tubos, laminação,
ogívagern, sinterização e etc ...

Equipamento POLlTRON "5" 12 KW TV cf CLP ER 03

Alta Frequência para calçados em geral,
etiquetas, blyster e embalagens de PVC em geral,
brindes (agendas, bolsas, risque-rabisque, porta
cartões, porta-cd, fíchárlos, etc ... ), bolsa de

sangue, bolsa coletora, capotas para
automóveis, .tapetes, colete salva-vidas e etc ....

I

�
III

'1"

�'-�'

I
I

sB R A L

anos
Nosso reconhecimento pela eficiência e

persistência, onde Empresas de Sucessos são

colunas mestras da sociedade a que pertencem.

Parabéns, Metrisa!

BOMBAS DE vÁcuo

Indústria Mecanográfica LTDA.

Fone: (11) 6291-8622 I Fax: (11) 6291-8076
www.paem •.com.br I e-mail: paem@paem.com.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Hospedoq
também
dispõe dos
melhores
filhotes de
todas as '

Canis com amplo. espaço, higienização e

ambiente individual.

Durante o. dia os animais, contam com

espaço. cercado para brincar, tomar sol,
fazer novos amigos e se exercitar sob a

atenção de um proflsslonal treinado

A melhor opçã« para seu cão
Com serviços de hospedagem, leva e traz, banho, tosa e alimentação,

a Hospedog Barulhodagua é o local perfeito para deixar seu cão.
Localizada na Estrada Geral do Rio Molha, a 500 metros da Gruta, a

Hospedog oferece uma área verde de 20 mil metros quadrados com

trilhas ecológicas, com chalé e canil com higienização em ambiente
individual.

Além disso, possui uma excelente área de lazer com solá rio, sombra e

água da nascente, com piquetes em mais de mil metros quadrados.
Durante o dia os animais" separados por grupos de tamanho e

temperamento, ficam soltos para brincar, tomar sol, cavar buracos, fazer
,

novos amigos e se exercitar sob a atenção de um profissional treinado.
Também realizam passeios com um personal dog e dispõem de

acompanhamento veterinário.
Ao final da tarde, os cães são recolhidos aos seus aposentos para uma

merecida noite de bom sono.

A Hospedog Barulhodagua foi projetada para dar uma maior

.proteção, conforto e segurança, com monitoramento 24 horas através
de um circuito de TV, ao melhor amigo do homem.

Os animais não são colocados em gaiolas, dando toda a liberdade
necessária para seu cão.

A Hospedog também dispõe dos melhores filhotes de todas as raças e

tamanhos, nacionais e importados, com pedigree e/ou contrato de

garantia.
-',

�';"" N�,,��ey;!Na'talr

A Hospedog fica localizada na Estrada Geral do Rio Molha, a 500 metros
da Gruta, a oferece uma área verde de 20 mil metros quadrados com

trilhas ecológicas e chalé. Telefone: (47) 370-8563 e 9103-3580

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Fone:(47) ,

370-8622370-3113
Corsa Sedan 00

Corsa Sedan 99

Corsa Super 99

Corsa Wind 96

Uno Mille 96

Uno Mille 93

UnoMille 91

Escort 1.6 95

Escort 1.0 94

Escort GL 88

TempraSX 97

Gol1.0 4p 99

Gol1.0 2p 97

co.u.o 2p 95

Gol1.6 92

voyage 1.6 91

Palio 1.0 4p 97

Palio 1.0 2p 00
Scenic 1.6 00
BMW 328 2p 96
S-10 dupla GNV 98
D-20 Luxo Diesel 92
Mazda dupla diesel 94
Strada 1.5 GNV 99

IBlazer diesel .98
Astra GLS 2p 00

Versailles Ghia 92

Tipo 1.6 4p 94 C
Parati 1.6 2p 96 in
Kadett GL 1.8 94 TI
Ford Ka 1.0 00

Vectra GLS GNV 97

Fiesta ELX 1.0 98

Monza 2.04p 94

.. A""�'",,,,A I
1J��� (tf7�'

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro- Jaraguá do Sul- SC Walter: Marquardt, 518 -

(47) 376-1772/ 273-1001

c:....... LTDA
c.M.NHON.....

Rua: Ângelo Rubini, 780 • Barra do Rio Cerro - Jaragua do Sul· SC
VOLKSWAGEM FORD

Brasilta Branca G 1980 Escort L 1.6 Cinza G 1993
Goll.8 CL Branco G 1990 Fiesta Verde G 1996

Gol CL Branco G 1990 Stratus LX Preto G 1998

Golf GL 1.6 Prata G 2000 Corcel Ii Branco A 1981
Parati CL 1.6 Branca G 1997 Fiesta Branco G 1995

Parati 1.6 MI Verde G 1997 PICK-UP

Saveiro Gllll.8 Preta G 2001 Silverado Conquest Verde D 2000
Courier Prata G 1998

FIAT F-l000 Prata D 1990
Uno 1.6 R Branco G 1990 F-l000CS Prata GNV 1995
Uno Mille Verde G 1996 D-20 Custon Azul D 1994
Palio 1.0 ELX Vermelho G 1999 0-20 cabinada Branco D 1994

GM Pampa 1.6 Branca G 1991
Celta 1.0 Branco G 2001 Silverado DLX 4.1 Branco GjGNV 19\')7
Vectra GLS Cinza G <' F-l000 cabinagem tr. Branco -D 1995

Corsa Wind 4p Branco G MOTOS

Corsa Wind Vermelho G YBR 125 Vermelha

Bernardo . Dorribusc+i, próx. Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



·veículos
CHEVETTE - vende-se, 80,
impecável, branco, muito bonito.

Tratar: 371-8004.

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6,

gas., ótimo estado. R$2.000,00
entro + 23x R$184,13. Tratar: 370-
9005.

CHEVETTE - vende-se, 83, branco,
motor novo. R$3.000,00. Tratar:

273B242 ou 9134-0498 hor. ComI.

CORSA-vende-se, 97, 1.0, MPFI,
ar quente, branco. R$9.300,00.
Tratar: 376-2973 ou 9909-0180.

CORSA - vende-se, sedan, 1.0,
wind, 01, 66.000km orig., único

dono, cinza. R$15.000,00. Tratar:
371-8153.

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

CORSA-ver:lde-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 - vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541

(12:00 ou após 17:30)

.

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

0-20 -vende-se, 89, diesel, compl.
+ teto + couro, prata. R$28.000,00.
Tratar: 376-2973 ou 9909-0180.

CLASSI

9134-0498 hor. ComI.

5-10 - vende-se, 96, stander, pneus
novos. Aceita-se moto. Tratar: 370-
9388.

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.

FIORINO - vende-se, furgão, 95,
branca. R$8.500,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355.

FIORINO :... vende-se, 147, 85,
verm., 5 marchas. R$3.100,00.
Tratar: 370-3574 ou 9123·7355 c/
Waldir.

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

375-1984.

PRÊMIO-vende-se, éSIE, 93, vermo
KADETT-vende-se,97,2.0,vidr.e R$7.500,00. Tratar: 374-1117 ou

tr. elétr., único dono. R$9.500,00. 9975-0117.

CORREIO DO POVO 3

Aceita-se troca por Uno ou Corsa.
Tratar: 371-6707.

MONZA - veride-s e , 87.

R$4.500,00. Aceita-se

R$2.000,00 à vista e R$2.500,00
em mat. de construção. Tratar: 273-
6224.

.

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

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

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 Galou Fiesta, 4p. Tratar: 9125-
0556.

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

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

9123-7355.

371-1
Compra - Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
Jaraguá do Sul- se

Neste Natal. 0I '
,

.
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Sahara

XT225

YBR 125 E Bege
••111,'"_r[l1%:1
Tiran KS Verde

_&$j ....4%

Titan KS· Prata

Titan ES Verde

Titan Azul

CG 125 Vermelha

-8153

60 meses
..J

C 100 Biz KS------R.$ :::J

Crypton C 100--- U]

C 100 Biz ES------R O

YBR 125 K---------R O

CO 125 KS---------R. ,«

, C 100 Biz +-------R$ 100,30
:::J
I!I

XIZ 125 K---------R$ 123,28 «•
o::

l"lXR 125 KS-------R$ 119,07 «
XI ----n--------R.$ 169,74 "'J

250--------8.$ 164,31 w
O

------R$ 179,45 W

meses f-
Z

,00-----8.$ 163,14 �
R$ 9.235,00-----8.$ 178,54 z

R$ 10,927,00------R$ 211,26 w
Ul

R$11.667,OO-----8.$ 225,57 w
o::

R$ 12.174,00------R$ 237,37 o..

R$ 12.781,00-----8.$ 24.?J.\
w
o::

R$ 13.454,00----'--R$ 26 O

78 meses
«
o::

R$ 10.126,00-----8.$ 154,48 «

R$ 11.082,00···--8.$ 169,07
o..

w
R$12.717,OO-----8.$ 194,00 f-

R$14.000,OO-----8.$ 213,58
z
w

R$ 15.337,00-----8.$ 233,98 :I
O

R$16.144 $ 246,29 Ul

«
O

66 meses J
R$ l8.470,OO-----8.$ 333,00 ,«

R$ 21.853,00-----8.$ 394,00
>

O
R$ 24.020,00-----8.$ 433,05 .«
R$ 26.907,00-----8.$ 485,14 [..)'1

O
R$ 28.597,00-----8.$ 515,60 :I

R$ 30.581,00-----8.$ 551,38 O
o::

R$ 36.870,00-----8.$ 664,75 u

o Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
CLASSI

"

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

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

BELlNA - vende-se, 1.8, 90, 22

dono, cinza meto Aceita-se troca.
Tratar: 274-8658.

BELINA vende-se, 81.
R$1.400,OO. Aceita-se troca. Tratar:
273-6242 ou 9134-()498 hor. ComI.

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

DEL REY - vende-se, guia, 89, CHT,
álcool. R$3.800,OO. Oportunidade.
Tratar: 9131-3784 ou 376-0411.

DEL REY - vende-se, 86, motor nevo,
lataria nova. R$3.500,OO. Tratar:
372-3675 após 12:00.

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

DEL REY - para quem gosta de

relíquia, ano 90, gas., 1.8, verde,
impecável. R$6.000,OO. Tratar: 9131-
2686 ou 376-1868 c/ Marcelo.

ESCORT - vende-se,
.

88, álcool.
R$4.300,OO. Tratar: 376-1903 c/
Aldemar.

RESTA-vende-se, sedan, 02, prata,
compl., a.c., d.h., vidro e tr. elétr.

R$18.500,OO. Tratar: 371-7910.

FIESTA-vende-se, 98, 4p, tr. elétr.,
prata met., ótimo estado.

R$10.700,OO. Tratar: 370-3574 ou

9123-7355.

FIESTA - vende-se, 00, c/ a.c., 4p.
Aceita-se carro menor valor.
R$12.800,OO. Tratar: 9965-8875.

F-1000 - vende-se, 85, turbo,
hidráulica, c/ prol. de caçamba,
santo antônio. R$15.000,OO.
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.

; Fone: 37C-2764 I
iCeI.: 9104-2070 /9957-6099i
i\V,I'I�I<1�,.�r.IJb.�,.440�...lTre",.d.....Sc;hr<><td!rl:

R$25.000,OO. Tratar: 370-4903 ou

9969-2549 c/ 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,OO. Tratar: 9902-5620.

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

KA - vende-se, 98, cinza rnet.

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

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

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

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

passat85 a 89 ougol87a 90. Tratar:
9133-3476

Tipo IE 1.64P Branco G .95 R$ 9.000,00
Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00
Del Rey Cinza G 82 R$ 2.300,00
Fusca Ci.nza G 81 R$ 2.800,00
Corcel I Vermelho G 76 R$ 1.500,00
Opala Diplomata 4p Dourado G 85 R$ 4.700,00
Fusca impecável Cinza G 74 R$ 2.500,00
Monza SLE Branco A 86 R$ 4.000,00
Chevette Branco G 83 R$ 2.800,00
Fusca Branco G 76 R$ 2.300,00

DESEJAMOS UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO

FINAL DE ANO: fecharemos no Idia 25/12 (NATAL) e do dia 01 a 03/01/04.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:7:30 às 19:30 sem fechar p/ almoço

FUSCA - troca-se, 76, branco, c/
rodas por Biz. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498.

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 9134-0498 hor. ComI.

GOl-vende-se, 92,1,6, CHT, gas,
branco. R$6.000,OO. Tratar: 376-
2973 ou 9909-0180.

GOL - vende-se, 95, 1000i, azul,
personalizado, arquente,limp. e des.
traseiro. R$3.000,OO. Tratar: 376-
2973 ou 9909-0180.

1.0 • 8V 2 portas
VfA INTERNET

-Arquente1 B�!fé' proteÇiiQ< !aterS4, F8rotS- com: duplo feflem ÓpllOO;
VW::I1'Ol Vt'wd$, D.E1S0mbíJl,(í1di;)f'do_ Vk1ro tras:olro.

Rede Ren.aul.t. 183 Concesstenãrlas no Brasil.

Dica:ve BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348· 8460

GOl-vende-se, CU,l.6, gas., 96,
ótimo estado, 22 dono.

R$10.000,OO. Tratar: 276-0397.

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

GOL - vende-se, 96, branco, bola.
Valor à combinar. Tratar: 375-0561
ou 375-1984.

GOL - vende-se ou troca-se, LO,
16v, turbo de fábrica, d.h, 4p, prata,
única dona. Tratar: 9961-3590 ou

275-3271 ou Barão Rio Bco, 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: 9102-0089.

KOMBI- vende-se, 82, envidraçada,

orlg., branca. Aceita-se troca
menor valor ou carro fino Tratar: 21
8658.

KOMBI - vende-se, diesel, pi
pessoas, branca, motor Okm,
pneus novos, 82. R$6.500,OI
Tratar: 9980-4313 c/ Raul.

PARATI - vende-se, '1.0, 16v,9i,
99, 4p, t.e., I.t., d.t., rodas 1

R$13.000 ,00 + 17x R$190,O
fixas. Tratar: 370-3513 ou 912:

0007 c/ Marcelo.

PASS�T - vende-se, 86/87, 1.8

Vilage, preto, ótimo estado. Aceit'

se moto no nego Tratar: 376-0056,

QUANTUM - vende-se, GLS, Si

álcool, automática, branca, lad

original. R$5.900,OO. Tratar: 311
3574 ou 9123-7355.

� AUTHENTIQUE 1.6· 1._6V
AR � COND'I�IONAOO. Ait Sã" thij)to,_ OhéÇ$o, Hidtâoliea, ttav'M o Vidro$ e4trl�.
SlltilJlna CAA(" tr.....arnvntó JMOtr'i'ilto d,a:t- Pf,)tta, 11= p"rtlt d6,g knV'h). (:�tfO.l. R!,m"tO!O
por Rádiaf�quénda, Mesa recUná-Wl'l (ipQ avlio e Mfil&i1 dê (lturtro enu. 8a!lC�,

Você fica bem no Scénic.

JOINVILLE
435� 3100

JARAGUÁ DO SUL
370-6006

Jllnanclllra Renanl.
�-- .

gJ'<Jtrj,lllt lU I B"nqtu}

(1) Condição vá.lida'para financiamento com 0% de juros + TAC ( Taxa de Abertura de Crédito) + IOF + R$ 2,15 por lâmina doBoteto Sancário.Flnanciamento coe ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 65% do veículo para a

Unha Sbénice 69%de entrada para o ClíoAuthentlqlle /Via Intemet '" saldo financiado em 24 vezes para LinhaRenaultClio e Scênic 03103 e 03/04· O km. com l' parcela para 60 dias. Financiamento Renault através da Cia. de Crédito,
Financíamento e lnvesíírnento Renalllldo Brasil. Crédito sujeito a ariãlíse e aprovação de Cadastro. As Taxas poderão ser alteradas, se houverem mudanças significativas nomercado financeiro. sem prévio aviso. (2) Preço à vista e!ou
com o financiamentó aqui proposto do Scér\ic Authentique 1.616V 03/04 com Ar-condícionado, cor sólida e sem opcionais. A pinturametálica será acrescida ao valor do veículo. (3) Preço ã vista elou com o financiamento aqui proposto
para oClloAuthentlque 1..0 8V - 2 portas 03/04, semAlr8a9 Duplo, cor sólida e sem opcionais.Preço válido somente paraaql1isição do veículo pela Infemet coto frete íncíuso para todo o Brasíl, A pintura.metálica será acrescida ao preço dO

veículo. (4) A primeira parcela será pa.ga 60 dias após a compra do vefculo.( 5 ) A Promoçâo com o Emplacamento Grátis, é váüda para Linha Renault Clio e Scéníc osm., inciusive para veículos adquiridos pela Intemet. Para maiS
informações. inclusiva sobre o estoque dos veícutcs, consulta a sua Concassionária Renault. Estas ofertas são válidas no dia de publicação deste anúncioou enquanto durarem os estoques da concessionária. Taxas sujeitas a alteraçãO
sem prévio aviso.Fotos para fins publicitários. A Renault reserva-se ao direito de alteraras especificações dessesveiculos sem prévio aviso.Cintos de segurança em conjunto com Air Bags salvam vidas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



f', {1C:U.'.t!.
• Ala�ado e Varejo

" TA 'Agua Mineral

:�y�
* Bebedouros

c. .t-: :" ��.J "Suportes
,,';_:�-::::•. �'

.,.' AGUA. MINUV\L

* '. *

� .

um; 7Jeliv crlatat!�
*

.. *

r. Tele Entrega

I Horário Atendimento: Sub. dn 9h, ,,, 13h.,.

Scg. a Scx.dus Hhs às l êhs c das l Jhs às lâhs.

Rua Jorge Czerniewicz, 400

�l���'
Anuncie aqui!!!

371·1919

Roserve agora o agom do férias
para sou cãozinho passar o IInal do
ano som sness de oalola, chácara
ecológica, aqui ale corro, brinca, faz
buraco o novos amigos, vagas
limitadas.
Disposmos de banho, tosa.Luva o traz.
Vendomos lindos filhotes de dlvorsas
raças e tamanhos, com ou sem

POdlgreo.
Atondomos com hora marcada de
SegUnda aDomingo.

(47) 370-8563/9103-3580
E-maU: ,

barulhodagua@ibest.com.br

& Arquitetura
Topografia

· Medição de terra
· Desmembramento
· Regulorização de medidas
· Projeto e execução
(residencial, comercial. etc.)
· Reformas em geral
· Paisagismo
370-7611 /9113-1663

Walter Marquardt. 744 Sl 5

An· -11uncle aquI •••
371·1919

371-1063

AUTO PEÇAS

Papa��lÍo * Meia Cana
* Rebaixo
* Forro
* Acabamentos de gesso
* Consertos
* Orçamento sem compromisso,', : ... " -'''-.,

.

Papagaio;)ocalizádá na

..

'Rtiit25d�'i:Julhd,165º
,< ....• Yili.lNÓ'lid.

-

INVESTIGAÇOES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975·5659

2.11106 35tl ., O 0Z'1If�

�

III�:!:�
I fOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS'

- MATERIAIS DE CONSUMO
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Rua 25 de Julho, 1650-
Vila Nova - Jguá do Sul

E-mail: popogoiO@terro.com.br R: Exp. Gumercindo da Silva, 616
- Centro - Jaraguá do Sul- se

� �

1276-34171
]Rua.�5.d.e.Jul�D.,Sl�:.V.I.la�o�.:.la.r.�.��í..d.O..S!J.I.:se .•

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919 C••féneite·-" ,,,"

In's,tâttadorêl

,L-���,;e Ltdêl
',::: ;:" .

'Serviços de Instalações
Elétrica e iHidráulica

Com Fábrica de Postes
de 6 e 8 metros

ART & REQUINTE
Convites e Cartões

Casamento - Balizado - 15 ilnos

l" Comunhão - Nascimento de bebês
AnilJersário c todas as ocasiões (47) 37451430

9991-8567
372-2452 e 9118-0205

�..

'

TeI.:
Fax: 273-G443

CeI.: 9902-5979

Anuncie aqui!!!
371·1919 (Água quente e fria) ;ji

OudeUzação rCuplns e 8rocasr?'}?
lallação e flnUlra de Telhados 8Muros

lImpuza d8 Califa tI'állua 8
ImpermeabilIZação tle '8t1ras

Trabaihamos onde você precisar'
(cidade, praia, sítio, etc_] <,

IlCONMAC
Conmaq Comerciai Ltda

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras
Lava-Jato

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

.'

Avenida Getúllo Vargas, 594
Centro - Jaraguá áo Sue

Te{.: 370-3612

Produto:

oP06FPA ;tf.OPA

Venha Conhecer a
Moda que é um Doce!

Preços especiais
de inauguração
Modinha

tam. 01 a 16
Moda Adulto

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

Anuncie aqui!!!
371·1919

Mudanças,
fretes 'e

vieçenscom
F-4000 eeo.

Tratar: 274-8456 �

9902-7575 "

� VIDRAÇARIA
l__ljj Arte Vidros
Vídros, Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento,

[areamento, Plotter de Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Pick-up Corsa L6
Corsa 4p, L6, ac., d.h
Moto CG 125 Titan KS
Moto CG 125 Titan KS
Gol GII14p
Corsa Wagon
MB 710 turbinado
S-10 compl.
Ka
Courier Clx
Gol LO compl.
Corsa Sedan, Gl, L6
Vectra CD couro

Palio EX
Escort Hobby
Chevette Dl
F-4000
MB608 carroceria
MB 1513 caçamba
F-1000 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

branco
branco
vermelha
prata
bordô
cinza
branco
prata
prata
vermelho
branco
branco
preto
laranja
azul
branco
cinza
vermelho
amarelo

prata
azul
azul

Celta
Corsa Hatch
Corsa Sedam
Corsa Sedam
Astra Gl 2p
Astra Gl 2p
Corsa Super 4p
corsa Super 2p
Corsa Gl L6 4p
Corsa Wind MPFI
Monza Gl cl trio
Chevette Dl

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones
Gol Power compl.
Fusca

Uno Mille Fire

Escort Gl

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

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

02
02
99
95
95
03
83

02

90

�tm1l=fféiiR •

'.

� a u t o m o v e i s 370 3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CORSAWINO
CORSA4P
ASTRA GLS, COMPL.
OMEGA GlS, COMPL. + TETO
KAOETT SL

UNO MillE 4P
PALIO EO
PALIO EX, 4P, COMPL.
UNO MILLE
UNO CS

KA GL 1.0
KA GL 1.0
VERONA Gl 16V, 4P
ESCORT HOBBY 1.6

pala SEDAN 1.6, COMPL.
Gal Mll.0
Gal Mll.0 4P
Gal Mll.8 O.H.
Gal MI
GOL 1_0
PARATI CL
GOL 1.0
SANTANA CS

FIAT Fiorinol47, 5marchas 85
UnoELX 94
Fiorino furgão 95
Uno 90

Paliov.e., T.e. 98
Escort 1.6 álcool 94

Fiesta4p 98.
Gol Star, rodas 89

Golcompl.-arGlI14p 02
Gol Special 01
Goll.8 85

Apollo 91

Apollo compl. 92

Santana4p, d.h. 98

Corsa2p 98
Monza GL compl. -Ar 95
Chevette 86
Besla GS compl. 99

CHEVROLET

FIAT

FORD

VOlKSWAGEM

Vermelho
Branco
Branco
Azul
Azul
Prata
Prata
Branco
Vermelho
Branco
Marrom
Cinza
Branco
Branco
Verde
Azulmet.
Verde
Praia

VERDE
BRANCO
VERMELHO
CINZA
AZUL

BRANCO
CINZA
BRANCO
CINZA
VERMELHO

PRETO
BRANCO
VERDE
CINZA

PRETO
BRANCO
BRANCO
BRANCO
VERMELHO
BRANCO
CINZA
BRANCO
BRANCO

1999
1999
1995
1993
1992

2003
2001
2000
1991
1989

2000
2000
<1_998
1994

2003
1998
1998
1998
1998
1995
1995
1994
1986

Scenic RXE 2.0

Vectra GLS 2.2
Gol GIII 4p, 16v
Goll.0 c/ a.c.
Astra GL compl.
Palio ED2p
Resta 1.04p
F-l000cab. Dupla
Gol GIII c/ a.c., d.h. 4p
Celta c/kit
Uno ELX4p
Gol CL1.6

Vectra CD

GolMI

Parati
F-250
Twister
KaGl
Kadett
Gol1.6CLI
S-10deluxe
Tempra
MonzaGlS
BelinaGLX
GolGTS
Unomille
0-20
Pampa1.6
Parati
Biz
Gol
5-10
Peugeot
GolMI
EscortSW
Corsa
ClioLM

FORD

vw

GM

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$19.500,00
R$II.500,00
R$ 3.800,00
R$ 6.200,00
R$ 7.500,00
R$13.800,00
R$10.800,00
R$ 8.800,00
R$ 3.300,00
R$ 34.000,00

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

373-0806
373-1881

verde

verde
branco
vermelho
azul

vermelho

vermelho

cinza

verde

preto
azul

bege
vermelho

branco

prata

99
00
00
96
99

97

98

89

01

02

94

91

94

98

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
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
cornpt, 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, cornpl, R$12.000,00
R$11.000,00
cornpl. R$ 16.500,00
4p, a.q., I.t.,d.t. R$11.300,00
compl. R$17.500,00

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, ..

negocias
neste espaço!

vw

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

��i:g �x,,�k��h'15\�:�v.e., alarme
��i:g �e� i'.'b°ç_;:,°i.���P�r';�
Uno Mille SX
Palio EX 1.0, 4p,-v.e., t.e., I.t., d.t.

�gi �.�\�'/J'p compl.
Gol 1.0 16v 4p
Gol MI
Golf 1.8 compl.
Golf cornpl.

Corsa Sedan, 1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.O
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra
Vectra Millenium cornpl.
Corsa Gl 1.4 v.e., t.e., I.t., d.t. a.q.
Monza SLE 2.0 v.e., t.e.
Corsa Super 1.0 I.t., d.t., a.q
Vectra GLS compl.

Escort SW 1.8 16v

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina
Vectra GL, compl., 2.0, gasolina
Palio 1.0

Monza SLE, álcool 1.8
Escort L 1.6 gasolina
Elba Weekend 1.5 IE 4P:c/ a.c., gasolina
Gol CL 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Chevette SL, 1.6, gasolina
Fusca 1300

Pampa 1.8 álcool

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Santana GL 4p, compl. GNV

FIAT

VW

GM

FORD

99

98

98

96
94
93

92

87

87
.

78

89

93

97

96

99
98
00
98
04
99

99
99
98
97
96
01

99
99
99
98
98
01
95
91
97
98

00

Verde
Verde
Branco
Verde
Amarelo

Bege
Azul
Azul
Branca
Azul

G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
G/GNV
G
G
G
G
G -

G
G

branco
cinza

vermelho
Okm

branco
verde
vermelho
branco
preto
preto

branco
branco
bordô
branco
cinza escuro

prata
cinza
azul met.

Preto
Branco
Cinza
Cinza
Vermelha
Verde
Praia
Vermelha
Azul
Grafite

LD veíeulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FIAT

FORD

GM

Tipo IE 2p (- a.c.)
Tempraouro16v •

TipolE4pcompl.
Escort Hobby 2p

Preto

Azulmel.

Azul

Prata

94

93

95

94

97

97

94

97

98

01

97

86

96

88

89

69

94

93

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$13.600,00
R$ 7.900,00
R$ 24.900,00
R$10.800,00
R$16.500,00
R$18.300,00
R$ 3.500,00
R$ tO.500,00
R$ 5.300,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300,00
R$ 6.300,00
R$28.900,00

prata

prata

branco

cinza

verde

vermelho

preto
verde musgo
prata met.

dourado

prata
branco

prata
verde musgo
cinza meto

azul per.

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382
vw Gol 16v4p

Go11.82p
Go11.62p
Go11.62p
Bugy 1.5
Fusca 1.32p
Tempra 16v4p
Uno 1.0eletr. 4p
Fiorino 1.0 aberta 2p
Escort Hobby 1.6 2p
Escort GlX 1.8l 2p
Escort Hobby 1.6
Blaser2.24p
Chevette 1.6 2p
Titan 125 KSE
Titan 125 KS
Titan 125 KSE
Titan 125 KSE
Titan125
Titan 125

FIAT

FORD

GM
HONOA

1998
1994
1993
1993
1986
1985
1996
1994
1995
1993
1995
1993
1996
1988
2003
2003
2002
2001
1999
1996

·1

\�r':'I·.'·1!,l�

Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul

310-3021

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

EscortSWcompl.+teto Bordá

EscortSWcompl.-v.e. Azul

Escort Gl1.8álcool Preto

S-10 2.2 cabo Dupla Prata

CorsaWind 1.0 Bordá

Corsa Sedan Millenium Prata

Vectra GlS compl. Praia

Fusca 1.6 Branco

Gol CU1.6, d.h., 1.1. Prata

Parati Cl 1.6 Prata

Santana Quantum GlS Cinza

Fusca Azul

JetSkiFedoo 750 Sentado

BMW325 Prata

99

96

96

94

93

,92

90

87

86

73

68

cinza

azul

branco

azul

bordõ

verde

azul

branco

bege
cinza

amarelo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



VEíCULOS
370-7516

Compra Financia
Ru� Walter,Maflíuar�t,18�g .. Bar,ra:do ,Ri� Molha � Jaragllá.do S�I, ..: S,C •

Azul 02

5-10 cabo Estendida, 6cil., GNV

Saveiro

Pampa álcool

tampa 1.8 gasolina
L-200 diesel

Pampa gasolina
Escort GL, álcool
F-lODO

Fusca

Branco

Azul

Bordô

Marrom

Azul

Prata

Azul

Azul meto

Amarela

Azul

01

98

97

95

93

93

90

88

86

78

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Pick-up Estrada,L5 ,

c:lio RN 1.6 compl. 4p,

-- - - - -----�---------

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

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Mondeo CLX Grafite 97 R$ 16.900,00
Saveiro CL 1.6 Prata 91 ' R$ 7.500,00
Vectra 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
Monza SLE Bege 85 R$ 4.000,00
Honda CG' 125 Titan Verde 99 R$ 3.000,00
Goll.0 Branco 94 R$ 7.500,00
Corsa Millenium 4p Prata 01 R$ 14.000,00
Gol 1.6 compl. Vermelho 00 R$ 18.000,00
Saveiro GIII Prata 01 R$ 19.500,00

Bordô 93 R$ 7.500,00
R$ 7.900,00

(47) 371-9730

nua Bernardo Dornbusch, 1880 - Baependi - Jaraguã do Sul

Corsa Sedam 4p 00
5-10 GNV 96
0.20 custam S 91
Uno 2p 96
Kadet c/ trio, a.c. 96
Kadett I ite 94
Gol16v 4p 98
Fiesta 4p 99
Pointer compl. 4p 94
CG titan 02

t.Today 91
rCBX 200 95
CBX 200 98
Biz (c/ capacete de brinde) 01
Biz (c/ capacete de brinde) 02

branco R$ 14.900,00 Vectra GLS completo 95
cinza R$ 17.500,00 Vectra GLS completo 97
branca R$ 17.500,00 /' Corsa Sedan 01
verde R$ 7.900,00 Corsa Super completo 99
bordô R$ 10.500,00 Corsa Wind 2p 99
preto R$ 8.500,00
prata R$ 1:3.500,00

Uno EP 4p 96

prata R$ 11.500,00 Uno SX completo 97

grafite ,R$ 9.500,00 Tempra completo 96

Promoção cf capacete brinde Renault RT 19 completo 95
vermelha R$ 2.000,00 Kadett completo 93
roxa R$ 3.600,00 Uno ELX 4p 95
vermelha R$ 4.200,00 Monza 94
preta R$ 3.700,00 Corsa Hatch 4p 99
azul R$ 3.900,00 Goll.0 93

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

o.20dupla, compl., -couro, tv, cd, turbo branca 86/92 O

0-20 cabo Simples bordô 85/94 O

Voyage CLll.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

Logus GLS compl. azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

Feroza 1.6 16v, 4x4, compl. verde 95 G

Tempra 16v, compl. bordô 94 G

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Gol Plus 16v cj 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 compl, Air bag Vermelho 01

Palio ELX compl. Branco 01

Astra GLS 2p compl, Azul 00

Honda Civic LX Prata 98

Ka cj ar, trio, som Azul 98

Escort SW GLX cornpl, Cinza 98

Palio weekend 1.5 cornpl. Cinza 97

Fiesta cj ar + d.h., 4p Vermelho 96

Seja
•

parceiro
da Financeira

Gol1.0Ml2p verde 97 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0 164

BV Courier 1.6L prata 00 G
Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 O
Corsa 1.0 4p prata 99 G Ano DeR$ PorR$
Pampa 1.6L branco 97 G 97/97 R$ 14.000,00 R$ 13.000,00., , Ranger CS 4cc compl. prata 97 G

e faça otimos Corsa 1.0 cl rodas branco 96 G 93/93 R$ 7.800,00 R$ 7.200,00
Corsa 1.0 c/ opc. preto 96 G 78/78 R$ 2.000,00 R$ 1.700,00
Omega GLS 4.1 compl. verde 95 G
Escort Hobby 1.0 azul 95 G 83/83 R$ 3.500,00 R$ 3.100,00

, • UnoSX 1.0 4P vermelho 97 G 78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00

neqocros
Gol CL 1.6 prata 94 G

87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00Gol CL 1.8 branco 93 A
GoICL1.6 branco 92 G 99/99 R$ 27.000,00 R$ 26.000,00
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G 2002 R$ 13.000,00 R$ 12.500,00
Omega Gls compl. azul 93 G

neste espaço! Ipanema SL 1.8 bege 91 G Verde 94/94 R$ 7.800,00 R$ 7.500,00
Fiesta 1.0 4p prata 98 G Prata 96/96 R$ 25.500,00 R$ 24.500,00
Logus GL 1.8 prata 93 G

Preto 88/88 R$ 4.500,00 R$ 4.200,00Passat 2.0 4p compl. preto 95 G
Vectra Gls compl. branco 97 G Prata 88/89 R$ 5.500,00 R$ 4.700,00

I .1
SaveiroCD branco 91 O Azul 69/83 R$ 23.000,00 R$ 19.000,00

I, F·l000 vermelho 78/9d' D·
Fusca (vãrios) 70/77 /81/84 Praia 94/94 R$ 26.000,00 R$ 25.500,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SANTANA-vende-se, CL, 89, àgás,
el aro de liga, impecável.
R$5.500,00. Aceita-se troca por
Quantum de menor valor. Tratar: 371-
6238.I

I
t

SAVEIRO - vende-se, Oí, gas/GNV,
GIII, cornpl.. prata, el cd, rodas de

liga e lona marítima. Com GNV

R$22.000,00 ou sem GNV
R$20.000,00. Particular. Tratar:
370-8563 ou 9103-3580 ..

VOYAGE -vende-se, 86,1.6, álcool,
prata. R$3.800,00. Tratar: 376-
2973 ou 9909-0180.

VOYAGE - vende-se, verde, 83,
ótimo estado, à gas. R$1.500,00.
Tratar: 9980-4310.

COMPRA-SE - carro até
R$2.000,00. Tratar: 371-6135 ou

275-2634 elWaldemar.

CHEROKEE-vende-se, Laredo, 97,
12 dono. R$15.000,00 + 24x

R$1.150,00. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

CUO - vende-se, Hateh, 00, 1.6 RT,
prata, airbag duplo, d.h., a.c., CD

original, controle satélite de som, t.e.

5p, trava pI crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

L-200 - vende-se, cabine dupla, 95,
a.e.,4x4. R$ 30.000,00. Aceita-se
carro de menor valor no negócio.

CLASSI

SDN
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 - Vila Lalau

Tratar: (47) 9102-0009 el Santiago. 9464 ou 371-6916.

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

TOPIC-vende-se, 98/99 .excelente 1113 - compra-se, de preferência'
estado, Preço de oferta. {(atar: 371- financiado. Tratar: 372-0108,

j --:l /'>

( /' 1/ ..

j o $
QUINTA-FEl t7"11 rl'2 dezembro de 2003

,

t..;,

Você ainda vai,ler esla marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1777
Site: www.usagas.com.br

Homologada pelo

"l:_INMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializado em inleçâo eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

• Temos financiamento.

Tratar: 9959-0505 el Flávio, se troca, Tratar: 9101-4805 ou 371-
0204 após 20:00 ..

CG - vende-se, Titan, 95,

R$2,600,00, Tratar: 273-
0687,

COMPRA-SE - moto modelo, honda
Biz I Sundown I Seooter em bom

estado, Tratar: 370-1801 el Sandro
após 18hs,

BIZ - vende-se, KS, verde, 01, el
5.125 km, R$2,200,00 + 6x

R$140,00 ou R$2.950,00 quitada. CG - vende-se, 125, KS, 02. Aceita-

Shadow VT 600
NX Sahara 350

Virago 25Q CC
VBR 125 ED
VBR 125 ED
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan ES
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS
CG 125 Titan KS
C 1'00 Biz KS
Crypton T 105 E

Crypton TiOS E
Aquila Mix 50

�
�®

�

Escolha o modelo, nova ou usada com

entrada e saldo em afé 6 lixas.
'*

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370�5999
LOJA 2: RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 310-9995.

RONDA
��
•

00/00
98/98
98/98
02/02
02/02
03/03
02/02
01/01
01/01
01/01
00/00
03/04
01/01
98/98
·00/00

Cor·�·�

preta
azul
vermelha
prata
preta
prata
prata
prata
azul
vermelha
prata
vermelha
vermelha
azul
vermelha
'*

.

*
-

'* •

'*

Sundown Explosion
aro20

'* • LOJA 1: AV. WALOEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

LOJA 2: RUA JOÃO JANUÁRIO AYROSO 65 FONE 370-9995

• Ciclo Maroto
aro 16

A Laia 2 - Jaraguá Esquerdo estará
atendendo no horário Natalino

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



TRADA - vende-se, 01.

$3.500,00 e assumir 17x

$180,00. Tratar: 374-5441.

URUNA - vende-se, 80, ótimo

stado. R$1.000,00. Tratar: 9101-
805 ou 371-0204 após 20:00.

AMAHA - vende-se, YBR, 01, cj
art. elétr. R$3.400,00. Tratar: 373-
673 após 18:00.

OMPRA-SE - cadeirinha de bebê

I carro. Tratar: 372-3164.

OMPRA-SE - caixa de fiat uno, 5

arenas. Tratar: 374-1117.

RODAS - vende-se, de golf GTI, aro
15, orlg. R$1.100,00. Tratar: 9902-
0348.

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

RODAS - vende-se, jogo cj 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.

diversos
R CONDICIONADO - vende-se,
pringer, 12.000btus. Tratar: 371-
970.

R CONDICIONADO - vende-se,
onsul, 10.000btus, usado.

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

BALANÇA-vende-se, eletrônica, de
15kg, cl etiquetadora. R$900,00.
Tratar: 370-6535.

CLASSI

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

CORREIO DO POVO 9

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

CALÇADOS - vende-se, estoque de

. calçados. Tratar: 371-7636.

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

Tratar: 370-5290

BETONEIRA - vende-se, 350L.

R$400,00 nego Tratar: 371-9520
manhã.

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

geladeira. Tratar: 370-6719.

BICICLETA - vende-se, de corrida,
pequena, quadro de alumínio. Tratar:
376-1933 cj Johny.

BICICLETA - aceita-se doação.
Tratar: 371-4887.

ÇARRINHO - vende-se, de lanche.

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

CARRINHO - aluga-se, de cachorro
quente prensado. Tratar: 9117-1083

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

Trabalhe em seu próprio negócio na sua casa. Seja um mini

fabricante de um produto de alta rotação no mercado atual.

Você pode produzir brindes, chinelos de pano, fraldas e mais

250 produtos, dependendo da quantia que você pode investir,
variando de R$60,OO a R$3.000,00 de investimento.

Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie i envelope
em branco, 2 selos de R$ 0,50 e seu endereço completo pI
CORPO iOiO-Cx P. ii45 - 89:259-970 - Jaraguá do Sul/SC,
que lhe enviaremos todas as instruções gratuitamente.

após 18:00. bom estado, cj3 capas coloridas,
bateria e carrego semi-novos, nota e

CEWLAR - vende-se, Nokia 5125. manual. Tratar: 371-3459 ou 9902-
Tratar: 371-1970. 4035.

CELULAR-vende-se, Tim, gradiente, CELULAR - vende-se, Nokia 2280.

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarf11e

comerciais e residenciais

SOM - vende-se, de cd pI carro,
Explode da Sony, mód. cj800w,
pirâmide cj regulagem, 2 sub, 1
de 10 e 1 de 12 + 2 cornetas e

controle remoto. Tratar: 276-
3850. BALCÃO - vende-se, de COZ., novo.

R$180,00 nego Tratar: 9124-2338.
SOM - vende-se, de CD pj carro,
Pioneer, cjfrente destacável, semi- BANHEIRA - compra-se, usada.

novo. R$350,00. Tratar: 371-6238. Tratar: 376-2393 manhã.

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.

CACHORRO - vende-se, filhote de

Rotweiller, puro, entrega 10j12.
R$ 100,00 cada. Tratar: 275-
2949.

-

SUPER PROM�ÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Infelbras

Fone: 371·7007
A melhor opção para �ua empresa,

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

eletrônica e a�tomação de condomínios.

Kit Portão Eletrônico .+ Intel'fone KltMonitor 6" + Câmera (CFTV)

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares tnoustrtats
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pi telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 19"
Pateh PaneI 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e ínterfones
Cancelas automáticas p! portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS
(Instalação e Assistência Técnica)
Porteiro eletrônico coletivo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alamle de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horsf, 104 .. Vi'a Lenzi • Jaraguá do Su'" se I ema;': makete,@terra.com.br • FonelFax: (47) 371.YOq,7
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SKATE - vende-se, Snoway, ótimo
estado. R$45,00. Tratar: 3734830.

ESTUFA - vende-se, c/ 6 bandejas,
semi-nova. R$100,00. Tratar: 9992-
5253.

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

1

ij
Conserto de: Geladeiras, i

I
, Lavadoras,'

Ar Condicionados l.I ' Domésticos e Automotivos i
I

'

'I
- Nacionais e importados - I

.
I

1(47) 372.0469
1"y,�;',�il!;�I��J����J���,?l�! ,

NÃO FIQUE SEM DINHEIRO
NESTE NATAL!

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

IMPRESSORA - vende-se, HP3820,
c/ 3 meses de uso. R$400,00.
Tratar: 370-1737 ou 376-2940 após
20:00.

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

A CREDICERTO tem o dinheiro
que você precisa, na hora, sem

avalista e com' ala parcela
para pagar só no ano que vem.

TíTULO - vende-se, do baepe�di.
Tratar: 9975-7378.

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

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

VENDE-SE - porcelanas, pratos e

travessas, 2ÔO copos, talheres, balde
de gelo. Tratar: 372-1566 c/ Ana
Lúcia ou Paulo.

LINHA TELEFÔNICA - vende-se,
comercial. Tratar: 371-7636.FOGÃO - vende-se, industrial, c/

forno + 6 bocas, marca Venâncio
Aires. R$800,00. Tratar: 372-1566
c/ Ana Lúcia ou Paulo.

VENDE-SE- 2 balcões de vidro, lé
expositor de doces. Valor à combinar.
Tratar: 370-5273 c/ Marcos.

MÁQUINA LAVA ROUPA -vende-se,
de 8kg, nova. Tratar: 9955-7994 pela
manhã. VENDE-SE - roller hypno STS, novo.

Tratar: 372-2954.Calçadão, 141, sala 2, junto
à· Belga Jaraguá do Sul - se

FORNO.,. vende-se, automâtico

Rsher, seminovo. Tratar: 371-1970.' MESA - vende-se, c/ 6 cadeiras, nova.
R$100,00. Tratar: 9102-1701.

FREEZER-vende-se, vertical, 230L,
marrom. R$600,00. Tratar: 370- MESA-compra-se, de tênis de mesa,
7156. usada. Tratar: 376-2393 manhã.

VESTIDO - vende-se, de prenda
marrom, de micro fibra, manequi�
38. R$80,00. Tratar: 376-1027 ou

9136-1866 após 19:00.

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

VIDEOGAME vende-se, I

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

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

VENDE-SE - eqpto athletic 2001,
cycle scaler, compl., c/ nota fiscal e
fita de vídeo c/ exercícios. Tratar:
275-0707 comI. ou 372.Q339 à noite

c/ Marceli.

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

Tratar: 9102.Q131. DVD - Vende-se, LG, super slim,
novo, na caixa, c/ gar., lê tudo.

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles, memory
card, 1 transformador, 2jogos, cj6
meses, de garantia. R$350,QQ,
Tratar: 376-2206.

FREEZER - vende-se, 1 ano de uso.

R$ 700,00. Tratar: 372-1566 c/ Ana
Lucia ou Paulo

CELULAR - vende-se, Sansung
Voicer Fashion, pré pago, Vivo.

R$120,00. Tratar: 9967-2587.

MÓDULO - vende-se, de 550w.

R$60,00. Tratar: 275-3658. VENDE-SE - cepilho ensacado ou doa
se. Tratar na Rua Ângelo Rubin', 15.ÉGUA-vende-se, crioula. R$400,00

nego Tratar: 372-1354.
FREEZER-vende-se, usado em bom
estado. R$ 300,00. Tratar: 372'
1566 c/ Ana Lucia ou Paulo

MUDAS - vende-se, de palmeira real.

Tratar: 370-2461.
CELULAR - vende-se, Ericsson,
T18d. R$120,00 nego Tratar: 275-
2639 manhã ou 273-0800 tarde c/
Poliane.

VIDEOGAME - vende-se, Play Station
2, totalmente destravado, c/ 3jogos,
R$750,00. Tratar: 376-2206.

VENDE-SE - retalhos p/ almofada,
travesseiros etc. Tratar: 370-8885

c/ José.

EQUIPAMENTO - vende-se,
completo de restaurante e pizzaria.
R$7.000,00. Acerra-se troca. Tratar:
370-3279.

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

FRI'TADEIRA - vende-se, duas,
elétricas, novas. R$160,00 cada.
Tratar: 372-1566 c/ Ana Lúcia ou

Paulo.

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

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

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

usadas. R$200,00 cada. Tratar:
372-1566 c/ Ana Lúcia ou Paulo.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíOEO GAMES ,CDS

E ACE.SSÓRIOS EM GERAL.

ne: 376-2206

• PLAYSTATION 2

'XBO)(
• PI.AYSTATION ONE
·OREAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY AOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

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

ESPINGARDA - vende-se" de

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

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

280L. Tratar: 370-5537.
COMPUTADOR - compra-se. Tratar:
374-2168 após 18:00.

SERRA - vende-se, tico-tico, semi
nova. R$90,OO. Tratar: 9101-7557
ou 275-3958 após 17:00.

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

.

bÓlllrloóea\e!1dl!11e!IÍo; st9uru!aà st9lMdadas IQ;$ is12:00

RU,a: Sertha Wee ue ,1.087· Barra· JaraguiÍ do Sul· E·mail planeta ame íbestcom,DrGRADE-vende-se, de janela. Tratar:
376-1595.

COMPUTADOR - vende-se.

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

nic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00
Nokia 2100jPronto

R$ 299,00
ou 1 + 4

R$ 59,80
Nokia 3310jPronto
R$199,00

ou 1 + 4

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

Nokla 2100jT Voee

R$170,00
ou 1+ 4

R$ 34,00

Telefone sem fio
.900 MHZ
Várias marcas
e modelos a p

R$129,O Motorola C200jT Voee

R$170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

Motorola C200jPronto
R$ 299,00
ou 1 +4

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

ou 1 +4

R$ 25,

Parabólica com controle instai'
com a base de concreto

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R$ 419,00.
Antena Externa para celulares

para uso em área rural.

R$149,OO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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imóveis
ÁGUA VERDE - vende-se, próx. da
Comunidade São Judas, alv., c/ 3

qtos, 2 banh., sala, copa, coz., lav. e

garagem. R$40.000,00 parcelado.
Aceita·se propostas. Tratar: 371-

6069.

ALUGA-SE - qtos mobiliados. Tratar:
370-3561 c/ proprietária.

ANA PAULA 11- vende-se, c/72m2,
terreno com 420m2• R$ 45.000,00
aceita-se proposta.Tratar: 273-0530.
(proprietário)

FIGUEIRA - vende-se, próx. da Igreja
Nossa Senhora Aparecida, alv., cl 3
qtos, banh., sala, coz., lav., gar.
R$15.000,00 entro + 20x

R$180,00. Tratar: 371-6069.

MASSARANDUBA - vende-se, no

centro, c/270m2 em acabamento,
cf terreno de 900m2 Tratar: 379-
1207.

,

PiÇARRAS - vende-se, excelente,
alv., c/3 qtos + 2 banh., gar., rua de
asfalto, 800m da praia, ponto comI.
R$23.000,00. Tratar: 371-6069.

UBATUBA-vende-se, alv., murada,
quitada. R$22.000,00. Aceita-se
troca por casa em Jaraguá. Tratar:
275-2130 ou 9137-3648 c/ Carlos.

ALUGA-SE-quitinete, no centro, próx.
da Verdureira da Raquel. Tratar: 371-
5320 manhã.

ALUGA-SE - no centro, próx. da
Verdureira da Raquel, cl 3 qtos.
Tratar: 371-5320 manhã.

ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas.
Tratar: 370-3561 c/ proprietária.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial
Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tratar: 372-3192. ,

AMIZADE - vende-se, novo, c/ 3
ctos, banh., cornpí., cozo sob medida,
motivo: mudança. Tratar: 371-8279.

CASA PRÔPIUA - REAUZE SEU SONHO
fUJA DO ALUGUEL USANDO SEU FGTS!
Compre, construa. Tefotme e amplie sue imiÍVeI.

l!.2�S,OO o R$ 98,80
,21.130,73_R$ 185,65
30.850,87 _':___R$ 271,05
�2.261,47' R$ 371,30

$ 61.180,83 --.........R$ 537,53
88.923,07_R$776,43 .

103.923,07_R$ 913,06
POSSU1MOS OUTA,OSVALORES E'OUTROS PRAZOS

.

. .!filb<!!ham!��� do BACENDísvoniblijzamos crédito para, Autom6ye!s � Motos. CcmfÍ�!InfoTma •

s: 47 3360506 - 9124-1409

CENTRO - vende-se, c/ 1 dorm.,
próx, das Casas da Água. Tratar: 372-
1395.

CENTRO - vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130.000,00. Aceita-se

proposta. Tratar: 370-8097 ou 9104-
5468 c/ Tina. Creci 9839

PRECISA-SE - moça o/ dividir apto
no centro. Tratar: 373-8001 comI.
ou 372-3537 res. cl Schirlei.

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

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

combinar. Tratar: 9133-3476. Creci
,3476

VENDE-SE apartamento.
R$25.000,00 e assumir pare. Tratar:
376-2791 ou 9135-1487.

VENDE-SE - C/100m2, 1 suíte + 2

qtos, área central. Ótimo preço.
Entrada + pare. Tratar: 9957-6889.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, c/3
donm. sendo 1 suíte, sacadac/ chur.,
cozo mob. Entrada + pare. em 50
meses direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

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

BARRA DO RIO CERRO - vende
se, c/7 .500m2, c/ casa de alv. ci
100m2, na Rua Bertha Weege,
1945. R$140.000,00 à vista ou
R$60.000,00 entro + 30x

R$4.000,00. Tratar: 376-2601.

BARRA DO SUL - vende-se, c/
13,80x25,00, c/meia água de 4x6,
à 200m da praia. R$8.000,00 de
entro e assurnir presto de R$240,00.
Tratar: 371-7733 c/ Sandro.

(proprietário)

BARRA VELHA - vende-se, centro,
de esquina, todo murado, c/ água e

luz, rua calçada, à 200m da praia
central. R$16.000,00. Tratar: 371-
6238.

COMPRA-SE - sítio no Rio Cerro,
até a Chocoleite, 8

morgos(20.0000m2). Tratar: 376-
0411 ou 9131-3784.

COND. RENASCENÇA - vende-se,
,

pronto para construir. Tratar: 9133-
3476.

CORUPÃ - vende-se, terreno/
chácara, c/ 35.000rn2, próx.

Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep. 2', Garagens
R$328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) • Pronto pi Morar - Novo -

Situado no Centro - Financiado em 30 meses.R$132.0oo,00 e R$ 178.000,00
Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) + Garagem - 2 Sacadas - Novo·
R$80.000,00
ZELIa BURATTO

"

Rua 500 • o" 400 CRECI296
�.melim.êom.br.t�buratto 41 9983-5920 - 41 367-1993

Seminário. R$85.000,00. Tratar:
372-3063 após 19:00.

FIRENZI - vende-se, à 2.000rn do

centro, no Lot. Rrenzi, ótimo terreno,
c/480m2, pronto p/ construir,
escriturado. R$3.800,00 entro +

R$300,00 mensais. Á vista

negociável. Tratar: 9137·5573.

RIO MOLHA - vende-se, c/
969.480m2, escriturado.

R$150.000,00. Aceita-se casa ou

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

VENDE-SE - c/ ô25rn2, na Vila

Rictoz, entrada da Estrada Ponta

Comprida, Rio Branco. R$5.000,00
nego Tratar: 373-6292 após 15:00.

VENDE·SE - cl 190.000m2, na Tifa
dos Húngaros - Jguá 84, casa c/3
qtos, sala, copa, coz., lav., bwc, 2
galpões c/ engenho de melado, c/
nascente de água. Tratar: 273-1660.

VENDE·SE - cornercial, condomínio
centro, c/ 3.900rn2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

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

R$21.000,00. Tratar: 3724752 ou

371-1876 c/ James.

VILA RAU· vende-se, de esquina, c/
425,00 rn2, plano com escritura, livre
de enchente.R$ 23.000,00. Tratar:
9997-2020. Creci7402

ALUGA-SE - sala comI. No bairro

Arnizade, c/180m2• Tratar: 372-
2541.

VENDE-SE - cl ótimo ponto,
panificadora c/ clientela formada: cl
maquinário novo e compl. Tratar: 371-
4300 das 15:00 às 20:00.

VENDE-SE -loja no centro, montada
e em funcionamento, motivo de

mudança. Tratar: 9123·7355.

VENDE-SE - ponto cornercial no

Shopping FalI. Tratar: 371-9477 c/
Sirlei.

.

VENDE-SE - salão de cabeleireiro,
completo, c/urgência. Tratar. 371-9477.

VENDE·SE - sorveteria na praia do
Erwino. Tratar: 9101-0467:

VENDE·SE -loja de confecções, cl
estoque e móveis, ótimo ponto,
aluguel acessível. Tratar: 371-5512.
(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto
já formado, cl rnercadorias e

mobiliário. Defronte p/ Marechal.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - bar c/ jogos, inclusive
c/ cancha de bocha, clientela
formada, no bairro Vila Nova, próx.
Malhas San Remo. Aceita-se carro

ou moto no nego Tratar: 370-0548
ou 371-0882 c/ Amauri.

VENDf;-5E - padaria, na Rua 28 de

Agosto, em Guararnirim, em frénte a

Estofaria Zen. R$'I.4.000,00. Tratar
no local.

Excelente
Oportunidade!

Vendemos canetas
que detectam notas
falsas. Contratamos
Representantes.
(12) 3933-1408.

GANHOS DIÁRIOS

VENDE-SE - em Moretes, 70km de

Curitiba, c/3.500m2, c/170m2 de

área construída. Aceita-se troca por
carro ou casa em Jaraguá oU

Guaramirirn. Tratar: 370-3326.

VENDE·SE - por motivo de saúde,
urgente, linda, c/ 20.850m2, mini
paraíso corn toda infraestrutura, casa
estilo suiço c/90m2, garagem cl
área de festa, escrit., galpão,
quitinete, jardim em relevo, lagoa,
nasc., mais terrenos c/ rede elétr.,
hidr. e san. séptico ecológico, árvores

CORREIO DO POVO 11

. .

PARA CÓMPRAR CAMINHÃO, CARR�E IMÓVEL· CASAt TERRENO, APTO, GAlPÃO

_R$ 15.000,00 R$ 167,00__
�$ 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$1139,Oo.__

. .. . :

Temos outros valores - Com autoriza -o do Banco Central

frutíferas e muito verde, riacho, área
privativa, à 6km do centro. Rio Molha.
Docum. 100%, torro por
R$135.000,00. Tratar: 370-8563 ou
9103-3580.

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

HOTel ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRANDE - precisa-se de 3 garçons,
3 aux. de coz. e 1 carnarelra, Tratar:
275-1995 cl Juarez.

PROFE3SORFS
Precisa-se de Professores
habilitados e com experiência
profissional comprovada para
trabalharem na Educação Infantil,
Ensino Fundamental I, Química,
Física, 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.

diarista, rneio período. Tratar: 275-
2452 recado p/ Mira.

OFEREÇO·ME - pI trabalhar como OFEREÇO·ME - p/ trabalhar como

balconista ou atendente de

superrnercado, c/ experiéncia. Tratar:
370-3007 c/ Nilvo.

OFEREÇO·ME - p/ tarbalahar como
dama de compania, cuidar de pessoas
idosas ou deficientes. Cobrança por
dia. Tratar: 371-9267 c/ Elvira.

OFÉREÇO·ME - p/ trabalhar, como
.

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

PRECISA-SE - de mensalista, em hor.

nonmal. Tratar: 276-3214 c/ Angelita.

PROCURA-SE -estáglo corno técnico
têxtil. Tratar: 371-5640.

PROCURA·SE - trabalho como

revisora, distribuidora, coordenadora
de conf. e acabamento ou operadora
de tear retilínio. Tratar: 371-7733.

AJUDANTE GERAL

Precisa-se de Ajudante
Geral, maior de 18

anos, sexo masculino.

Tratar: 275-2364

cj Walter

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DECURSOS
SENAC2003

,

,

C.H.: 25h # Período: a definir

Horário: 19h às 22h # Invest.: 160,00

*Aprenderá as noções gerais de contabilidade; *Entenderá os procedimentos de

contabilidade básico; *Fará a elaboração de demonstrações de contabilidade.

PALESTRA: ALEITAMENTO MATERNO

VANTAGENS

C.H.: 15h # Período: 11 e 12/12/03

Horário: 8h às 16:30h

VANTAGENS

*Esse evento ê pará 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

# Sem adesão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAUDE " INFORM

u anças
de hábitos

Cinco ao dia. Esse é o lema de uma campanha que nasceu nos Estados Unidos e agora chega por aqui, através da

rede Hortifrutí do Brasil, espalhada pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. O objetivo é motivar as pessoas a

comerem cinco porções de frutas ou hortaliças por dia. Segundo os médicos, essa é uma prática saudável, mas que requer

alguns cuidados.
O programa funciona da seguinte maneira: acrescentar no café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar frutas

e hortaliças. Mas é bom lembrar que não é uma dieta. liA pessoa deve fazer sua dieta normalmente, incluindo em cada uma
�

-

delas porções saudáveis. Nosso objetivo é a conscientização sobre a necessidade da mudança de hábitos alimentares",
explica Fernanda Hertel, do setor demarketing da rede.

E, para ajudar nas refeições diárias, foi desenvolvido um cardápio básico, sob a supervisão da nutricionista Maria

Cristina Santos, levando sempre em conta a composição de nutrientes, o preço, a safra e a programação de compras

semanal. "Esse é um hábito que faz muito bem para todas as pessoas, independentemente de idade. Trocar um alimento

gorduroso por uma fruta, por exemplo", diz Sandra Ciock, nutricionista do lede <Instituto Estadual de Diabetes e

Endocrinologia RJ).

O endocrinologista Turatti é reticente nessa questão. "Faz muito bem à saúde; a presença de fibras, vitaminas e sais

Divulgação

minerais são os principais benefícios. Mas é preciso
tomar certos cuidados. Esse programa pode ser contra

indicado na presença de doenças intestinais, quando é

necessário o controle das fibras, nos casos onde é

necessária a restrição de potássio e na restrição aos L . _

alimentos crus, por exemplo", alerta. Por isso, antes de

tomar qualquer atitude, procure seu médico e veja qual
a quantidade necessária para seu caso. "Crianças,
idosos e gestantes devem ter recomendações ajustadas
de acordo com as necessidades nutricionais de cada

um", finaliza Mônica Leme, nutricionista do Hospital
Albert Einstein.

Rua Guilherme Weege, 327

RACCOCosmético

CICLOS d'RACCO
DMAE· age nos libras multulcrel
c-E!.ASTASE· oliva línt�e de e�llinu e (!)lógi1l1�
PENTACARE· eleao tensor lobre OI mormsde exp
AHA . elimina moochas e facilita penetr .

FUCOm· du lo hidro!o�o

�j
� .v/ace C(]OI'j1(t

e Distribuidora de Cosméticos:

*Wfl/l,dR/ cr?.oS(/.", '"StIflIQ,t<!'

Fone: 371-6110
9905-2853

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Shampoos, cosméticos,
sucos naturais de Babosa

.

(Aloe vera)
Oftalmologista
371-7801/370-0409

. fone: 275-1450
Av. Mur. D."d",:o .tl Fonseca, 491
sala 01 " C�illw " Jaraguá do s\ll

*NEOVITA
Comércio de Produtos

rJ-J .i':-' ,L- �.�
'1 'I" ./ .. _� ,

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaK: (47) 372-0461
I: Barão da lioBrBntO. lU·Sl2 -&Inl.nl·JgulÂlj
amai!: maioehl@Uirr8.tom.br - ClI.: 99194111

*
BELA VIDA

Cenlro d;ãpÓI�'âos>riisÜlbUldortS
371-5176

5
Rua: Av. Getillio \\lrgas, 1)2 49· satal�
Ed. Hener I deüonte a Igreja Evallgel

(Em cima do Unibanco)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IRECONHECIMENTO: CÂMARA DE VEREADORES DE GUARAMIRIM HOMENAGEIA CIDADÃOS QUE PRESTARAM SERViÇOS RElEVANTES À SOCIEDADE

Diretor doCP é Cidadão Honorário de Guaramirim

AGRACIADOS COM O TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO:
I

Aclino Feder; Amália Meyer Dequêch; Alzira Lunelli Bertoli; Eugênio Victor Schrnôckel
(Cidadão Honorário), Flávio José Brugnago; João Alcântara Kraisch; Lauro Borges, Maria
do Horto Vieira Pfeiffer e Maria Teresinha Mussi Zimmermann. Cesar Junkes

Vereador Salim José Dequêch indicou o nome de Schmõckel ao título

Um exemplo a ser seguido
Curitiba com seis anos de idade, onde
estudou na Escola Alemã. Com 21 anos

formou-se contador pela Academia de

Comércio, anexa à Faculdade de Direito do

Paraná. Cinco anos mais recebeu, com a

idade de 26' anos, formou-se em

Administração e Economia pela Faculdade
de Administração e Finanças da Uni
versidade do Paraná.

Aos 27 anos passou a residir em Jaraguá
do Sul, ondemora até hoje, casando-se com

.

Brunhilde Manke,com quem teve quatro
filhos: Yvonne, Elis, Rosane e Eugênio, que
lhe deram sete netos e um bisneto.

I

EmJaraguá do Sul, Schmôckel exerceu a

profissão de contador no escritório contábil
''A Comercial", onde constituiu vários
contratos sociais, entre os mais famosos

podemos citar-o da Ele-tromotores Jaraguá,
atualWeg. Também defendeu interesses de

empresários da região, 'com destaque para
os detentores da marca Chocoleite, em

virtude de contestação da empresa
detentora da marca Choco-Milke,

Eugênio Victor Schrnõckel recebe o título amanhã à �e;it�nkes Também exerceu as atividades de

professor da Escola Técnica de Comércio
EUGÊNIO VICTOR SCHMócKEL-Nascido em São Luis (Colégio São Luis) no período de 1955

2denovembro de 1921, emJoinville, filho de Ida a 1995;Diretor doJornal Correio do Povo, desde
Zette e Bernardo Schmôckel, mudou-se para

. 1957 até os dias de hoje; Presidente da Liga

Jaraguaense de Desportos, em 1958; Suplente de

deputado estadual e vereador no período de

1959/1962; Vereador emJaraguá do Sul, de 1963/
1969; presidente da Câmara de Vereadores de

Jaraguá do Sul, no período de 1970 a 1973.

Primeiro vice-prefeito deJaraguá do Sul e prefeito
em exercício no período de 1970 a 1973; Primeiro

vice-presidente da Fi d e s c ( Fundação
Intermunicipal para o Desenvolvimento de

Santa Catarina, de 1972 a 1973; Professor da
Faculdade de Estudos/ Sociais da Ferj -

Fundação Educacional Regional Jaraguaense,
período 'de 1975 a 1977; Membro efetivo do

InstitutoHistórico e Geográfico de Santa Catarina,
em 1980; Presidente do Rotary Club Florianópolis,
período de 1981/1982. Redator do semanário

"Mensageiro deJaraguá - JaraguáBote", em 1990;
Membro correspondente daAcademia Itaocarense
de Letras, RJ, em 1990; Vice-presidente da

Associação dos Jornais do Interior do Estado de
Santa Catarina, período de 1993/1995; Membro
do Conselho de ética da Associação Brasileira dos
Jornais do Interior, período 1993/1995; Patrono
do Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul;
Idealizador do Brasão e da bandeira de Jaraguá
do Sul. Também participou da implantação da

FERJ, atualUnerj, emJaraguá do Sul. Além disso,
sempre foi e ainda é jornalista e historiador, com
inúmeras obras publicas.
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aMODA: CONCLUINTES DO CURSO DO SENAI APRESENTAM BANCA E DISPUTAM VAGA PARA BOLSA NA ITÁLIA Devedores terão redução

demultas e jurosnopagamentoAlunos de estilismo do Senai

disputam vaga para Itália
fixa valores e praZOi
para pagamento.

O devedor terá ati
100% de desconto na

multa e juros se quitar
o valor até 30 de de.
zembro. O desconto cai

para 90% para venci.
menta em parcela úni
ca até 30 de janeiro de
2004. Para pagamento;!:
até 27 de fevereiro o

desconto é de 80% e de
70% até 31 de março,
Para pagamento parce
lado, com protocolo fi·

xado até 17 de dezem

bro, terá um desconto
de 90% se pagar em

duas vezes (30 de de
zembro e 30 de janeiro);
80% se quitar em trêi

vezes (30 de dezembro,
30 de janeiro e 27 de fe

vereiro). Para quem
protocolar a intenção
de eliminar sua dívida
até 5 de fevereiro do

próximo ano, terá um

desconto de 80% num

pagamento em duu

vezes (15 de fevereiro e

15 de março).
Há ainda a possibi

lidade do contribuinte

protocolar sua inten

ção de quitar a dívida
até dia 17 deste mês,
tendo um desconto de

70%, pagando em qua·
tro vezes (30 de de

zembro, 30 de janeiro,
27 de fevereiro e 30 de

março) e para quem
protocolar até 5 de fe

vereiro,' terá um des·

conto de 70%, pagan·
do em três vezes (11
de fevereiro, 15 de

março e 15 abril)."Só
não quita sua dívida
quem não quiser,
estamos dando diver'

sas opções e prazos de

pagamento", diz pa'

soldo (CELlCE GIRAROI)

]ARAGuA DO SUL -

A prefeitura municipal
através do departa
mento de finanças de

verá conceder vanta

gens para a quitação
dos débitos com a ad

ministração pública.
De acordo como pre
feito Irineu Pasold o

projeto que concede

remissão de multa e

juro para fins de regu
larização de pendênci
as apresenta per
centuais que variam de

acordo com a data de

opção de pagamento
do contribuinte.A dívi

da está em R$ 10 mi

lhões, segundo o secre

tário de Gestão, Solon
Schraudt, mas deste

valor pode ser recupe- y
rado R$ 6 milhões em

]ARAGuA DO SUL -

Os alunos concluintes do
curso de estilismo do
Senai apresentaram esta

semana o projeto final
em banca para represen"
tantes de moda do Insti

tuto Europeu de Design
na Itália, do Senai do
Paraná e de Blumenau e

empresários de Jaraguá
do Sul. Dos Cinco alu
nos que apresentaram a

b�nca um deverá receber
uma bolsa de estudos de
três meses no Instituto de

Design. A avaliação será

feita de três formas. A

primeira é através da

apresentação teórica, a

segunda pelo portifólio
com os melhores traba
lhos desenvolvidos du
rante os 18 meses e apre
sentação de traje e a ter

ceira é média do aluno.
O resultado do melhor
trabalho deve sair na pró
xima semana. A con

cluinte Regiane Apareci
da Rodrigues apresentou
o trabalho baseado em

Aluna Regiane Aparecida Rodrigues apresenta trabalho para banca

função da remissão de
para a Itália a deixa entu-

siasmada, "Poder estudar' multa e juros e por
três meses no Instituto vai muitos devedores já
me dar uma bagagem estarem em cobrança
muito boa e me dar me- judicial. Aproximada
lhores oportunidades de mente três mil pessoas

na condição de deve-

dores até 30 de junho
deste ano, inscritas ou

não como dívida ativa,
parcelados, ajuizados
ou não, poderão regu
larizar sua situação
mediante pagamento
único ou parcelando o

valor. Somando todos

heróis e vilões, destacan
do a figurfl de Zumbi
dos Palmares, revelando
a luta contra preconcei
to e confeccionando rou

pas baseadas nesta histó
ria. Já a aluna Débora
Altini apresentou seu pro
jeto baseado no filme

Armagedon. "O legal dis
so é poder produzir a sua

marca, porque muita gen
te pensa que vida de
estilista é de glamour e

esquece que é preciso
,

produzir, fazer a grife e

conhecimento da parte
burocrática e dessa for
ma poderemos estar mais

preparado para o merca

do", declara Débora. A

possibilidade de poder ir

, I

trabalho", avalia a estu

dante. Os alunos desen-
volveram roupas basea

das em filmes diferentes.
(CELlCE GIRARDI)

Ministério da saúde repassa 13° para agentes comunitários
BRASÍLIA/JARAGuA no

SUL- Os 182.061 agen
tes comunitários de saú
de de todo o Brasil es

tão recebendo um paga
mento adicional de R$
240,00 ao fim de um ano

de trabalho, através do
13° salário. Pela primeira
vez em 12 anos de atua

ção, os recursos, no va

lor total de R$ 43.694,64
estão sendo repassados
pelo Ministério da Saú

de aos fundos municipais
de saúde no dia 1 ° de de-

novembro totalizando

quase R$ 15 mil. ,"Este

cobertura de 92,2% de

todo território nacional.

O abono salarial está

previsto na portaria n°

674 de 3 de junho deste

ano, que determina ain

da que os recursos sejam
colocados' à disposição
dos fundos municipais
de saúde no último tri

mestre de cada ano.

Em J araguá do Sul

os 27 agentes comunitá
rios receberam seus 13°

salário em junho e a se

gunda parcela no mês de

zembro. O incentivo é

uma antiga reivindicação
da categoria e também

dos gestores estaduais e

municipais de saúde e é

utilizado pelos municípi
os que não tem condi

ções de pagar o 13° aos

funcionários.

Atualmente, 93 mi

lhões de brasileiros em

5.124 municípios con

tam com o atendimento

prestado pelos agentes
comunitários de saúde,
o que representa uma

os devedores o valor

chega a R$ 4 milhões
,em juros e multas, se

todos pagassem a vis
ta. De acordo com

Pasold as maiores dívi
das estão relacionadas
com pavimentações
asfálticas, ISS e IPTU.
Os devedores têm até

dia 17 deste mês para

protocolare� interesse
em quitar suas dívidas.
Uma tabela estabele
cida pela prefeitura

recursos é repassado aos

municípios como auxílio
ao pagamento do 13°

salário. Como Jaraguá
do Sul pode pagar seus

funcionários este recur

so será utilizado para
outro fim que será de

signado pela secretaria

de Saúde", explica Júlio
Maffezzolli, gerente de

administração e audito
ria da secretaria munici

pal de saúde. (CG)
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eco da Schützcnfcst

apresenta resultados finais

]ARAGUÁ DO SUL - A

Comlssao Central

Organizadora (CCO) daXV
Schützenfest e aDiretoria da

Associação dos Clubes e

Sociedades de Tiro do Vale

do Itapocu - ACSTVI e o

Conselho Fiscal da Associa

ção apresentaram na sema

na passada o balanço daXV

Schützenfest. A receita total

apresentada foi de R$
787.572,83 e despesa total de
R$ 755.999,07. O total líqui- .

do, no valor de R$ 31.573,76
foi dividido entre as 21 soci

edades filiadas à ACSTVI,
que no decorrer de todo o

ano trabalharam para que a

festa acontecesse. Cada soci
edade recebeu R$ 1.503,51.
A CCO e a Diretoria da
ACSTVI estão elaborando o

balanço sócio-econômico-fi
nanceiro da festa, que será

posteriormente repassado a

todas as sociedades filiadas à

ACSTVI.AXVSchützenfest
teve público de 91.204 visi

tantes, 194.129 tiros dispara
dos nas três modalidades ofi
ciais (carabina 22, seta e

chumbinho) e 63.590 litros
de chope consumidos. O
volume de tiros disparados
no geral teve urn decréscimo
de pouco mais de 3% em

função de que neste ano urna
sociedade não participou das
competições oficiais e outra

desligou-se por tempo
indeterminado, enquanto que
durante os onze dias de festa
houve um acréscimo em tor

no de 10,4%.
E neste final de semana,

12 a 14, acontece na Socie
dade Esportiva e Recreativa

Guarany a 4' Edição da

FALECIMENTOS

Sommerfest. A abertura da
festa estámarcada para ama
nhã às 20h com a tradicional
churrascada a urn custo de

R$ 7,00 incluindo ingresso
para o baile que inicia às

22h30min com a Banda Os

Vibrantes do Rio Grande do
Sul.

No dia·13, a festa reinicia
às 15h com desfile e a tarde

será animada com a Banda
da Terceira Idade com ofe
recimento de café aos parti
cipantes. As competições de
tiro terão início às 16h15min.

No pavilhão externo acon

tecerão apresentações musi
cais às 17h30min com

Kauã/Kauê e às 18h30min
comViola eGaitaço.A aber
tura oficial para as autorida
des está marcada para as

20h30min, após acontecerá

à escolha do casal mirim e

da garota Sommerfest, com
premiação para as melhores

torcidas. O baile começará às

22h45min com animação da
BandaAtlântis.

No domingo, a festa
reinicia às 9h30min com as

competições de tiro, às 10h
acontecerá o desfile das

Majestades e Sociedades

Convidadas. Às 10h45min

Adelar Shaw fará a anima

ção. O almoço será servi
do a partir das 11 horas. A

tarde haverá Soirée com a

Banda Só Virtude e às 18h

toca o Musical Estrela de

Ouro. A coroação do Rei

e da Rainha do tiro está

marcada para as 19h30min
no pavilhão externo. O en

cerramento está previsto
para às 22 horas depois do
sorteio da rifa.

Faleceu às 13:30 horas de 07/12 o Senhor Airtom Braz com idade
de 53 anos, deixando enlutados a esposa, 5 filhos, os pais e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 08/
12 às 15:00 horas, saindo o féretro da Capela Bom Jesus em

Guaramirim seguindo para o Cemitério Municipal de Guaramirim.

Faleceu às 11:00 horas de 08/12 o Senhor Harry Zerbin com
Idade de 70 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genro,

�ora, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento

;'. realizado em 09/12 às 10:00, saindo o féretro do Salão São

�Istovão na Paróquia São Vendelino seguindo para o Cemitério
unlclpal de Schroeder.

��eceu às 21:10 horas de 09/12 o Senhor Lauro Oecsler com

5
de de 61 anos, deixando enlutados a esposa, 3 filhas, 2 genros,

e
netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado

d
rn 10/12 às 17:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária
e Guaramirim seguindo para o Cemitério Municipal de Guaramirim.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I RELATO: PREFEITO DE JARAGUA DO SUL PARTICIPA DA ÚLTIMA REUNIÃO DESTE ANO NO CEJAS

Irineu Pasold fala na Acijs
sobre ações realizadas em JS

]ARAGUÁ DO SUL - A

Acijs e Apevi fecharam o

ciclo de reuniões plenárias
de 2003 abrindo espaço

para o Executivo Munici

pal expor as atividades re

alizadas no ano. O prefei
to lrineu Pasold mostrou,

sucintamente, os avanços
obtidos pela administração
municipal, destacando as

principais realizações e pro

jetos das oito secretarias

que compõem a

macroestrutura dogover
no. Entre elas, as parcerias,
que, segundo o prefeito,
uma moeda forte para
avançar na qualidade de
vida.

Alguns números expos
tos pelo prefeito revelam

que, em outubro, da recei

ta de R$ 8,3 milhões, os

2.213 servidores estáveis,
consumiram 47% da recei
ta líquida em folha de pa
gamento e encargos, repre
sentando R$ 4,3 milhões.

Segundo Pasold, a movi

mentação documental na
Prefeitura é muito grande.
O_protocolo recebeu, até
outubro, 27 mil processos
e o Procon, 13.040 atendi
mentos, com orientações,
informações e encaminha

mentos ao juizado de pe
quenas causas, quando a

questão não é resolvida de
forma amigável.

Em 2004, o prefeito
informa que a Prefeitura
vai liberar os primeiros 10

Vicky Bartel

Pasold mostrou as ações do governo municipal

lotes no condomínio in

dustriallocalizado na Es

trada Nova, onde uma

área de 10 mil metros qua
drados está reservada para
a incubadora. O plano de

incentivo às empresas
atendeu 30 indústrias, até
agora. Ainda de acordo
com o prefeito, a Secreta
ria de Produção é

abrangente e tem crescido
através de investimentos
no setor de turismo, com

divulgação do nome da

cidade e na agricultura,
onde os produtores são

incentivados por meio de

serviços de apoio, constru
ção da mini-usina de leite,
abatedouro comunitário,
secadores de cereais e ou

tros programas.
Áreas como esporte,

cultura e lazer têm colhido
ótimas performances nos

esp_ortes de rendimento e

de base. O prefeito desta-

cou que Jaraguá do Sul

formas seus próprios atle

tas e não contrata espor
tistas já formados. Salien

tou na área de cultura os

diversos eventos, como

festivais, concursos, apre
sentações teatrais, e apoios
e incentivos às promoções
realizadas pelas etnias e

outras entidades.

No desenvolvimento

social, os programas vol

tados aos idosos, crianças
e adolescentes ganham
cada vez mais atenção. Na

avaliação do prefeito, a

administração municipal
avançou nesses setores,
com destaque para a Ha

bitação. Exemplifica infor
mando que, de janeiro a

.

outubro, 798 famílias rece

beram o projeto de mo

radias econômicas e outras

157 tiveram acesso ao ban

co de materiais de constru

ção. Um total de 1.536 lo

tes foram regularizados na
atual administração e mais

de 500 casas entregues às

famílias de menor renda.

Na área da saúde, Pasold
destaca a ampliação e cons

trução de postos de saúdes e

implantação do esgoto sani

tário, que atualmentebenéfi
ca 40 mil jaraguaenses. Já a

área da Educação contabiliza
mais de 15 mil alunos matri-

.

culados em 33 escolas de en

sino fundamental e 22 cen

trosmunicipais deEducação
Infantil.

Projeto "Amigos da Scar" pretende captar recursos
]ARAGUÁ DO SUL - recursos para a manuten- Cultural continue desen- "Tão importante quanto

Como forma de manter ção da entidade. volvendo seus trabalhos. construir é manter a es-

as atividades realizadas A proposta é obter Neste ano, mais deSf mil trutura funcional do pré-
pelo Centro Cultural de contribuição mensal, por pessoas participaram dos dia", convoca. As em-

Jaraguá do Sul, empreen- um ano, nos valores de 135 eventos de exposi- presas interessadas em

dimento construído com R$ 100,00, R$ 250,00 e ções, festivais, shows e contribuir com o projeto
apoio de empresários e R$ 500,00 ou acima para espetáculos nacionais e in- podem descontar do irn-

comunidade, a Sociedade pessoas jurídicas e, R$ ternacionais, eventos. O posto de renda devido,
Cultura Artística (Scar) 25,00, R$ 50,00 e R$ diretor de marketing da até 2% do lucro opera-
está promovendo o pro- 100,00 ou acima para Scar, Udo Wagner, fez cional, antes de compu-

jeto "Amigos da Scar - pessoas físicas. A arreca- um apelo aos ernpresári- tada a sua dedução. A
Abrace essa idéia!" que dação dos recursos vai os no sentido de que con- contribuição deve ser fei-

tem o objetivo de captar servir para que o Centro tribuam para a iniciativa. ta mensalmente.
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Crianças assistiram a curso e

receberam certificado Proerd
]ARAGuA DO SUL -

Mais de 1990 estudan

tes das redes municipal,
estaduàl e particular de
ensino formaram-se no

Proerd (Programa Edu
cacional de Resistência

às Drogas e à Violên

cia), no começo da se

mana. Destes, 920 são

alunos da sexta série e

cerca de 107O da quar
ta série, sendo que to

dos assistiram 17 horas

aula de curso. Ainda

este mês, mais 208 cri

anças irão receber o cer

tificado, dia 16, em

Massaranduba, e 341

estudantes, dia 15, em

São Bento do Sul. No
curso, os instrutores

abordam questões rela

cionadas às drogas, por
que e como combate

las, além de trabalhar o

assunto violência.
- Nós falamos de

gangues, sobre as pres
sões que podem vir a

sofrer ou já sofreram

para experimentar ou

usar droga, do namori

co, quando um parcei
ro ou amigo ins tiga e

César Junkes

Tenente: "Trabalharemos para avaliar os resultados do Proerd"

incentiva o outro. Men

cionamos as conseqüên
cias das drogas, o que
elas causam nos indiví
duos, que levam à vio

lência, a atitudes impen
sadas, como o vandalis

mo, depredação do

patrimônio público, en-

tre outras -, explica a

tenente do 140 Batalhão
da Polícia Militar,
Arlene Villela. Ao todo,
são nove policiais- capa
citados para serem ins

trutores, que atendem as

cidades de Campo Ale

gre, Rio Negrinho, São

Policia fecha depósito de cigarros ilegais
FLORIANÓPOLIS -

Uma operação conjunta
entre a ABCF (Associa
ção Brasileira de Comba

te à Falsificação) e a Polí

cia Civil de Santa

Cantarina estourou on

tem um ponto de distri

buição de cigarros ilegais
_
em Porto Belo. No local,
foram encontrados cerca

de 400 pacotes de cigar
ros de marcas como

Derby, Farei, Plaza, Mill,
Hobby e San Marino, to
dos ilegais. O dono do

depósito, Marcos Anto

nio Paes Garcia" de 33

anos, foi encaminhado
para delegacia para pres-

'

tar depoimento. O distri

buidor mantinha o depó
sito funcionando dentro

de sua própria residência.
Eu seu depoimento, Mar
cos Antônio afirmou que
essa não é a primeira vez

que é pego comer

cializando cigarros ilegais.
O material apreendido
foi levado para a DElC
de Florianópolis. A ope
ração de combate ao

mercado ilegal de cigar-
- ros vai ter prosseguimen
to nos próximos dias. De

acordo com a ABCF, em
_

Santa Catarina são

comercializados cerca de

2,5 bilhões de cigarros ile
gais por ano, que repre
sentam 39% da quantida
de total de cigarros con
sumidos no Estado. A

evasão fiscal no Estado
com o comércio ilegal de

cigarros gira em torno de

R$ 34 milhões.

No país, o mercado le

gal comercializou, no ano

passado; 97 bilhões de ci

garros a um preço médio

de R$ 1,42, movimentan
do R$ 6,8 bilhões. O mer

cado ilegal comercializou,
no mesmo período, 46

bilhões de cigarros a um

preço médio de R$ 0,78,
movimentando R$ 1,8 bi
lhão, recursos que acabam
direcionados ao financi

amento do crime organi
zado. Con_siderando os

preços praticados no

mercado ilegal, isso

corresponderia a uma

perda total de arrecada

ção tributária de R$ 1,4
bilhão em 2002.

Bento do Sul, além das
CInco cidades da

microrregião do Vale

do Itapocu. "Para con

seguir envolver ainda
mais estudantes, preci
samos que pelos menos

mais quatro policiais fa-

çam o curso para serem

instrutores", considera o

tenente-coronel,
Fernando Rodrigues de
Menezes.

Ele enfatiza que se

trata de um trabalho

preven tivo que surtirá

resultados a longo pra
zo. Em .cin co anos de

Proerd, aproximada
mente 17.865 já assisti
ram ao curso. "Temos

de pensar agora numa

maneira de fazer uma

avaliação para que pos
samos perceber os re

sultados desse traba

lho", menciona o tenen

te coronel. (FABIANE
RIBAS)
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Equipe de polícia desvenda
homicídio ocorrido em 2001

]ARAGuA DO SUL - A

equipe de investigação das p0-
lícias Civil eMilitar desvendou
ontem um caso de homicídio

ocorridonoMunicípio,hádois
anos.O crime foi registradono
mês de novembro de 2001,
no Bar dos Amigos, na Rua

Dona Matilde, no Bairro Vila
Lalau Informações deumdos

investigadores apontam que a

vítima, Vanderlei Rodrigues,
natural do Estado do Paraná,
foiao estabelecimento fazerum

lanche, que custou aproxima
damenteR$ 17,00, e não tinha
dinheiro para pagar a conta.

- Independente de ter
dois clientes dentro bar, o acu
sado do homicídio, o pro-

prietário do comércio,
VicenteGocosti, pegou Ul!il
faca e desferiu dois golpe>
em Rodrigues, acertando.o
no peito. Em seguida, ele
trancou as testemunhas den
tro do bar e carregou o cor.

po da vítima para um mata

gallocalizado nas proximida
des do local do crime. De

pois retomoue pediu quem
li

_ - iJ
c entes nao Contassem para
ninguém o que havia aconte

cido --:-, relata.

Agora apolícia está a pro
cura do acusado, que não re

sid� mais em]araguá do Sul
O càso está sendo acompa
nhado pelo delegado de Po

lícia Civil, Uriel Ribeiro. (FR)

LOTERIAS
Megasena
concurso: 521

15-25-28-32-38-45

Lotomania
concurso: 375
02 - 03 - 14 - 22 -

24 - 26 - 32 - 44 -

56 - 60 - 64 - 68 -

74 - 75 - 78 - 86 -

91 - 95 - 97 - 00

Quina
concurso: 1235

05 - 27 - 53 - 69 - 72

_
redacao@Jornalcorreiodopovo.com.br

-�-----

I CONSCIENTIZAÇÃO: EM CINCO ANOS DE PROGRAMA, MAIS DE 17.865 ESTUDANTES FORAM ATINGIDOS

Loteria Federal
concurso 03792

10_ Prêmio: 41.311
20_ Prêmio: 27.958
30_ Prêmio: 39.817
40 - Prêmio: 08.758
50 - Prêmio: 29.940

Governo investe em peSquisas agropecuárias.
o Governo do Estadõ. concluiu as obras que faltavam para colocar o

Laboratârio de Biotecnologia da Epagri em pleno funcionamento. Foram
investidosmais ae R$ 300 mil no laboratório, que fica em Lages e desenvolve

, pesquisas fundamentais para o avanço científico e tecnológico da agricultura
e pecuária em Santa Catarina. Entre as pesquisas desenvolvidas; estão o

mapeamento genético de plantas e animais, controle de pragas, melhoramento _

de espécies emuitas outras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ICONDICIONAMENTO: ESPECIALISTAS SUGEREM CAMINHADAS, CORRIDAS, CICLISMO E NATAÇÃO
a Inscrições para o Oldball

1 podem,ser efetuadas até hoje
}ARAGuA DO SUL - As

� inscrições para o primeiro
� Ajab Oldball encerram
�

hoje e podem ser feitas

pelo endereço eletrônico

www.basquetejaragua.com.br.
A competição de basque
te indoor para trios é des

tinada a antigos atletas, pais
de atletas e demais prati-

; j cantes da modalidade. Os

jogos serão realizados nes
te sábado, a partir das

13h30, no Ginásio Arthur

Muller, e será dividida em

três categorias: Fraldinha,
para atletas entre 21 e 30

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

Bengalinha, para atletas a

partir de 40 anos.

A taxa de inscrição é de

R$ 15,00 por trio, sendo
que cada trio poderá con

tar com um atleta

federado em atividade,
caso tenha interesse. Trios
de outras cidades também

poderão participar da

competição, que premiará
os três primeiros coloca

dos de cada categoria. O
regulamento geral e a fi
cha de inscrição podem
ser retirados no site da

Ajab (Associação
Jaraguaense de Basquete).
Mais informações podem
ser obtidas pelos telefones
(47) 9991-0818, com

Henrique e (47) 9107-

1747, com Christiano. (FR)

Malwee contrata cinco atletas

para reforçar a equipe
}ARAGuA DO SUL - Cin

co atletas estão confirmados.
Eles vêm para reforçar a equi
pe Malwee, tetracampeã es

tadual, na temporada do pró
ximo ano. Os contratos estão
firmados com o beque/ala
Nuno,exACBF/CarlosBar- .

bosa, do Rio Grande do Sul
. ,

e integrante da seleção brasi
leira;o ala da seleção combiana
John Pinilha (primeiro joga
dor estrangeiro do time

Jaraguaense), o ala esquerdo
Neto, ex atleta da UCS de
Caxias do Sul, o pivô Andrei,
ex jogador do São Paulo, e

os alasMárcio e Rato, que jo
garam na Taça Brasil pelo

, Camocim e estavam no Pal
meiras, de Goiás.

Nà comissão técnico, .

Flávio Cavalcanti, que era o

auxiliar, foi contratado .para
ser técnico do grupo de

Joaçaba. Para substituí-lo, a
Malwee contratou Marcos

Moraes, ex-técnico da Anjo
Química, de Criciúma.

Ainda em negociação
está o contrato do' jogador
James, os demais, todos re-.

novaram com a Malwee. O

goleiro Paulinho passou por
uma cirurgia (operou os jo
elhos) e ficará pelo menos

quatro meses. Neste perío
do, que o substituirá será o

JuvenilTiago.
Todos os atletas estão de

férias e retomam as ativida
des no dia 12 de janeiro, (FR)

LUIZÁO & UNO'S PIZZARIA
RESTAURANTE PETISCOS E LANHES

Reabertura
A parti r de 15/11/2003

Rua: Nereu Ramos nO 2632, próximo ao

Bali Hai - Piçarras
Tel: 345-2827

Sob o comando de Luizão e Danilo de Jaraguá
do Sul.

VENHA CONFERIR

Profissional indica
,/

exercrcros

alternativos durante' as férias
}ARAGuA DO SUL - A

última coisa que alguém quer,
durante as férias é ficar

estressado por não cumprir
sua série de abdominais. Nes

te período de festas e con

fraterriizações,médicos espe
cialistas recomendam reduzir

as expectativas e adaptar a

programação de ginástica ao

roteiro dos passeios. Estudos
comprovaram que é possí
vd diminuir a freqüência de

exercícios em até dois terços
sem prejuízo - desde que

seja mantida a intensidade.

Malhar duas vezes por sema

na durante 45 minutos é sufi

ciente. De volta pra casa, re

cupera-se o ritmo em duas

semanas.

Se o local escolhido para

passar as férias não tem aca

demia por perto, pode-se
recorrer a exercícios alterna

tivos. O coordenador da
Academia Impulso, Ro
berval Pillati, sugere que as

pessoas façam caminhadas e

corridas. "Em se tratando de

alguém que não desenvolveu

uma atividade física no de-

César Junkes

Coordenador sugere que as pessoas busquem orientações

correr do ano, melhor fazer

caminhadas, andar de bici

cleta, nadar, sempre respei
tando o condicionamento

que tem. Se for uma pessoa

que tem estilo de vida mais

ativo, o ideal é fazer cami

nhada intercalando com cor

rida. Tem de se levar em

consideração que cada exer-

cício requer esforço especí
fico, o condicionamento

proporcionado pela ginásti
ca é diferente de uma corri

da, por exemplo, então, tem
de se começar de leve, au
mentando o ritmo

gradativamente", explica o

coordenador. Ele aconselha

as pessoas a procurarem
profissionais de educação fi
sica para receberem orienta

ções sobre as atividades mais

apropriadas para cada um,

evitando dores musculares,
lesões, entre outras conseqü
ências de se fazer exercícios

sem acompanhamento de

um especialista.
O médico pneumo

logistaMaxwellJorgeOlivei
ra faz atividade física perio
dicamente e recomenda às

pessoas esse estilo de vida

mais ativo. ''A questão é evi

tar o sedentarismo. Os exer

cícios fazem bem ao coração,
mantém a pressão, combate
a arteriosclerose, baixa o

colesterol, evita estresse, en

tre outros beneficios", desta
ca. (FABIANE RIBAs)

Piloto Beto Alchini é tetracampeão de Velocross
GUARAMIRIM - A oitava

e última etapa do Campeo
nato Norte Ca-tarinense de

Velocross foi realizada neste

final de semana, na cidade de

Barra Velha. A competição
envolveu aproximadamente
130 pilotos vindos de diver

sas cidades do Estado, atrain
do público de três mil pesso
as. A atividade encerrou as

provas da temporada de
2003 nesta modalidade. O

piloto guara-mirense Beta

Alchini, patrocinado peloPos
to 28, Prefeitura, Águia Mo
tos, Guenther Despachante,
Corpo e Mente, Azevedo
Automóveis e Transtarjon, já
havia conquistado o título de'

campeão do campeonato
por antecipação, garantindo o
tetracam-peonato.

Na última etapa, o piloto
deBrusque,Dionísio doNas
cimento, liderouaprovaponta
a ponta, mostrando que Oli-

esar un es

Brayan treina desde os 4 anos e já conta com dois títulos

veira, o Boca, de Jaraguá do
Sul, e o terceiro, BetaAlchini.

"Corri tranqüilo, sem a prese
são por resultados vai dar tra-

balho aos adversários no pró
ximo ano. O segundo colo

cado foi Luciano de, apro
veitei para testar algumasmu
danças para a próxima tem

porada", diz o piloto. Quan
do retornou à cidade natal,
BetaAlchini foi recepcionado
pelos patrocinadores e desfi

lou pelas principais ruas da ci
dade.

O guaramirensevai dispu
tar neste final de semana a úl

tima etapa do Campeonato
Paranaense de Velocross. (FR)

Piloto de 5 anos é campeão de motovelocidade
Apesar de pouca idade, o talento é gran- pelo pai, José Evaristo Soares, o piloto trei-

de. O piloto José Brayan PadilhaSoares, 5 nau o aba inteiro, disputou em duas compe-
anos,mostrou que está na no esporte certo. tições e conquistou resultados expressivos.
Este final de semana ele sagrou-se campeão Com uma moto K.TM refrigerada a

do Campeonato Norte Catarinense de água, Brayan treina no motódromo da fa-

Velocross, na categoria 50 cilindra-dasAlém milia, chegando a atingir 115 quilômetros por
desse título, também. foi vice-líder do esta- hora. "Eu gosto de correr e não tenho medo
dual. Brayan começou a treinar de cair", garante. Na próxima temporada, o
motovelocidade no começo deste ano, massarandubense vai treinar ainda mais e

quando ainda tinha 4 anos. Acompanhado competirá também no motocross. (FR)
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SUPERAÇÃO: ATLETAS VENCEM li. EQUIPE DE BLUMENAU, CONSIDERADA UMA DAS MELHORES DE SC

Mirim de voleibol comemora o

título do campeonato Estadual
]ARAGUÁ DO SUL - o

sabor da vitória é exce

lente, principalmente se o

derrotado é o principal
adversário. No início des
ta semana, as equipes do
Pré-mirim e Mirim da

ADV/FME Marisol su

peraram os times de

Blumenau, garantindo o

título de campeões esta

duais nas respectivas ca

tegorias. A conquista en-
,

cheu os professores d�
orgulho e os atletas de

motivação, que voltam
em 2004 com gás total

para dar continuidade aos

treinos. Na noite de ter

ça-feira, os coordenado
res e professores da mo

dalidade, patrocinadores
e atletas encontraram-se

no restaurante da recrea

tiva da Marisol para um

jantar de confraternização
e comemoração aos re

sultados.

No Mirim, que encer

rou na segunda-feira à noi

te, o mando de campo era

de Blumenau. O primeiro
confronto foi realizado em

Jaraguá do Sul, quando os

jaraguaenses perder:m,
por 3 a 2. Nas. outras duas

partidas, na cidade dos ad-

Divulgação
Equipe Mirim da ADV/FME Marisol que trouxe o troféu de campeã para Jaraguá do Sul

versários, os atletas da

ADV/FME Marisol ven
ceram de virada, marcan
do 3 x 1 e 3 x O, na final.

"Ganhar de Blumenau

sempre é muito bom por
que eles fazem um traba

lho no vôlei há mais tem

po, contam com uma es

trutura muito boa, então,
conseguir supera-los é si

nal de que nosso grupo
está no caminho certo.

Trabalhar com as catego
rias de base requer tem

po, não podemos ser

imediatistas. O Projeto
Vôlei tem três anos e ago-

ra os resultados estão apa
recendo. E essas conquis
tas significam também que
temos grandes chances de

conquistar resultados ex

pressivos nas demais cate

gorias", salienta o coorde

nador do projeto, Benhur
Sperotto.

Assim como o grupo
Pré-mirim, muitos, dos
jogadores do Mirim são

atletas que iniciam ativi

dades nos pólos espor
tivos, mostraram talen

to e' foram convidados

para treinar na equipe
que defende o Munid-

pio dentro e fora do

Estado. "O Projeto Vô

lei é uma atividade que
deu certo, tanto que as

cidades que têm filial da

Marisol (empresa pa
trocinadora) estão soli

citando a implantação
dos pólos", diz.

O técnico Luiz Ro

drigues da Silva; o

Cadilac, contou com

os jogadores Ricardo,
Willian, Tiago, Jairo,
Paulo, Paulo, Carlos,
Matheus, Wagner, Ro

drigo, Jéferson, Rafael
e Diego. (FABIANE RIBAS)

Inscrições para o Oldball podem ser efetuadas até hoje
]ARAGUÁDO SUL-As modalidade. Os jogos a partir de 40 anos.

inscrições paq o primei
ro Ajab Oldball encerram

hoje e podem ser feitas

pelo endereço eletrônico

www.basquetejaraguacom.br.
A competição de bas

quete indoor para trios

é destinada a antigos
atletas, pais de atletas e

demais praticantes da

serão realizados neste

sábado, a partir das

13h30, no Ginásio

Arthur Muller, e será di

vidida em três categori
as: Fraldinha, para atle

tas entre 21 e 30 anos,

Balzaquianos, para atle

tas entre 31 e 40 anos e

Bengalinha, para ·atletas

A taxa de inscrição é

de R$ 15,00 por trio, sen
do que cada trio poderá
contar com um atleta

federado em atividade,
caso tenha interesse. Trios
de outras cidades tam

bém poderão participar
da competição, que pre
miará os três primeiros

colocados de cada cate

goria. O regulamento ge
ral e a ficha de inscrição
podem ser retirados no

. site da Ajab (Associação
Jaraguaense de Basquete).
Mais informações podem
ser obtidas pelos telefo

nes (47) 9991-0818, com

Henrique e (47) 9107-

1747, com Christiano. (FR)
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TÉCNICO DO CRICIÚMA FICA ALIVIADO PELA VITÓRIA
A vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, de virada, neste dmningo,
encerrou uma série de sete rodadas sem resultados'positivas
do Criciúma. Criticado pelas últimas atuações do time, o

técnico Gilson Kleina foi bastante festejado pelos jogadores
a' cada gol marcado na partida.
Quando o juiz apitou o fim do jogo, Kleina desabafou e

disse que "foi a vitória da dignidade". "Em momento algum
faltou trabalho, empenho ou atitude", declarou.
O treinador disse que teve certeza que o time sairia com um

bom resultado após ver o ânimo da equipe ainda dentro do
vestiário, quando houve uma palestra com o grupo. Um dos

'

jogadores que saiu em defesa do técnico foi o zagueiro Fabiano,
que considerou a virada sobre o Bahia como uma reposta às
críticas sofridas. "O Kleina é um pai, uma pessoamaravilhosa,
Reconhecemos o seu empenho, pois ele estava sofrendo
como a gente e merecia essa vitória", disse o zagueiro. t

.

FIGUEIRENSE SE PREPARA PARA O JOGO DO ANO
O Figueirense está tratando o confronto com o Guarani, na
última rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, em

Florianópolis, como o jogo do ano.

As duas equipes buscam uma vaga à Copa Sul-Americana e

dependem, exclusivamente, de uma vitória. As torcidas

organizadas estão preparando uma verdadeira festa para apoiar
o time no final de semana. A preocupação maior é do técnico

Júnior, que irá completar 15 partidas no comando da equipe,
Júnior não irá contar com o lateral-esquerdo Triguinho, um
dos destaques do time, suspenso.OsmeiasBilú eWillianpassarão
por uma ultrassonografia:nesta segundapara saber da gravidade
dos problemas musculares.

Bilú, inclusive, foi substituído aindano primeiro tempo da partida
com o Goiás. ''Ainda não sei o que vou fazer. Preciso esperar
a avaliação dos médicos e treinar durante a semana alguém no

lugar do Triguinho. É melhor esperar", declarou o técnico.
O lateral Paulo Sérgio e os volantes Pedro e.Simplício ficam à

disposição após cumprirem suspensão automática. O clube já
confirmou o acerto com o meia Fernandes, que estava na

Coreia, para a disputa da temporada 2004 e continua

reforçando o grupo. Além de tentar a renovação de contrato

com os meias Bilú eWilliam - que pertence ao Atlético-PR - e

o zagueiro Cléber, a diretoria corre atrás do meia Romualdo,
ex- Marília. 'Já houve um contato comigo e está tudo bem

próximo de acontecer. Estou apenas esperando a rescisão de

contrato com oMaríIia e depois devo acertar como Figueirense.
Até quarta devo ter uma posição", afirmou o jogador.

férifJSSim!l!
.
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Matrículas Abertas

www.divina.g12.br
Telefone: 371-0779' COLÉGIO DIVINA PROVIDÊNCIA
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