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Empresa amplia exportações
e conquista novos mercados

A Indumak finalizou ontem o pacote de 54 máquinas empacotadoras e enfardadeiras, com

capacidade de produzir 120 mil pacotes por hora, que atenderá empresas venezuelanas. Pág i na 4

Aumenta o índice de chamada
ao Corpo de Bombeiros de JS

Co rpo de Bombei ros Vo I untá ri os de Ja rág u á do Su I atend eu aproximadarnente 40
casos por dia este ano, dez a mais que a média 'computada em 2'002. Página 10

, César Junkes

O corretor de seguros Dienes Antônio
Cerutti, 47 anos, trabalha há cinco
como Papai Noel. Atua em
estabelecimentos comerciais e

residências. Simpatia e amor pelas
crianças, segundo ele, são atributos
fundamentais para quem deseja
exercer a profissão. Ele está
alegrando o Natal das crianças no

Shopping Center Breithaupt Página 9

Atletismo busca

novos atletas para
as provas de 2004

.
'

PÁGINA 11

Curso de extensão

da Unerj forma
primeira turma

PÁGINA 7

Samae de Jaraguá
do Sul fecha o ano

com saldo positivo
PÁGINA 6

Programa de estudos
forma 12 funcionários

em uma empresa deJS
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2 CORREIOPO POVO

o Jogo Russo no Protocolo de Quioto

HELVÉCIO BORGES GUIMARÃES - engenheiro e Analista de

Carbono da Econergy Brasil, guímaraes@econergy.com.br

A indecisão da Rússia em ratificar o Protocolo deQuioto não passa de um jogo fácil

de ser entendido. Com a negativa declarada dosEUA de assinar o Protocolo, a Rússia fica
em posição privilegiada nas negociações sobre mudanças climáticas e o mercado de

comércio de emissões de gases de efeito estufa - o mercado de carbono - pois somente
ela poderá legalizar o reconhecimento do acordo. Basta observar que, ao longo de 2003,
foram diversos os sinais antagônicos enviados peloKremlin quanto ao assuntomudança
climática.

A Convenção Quadro da ONU (Organização das Nações Unidas) sobremudança
climática foi o primeiro tratado internacional buscando a redução de emissão de gases de
efeito estufa, os'gases que provocam o aquecimento global. Este tratado foi aberto para
assinatura em 1992, tendo sido assinado ;por 154 países, incluindo os EUA e a Rússia .

. O Protocolo de Quieto éUm compromisso, com regras e objetivos definidos, a ser
.

seguido pelos países paraa redução da emissão de gases de efeito estufa. Criado a partir
da Convenção da ONU, o mesmo estabelece que os países desenvolvidos terão que

reduzir a quantidade desses gases emitidos, em média, 5,2% em relação aos níveis de

1990, para o período que vai de 2008 a 2012. O Protocolo entrará em vigor após 90 dias

da ratificação, quando duas condições forem atingidas: ele deverá ter sido ratificado por,
no mínimo, 55 países e também pelas nações desenvolvidas que representavam pelo
menos 55% das emissões de dióxido de carbono de 1990.

O Protocolo já foi ratificado por 120 países, sendo que 44% das emissões dos países
desenvolvidos estão representadas. Para atingir o limite mínimo de 55%, há necessidade
de que osEUA, com uma emissão de 36%, ou a Rússia, com emissão de 17%, ratifiquem
no. O presidente dos EUAmanifestou-se claramente contra, enquanto a Rússia aguarda
a definição do processo eleitoral presidencial para tomar uma posição.

.

É fácil perceber, portanto, que a Rússia tem orquestrfldomajestosamente a situação.
.

Por um lado, ela não quer desagradar a George W.··Bu�h) presidenté,americano que não

crê na eficácia do Protocolo e de quem ela muito se aproximou, principalmente na

iminência da guerra do Iraque, onde seu petróleo mai�' do que nunca seria necessário para

contrabalançar as instabilidades éjUe viriam do Oriente Médio e, assim, garantir a oferta
a "preços justos" para a sociedade ianque. Por outro lado, é certo também que a Rússia

muito deseja fazer parte da Organização Mundial do Comércio, assim como da União

Européia, e acaba fazendo deseu "Ás na manga" em relação ao Protocolo a cartada

necessária para barganhar as melhores condições de sua entrada nessas duas esferas

político-econômicas. Caso sua participação ativa não ocorra, que ela seja pelo menos

ouvida.

Desta forma, as recentes declarações vindas de Moscou contrárias ao Protocolo,
seguidas de outras que dão como certa a participação da Rússia no esquema, nada mais

são que cenas de um jogo onde imperam, como não poderia deixar de ser, as barganhas
pelos melhores resultados sócio-econômicos. E isso, é preciso admitir, o governo russo
tem feito muito bem: pressiona por um maior reconhecimento da sociedade russa pós
URSS, sem desagradar àquele que já foi um dia seu maior irúmigo - a águia americana -

e, ao mesmo tempo, contradizendo o que dizem certos burocratas, deixa acesa a c�ama
européia indicando que seu posicionamento é, no fundo, favorável ao Protocolo.

O mais importante, porém, é que mesmo com tais indefinições e o Protocolo de

Quioto ainda não estar em vigor, à mercado consolida-se a cada dia. Uma estimativa

elaborada pelo Banco Mundial indica um crescente aumento no volume de emissões, ou
créditos de carbono, transacionado. Este mercado atingiu em 2003 Wl1 volume de 70

milhões de toneladas-equivalentes de C02 - 1 tonelada-equivalente de gás carbônico

corresponde a um crédito de carbono, contra 30 milhões de toneladas em 2002 e 13

milhões de toneladas em 2001.

As indefinições e falta de regras de como o mercado irá se comportar têm ainda

interferido no valor do crédito de carbono transacionado, com variação de US$ 3 aUS$
15. Por outro lado, a principal razão para o movimento ascendente do mercado refere

se a uma posição firme por parte dos países da comunidade européia de adotarmedidas

para controlar a emissão de gases de efeito estufa, à semelhança do Protocolo 1eQui9to.
Até o final de Março de 2004, as 14 mil principais 'empresas emissoras gesses gases
receberão limites de emissão.A partir de 2005, caso essas empresas venham a ultrapassar
o limite estabelecido, receberão umamulta de 40Euros por tonelada deC02 emitida em

excesso. A partir de 2008, essa multa passa para 100 Euros.

À parte da iniciativa da ComunidadeEuropéia, são aguardadasmedidas semelhantes

por patte do Japão e do Canadá. Nos Estados Unidos, empresas voluntariamente se

uniram para formar a CCX (Chicago Climate Exchange), uma bolsa de comércio de

créditos de carbono, onde os participantes têm limites de redução de emissão de gases de
efeito estufa.

Para se ter uma idéia, estimativa feita pelo sócio e diretor da consultoria Point

Carbon prevê que omercado de créditos de carbono deve valerUS$1 O bilhões em 200.7.
Grande patte deste valor deve ser transacionada dentro da comunidade européia. O
restante deverá serdistribuido entre operações envolvendo créditos de empresas japonesas
e canadenses e do MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - que são créditos

gerados em países pobres e em desenvolvimento, como o Brasil.

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

A série de denúncias de ir

regularidades feitas' pelo ve

reado-r afas tado Marcos

Scarpato (PT) contra secre

tários do Executivo de

Jaraguá do Sul- todas doeu-
.

mentadas - requer do con

junto da sociedade uma ação
mais afirmativa: Do Ministé

rio Público e do Tribunal de

Contas espera-se que tomem

as providências devidas para
apura-las e assim punir, caso
haja comprovações, os res

ponsáveis pelos desvios de

recursos públicos e/ou pelo
descumprimento da lei.

Não há uma só sessão que
o parlamentar, não apresen

te, um caso novo de irregu
laridade na Prefeitura. Toda

via, não se percebe qualquer
movimento para investigar
as denúncias, tampouco de

rebater as. acusações pelos
líderes de partido do gover
no. Evita-se o confronto e

aposta-se na memória curta

da população para deixar

tudo como está para ver

como é que fica. Indiferen

te, assiste a tudo, sem ne

nhum remorso de consciên-
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Poder e ação
r
Não há uma só

sessao que o

parlamentar;
não apresente,
um caso novo de

irregularidade
..J

era, embora tenha papel
constitucional de fiscalizar

e impedir a malversação do

dinheiro público.
A indiferença da popula

ção em relação á coisa pú
blica e à corrupção é fruto

de anos e anos de arbítrio e

de impunidade genetalizada,
em especial no campo polí
tico, o que acabou por en

gendrar o descrédito da so

ciedade na classe política.
Os ventos da mudança ain

da não sopraram por aqui,
infelizmente. Mesmo assim,
não há mais como ficar apá
tico diante; da avalanche de

denúncias, envolvendo ser

vidores públicos pagos com

o dinheiro do contribuinte,
para governá-los e não para

enganá-los.
O Jornal Correio do Povo

defende a investigação sén

e independente das denúnc

. as como forma de resgatara
credibilidade política e a digo
nidade de toda a sociedade .

Dos órgãos responsáveis pel�
fiscalização dos recursos pú·
blicos e pela inves tigação de

denúncias não se admite

inoperância. O' silêncio táci·

to poderá ser traduzido pela
população como negligência
ou' conivência. O clima de

distensão contribui para o

esgarçamento do tecido 50'

cial, posto à prova pelas au

toridades cons ti tuídas.

A apuração das denúnci·
as é urgen te e se faz neces,

sária. Caso não acontece,

todo o corpo parlamentar de

Jaraguá do Sul corre o riscO

de perder a credibilidade di

ante de seu eleitor, que aO'

·seia em vislumbrar no hori·

zonte sinas claros de veraCI

dade e' honestidade por par
te dos políticos que o repre·
senta. Não podemos, de for'

ma alguma, legitimar o obs

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

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

Caixa Postal19- C E P: 89251-970 -Jaraguá do Sul- SC.

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

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

IMPRESSÃO: GRÁF�CA E EDITORA CP L'rDA.: Rua Wàlter
,.

EP
Marquardt, 1.180 - C E P - 89259-700 - CX. 19--C

89251-970 -. Jaraçuá do Sul SC

graficacp@terra.com.brTel. 370-7919 - 370-0816

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA. 18 de dezembro de 2003
- '

--

.:II

O diretório do Partido dos Trabalhadores de

Jaraguá do Sul enviou nota oficial à imprensa
dizendo que acata, mas lamenta a sentença

de mérito proferida pelo juiz Márcio Renê da

Rocha, que afastou oito vereadores da Câmara

Municipal. Na nota, o diretório diz que

entende que a sentença confronta com a

posição da Justiça Eleitoral que confirmou a

votação recebida pelos oito vereadores,

diplomou os eleitos e garantiu o mandato de

quatro anos a cada um deles, O diretório

lamenta ainda o fato da sentença ter sido

divulgada horas antes da sessão ordinária do

Legislativo J araguaense que elegeria os novos

membros da Mesa Diretoria, afetando a

representatividade parlamentar obtida nas

urnas em 2000. "Não podemos negar que 19

representam mais e melhor a sociedade

jaraguaense do que 11 e que o afastamento

não faz justiça à vontade da população
expressada nas urnas".

REFORMA
O deputado Adelor Vieira (PMDB/SC) está

sugerindo uma revisão do atual modelo da

Reforma Agrária, centralizado no governo
federal. Na avaliação do deputado, o atual

modelo é ineficiente e gerador. de conflitos

agrários e favelas rurais. Atualmente, de

acordo com o deputado, são mais de 162 mil

famílias acampadas no País. Afirma ainda que,

enquanto a previsão de gastos com a reforma

agrária e o fortalecimento da agricultura
familiar, para o período de 2004 a 2007 é de

R$ 5,8 bilhões, o assentamento de um milhão
de famílias custaria R$ 21 bilhões.O deputado
sugere a descentralização da reforma agrária,
argumentando que as autoridades locais estão

mais próximas dos trabalhadores, e, por essa

razão, conhecem a real necessidade de cada

,grupo acampado e a potencialidade das terras

passíveis de d es apropr ia ção pelo Poder

Público. Vieira afirma ainda que os municípios
poderiam, ainda, executar as atividades do

: processo de implantação de um assentamento,
como abertura de estradas e demais obras de

.

infra-estrutura com custo reduzido.,

ENTRE ASPA_ .

"Meu voto é para o Eugênio Garcia". A

deClaração é do vereador e vice-presidente
da C' ,

S
amara de Vereadores de Jaragua do

UI, Ivo Petras I<onell (PMDB ao falar

�obre a eleição para a nova Mesa Diretora
o Legislativo. .

POLÍTICA CORREIO DOPOVO 3
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

.INDEFINIÇÃO: CÂMARA DE VEREADORES CONTINUA ESPERANDO REINTEGRAÇÃO DOS AFASTADOS

braram 11, que, numa

atitude de solidariedade,
decidiram esperar pela
decisão judicial do re

curso encaminhado pela
assessoria jurídica da

Câmara.

Ontem, novamente,
os vereadores não com

parecem à sessão, Esti

veram presentes apenas
o presidente, Ca ri o n e

Pavanello,(PFL) Lia

Tirone,(PSDB) Pedro

Garcia (PMDB), Zé Pa-

]ARAGUÁ DO SUL -

A maioria dos presiden
tes dos diretórios muni

cipais do PT da mi

crorregião do Itapocu
não contesta a decisão

da cúpula nacional do

partido de expulsar a se

nadora Heloísa Helena

(AL) e os d e p u tado s

Luciana Genro (RS),
João Batista de Araujo
(PA) e João Fontes (SE).
Os parlamentares foram

punidos com a expulsão
. por terem votado con

tra a reforma da previ
dência,

N a avaliação do pre
sidente do PT de

J araguá do Sul, Luiz

César Schorner, a puni-

tem duas formas de re-

curso, um deles é o agra
vo de instrumento e o

outro, recurso contra a

própria sentença. Duran

te todo a terça-feira, ele

esteve em Florianópolis
para tratar do assunto

com vários advogados. A
expectativa é de que o

parecer saia até amanhã,
porque depois, o Tribu

nal entra em recesso, fi

cando apenas uma equi
pe de plantão.

Enquanto a decisão

desgaste ao PT", argu
menta Longhi.

O presidente do PT

de Massaranduba, Ro
gério Stringari preferiu
não omitir nenhum pa
recer em relação ao as

sunto. Já o presidente
da sigla em Corupá,
João Carlos Gotardi,
diz que não concorda
com a expulsão. "Con
cordo que é preciso
manter a ordem, mas

também concordo com

as pessoas que dizem

que o PT está perden
do suas raízes. Particu

larmente, estou espe
rando um resultado me

lhor do governo fede

ral para o ano q ue vem",

Afastamento de vereadores

paralisa legisfativo de JS

.dre (PT) Sílvio Celeste

(PSDB) e Eugênio
Garcia (PSDB), cotado
para ser o próximo pre
sidente do Legislativo. A
intenção, de acordo

com Lessman, é aguar
dar até amanhã pelo pa
recer judicial favorável
ou não. Caso nada

aconteça, o presidente
deve marcar uma data

para a eleição.
O vereador Marcos

Scarpato (PT), um dos

afastados, disse qu� exis-

ção foi um pouco rígi
da, mas, dependendo
do ponto de vista, ne

cessária para a continui

dade do projeto do go
verno. Já o presidente
do PT de Guaramirim,
Charles Longhi é abso

lutamente à favor da

decisão do diretório

nacional. "A partir do

mor:nento em que fize

mos parte de uma

agremiação,. temos que

cumpnr com as regras
e concordar com as

normas. Além de con

trariar a bancada

petista., levaram a dis

cussão, que deveria ser

interna, para a impren
sa, o que causou muito

Vicky Be-te!

judicial não vem, os tra

balhos da Câmara estão

]ARAGUÁ DO SUL -

A eleição para a Mesa

Diretora da Câmara de

Vereadores de Jaraguá
do Sul talvez aconteça
na segunda-feira, caso o

Tribunal de Justiça de

Florianópolis der pere
cer favorável ao recur

so de reintegração dos

oito vereadores afasta

dos. Pelo menos foi isso
,

que afirmou ontem o

secretário executivo da

Câmara, Rui Lessmann.
Depois de duas tentati
vas frustradas sem que
houvesse quorum para
tal, a eleição foi adiada

em vi rtude do a fas ta- Ontem, apenas alguns' vereadores compareceram à sessão
menta de oito vereado-
res. Do total de 19 so-

Petistas do Vale do Itapocu concordam com expulsão

parados e nenhum pro
jeto- está sendo votado,
Lessrnann explica que' a .

troca da presidência tem

que acontecer até o final

do ano. Caso os verea

dores não sejam reinte

grados, o presidente
tem autonomia para in

dicar novos integrantes
das Comissões e marcar

uma data para a eleição
da Mesa Diretora. (MA
RIA HELENA DE MORAE�)

avisa Gotardi.
O deputado estadu

al Dionei Walter da Sil

va não contesta a deci
são do diretório nacio

nal. "Sou bastante prag�
mático. O PT sempre
pregou a fidelidade par
tidária e por isso teve

�otivos para expulsar
os parlamentares", resu
me. (MARIA HELENA DE

MORAES)
i-'----------.-----...,,

.xtntaiOl u!r/e-r/e

f{/,om/t,dtYhIJ1-<ne rI(� .q]WJJt

370-1414
mr·igs@terra.com.br

Rua �ernarclC!. Dotnbuscht 540
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I EXPORTAÇÃO: EMPRESA ESPECIALIZADA NÁ PRODUÇÃO DE MÁQUINAS EXPANDE VENDAS

lridumak conquista mercados
com ampliação das exportações

]ARAGuA DO SUL -

Especializada na produção
de máquinas empaco
tadoras e enfardadeiras, a

Indumak está conquistan
do novos mercados con

sumidores.

Países da América La
tina, Oriente Médio, Ásia,
África e leste europeu re
cebem os equipamentos da
empresa jaraguaense, que

, ':"são utilizados por peque
nas, médias e grandes in

d�strias dos mais variados

segmentos como de grãos
refinados, gelo, argamassa,
pão, húmus, entre outros.

Cada máquina é produzi
da dentro de uma variação
de 13 modelos, desenvol
vidos de forma personali
zada para os clientes.

"Cada máquina que sai

daqui é um projeto espe
cial", explica o supervisor
de exportações, Gelson

Renato Schmidt.

Segundo o diretor su

perinteridente Eduardo

Schmidt, as exportações ini-

Ajustes finais de um empacotadora que será exportada

ciaram em 1998 com a

procura dbs próprios cli

entes, através de 'uma em

presa comercial exporta
dora, cuja parceria se esten

deu de 1998 a 2001.

Após esse período,
com a criação de, um pla
nejamento estratégico para
2001/2006;� empr�sa im-

plantou o departamento
de cpmércio exterior,
alavancando definitiva

mente as exportações.
"Em 1998, as exportações
representavam 3% do

faturamento da empresa.
Hoje, são 30%", afirma o

superintendente.
Além disso, o aumento

da demanda e a manuten

ção da competitividade
exigiram que inúmeros ser

viços fossem terceirizados,
cabendo à Indumak o de

senvolvimento, engenharia
e a montagem dos equipa
mentos.

Fundada dia 25 de abril

de 1963, a Indumak é uma

das maiores empresas do

ramo no mundo e uma das

únicas que produz
enfardadeiras. Com apro
ximadamente dois mil cli

entes e mais de cinco mil

máquinas instaladas, apre�
senta um crescimento anual
de cerca de 20%.

,

Para o próximo ano, a

Indumak planeja a implan
tação de um projeto de'

marketing, com ampla par
ticipação em feiras

especializadas. "Nosso de

safio é' aumentar o volu

me de produção e melho

rar ainda mais a estrutura",
comenta o supervisor de

exportações. (CAROLINA
TOMASELLI)

Aciag faz balanço positivo das atividades de 2003-12-17
GUARAMIRIM - As

reivindicações junto a

Transpetro visando o au

mento da arrecadação de
ICMS do município, a

participação nos proje
tos de segurança na BR-

280 e também a realiza

ção da promoção
Raspadinha do Comércio
- com a circulação de 75

mil bilhetes- foram al-

guns dos pontos positi
vos ressaltados pela dire
toria da Aciag durante a

última reunião deste ano

da entidade, realizada re

centemente nas instala

ções da empresa Mannes

Ltda. Estiverem presen
tes ao encontro os em

presarias filiados e ou

tros convidados, que ti

veram a oportunidade
de 'conhecer as unidades
fabris e projeções para o

próximo '�P{):.
';'� •

.' ..·,\r·�· ":: I

.

...... �; i'
... ,.

! .. ,

No balariçodas ativi

dades da entidade em

2003, o executivo da

Aciag, Rogério Silva, des
tacou ainda os atendi

mentos gerais, com um

volume 'total mensal de
8.717 atendimentos e os

novos convênios com a

Schorck Treinamento

Empresarial; Orgânica
Laboratório de Análises

Químicas Ltda e União

Saúde. Ainda entre os

pontos positivos está a

realização de treinamen

to para os Núcleos e a

atuação da diretoria do

SPC Outros pontos re

levantes foram atribuídos

a organização do Jubileu
de Prata da Aciag e a pa
dronização do arquivo
morto.

Os projetos para
2.004 incluem a organiza
'ç

ã

o da 70; Ex pofe ir a

Agroindustrial de

G uararnirim a promo
ção de debates com po
líticos visando as eleições.
municipais de outubro, a

ampliação do número

,do quadro de associados

de 319 para 400, adoção
do .novo sistema de ges
tão (Sisitema de Gestão

para Associação Empre
sarial), promoção de

nova campanha de estí

mulo ao comércio e mai

or interatividade com

agricultores eprodutores
rurais.

A Aciag estará de

portas fechadas das 1230

do dia 24 de dezembro
ao dia seis de janeiro de
2004. Neste período ha

verá plantão do SPC res

peitando o horário do

comércio. As atividades

normais serão retomadas

no dia seis de janeiro. A
assessoria jurídica da

Aciag estará atendendo
de cinco de janeiro a dois

de fevereiro com plantão
na Cassuli Advogados e

o atendimento normal no

dia três de fevereir�.

Raspadinha do Comércio
Acontece neste sábado

mais um sorteio da pro
moção Raspadinha do

Comércio. O sorteio de

uma TV 14 polegadas irá
acontecer às 15h30, no

Supermercado Klein, no

Guamirauga. O último
sorteio da promoção (
uma moto OK1\1) aconte
ce 00 dia 23, às 20 horas,
no ginásio Rodolfo Jahn,
em parceira com a Prefei

tura de Guaramirim.

Os corretores de seguros formam urna das dasses mais respe
tadas do país. Pelo menos essa foi o resultado da pesquisa reali
zada peJo Instituto Ipsos-Marplan e divulgada pelo Núcleo de
Corretores de Seguros daAcijs (Associação Comercial e Indus
trial de Jaraguá do Sul) e Apevi ( Associação das Pequenas
Empresas do Vale do Itapocu).
O estudo, de acordo com informações do Núdeo, revela gue
os corretores de seguros são mais confiáveis na hora de reco

mendar um produto do que muitos veículos de imprensa, Do
total de pessoas consultadas, 21% responderam que o corretor

de seguros é a principal fonte oe informação utilizada pelo con

sumidor quando ele decide contratar um serviço, perdendo
apenas páia os jornais, que são os mais consultados, com 28%
da preferência. Os demais veículos tiveram a seguinte
perfomance: televisão (14%), internet (4%), revistas (3%) e rá·

dia (1%).

ISS
A partir de janeiro de 2004 entra em vigor os novos critérios e

valores do ISS (Imposto Sobre Serviços) . .o imposto incide

sobre 40 categorias de serviços. Na maioria deles, a alíquota
sobre a receita mensal ficou em 3% e as demais variam entre

2%, 2,5% e 5%. As emendas elaboradas peJos vereadores se

rão apreciadas em segunda votação. Uma das emendas, pro
posta pela bancada do PT, é a proposta de redução da alíquota
de 3% para 2% na categoria de serviços voltados a cuidados

pessoais, estética, atividades físicas, que abrangem ás cabeleire

ros, manicures, massagistas, esteticistas, ginástica, e atividades

marciais, entre outros.

MICROCRÉDITO I

Agências de microcrédito de cidades catarinenses podem con

tar com o repasse de recursos do Badesc (Agência de Fomento

do Estado de Santa Catarina S.A) a exemplo do que já aconte·

ceu e, Lages, onde o Banco da Família já recebeu recursosm

valor de R$ 600 mil, ainda em fase de liberação. O Banco da

Família, de Lages, é a primeira organização de microcrédito do

Estado e a agência do Badesc é a única filial doWWB (Women's
World Banking) no Brasil. Além deJa, a instituição conta com

outras 49 organizações filiadas no mundo. Agências de

microcrédito em outras cidades catarinenses contam com o

repasse de recursos ainda este ano. A Crecerto, de Concórdia, e

a Blusol, de Blumenau; vão receberR$ 600 mil cada. A Credisol,
de Criciúma, e a Casa do Microcrédito, de Tubarão, recebem
um total de R$ 500 mil até o fim de dezembro. Desde a funda

ção do Banco da Familia, em 1998, o Badesc já investiu cerc.1

deR$ 31,5 milhões em microcrédito no Estado. Durante a

visita institucional feita pela representante do Women's Wocld

Banking, GreteI Figueroa de Guzman e eh presidente do Ban'

CO da Família, de Lagesm Isabel Baggio, foi discutido, jlUlt81Ueo'
te com o presidente do Badesc, Renato Viana, a importância de

um trabalho em conjunto, visando melhorias no mercado de

microcrédito em Santa Catarina, que já é considerado muito

bom emuito eficiente, mas também para influenciar as politicas
de microcrédito do Brasil, confórme salientou Isabel Baggio,
Gretel Figueroa também salienta a impo,rtância,de haver urna

mobilização no sentido de aumentar parcerias.

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO

Cotação de ontem

Compra
2,9373
3,0000
2,8700

Venda'

2,9381
3,0800
2,9900
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SINE

I:e' A agência do Sine de Jaraguá do Sul estará fechada

nOS dias decretados como ponto facultativo pela
I. Prefeitura, no período de 24 de dezembro a 2 de

janeiro/2004. De acordo com a chefe da agência
local Márcia Izidoro, o atendimento voltará ao

normal - das 7h30 às l1h30 e das 13 horas às 17

horas - a partir do dia 5 de janeiro. Ela alerta que
nesse mês, entretanto, "não faremos cadastramento

If para emprego, mas as pessoas podem verificar há

vagas disponíveis". Já os encaminhamentos de

seguro desemprego e para confecção de Carteiras

Profissionais de Trabalho serão realizados
\

normalmente.

VITRINES
A Câmara de 'Dirigentes Lojistas de Jaraguá do Sul

informa as empresas ganhadoras do Concurso de

Vitrines Natalina/2003. Na oportunidade foram

avaliados os seguintes critérios: Criatividade/
Originalidade'; Beleza/ Acabamento e. Impacto
Visual. Em primeiro Joalheria Seifert, em segundo
Eliens Cosméticos/Shopping e em terceiro lugar
Brimadec.

ENCERRAMENTO
A comunidade de Laura de Borba em Guaramirim

promove no Sábado, dia 20, o Natal da Criança
com a presença dos Papai Noel. A festa de

confraternização encerra as atividades da associação
de moradores a partir das 15 horas, no Colégio
Estadual Prefeito Lauro Zimmermann.

Convite para culto
, .

em memoria:

A Família Kohbach agradece as

homenagens prestadas e convida para o

culto em memória de

ILSE I{OHLBACH

a ser real izado hoje, dia 18 de dezembro,
quinta-feira, às 19:30

Local: Igreja Luterana do Centro

(junto ao Colégio Jaraguá)
Jaraguá do Sul - SC

Gêlil1@'OS!(;Êi:il'%J.··\·"� soluções para
os p bler s virão com

facil Ide relação com as

pess s SE ótima. Se o

r ":1&'ai bem, não
adianta enrolar. Cor: Creme.
Câncer - Os trabalhosais atenção

eu interesse.
física entre

.__�_"�_��GER��. . .�__,,_�_,, �_� "ÇºR�!º�OPOV9J�
redacao@jornalcorreiodop'ovo.com.br

.

IEDUCAÇÃO: FUNCIONÁRIOS QUE VOLTARAM A ESTUDAR RECEBERAM ESTA SEMANA SEUS DIPLOMAS

Programa de estudos forma
12 alunos cm-urnaempresa

]ARAGUÁDOSUL- ''Vol
tar a estudar depois de 30 anos
é um desafio, mas aceitei este

desafio e hoje com muita ale

gria estoume formando". Esta
declaração é da auxiliar de ser

viços gerais, Laureei da Costa,
de 54 anos, que trabalha há três

no supermercado Angeloni.
Laureci aproveitou a oportu
nidade de voltar a estudar atra

vés do programa Empresa
Escola, desenvolvido desde

1998 pela Rede Angeloni e a

primeira formatura ocorreuna
Unidade de Lages, seguida em
Joinville e Blumenau e nater

ça-feira naUnidade deJaraguá
do Sul, que formou sua pri
meira turma onde 12 funcio
nários com idades entre 30 e

.54 anos receberam o diploma
do ensino fundamental e do
médio. Dona Laureci vai con

tinuar estudando e pretende
concluir o ensino médio. A

atendente de padaria Neide

Sêhug Schulz de 38 anos esta
va emocionada ao receber o

diploma de conclusão do en

sino médio. Casada e mãe de

duas filhas, Neide havia inter

rompido os estudos e dentro
da empresa teve a oportuni
dade de retomar as aulas. "Re-

I ld de d f d d dênci C(SarJUnkesSo em a e' e ormatura os alunos aconteceu nas epen encias do Ange oru

ceber este diploma' foi uma
grande emoção.Eisto foipos
sívelpor causada empresaque
nos ofereceu estudo no meu

horário de trabalho, senão fos
se assim eu não conseguma
concluirmeus estudos", decla
ra.

Segundo a instrutora de

treinamento Gabriela Jaques
dos Santos Apóstolo o pro
grama acontece em parceria
com o Sesc e o Cejas. ''A em-

I

presa cede o local para as au-

las e todo material necessário,
o Sesc fundamenta e regulari-

za o processo para que ele

aconteça e o Cejas contribui
com os professores que vêm
duas vezes por semana duran
te o horário comercial", expli
ca. O objetivo da empresa, se

gundo Gabriela é oportunizar
aos funcionários a conclusão

doEnsino Fundamental eEn

sino Médio nas dependências
no Angeloni. "A empresa faz

com satisfação fazendo seu

papel social e oferece aos fun

cionários a escolaridade.Apos
tamosno funcionário e damos

oportunidades a ele para que

melhore seugrau de instrução,
possibilitandoummaiorapro
veitamento dele dentro da em

presa", avalia a instrutora. Os

formandos desta primeira tur
ma foram: Alexandre do
Amaral Farias,GonçalinoBar
bosa Pereira, Mauro Pinno,
Laureei Rodrigues da Costa,
SuzanaMartins CostaCoelho,
Traude Neujorks Sartor, Ira
cernaKunzler,EvanildeAlves
da Silva, José Vanderlei de

Campos, Jonas Ademar

Nunes, Maria Inês Balbinot e
Neide ShugSchulz.

Décio da' Silva recebe prêmio em Brasília
\

.

]ARAGUÁ DO SUL - O

presidente executivo da

WEG, Décio da Silva, rece
beu ontem em Brasília, a

Medalha do Conhecimento

2003, conferida pelo Minis
tério do Desenvolvimento

Industrial e Comércio Exte

rior, com o'apoio da CNI e
'do Sebrae Nacional.

Décio foi premiado jun-

Atividades ligadas a

festa irão
O astral será melhor
uer paquera r do
mnamora. Cor:

- Alguém da
.

sará do seu ombro
vai estar bem ao

ama, mas uma

e abalar o'

tamente com outros grandes
empresários de renome na

cional, como Antônio

Ermírio de Moraes, Eugê
nioEmílio Staub,JoséEphim
Mindlin e Olavo Egydio
Setúbal. A Medalha do Co
nhecimento é conferida, anu
almente, a empresários que
contribuem de forma origi
nal e efetiva para o aumento

ará mais
isso pode se

desempenho das
suas tarea�: enha cuidado,
p�,"���;;;'flilr�nterfira na

paixão. Cor: Cinza.
E

.

ã o - Profissões
saúde ou que exijam
pesquisas terão
clima na romance

nso. Fique
. ermelho.

e

da competitividade da indús
tria nacional,

No final de 2003 aWEG
recebeu vários prêmios,
como Fornecedor doAno da

Abimaq - Associação Brasi

leira da Indústria de Máqui
nas e Equipamentos, o Selo

Procel da Eletrobrás e o

Score Card da Springer.
Um dos mais significa-

tivos foi o Prêmio Desta

que de Comércio Exterior,
na categoria Destaque
Tecnológico. A entrega,
com a presença do presi
dente Luiz Inácio Lula da
Silva, foi no dia 28 de no

vembro, no Rio de Janeiro,
durante o 23° Encontro
NacionaI de Comércio
Exterior (Enaex).

.,', Mudanças
ts (de casa,

ade), pois o

vação. A
de deve ser forte no

r . Cor: Amarelo.

Capricórnio - Você vai querer

seu para ou irá
or: Tons

,

chances de

ego e se

às novidades.
N us desejos mais.
íntimos. Procure se soltar! Cor:
Marrom. \
Peixes - Tudo o que possa

eus

s será bem-
leve com o ciúme
r seu gatinho!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IINVESTIMENTOS: DIREÇÃO' DO SAMAE ANALISA AÇÕES REALIZADAS DURANTE O ANO

Samae de Jaraguá do Sul
fecha o ano com saldo positivo

]ARAGUÁ DO SUL - o

Sistema de Autônomo Mu

nicipal de Água e Esgoto
(Samae) de Jaraguá do Sul
realizou alguns trabalhos
durante este ano, no intuito

de melhorar não só a distri

buição como o tratamento

da água, Um dos investi

mentos foi na região da Ilha
da Figueira, no sistema in
dependente Krause e Águas
Claras para. época de seca

quando há o racionamento
de água, problema este que
a direção do Samae diz não
ter sofrido, "Nós coloca
mos uma adutora próxima
a ponte da Weg até a divisa
com Guaramirim para evi

tar o racionamento nas par
tes baixas da Ilha da Figuei
ra", declara Nelson Klitzke,
diretor do Samae que garan
t� que nas demais regiões o
abastecimento permaneceu
normal.

Outra região distante e

que foi atendida foi na re-'

gião de Rio da Luz onde foi

implantado um recondutor
de água, utilizado para su

prir a demanda de água e

tubos de 150 mm numa

extensão de 2,5 mil metros,
A obra está concluída e será

ligada neste final de semana

eliminando assim o proble
ma da falta de água no lo

cal.

Durante este ano foi

construida a ETE - Estação
de Tratamento de Efluentes

(restante sólido do tratamen
to da água), ''A partir de ja
neiro do próximo ano tere

mos Uma estação comple
tamente ecológica,com sis

tema de aproveitamento de

pelo menos 50% a mais dos

r�síduos sólidos retirados

que serão tratados, e
, retornados para o rio. O res

tante sólido, como lodo e

areia, será enviado para ater
ro sanitário", explica Klitzke.

Este ano foi realizado

melhorias para melhorar a

quantidade de água enviada
no bairro Rio Molha. E na'

programação para 2004 es-

Cesar Junkes

A ETE 1 com tanques de decantação está quase pronto, faltando apenas o desaquadouro

tão previstos R$ 1,55 mi

lhões para investimentos na

água como ampliação da
rede prineipalmente na re

gião do bairro Amizade

por causa da expansão dos
loteamentos, melhorias no
laboratófio, construção do
sistema independente na

região do Rio Cerro, refor
ma da ETA Central,
automatização dos sistemas

independentes e do sistema
de perdas, que em Jaraguá
do Sul gira ern torno de
30%.

Cerca de 270 mil metros
de redes coletoras de esgo
to sanitário já foram implan
tados em Jaraguá do Sul, o
que significa tratamento de

esgoto de 40 mil pessoas. A

intenção do Samae é de que
até junho de 2004 mais 20

mil pessoas sejam atendidas,
perfazendo 55% da cidade
atendida com esgoto cole

tado e tratado. "Nossa pre
ocupação é com relação ao

esgoto. Na questão da água,
fora alguns investimentos

emergenciais e outros pre
ventivos estamos numa boa

fase. Não podemos descui
dar da água mas estamos

tratando efetivamente do

problema do esgoto", ava
lia Klitzke. O total de inves

timentos este ano no esgo
to sanitário foi de R$ 1,06,
milhões. Desde 1998 o in

vestimento total foi de R$

17,3 milhões, sendo R$12,3
milhões financiados pela
Caixa. Para o próximo ano

há projeção de R$ 2,2 mi

lhões que serão investidos
em redes coletoras,com re

cursos próprios. Até abril

de 2004 deve ser implanta
do ainda o sistema de desi

dratação do lodo com cus

to de R$ 350 mil, "Nossa

avaliação é muito positiva
porque hstam6s contribu
indo para que cada vez mais
o povo receba um produ
to bom e tenha qualidade
de vida. Temos muitos in

vestimentos que devem
continuar no próximo
ano", finaliza o diretor do

Samae. (CELlCE GIRARDI)

Prazo para solicitar novas ligações de água encerra hoje
O Samae de Jaraguá do Sul solicita

aos usuários que encaminhem pedidos de
ligações novas de água e substituições de
cavaletes de hidrômetro até hoje, já que a

partir de 23 de dezembro até 22 de ja
neiro a autarquia entrará em férias e aten

derá em regime de plantão.
Klitzke explica que a intenção é pro

videnciar serviços a partir de amanhã
até dia 22 de dezembro. Para suprir o
atendimento, a área operacional desti
na 15 funcionários para atuarem nas

estações de esgoto e de água, mais 10

trabalham em regime de prontidão nos

casos emergenciais, como vazamentos

e rompimentos parciais da rede.
O Samae tem recebido cerca de 100

pedidos por mês relacionados a ligações

novas de água. Cerca de 98% da popula
ção do município é coberta por água tra

tada, o que corresponde a 26.500 ligações
(33 mil unidades abastecidas). Já a capaci
dade da estação de tratamento de água
(ETA) é de 455 litros por segundo, com
utilização de 70% da produção.
Klitzke reforça que a partir de janeiro o

usuário receberá a fatura com 17% de re

ajuste, em função da majoração dos pro
dutos quimicos utilizados para tratamento
da água, alta da gasolina, aumento da taxa

de energia elétrica e do material de cons

trução utilizado nas obras físicas do Samae.
O investimento na ampliação da rede de

esgoto sanitário das bacias 1 e 3 também é

apontado como determinante para o au

mento das contas.

Pedagogia da Unerj t�11]
conceito "fi' .no Provão

]ARAGuA DO SUL

Os formandos de pe

dagogia do Centro Uni

versi tário de Jaraguá do

Sul - Unerj, conquistou
nova distinção para a

graduação de Pedago
gia. No sistema de ava

liação de ensino superi
or do Ministério da

Educação, o provãó, o
curso obteve o concei

to "A", désempenho
que já havia sido' alcan

çado em 2001.

Rosane Welk, pro
fessora e coordenado

ra do curso de Pedago
gia, avalia a conquista
como um reconheci

m<:nto à proposta ino

vadora da Unerj em re

Ia ção à formação de
educadores. Para o cur

so esta avaliação é

oportuna já que em

2003 a Pedagogia na

Unerj comemora 15

anos de existência. Para

comemorar a data o

curso está instalando

para 2004 duas novas

habilitações que ampli
am o campo de atuação
dos profissionais da

área.

Para a professora a

conquista pela segunda
vez a qualidade, serieda
de e compromisso de

senvolvidos pelo corpo
docente de Pedagogia.

"A graduação é voltao
à formação de um pr
fissional mais crítico
reflexivo, capaz de atu

ar na busca de uma so

cie d.a d e mais parti[[
pativa e na educaçãoo
pessoas mais felizes"
acrescenta.

A instituição oferei
a possibilidade de li

novo nicho no merca

do de trabalho, aten

dendo à demanda cre

cente de profissiomi
nas áreàs de gestão es

colar e de profissiona
de educação em espa

ços sociais múltiplo
Desta' forma, a Uner,
amplia oportunidade!
no setor educacional,
dando cO,ndições aOI

profissionais de se aper·

feiçoarem em outral

áreas de atuação, como

empresas, hospitais, áre

as e programas de lazer

e outros estabelecimcr

tos não-escolares. Ou·

tros resultados obtidol

pela Unerj no Provio

2003 forara os concei
tos "C" para os cursOI

de Administração, Le

tras e Pedagogia (cam
pus de Massaranduba)e
"D" nas graduações de

Arquitetura e Urbanis
mo Ciências Contábeil

,

e Pedagogia (campUS de

;
Barra Velha).

�ÃO FIQUE SEM DINHEIRO
NESTE NATAL!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A melhor opção 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, 500 metros após a Gruta,
no Km 3, oferece canis higienizados, individuais, em área verde de 2Ó
mil metros quadrados.

A Hospedog possui excelente área de lazer com salário, sombra e

água corrente, com espaço cercado de mais de 1.000 metros quadrados
para seu cão brincar e correr.

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.
Também realizam passeios com o personal dog e dispõem de

.

acompanhamento veterinário. Ao final da tarde os cães são recolhidos

para uma merecida noite de bom sono.

A Hospedog Barulhodagua foi projetada para dar maior proteção,
conforto e segurança ao melhor amigo do homem, dispondo de circuito
de TV com monitoràmento.

O seu amigo não é colocado em gaiolas, toda liberdade
necessária para o bem esta ré assegurada.

'

A Hospedog também dispõe dos melhores filhotes de todas as

raças e tamanhos, nacionais e importados, com pedigree e ou contrato
de garantia.

Nestas férias dê urna prova de amor ao seu amigo e leve-o a

Hospedog Barulhodagua, que atende de segunda a domingo das 9 às 20
horas, com hora marcada pelo fone: (47) 3708563 e (47) 9103 3580.
Consulte pacotes especiais de hospedagem.

m

I)e
de

Canis com amplo espaço, híçíenízaçãoe
ambiente individual.

��rante o dia os animais,. contam com

fa�aço cercado para brincar, tomar sol,
ateer �ovos amigos e se exercitar sob a

nçao de um profissional. •.

A Hospedog fica localizada na Estrada Geral do Rio Molha e oferece uma

área verde de 20 mil metros quadrados. (47) 370-8563 e 9103-3580

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO
CleJAS

. ,
V�����·

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

ai·.

.

(47) 376-1772/'273-1001
C.IM••r LTDA

CAMINHON......
Rua: Ângelo Rubinj, 780 - Barra do Rio cerro - Jaraguá do Sul- SC

VOLKSWAGEM FORD
Brasilia Branca G 1900 Escort L 1.6 Cinza G 1993
Goll.8 CL Branco G 199:) Fiesta Verde G 1.993

Gol CL Branco G 199:) Stratus LX Preto G 1998
GolfGL 1.6 Prata G 2CXXl 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 2XJl Silverado Conquest Verde D 2CXXl

Courier Prata G 1998
FIAT F-l000 Prata D 199:)

Uno 1.6 R 'Branco G 199) F-l000CS Prata GNV 1995

Uno Mille Verde G 1.993 0-20 Custon Azul D 1994

I Palio 1.0 ELX Vermelho G 1999 0-20 cabinada Branco D 1994
GM

<' Pampal.6
' Branca G 1991

- Celta 1.0 Branco G Silverado DLX 4.1 Branco GjGNV 1997

Vectra GLS Cinza G F-l000 cabinagem tr. Branco D 1995
Branco G MOTOS

99 Uno Mille 93

98 ( Ford Ka 00

99 Fiesta 4p 96

96 D-20 Diesel 92

95 Pick-up dupla 94

90 Strada 1.5 GNV 99

00 Pick-up Corsa GNV 96

98 Blazer Diesel 99

95 BMW 328i 96

97 Scenic 1.6 00

95 Vectra GLS GNV 97

99 Mondeo 2.0 CLX 97

96 Monza 4p 94

96 Astra GLS 99

QUINTA-fi'EIRA, 18 de dezembro de20�j

R: WALTER MAIRQILIIIRDT. SUl • EIM FREM1'E AO POIITO MIMI (

Fone: (47)
370-8622

96

CorsaWind < 95

Moqza SL.E, compl. 91

Vedra GtS, 97
.

Corsa Wind, .... 01

S�10MPfl 97

VW

Parati 4p
Parati 2p
Gol 1.0 2p
Gol 1.0' 2p
Gol 1.0 2p

Voyage GL

Palio 1.0 4p
Palio 1.0 2p

Tipo 1.6 4p
Tempra 2.0 8v

Corsa Sedan

Corsa 1.0 2p
Corsa 1.0 2p

.

Uno Mille

G.ôl MiAPi
GotMI)l3v

99

98

89

85

91

97
00

95
97

93

94

92

01
01

71

Bernardo Dornbusch. 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av_ Waldemar Grubba. 4::170 - próx. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



lO) QUINTA-FEIRA, 18 de dezembro de 2003

�eíclJlos
R$11.500,OO. Tratar: 9133-
0803 cl Ivan.

BLASER-vende-se, DLX, 97,
azul, gas. R$23.500,OO.
Tratar: 9117·5773.

CORSA - vende-se, wind, 2p,
96, cl trava, alarme, a.q., limp
e des. traseiro, personalizado.
R$3.500,OO entro + 34x

R$290,OO. Tratar: 371-3102.
CHEVETTE-vende-se, SE, 87,
cj insufilm, jogo de rodas,
som+cd. R$4.800,OO. Aceita
setroca. Tratar: 273-6242 ou

9134·0498.

CORSA - vende-se, bordô, 95,
perfeito estado, único dono.
Aceita-se troca por pick-up
corsa ou courier até ano 99.
Tratar: 276-3850.

CHEVETTE - vende-se, júnior,
gas., 93. Entrada R$1.600,OO
nego e assumir 33x R$250,OO.

s Tratar: 9137-6196 ou 376-

3990 cl Anderson.

CORSA - vende-se, GL, 1.4,
4p, 96. R$10.800,OO. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

CORSA - vende-se, 97, 1.0,
MPFI, ar quente, branco.

R$9.300,OO. Tratar: 376-
2973 ou 9909-0180.

CHEVETTE-ven'de-se, 89,1.6,
gas., ótimo estado.

R$2.000,OO entro + 23x

R$184,13. Tratar: 370-9005.
CORSA - vende-se, sedan, 1.0,
wind, 01, 66.000km orlg., único
dono, cinza. R$15.000,OO.
Tratar: 3(1-8153.

COMPRA-SE - corsa ou pick
up corsa. Paga-se à vista.
Tratar: 9912-1861 à tarde.

CORSA - vende-se, pick-up,
97, cl ar, d.h., kit GNV.

R$13.500,OO ou sem gás

CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,
.

60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.

CI-IASSI

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)

CORREIO DO POVO 3

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, LO, único dono.
Aceita-se troca por astra, 001
01, 2p. Tratar: 372-2907.

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

KAOETT - vende-se, GSI, 95,
cornpl., cl teto. R$10.800,OO.
Tratar: 9132-326,7.

MONZA - vende-se, 93, 1.8,
ga s ., vidro elétr., d.h.

R$8.000,OO. Tratar: 9124-

9341 ou à noite 376-1116.

PICK-UP-vende-se, corsa, 99,
GNV, branca. Tratar: 9117-

4100.

S-10 - vende-se, 96, stander,
pneus novos. Aceita-se moto

125. R$13.900,OO. Tratar:
372-1294.

S-10 - vende-se, 96, stander,
pneus novos. Aceita-se moto.

Tratar: 370-9388.

VECTRA - vende-se, CD, 2.2,
16v, 99, prata, teto solar, ar

dlg., contr. de tração, air bag,
ABS, contr. de som no volante.

Tratar: 9971-6778.

.�
�OTOS

71-19
Compra -IVende
Troca � Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skl
I

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

Neste Natal. �.�./!�ft?_,
.

.o CON'gORCIO U o
quer presentear

""

voce

i:l

Obs, , ,._ só ... j••.".....

•
Consórcio

UNIÃO

CB450 Azul

XT225 Azul

YBR 125 E

Titan KS Verde

Titan KS Prata

Titan ES

Titan Verde

Today Vermelha

CG 125 Preta

CG 125 Vermelha

Biz ES Verde

DT 180 Preta

,

60 meses

C 100 Blz 1\8------R$
Crypton C 100---

C. 100 Blz Es------R�.·.].....YBR 125 K·--------RV
CO 125 1\8---------R$ 94,
C 100 Biz +-------R$ 100,30
XlZ 125 K----------K$ 123,28
NXR 125 KS----c--R$ 119,01
XT 5--------------R$ 169.14

250--------R.$ 164.31
50------R$ 119,45

..J
:::l
U1

O
O

,«
:::J
(!J
«
o::
«
J

w
O

•

w

meses r-
z

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

R$ 10,927,00-----K$ 211,26 �
R$ 11.667,OO-----K$ 225,57 �
R$ 12.174,00--��-K$ 237,37 n,

w
R$12.781,00-----8.$ 247,1\ Il:

R$ 13.454,00-----K$ 260t� O

77 meses �
R$ 10.301;00-----8.$ 156,49 �
R$ 11.082,OO-----R$ 174,65
R$ 12.717,00-----8.$ 196,53
R$ 14.000,00-----8.$ 216,36
-R$ 15.337,00·_·--8.$ 243,03
R$ 16.278� - $ 251,57

'I

65 meses

R$ 18.835,00-----8.$ 344,82
R$ 21.853.00-----8.$ 400,07
R$ 24.230.00-----R$ 443,59
R$ 26.907,00-'---8.$ 492,60
R$ 28.597,00-----8.$ 523,'54
R$ 30.581.00-----8.$ 559,86

t R$ 36.870.00-----8.$ 675,00

w
I
Z
w
�
O
UJ

«
O

-8153
a: o Januário Ayros.o, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO

FIORINO - vende-se, furgão, 94.
Aceita-se troca por carro 1000
de maior valor. Tratar: 370-
1161.

FlORINO - vende-se, 01, 1.5,
GNV. Entr. + parcelas R$
419,00. Tratar: 371-1970.

CI-,ASSI

PRÊMIO - vende-se, 88/89.
R$3.700,00. Tratar: 9133- 2.7...5..:.2,2.7...3 _

7467 ou 370-9599. : ,\v, Pr�f�ito \Ioj�I��ll1ar Grubba, 24:4�: Jara�uá �� Sul( E:;:rtail: ik�lbert..�ol,,,�IT1:br'

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

UNO - vende-se, EX, 98, bordô,
c/ 59.000km orig., 2º dono,
ótimo estado. R$8.800,.o.o.
Tratar: 9991-33.00.

UNO - vende-se, 98, SX, young,
c/ trio elétr., alarme, limp. e

des. tras. R$9 . ooo.oo. Aceita
se troca por menor valor.
Tratar: 370-9391 ou 9124-
4823.

UNO-vende-se, mille, EP, 96/
96, verm., 4p, a.q., limp. e des.,
vidro e tr. elétr. R$8.8.o.o,O.o.
Tratar: 273-1190 ou 9113-
6636.

BELINA - vende-se, 8311,
motor semi-novo. Apenas
R$2.2.oO,O.o. Tratar: 9963-
6420 c/ Luiz.

FIESTA - vende-se, sedan, 02,
prata, compl., a.c., d.h., vidro e

tr. elétr. R$18.5.oO,00. Tratar:
371-791.0.

Yussungui .GS 125

Tipo IE 1.6 41"
Chevette SE+rodas+som+cd
XLX 250
Escort XR3
Monza SLE
Santana CG
Santana CG
Monza SLE 4p
Chevette
Del Rey
Fusca 1300L
Fusca
Corcel I

U
QUINTA-FEIRA, 18 de dezembro de200J

Branco
Prata
Vermelha
Vermelho
Branco
Azul
Verde
Verde
Branco
Cinza
Verde
Branco
Vermelho

GOL - vende-se, 95, 10.oOi,
azul, personalizado, ar

quente, .l l m p , e des.

traseiro. R$9 . .oOO,00.
Tratar: 376-2973 ou 99.09-

0180.

GOl-vende"se, CLI, 1.6, gas.,
96, ótimo estado, 2º dono.

R$l.o.OOO,OO. Tratar: 276-

0397.

GOL - vende-se, 93, 1.0,
branco, c/ película. Valor à
combinar. Tratar: 275-2781 c/
Joice.

GOL - vende-se, 99, 16v.

R$12 . .oO.o,O.o. Tratar: 9117-

5773.

G 98 R$ 2.400,00
G 95 R$ 9.000,00
A 87 R$ 4.800,00
G 87 R$ 2.200,00
G 86 R$ 3.000,00
A 86 R$ 4.000,00 Mi
A 85 R$ 4.000,00
A 85 R$ 3.600,00 PI
A 84 R$ 3.500,00 br;G 83 R$ 2.800,00
G 82 R$ 2.300,00 RE
G 81 R$ 2.700,00 9f
G 76 R$ 2.300,00
G 76 'R$ 1.500,00

GOL - vende-se, ano 86, motol _

AP. Tratar: 9952-2420.

GOL - vende-se ou trocas,
Gol 1..0, 16v, turbo, d.h., 4p,
prata. Tratar: 9961-3590 ou

275-3271 após 14hs.

GOlF - vende-se, 01, branco.

R$26.50.o,.o.o. Tratar

26.5.00,00. Aceita-se troca pOI
carro de menor valor ou fi nane.

Tratar: 9102-.0089.

KOMBI - vende-se, carroc.

aberta, 83/, motor Santana,
álcool. Apenas' R$2.800,OO.
Tratar: 9963-642.0 c/ Luiz

KA - vende-se, 98, c/ vidro e tr.

Valor à combinar. Tratar: 9952-
2420.

KA ;.. vende-se, 98,. cinza met.

R$9.9.oO,.oO. Tratar: 9973-
5.052.

GOL -vende-se, ano 88,1.6 AP,
álcool, bom estado. Aceito moto

ou Biz. Tratar: 9905-5955 ou

275-2873 c/ Rodrigo .

GOL - vende-se, 92, 1.6, CHT,
gas., branco. R$6.000,00. Tratar:
376-2973 ou 9909-0180.

BELlNA - vende-se, dei rey,
89, 1.8, super inteira.

R$4.2.o.o,O.o ou R$2 . .oOO,00
entro e restante nego Tratar:
273-0074.

F-1000 - vende-se, azul, 95,
motor M�M, caixa grande.
R$25:.oO.o,.oO. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 9902-
5620.

PARATI - vende-se ou trcea

se, 1 . .0, 16v,4p, 99,t.e.,

�
AUTHENTIQUE 1.6 - 16V

ESCORT - vende-se, europeu,'
93/93, 1.8, GL, d.h.

R$9.0.oO,00. Tratar: 275-1505.

F-1000 - vende-se, 63. Aceita
se troca por carro ou moto.

Tratar: 9125-.0708 c/
Fernando.

I�O���Ç;A�i� ����:�";:�������'���:;
Irrobuta, ! Ramos, prata. Negocia-se.

��gg�1�:���-7--':' I Tratar: 376-.0168.

u@rdénhadeirâi i F-1000 - vende-se, 85, turbo,
. ,::. ..... : .....� ..... _; ..... _ ... _-�:. . .,.._--_._._:. .•....•. : ••.•... _ ...•. __ ....•...J ! hidráulica, cf prato de caçamba,

Fon&: 370-2764 : santo antônio. R$15.0.oO,.oO.
CeI.: 9104-2070! 9957-6099! Aceita-se troca. Tratar: 9131-

8026 .

.��,__ .�.�,1.��.���_�,�.�.�:,'��.�.�.J.!.��.�.. �.�, .. �.�.��.�.(�)

AR:· COt-lOt_C-1ONAPO, AA BJla O�tU:c, !H(;oyâo HWf�!iC.1l. THlv.\.\ t lf!'dfoA
er�trlÇO$, SlilÚlrrt4 CAR f t.r�'IIln)iJoto <'l�toro;;til» da$ Pt,lfW; .:II v.. rtir d(
6, kr:n.l�), C:On-voh" Rvmoto por R<idwINquinçia.,.

(2)

,

2003 SCÉNIC, cuo

ENTRADA
Para Unha Clio e Scénic

(1 }

%

JOINVILLE JARAGUÁ DO SUL
Vale do Itajuí "Litoral

NOI�IC;:
se

435 • 3700 370 • 6006 �
(1) Condição válida para flnancíamento com 0% de juros + TAC (Ta� de Abertura de Crédito) "IOF + R$2, 15 por lâmina do Boleto Bancário.Financiamento COC (Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 65% doveíctJlo p.ar�:
Linha Scénic e 69% de entrada para o Ciro Authentique IVia Internet "saldo financi"do em 24 vezes para-Linha RenauítClio e Scénic 03/03 e 03104 - O km. com 1" parcela para 60 dias .. Financiamento Renault através da Cia. deCredl �
Financtamento e Investimento Renaull do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação de Cadastro. As Taxas poderão ser alteradas, se houverem mudanças significativas no mercado financeiro, sem prévio aviso. (2) Preço à .v,sta el�o
com o financiamento aqui proposto do ScénícAuthenlique 1.6 16V 03J04 com Ar-condicionado, corsólida e sem opcionais. A pintura metálica será acrescida. ao valor do veiculo. (3) Preço ii viJita e/ou com o financiamento aqur propO\
para oClioAuth�ntique 1.0 8V - 2 portas 03/04,. sem ":ir Bag Duplo, cor s?lida e sem opcionais;Preço válido somente paraa��jsiyã� do veiculo pela Internet com frete i�cluso para todo o Brasil. A p}ntura metálica será acrescida ao �reço�5veículo. (4) A pnrnerra parcela sera paça 60 dias apos a compra do velculo.] 5) A Promoção com o Emplacamento.Grátis, e válida para Linha Renault Clio e Scénic Okrn., inclusive para veicules adquiridos pela Internet Para m,o
informações, inclusive sobre o estoque dos veiculas, consulte a sua Concessionária Renauit. Estas ofertas são válidas no dia de publicação deste anúncio ou enquanto durarem os estoques da concessionária. Taxas sujeitas a alteraça
sem prévioaviso.Fotos para fins publicitários. A Renault reserva-se ao direito de alteraras especiticações desses veiculas sem prévio aviso. Cintos de segurança em conjunto com AirBaqs salvam vidas.

Dicave
Rcu.e Rcnault, 183 Concessionárias no Brasil.

ITAJAíBLUMENAU
322·8800 348·8460

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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200)

CLASSI

larme, I.t., d.t., a.q., rack,

adas 15'. R$ 12.500,00 +

7x R$190,00 fixas ou R$

5.300,00 à vista. Tratar:

70.3513 ou 9125-0007 cj

ASSAT - vende-se, 84,
I

branco, gas., motor feito, 1.6.
I

Relíquia. R$2.500,00. Tratar:
I 9973-2689.

SANTANA vende-se,

quantum, GLS, 00, completo.
R$4.900,00. Aceita-se troca

por carro de menor valor.

Tratar: 273-6442.
lt«_--------

SAVEIRO - vende-se, 01, gasj
GNV, GIII, compl., prata, rodas

:e, de liga, som. R$22.500,00.
p, Aceita·se troca. Tratar: 370-
ou

8563 ou 9103-3580.

:0.
VARIANT - vende-se. 73,

li: prata, revisada. Apenas
lOI R$2.700,00. Tratar: 9963-

IC. 6420.

CLlO-vende-se, Hatch, 00, 1.6
a RT, prata, airbag duplo, d.h.,

a.c., CD original, controle

SDN
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Wal'demar Grubba, 2322 - Vila lalau

satélite de som, t.e. 5p, trava 30.000,00. Aceita-se carro de

pj crianças, rodas de liga leve. menor valor no negócio. Tratar:
R$ 21.000,00. Tratar: 370- (47) 9102-0009 cj Santiago.
8928 ..

CORREIO DO POVO 5

Você ainda vai ter esta marcia: no seu carro!!!

Mudamos: R. Barão do Rio Branco, 230 - Centro
Fone/Fax: 372-1 777
Site: www.usuqos.corn.br

Homologado pelo

"1:.INMETRO

• Ki(s italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em inieção eletrônica, mecânica geral
multi marcas.

.
.

• Temos financiamento.

1 9 Convertedora do Estado

RURAL - vende-se, 6cc, ano

66. R$5.300,00. Tratar:
9953-9966.

estado. Tratar: 376-0251 hor.

comi.

1113 - compra-se, de preferência
financiado. Tratar: 372-0108.

MERCEDES -vende-se, 1113,
84, toco cj baú. Tratar: 274-
8534 ou 9955-4945.

RURAL - vende-se, inteira, cj
L-200 - vende-se, cabine opcionais. R$10.000,00. SPORTAGE.., vende-se, 95,
dupla, 95, a.c., 4x4. R$ Tratar: 9117-5773. vinho, compl., excelente

Shadow VT 600
NX Sahara 350
Virago 250 CC
YBR 125 ED
YBR 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 100 Biz KS
Crypton T 105 E
Crypton T105 E
Aquila Mix 50

Escolha o modelo, nova ou usada com

entrada e saldo em até lixas.

�®� HONDA
ª"'®�

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

LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370·5999

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

Cor

preta
azul
vermelha

prata
preta
prata
prata
prata
azul
vermelha
prata
vermelha
vermelha
azul
vermelha

Sundown Explosion
aro 20

Ciclo Maroto
aro 16

etA
BI

A Loja 2 - Ja.raguá Esquerdo estàrá
atendendo no horário Natalino
LOJA 1: AV. WALDEMAR GRUBA 3449 FONE 370-5999

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



6 CORREIO DO POVO r

CLASSI

BIZ - compra-se, paga-se até

R$3.000,00 à vista. Tratar:
370-6360 cl Everton ou Junior

após 15:00.

BIZ -vende-se, KS, verde, 01,
cl 5.125 km. R$2.200,00 +

6x R$140,00 ou R$2.950,00
quitada. Tratar: 9959-0505 cl
Flávio.

CB 450 - vende-se" DX, 88,
impecável, grafite.
R$3.600,00. Aceita-se troca

por CG. Tratar: 372-0391 ou

9965-8875.

CG - vende-se, 125, parto elétr.,
00, vermelha. Apenas
R$2.700,00. Tratar: 9963-
6420.

CG - vende-se, titan, 96, cl tr.
de segurança, verm., ótimo
estado. R$2.550,00. Tratar:

\ 372-0391 ou 9965-8875.

CG - vende-se, Titan, 95.

R$2.600,00. Tratar: 273-0687.

CG - vende-se, 125, KS, 02.
Aceita-se troca. Tratar: 9101-
4805 ou 371-0204 após
20:00.

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Blz I Sundown I Scooter

\� ., --
�"'�

em bom estado. Tratar: 370-
1801 cl Sandro após 18hs.

GARELI - vende-se, 92.

R$350,00. Tratar: 371-26601
275-1658 ou 372-386.4 cl
Denise ou Jean.

HONDA - vende-se, NX 350,
saara 97. R$5.900,00. Tratar:
374-1117 ou 9975-0117.

SAARA - vende-se, 350, 961
96, vermo R$5.800,00. Tratar:
27.5-1505.

STRADA - vende-se, 01.
R$3.500,00 e assumir 17x
R$180,00. Tratar: 374-5441.

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

TROCA-SE - titan, 00 por
DT200 99 ou 00. Tratar: 374-
1117 ou 9975-0117.

XLX - vende-se, 250R, 87,
carburador. R$2.200,00.
Aceita-se troca por carro.

Tratar: 273-6242 ou 9134-
0498.

YAMAHA-vende-se, YBR, 01,
cl parto elétr. R$3.400,00.
Tratar: 373-4673 após 18:00.

ESCAPAMENTO - vende-se,
esportivo, Coyote, pI CB500
ou outras. R$100,00. Tratar:
275-1204 ou 9132-1405 cl
Ricardo.

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

SOM - vende-se, aparelho de
cd, Pioneer, cl MP3, cl
controle, novo, na caixa.

R$520,00. Tratar: 376-2206
ou 9111-9968 cl Alexsandro.

SOM - vende-se, cd player,
Aiwa, cl 6 meses de uso.

R$280,00. Tratar: 275-1208.

TROCA-SE - twister 02 + gol
MI 98, por carro no valor de
R$ 17.800,00. Tratar: 9905-
4959.

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

1f)\
.

t:, '

.

'm

TELEFONIA

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

QUINTA-FEIRA, 18 de dezembro de 2003

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

comerciais e residenciais

-5101

AR CONDICIONADO - vende-se,
10.000btus cl controle,
Brastemp. R$ 900,00. Tratar:
276-1273 ou 9112-5143.

BALCÃO - vende-se, pequeno.
pI fazer pacote. Tratar: 371
7636.

BALCÃO - vende-se, de COI.,
novo. R$180,00 nego Trôtar:
9124-2338.

AR CONDICIONADO - vende-se,
Springer, 12.000btus. Tratar:
371-1970:dlverses! BARCO - vende-se, d,

BALCÃO - vende-se, grande, "alumínio, 4m, cl carrelé

todo de vidro, pI loja ou semi-nova. R$1.500,OO.
panificadora. Tratar: 371- Tratar: 9963-6420 cl
7636. Luiz.

AR CONDICIONADO - compra
se, 10.000btus, pagamento à
vista. Tratar: 9117-3333 cl
Fábio.

Kit Portão Eletrônico + Interfone

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

R$600,00. Tratar: 275-2803

cl Mirian.

BALCÃO-vende-se, em vidro,
pI exposição. Tratar: 371-
7636.

BETONEIRA - vende-se, 350L

R$400,00 nego Tratar: 371

9520 manhã.

"Não tome a$ ..

decisões pe!os
outros. Não deixe �
os outros: tomarem

telefonia e segurança

Fone: 371-7007
A melhor opção para sua empresa,

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

eletrônica e automação de condomíni�s.

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Pateh Caole CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

Centrais telefônicas Intelbras

K1t Monitor 6" + Câmera (CFTV)

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (P/Be 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
Alarme de incêndio
Iluminação de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CI_JASSI

CORREIO DO POVO 7

UIA ERVI
AUTO PEÇAS

Papa�aio , * Sancas
i
* Meia Cana

, * Rebaixo.
i * Forro

,

* Acabamentos de gesso
, * Consertos�,

,

* Orçamento sem compromisso i

�8t�,fillilljUà4Wipagaio,' localizada ii,
Rua 25 de JlIll!o� ,1650-

vila Nova

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

I.!�::I
i FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS,

- MATERIAIS lJE CONSUMO
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Anuncie aqui!!!
371·1919

Rua 25 de Julho, 1650-
Víla Nova> Jguá do Sul

E·mall: papagaiO@terra.com.br R: Exp, Gumercindo da Silva, 616
. Centro - Jaraguá do Sul- se

(47) 276·3429
9975·5659

; :

i276-3417'

Anuncie aqüi!!!
371·1919

i

Anuncie aqui!!!!;
371·1919

Heste Nata1 • .iê uma prova de amor ao
seu cãozinho II leve-o a Hospedog
BarUlhodagua, que atende de
SegUnda a Domingo, das 9 às 20hs.
com hora marcada. aqui ele corre.
brinca. laz buraco e novos amiDOS.
vagas limitadas.
OisPosmoÍl de banho. tosa. Leva e traL
Vendemos lindos filhotes de diversas
raças e tamanhos. com ou sem
Vedlgree.

IART' &"REQuíNTE'
r Convites e Cartões I

Serviços de Iristalaçóes
Elétrica e Hidráulica
Com Fábrica de Postes

de 6 e 8 metros
CaSé»1Iento - tl�llil.a(/o -.15 lJ)1{J..,"i

.P Comt«llú)() A' tlil.';cimelllo rk� bd)t�s
.Al1il'l�r.�;'{lIí() c lof}as ..15 OCl1sióes (47) 374-f43Q

999f-8567
(47) 370-8563 t. 9103·3580 <

..1E.mail: ; 'f' 'i,
,

barulliodá tÍa@ibest.oom.bl'
'

Rua M'al. Castelo Branco. 4893

Anuncie aqui!!!
371·1919

COM LAVA·JATO
(Água quente e fria)

Dedellzação lCuPlns eBrocasl
lavação e florara d8 Te/fiados eMuros

limpeza de Caixa lfálJu81.1
"

ImllBlRloalllllzação d8 fmlras
,

& Arquitetura
Topografia Te!.:

Fax:
CeI.: 9902-5979

· Me(jicóo ele terra
- [)(-Jsrr{ernbtornento
· [legularlzação de medidas
- Pf?/eto e oxecuçóo
(reSidencial. comercial, etc.)
" RefornlOs em geral
· Paisagismo
370-7611/9113.1663 IlCONrMAG

Conrn.1;q ComtreUl Ltd.

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

. Máquinas em Geral
Motoserras
lava-Jato

j !

i Anuncie aqui!!!'
371·1919

Anuncie aqui!!!;
371·1919

,

Produto:

: Venha Conhecer à :

IModa que é um Docef
: :

, '

, Preços especiais
i de lnauquração
I Modinha
l tarnüt a ts

Moda Adulto:

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

r I

I Anuncie aqUi!!,!,

371·1919 I

Mudanças,
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

:' iTratár:!27�8456,�!
?"=" 9902-'7575 ":, ' ::,

1?eração
wtl's, DVD's

Frl VIDRAÇARIA
LU Arte Vidros
Vidros, Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento,

[areamento. Plotter de Recorte. Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Moto CG 125 Titan KS
Gol GIII 4p
Corsa wagon
MB 710 turbinado
S-10 compl.
Ka
Courier Clx
Corsa Sedan, Gl, 1.6
Vectra CO couro
Escort Hobby
cnevette Dl
F-4000
MB60a carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
Gol MI Plus
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind EFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo
Fiorino Working

·01
00
00
00
00
99
98
97
97
96
91
90
82
79
75
97
97
96
94
96
00
96

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

prata
vermelh-o

prata
bordô
vermelho
vermelho
verde

Celta
Corsa Hatch
Corsa Sedam
Corsa Sedam
Astra Gl 2p
Astra Gl 2p
Corsa Super 4p
Corsa Super 2p
Corsa Gl 1.6 4p
Corsa Wind MPFI
Monza Gl cl trio
CheveUe Dl

Gol Special
Gol Special
Gol Special
Gol Plus
Gol Rolling Stones

. Gol Power compi.
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

�

�E!f!M 370m3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

- FORD

CORSA WIND
CORSA 4P
ASTRA GlS, COMPl.
MONZA Gl, C! TRIO +DH
OMEGA GlS, COMPL. + TETO
KADETT si

UNO MillE 4P
PALIO EX FIRE, 4P
PALIO YOUNG
PALIO EX, 4P, COMPl.
UNO SX, 4P
UNO MillE
UNO CS

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

FIAT UnoELX 94
Uno 90

Paliov.e., le. 98

Un04p 99
Escort 1.6 álcool . 94

Fiesta4p 98
Escort Zetec, compl. 97

Gol Star, rodas 89

Golcompl.-arGlI14p 02

Gol Special 01
Go11.8 85
Gol16v GIII 00
Monza GL compl. -Ar 95
Chevelte 86
CorsaSedane/ar 01-

Corsa4p 98
Kadett 96
Besta GS comp: 99

CHEVROlET

FIAT

FORD

VOlKSWAGEM

Branco
Azul

Azul
Azul
Prata
Prata
Bordô
Brancc
Vermelho
Branco
Marrom
Verde
Azul mel.
Verde
Prata
Branco
Branco
Prata

VERDE
BRANCO
VERMELHO
AZUL
CINZA
AZUL

BRANCO
BRNACO
CINZA
BRANCO
BRNACO
CINZA
VERMELHO

[JôURADO
PRETO
BRANCO
VERDE
CINZA

1999
1999
1995
1994
1993
1992

2003
2003
2001
2000
1998
1991
1989

2000
2000
2000
1998
1994

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2

Gol G1114p, 16v
Goll.0 cl a.c.
Astra GL cornpl.
PalioED2p
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol GIII cl a.c., d.h. 4p
Celtac/kit
GoICL1.6
Vectra CD

GolMI

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

branca

prata
vermelha
dourado

. branca

preto
cinza
bordô
bordô
branco
branco
branco
bege
branco.
branco

grafite
branco
cinza
cinza
azul
vermelho

"grafite

373-0806
373-1881

verde 99
verde 00

branco 00
vermelho 96
azul 99

vermelho 97

vermelho 98

cinza 89

verde 01

preto 02

bege 91

vermelho 94

branco 98

prata 02

prata 01

4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00
c! partida, 2' dono R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV, cornpl, R$ 22.500
compl. R$ 8..700,00
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
compl. R$10.500,00
1.0 R$ 5.700,00

.

compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.6, c! opc. R$ 8.400,00
1.0 R$ 6.700,00
cabo Simples, 2.2. R$ 15.00,00
2.0, couro, compl. R$ 12.000,00
R$11.000,00
compl. R$16.500,00
cornpl. R$17.500,00
1.0 cl opc. R$11.300,00
4p, c! trio, a.q., R$11.500,00
1.8 cornpl. R$ 33.000,00

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

Palio EX 1.0 I.t., d.t., a.c.
Palio 500 anos 1.0, compl. + ar

-, Palio EX 1.0, 4p, v.e., t.e., I.t., d.t.

ggi �lh�v 2J'p compl.

Gol1.6
Gol1.6
Golf 1.8 compl.
Golf compl.

Corsa Sedan, 1.0,-a.q .• d.t., v.e., t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 Gl compl. GNV
Vectra GlS 2.0
Vectra Millenium compl.
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 l.t., d.t., a.q
Celta 1.0
Corsa Wind 4p, I.t., d.t., a.q.

Escort SW 1.8 16v
Escort L 1.6 álcool

G
G

G
G

G

G

G

D

G

G

G

G

G

G

G

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, cl a.c., gasolina
Gol CL 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, cornpl., 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

Fusca 1.300

VW

GM

R$ 7.700,00
R$ 5.200,00
R$10.500,00
R$11.000,00
R$ 8.000,00
R$10.600,00
R$13.000,00
R$ 5.800,00
R$19.500,00
R$11.500,00
R$ 3.800,00
R$16.700,00
R$ 8.800,00
R$ 3.300,00
R$16.500,00
R$11.500,00
R$ 8.800,00
R$ 34.000,00

Parati
F-250
Twister
KaGl
S-10deluxe
Ternpra
MontaGlS
Belina GlX
Gol GTS
Unomille
D-20
Pampa1.6
Parati
Gol

.

S-10

Peugeot
GolMI
EscortSW
CliolM
Gal MI
Palio
Meriva

vw Gol 16v4p
Go11.82p
Go11.62p
Go11.62p
Bugy 1.5
Fusca 1.32p
Tempra 16v 4p
Uno 1.0 elelr. 4p
Fiorino 1.0 aberla 2p
EscortHobby 1.6 2p
Escort GLX 1.8L 2p
Escorl Hobby 1.6
Blaser 2.2 4p
Chevetle 1.6 2p
Tilan 125'KSE
Tilan 125 KS
Tilan 125 KSE
Tilan 125 KSE
Titan 125

FIAT

FORD

GM
HONOA

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

LD veíeulos 373-4047

FIAT

VW

GM

FORD

Verde
Verde
Branco
Verde
Amarelo

Bege
.Azul
Azul

. Branca
Azul

G
G
G
G
G
G
G
G
G
A
G
G
GIGNV
G
G
G
G
G
G
G

99
00
99

99
99
91
92
96
01

99
99
99
98
98
01
95
91
97
03

branco

Preto
Branco
.Cinza
Cinza
Vermelha
Verde
Praia

00
93

branco
verde
prata
azul mel.
preto
preto

branco
branco
bordô
branco
cinza eSCuro
prata
cinza
azul mel.

branco
verde mel.

g�%�

98
98

96

94

93

92

87

87

78

89

93

97

96

80

branco

cinza

verde

vermelho

preto
verde musgo
prata mel.

dourado

prata
branco

prata
verde musgo
cinza mel.

azul per.

branco

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

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (emfrente a FAMEG) \,,>;'_:: ...�ªI
Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do

Tipo IE 2p (- a.c.) Preto

Tempra ouro 16v Azul mel.

Tipo IE 4p comp!. Azul

Escort Hobby2p Prata
Escort SW comp!.+ leio Bordô
Escort SW comp!. - v.e. Azul

EscortGl1.8álcool Preto

S-1 O 2.2 cabo Dupla Praia
Corsa Wind 1.0 Bordô

Corsa Sedan Millenium Prata

Vectra GLS compl Prata
. Fusca 1.6 Branco

Kombi passageiros G/GNV

GoICLl1.6,d.h.,!.t. Prata

Parati CL 1.6 Praia

Santana Quantum GLS Cinza

Fusca Azul.

JetSkiFedoa 750 Sentado

BMW325 Prata

FIAT

FORD

GM

vw

94

93

95

94

97

97

94
97

98
01

97

B6

95
96
88

89
69

94

93

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 7.300,00
H$14.300,00
R$13.600,00
R$ 7.900,00
R$24.900,00
R$10.BOO,00
R$16.500,00
R$1B.300,00
R$. 3.500,00
R$ 8.900,00
R$10.500,00
R$ 5.300,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300,00
R$ 6.300,00
R$28.900,00

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

99

96

96

94

9.3
92

90

87

86

73

68

cinza

azul

branca

azul
bordõ
verde
azul
branca
bege

cinza

amarelo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



e« VEíCULOS
»» 370-7516

ompra Troca Financia
ua Walter Marquardt,.1850" Barra do

..

Rili Molha - Jaraguá do Sul- se

Azul 02

Branco 01

lOcab. Estendida, 6cil., GNV Azul 98

Saveiro Bordô 97

Pampa álcool Marrom 95

Escort GL álcool Vermelho 92

L·200 diesel Prata 93

Pampa gasolina Azul 90

Escort GL, álcool Azul met. 88

F·lOOO Amarela 86

Fusca Azul 78

372-0676

R: 28 de Agosto -

-Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

COisa Sedam 4p
S-1O GNV
0-20 eustom S
Uno 4p v.e.
Kadet el trio, a.c.
COisa Sedan 4p
Kadett lite
POinter cornp]. 4pCG titan
CBX 200
CBX 200
Bll (el capacete de brinde)Bll (el capacete de brinde)
�200 eab. Dupla cf arahara 350 .

branco R$ 14.900,00
R$ 17.500,00
R$ 17.500,00
R$ 7.900,00
R$ 10.500,00
R$ 14.900,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00

00
96
91
94
96
00
94
94
02
95
98
01
02
01

95f96

cinza
branca
verde

bordô
prata
preto
grafite
Promoção c/ capacete brinde
roxa R$ 3.600,00
vermelha R$ 4.200,00
preta R$ 3.700,00
azul R$ 3.900,00
prata R$ 39.900,00
vermelha R$ 5.500,00

A.rduíno
Veículos

CorsaWind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

D·20 dupla, cornpl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86f92 D

D-20 cabo Simples bordô 85f94 D

Voyage CLll.8 prata 95 A

Gol CL 1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Uno Mille cf opc. bordô 94 G

Kombi envidraçada bege 94 G

Fi esta CLX, 4p,l.0 branco 98 G

t.ogus GLS compl. azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

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

Tempra 16v, compl. bordô 94 G

01
00
97
.95
.94
93
91
91

.

90
89
89
88
88
87
85
85
84
83
78
74
73
72
72

8ranco
Cinza
Verde
Vermelho
Azul
Azul
Branco
Cinza
Cinza
Azul
Branco
Verde
Bordô
Azul
Vermelho
Dourado
Dourado
Vermelho
Branco
Branco
Vermelho
Marrom
'Azul

Celta 2p cj ope. Preto 03
Palio Fire cf ope. Bordô 03
Fiesta 2p cf ope. Branco 02
Corsa Sedan cf a.c. Prata 02
Palio Weekend Stile cornpl. Cinza 01
Golf 1.6 cornpl. air bag Vermelho 01
Clio RN ej a.c. + trio Azul 01
Ka cf a.c. Branco 00
Corsa 2p ej ope. Branco 00
Honda Civie LX Prata 98
Palio Weekend 1.5 cornpl. Cinza 97
Eseort GL trio + d.h. Branco 97
Corsa 2p cf ope. Branco 97
Gol CL 1.6 cf a.c. Branco 97
Fiesta cf ar + d.h., 4p Vermelho 96
Palio EDX 4p ej v.e., t.e. Vermelho 96

1!I��,:M§M)="",,���;;::�,*t.'©:ii/treot
•••••••••••••••••••• H ••• 1 �.f . _� d

, ••••�,

AUTO/JAOVEfS

311-0802
311-8281

Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul

4v. Pref�lt() Vi�I�;��·f)� ..q�ba; 317'1··ZC.����ná
Santa Goll.0Ml2p verde 97 G Rua João Planínchek, 293 -Nova Brasília - Tel.:370-0 164
P

na Quantum compl + GNV Prata 2001 R$ 23.500,00 Courier 1.6L prata 00 Geugeot 406 Azul 1997 R$ 21.000,00 Ducato Furgão 2.8 diesel branco 99 O Ano De R$ Por R$
Clio RN 1.8 8v Branco 2002 R$ 17.800,00 Corsal.04p prata 99 G 97/97 R$ 14.000.00 R$ 13.000,00
Peugeot 306 Pampa 1.6L branco 97 G 78/78 R$ 2.000,00 R$ 1.700.00

�olsa Sedan cf ar
Branco 1999 R$ 17.500,00 Ranger CS 4cc compl. prata 97 G 83/83 R$ 3.500,00 R$ 3.100,00
Branco 2001 R$ 16.300,00 Corsa 1.0 cl rodas branco 96 G

78/78 R$ 2.500.00 R$ 2.200.00SCortsw Azul 1998 R$ 13.800,00
Shadow600 preto 02 G

Celta Omega GLS 4.1 comp!. verde 95 G 87/87 R$ 3.800.00 R$ 3.500,00

Colsaw' Branco 2001 R$ 13.500,00 Escort Hobby 1.0 azul 95 G 99/99 R$ 27.000,00 R$ 26.000,00
G

Ind cf ar Azul 2000 R$ 12.800,00 UnoSX 1.04P vermelho 97 G 2002 R$ 13.000,00 R$ 12.500,00
0110004p 1999 R$ 12.800,00

Gol CL 1.6 prata 94 G
94/94 R$ 7.800.00 R$ 7.500,00Tell1pra SX

Branco Gol ct, 1.8 branco 93 A

UnoM'1 Vermelho 1997 R$ 11.500,00 Ka1.0 Roxo 98 G 96/96 R$ 25500.00 R$ 24.500.00

U
Ile Smart 4p Cinza 2001 R$ 11.500,00

Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G 69/83 R$ 23.000,00 R$ 19.000,00
no Mille Omega Gls compl. azul 93 G 94/94 R$ 26.000.00 R$ 25.500,00
F'1000 Verde 1993 R$ 6.800,00 Ipanema SL 1.8 bege 91 G

Verde 1998 R$ 36.000,00 Fiesta 1.0 4p prata 98 G 94/95 R$ 9.000.00 R$ 8.500,00
GOI1.0 Plus Branco 1997 R$ 11.500,00

Logus GL1.8 prata 93 G 87/87 R$ 5.000,00 R$ 4.500.00
Ciro RL 1.0 8

Passat 2.0 4p cornpl. preto 95 G Besta Kia 121 97/97 R$ 19.000.00 23x960,00
Pai v Prata 2001 R$ 15.800,00 Vectra Gls compl. branco 97 G CG TitanKS Vermelha 2002 R$ 3.900,00 R$ 3.800,00
S

O classic 1.8 MI saveírocü branco '91 O

aVelro CL
Branco 1998 R$ 15.800,00 F-l000 vermelho 78/90 O S-10-CD- 4x4 Prata 2000 R$ 39.000.00 R$ 38.000,00
Bege 1996 R$ 9.300,00 Fusca (vários) 70/77/81/84 Courier Vermelha 99/00 R$ 15.000,00 R$ 14.500,00

Pick-up Estrada 1.5

ClioRN 1.6 compl, 4p
Corsa Wagon Super lÉ)
'Kél'.GL2p·· .•................
'Gol'1.0 i6vOlll 4p
UflÓ Mille 4.P
;Paíio EDX 4P .'

- ------�-_..
_---�-- --------- ---- �--

WILLIAM Ue[CUiOS
Rua lVIarechal 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 Gr.afite 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 Mil/enium 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

Ilua Bernardo Dornbusch, 1880 - Bacpcndi - Jm'aguá do Sul

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan
Corsa Super completo
Corsa Wind 2p
Uno EP 4p
Uno SX completo
Tempra completo
Renault RT 19 completo
Kadett completo
Uno EU< 4p
Monza
Corsa Hatch 4p
Goll.0

95
97
01
99
99
96
97
96
95
93
95
94
99
93

Uno Mil/e Smart 4p
; CG Titan
'S�:tO·GNI/

· Ternpra 16v,compL
Omega GLS GNV
Escórt· l 1.8. álcool

.: Kombi Furgão
D�20 diesel

, Monza SLjE 2:0,
Escort Guia
UnoS"
Uno

• Mônla Ap, automático
'Monza SL/E
uoes

·

Monza SL/E
voysge

· Chevette.
'. Fusca

·

Fusca
Fusca
Fusca

·

Fuscà

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NÃO FIQUE· SEM DINHEIRO
NESTE NATAL!

BICICLETA - vende-se,
feminina. R$70,00. Tratar:
370-7315.

CACHORRO - vende-se,
filhote de poodle. Tratar: 373-
3787.

BICICLETA - vende-se, infantil.
R$30,00. Tratar: 370-6719.

CÂMERA - vende-se, digital,
Pencan. Tratar:.. 370-3555 cl
Wanderlei.

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.

CARRINHO - vende-se, de
cachorrão prensado. Tratar:
370-3555 cl Wanderlei.

CARRINHO - vende-se, de
cachorro quente. R$500,00 à
vista ou em 2x. Aluga-se por
R$100,OO. Tratar: 9117-2447
oi Marcos.

CACHORRO - vende-se,
Ro twe iller , cl 1 ano,

R$150,00. Tratar: 276-0645.

CACHORRO - vende-se,
filhote de basset. Tratar:
373-3787.

f;
CELULAR - vende-se, Ericsson,
KS788, pré pago. R$100,00.
Tratar: 9975-5960.

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$60,00 a R$3.000,00 de investimento.

Chegou a hora de você transformar a sua vida. Envie 1 envelope
em branco, 2 selesde R$ 0,50 e seu endereço completo pI
CORPO 1010-Cx P. 1145 - 89.259-970 - Jaraguá do ser/se,
que lhe enviaremos todas as instruções gratuítamente.

SEJA UM PEQUENO FABRICANTE!

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

CELULAR - vende-se, Tim,
gradiente, bom estado, cl 3

capas coloridas, bateria e

carrego semi-novos. nota e

manual. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

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

COMPUTADOR - vende-se, cl
3m de uso, nota fiscal, Athlon
1.7, mem. 128DDR, HD20GB,
drive 1.44, cl gravadpr LG,
estab., gabinete ATX e imp.
Deskjet 3420. R$2.000,00.
Aceita-se troca por moto biz.
Tratar: 9967-5612 ou 371-
1080.

COMPUTADOR - vende-se, K611
. 500, compl. R$900,00. Tratar:
9957-0201.

ERVAS - vende-se, medicinais,
pI todos os sintomas. Tratar:

9117-2447 cl Mar co s óu

9953-3061 cl Vilmar.

ESTOQUE - vende-se, de

calçados. Tratar: 371-7636.

ESTUFA - vende-se, cl 6

bandejas, semi-nova.

R$100,00. Tratar: 9992-5253.

FILMADORA - vende-se,
pequena, Panasonic, semi-nova,
cl controle remoto. Tratar: 376-

.

0168.

FOGÂO - vende-se, industrial,
cl forno + 6 bocas, marca

Venâncio Aires. R$800,00.
Tratar: 372-1566 cl Ana Lúcia
ou Paulo.

FRITADEIRA - vende-se, duas,
elétricas, novas. R$160,00
cada. Tratar: 372-1566 cl Ana
Lúcia ou Paulo.

GELADEIRA- aceita-se doação.
Tratar: 274-8620 após 18:00.

GELADEIRA - vende-se, duas,
usadas. R$200,00 cada.

Tratar: 372-1566 cl Ana Lúcia

ou Paulo.

QUINTA-FEIRA, 18 de dezembro de 20�j

Restauração
de Móveis e

Antiguidades. 'j
Conserto de: Geladeiras

.1 _

.

Lavadoras, Ar Condicion�1
: Oomésticos e AutomoliVI
i - Nacionais e Importados.

\(47) 372.046�
l Rua: Carlos Eggert, 141
Lyil� L�I<lu ... Jara9uá do

MAQUINA FOTOGRÁFIC
DIGITAL -vende-se, Sonyc�
Shot P72. 3.
Megapixel,Tamanho o

Imagem: Max. 2048x153Q
Zoom Ótico: 3x, Zoam Diglli
2x. R$ 1.119,00. Tratar: 9131
4310 (após as 18:00)

MESA - vende-se, de sinu�
grande, oficial. R$600,O�
Tratar: 9134-0498.

MESA - vende-se, de-têniso;
rnesa, automática, semi·novl

acompanha 2 raquete,
R$300,00. Tratar: 376-040:
ou 376-2820.

MESA - vende-se, de sinuca

cl 2,85x1,41, pI club

R$600,00. Tratar: 276-345�

MÓDULO - vende-se, de 551li

R$60,00. Tratar: 275-3658.

OURO - compra-se, qualqur.
peça, arrebentada, quebrada
Paga-se à vista. Tratar: 997�
0605.

,

./

QUADRICICULO -vende-s,

onic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos a p

R$129,O
ou 1 + 4

_'

R$ 25,

'Iratar; 370-5290

HOMETHEATHER - vende-se,
Pionner, compl. R$1.900,00.
Tratar: 370-7347.

IMPRESSORA - vende-se,
Epson, modo FXU. Tratar: 9967-

9595

IMPRESSORA - vende-se,
HP3820, cl 3 meses de uso.

R$400,00. Tratar: 370-1737
ou 376-2940 após 20:00.

INSTRUMENTO MUSICAL -

vende-se, bateria, semi-nova.
Tratar: 376-1933 cl Johny.

LACRES -vende-se, de latinha

de alumínio. Tratar: 375-

241€i.

LACRES - vende-se, de latinha
de alumínio. Tratar: 274-8620

após 19:00.

MAQUINA FOTOGRÂFICA
DIGITAL - vende-se, Sony
Cyber-Shot P32. 3.2 rnegapixel,
tamanho da imagem: Max.

2048x1536, Zoom Digital:
3.2x. R$ 799,00. Tratar: 9132-

.

4310 (após as 18:00)

Nokia 21QO/Pronto
R$ 299,00

OLl 1 + 4

R$ 59,80

Nokia 2100/T Voce

R$170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

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

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

Nokia 3310/Pronto

R$199,00
ou 1 + 4

<, R$ 39,80
+ R$ 29.00 Tim Chip

Motorola C200/T Voce
R$170,OO
ou 1 + 4

R$ 34,00

Parabólíca com controle instala
com a base de concreto

Antena Externa para celulares

para uso em área rural.

R$149,OO

1 + 5.de R$ 76,00
a vista

R� 419,00,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Tratar: 9125-7533. VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, cl 2 controles,
memory card, 1 transformador,
2 jogos, cl 6 me s e s de

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

Rua Luiz Sarti, 599 .. Nereu Ramos - Jaraguá do Sul

bateria, novo, F:.equeperego.
R$250,OO. Tratar: 375-2416.

SAUNA - vende-se, residencial.
R$100,OO. Tratar: 9134-3557.

TELEFONE vende-se,
comercial. Tratar: 371-7636.

TV - vende-se, 20", colorida,
cf contr., 181 canais.

R$280,OO. Tratar: 371-3102.

VENDE-SE - jogo de quarto, de
solteiro, marfim, ótimo estado.
R$300,OO. Tratar: 376-2166.

VENDE-SE - caixa selada, pI
carro, cl 2 sub de 10, um módulo

de 400w e 1 toca-fita da marca

Tojo. R$120,00., Tratar: 370-
2505 cl Dina ou Jorge.

'

VENDE-SE - porcelanas, pratos
. e travessas, 200 copos,
talheres, balde de gelo. Tratar:
372-156.6 cl Ana Lúcia ou

Paulo.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, azul, cl bordado cor

creme, manequim 34 a 36.

VESTIDO - vende-se, de'

prenda, marrom, de micro fibra,
manequim 38. R$80,00.
Tratar: 376-1027 ou 9136-
186.6 após 19:00.

CASA PRÓPRIA - REAUZE SEU SONHO

FUJA 00 ALUGUEL USANDO SEU FGTS!

Comprei construa, 're:orOle e amplie sue. imóvel.

CRÉDITO PARCELA

CHICO DE PAULA - vende-se,
alv. Próx. Menegotti Malhas. R$
18.000,00. CRECI 8054.
Tratar: 371-5512

ILHA DA 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.

ILHA DA FIGUEIRA-vende-se,
casa madeira medindo 100m2

cl galpão em alv. nos fundos

cl 200m2. R$39.000,00. Rua
Campo Alegre, 127, próx.
Dream Caro Aceita-se carro de
menor valor no nego Tratar:

373-4047 ou 9125-62,37.

JARAGUÁ ESQUERDO - vende

se, alv. cl 135m2. Rua Horacio

Pradi, 330. R$ 65.000,00.
CRECI 8054. Tratar: 371-
5512.

MAFRA-vende-se ou troca-se,
mista, 3 dorm., sala, copa, coz.,
banh., cl porão. Ter. cl 500m2,
esq.,' ponto pI comércio.

R$19.000,00 nego Tratar: 370-

CORREIO DO POVO 11

VENDE-SEi
Casa em Barra do Sul
c/30m' em alvenaria·
/pinos, qro, sala COZo 1

Terreno c/228m"
murada. piso em.

cerâmica quitada,
i

próx, a lagoa. RS'
25.000,00. Não aceita .

carro ..

6535 cl Lucelia ou Alfredo.

MASSARANDUBA - vende-se,
no centro, cl 270m2 em

acabamento, cl terreno de

900m2. Tratar: 379,-1207.

NEREU RAMOS - vende-se, alv.
cl 130m2 cl 01 suíte + 02

quartos. R$ 59.000,00. CRECI
8054. Traatr: 371-5512

PiÇARRAS vende-se,
excelente, alv., cl 3 qtos + 2

banh., gar., rua de asfalto, 800m
da praia, ponto comi.

R$23.000,OO. Tratar: 371-
6069.

PRAIA - aluga-se casa na 'praia
de Itaguaçu. R$ 80,00 a diária.
Tratar: 273-0737.

RAU - vende-se, alv. cl 110m2.
Próximo Supermercado
Brasão. R$ 38.000,00, CRECI
8054. Tratar: 371-5512

UBATUBA - vende-se ou troca

se por casa em Jaraguá. Tratar:
275-2130 ou 9,137-3648 cl
Carlos.

VIDEOGAME - vendê-se, Play
Station 2, totalmente

destravado, cl 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-
2206.

VIDEO GAME - ve nde-se ,

Nintendo 64, cl 8 ·fitas

originais. Tratar: 370-3555 cl
Wanderlei.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3 jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, cl 2jogos. R$300,00.
Tratar: 372-0086.

PLAN:ET GAME
* VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

VíDEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

one: 376-2206

* PLAYSTATION 2
* XBOX
• PLAYSTATlON ONE
* OaEiAMCAST
• NINTENOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME. BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

• 1IfIII' •

unovers
ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
"da Comunidade São Judas, alv.,

$11.245,00 R$98,80
$ 21.130,73 _'__R$ 185,65

R$ 30,850,87 R$ 271,05
42.261,47 R$ 371,30

R$ 61.180,83 RS 537,53
R$ 88,923,07 R$ 776,43
RS 103.923,07 R$ 913,06

POSSUIMOS OUTROS VALORES f OUTROS PRAZOS
SPONCHIADO

trebalberros com Autorililção do BACEN
Disponibililaroos céotto para Automóveis e rectos. Confira!

Informa õe5: 47 3360506 - 9124-1409

cl 3 qtos, 2 banh., sala, copa,
coz., lav. e garagem.
R$40.000,00 parcelado.
Aceita-se propostas. Tratar:
371-6069.

ALUGA-SE - em Baln. Camboriú,
cl 4 qtos, 1 suíte, vaga pI 4
gar., churrasqueira. Rua 2.000
nº 223. Tratar: 370-1720.

ALUGA-SE - quarto e cozo

mobiliado na Rua Arthur

Aldrovandi, Rio Molha.

R$90,00. Tratar: 370-7698.

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

ANA PAULA II - vende-se, cl
72m2, terreno com 420m2. R$
45.000,00 aceita-se

proposta.Tratar: 273-05,30.

(proprietário)

BARRA DO SUL - vende-se,
sobrado, cl vista pI o mar, cl
+1- 80m2• A partir de

R$23.000,00. Aceita-se carro

até 50% do vaiar'. Tratar: 9963-
6420 cl Luiz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AMETISTAi
��@jt)Rte�;.iâ'gJffe:g==

(()) 11 (f)MfIJ•
jJW@JfPJfIJ•�

• Apartamentos com Ul1)

donnitório(suíte);
• Cozinha com churrasqueira;
lavanderia, estar e garagem;
• Área privativa aproximada

'

de 40,75n12;

,

• Localização Central
Av. Marechal Deodoro da Fonseca,

• Não é Hotel;
• Espaço para sala de jogos

(Lan House);

· 12 Pavimentos

• Salas comerciais no térreo;

• COD1 aquela taxa de
condominio que você

sempre sonhou.

(RECI 643·J

Compra. Vende. Aluga. Administra

Tel. 37l-1500
Plantão 9975-1500

!fel. 372-0657
Plantão 9973-5304

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-SE - de mad., c/ 5

peças, c/ ter. de 14x26,
escriturado, 20m da Unerj.
R$25.000,OO. Tratar: 370-

0674.

VENDE-SE -em Joinville. Tratar:

9959-0505.

VILA LENZI- vende-se, na Rua

João André dos Reis, 338.

R$27.000,OO. Aceita-se carro

até R$12.000,OO. Tratar: 371-
2656.

ALUGA-SE - quarto em apto p/
rapazes. Tratar: 275-2130 ou

9137-3648 c/ Carlos.

ALUGA-SE - c/ 2 e 3 dorm.
Tratar: 370-2365 ou 9953-
6121 c/ Aleimar.

ALUGA-SE - quitinete, no

centro, próx. da Verdureira da

Raquel. Tratar: 371-5320
manhã.

ALUGA-SE - no centro, próx. da

CLASSI

_R$ 15.000,00 R 167,00__
--R$ 25.000iOO R$ 277,00__
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 55.000,00 R$ 609,00__
_RpO.OOO,Óo R$ 775,00__
_R$100.000,OO R$1139,0Q.__

.. . . . ..

Temos outros valores - Com autoriza ão do Banco Central

Verdureira da Raquel, c/ 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.

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

CENT�O - vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130.000,OO. Aeeita
se proposta. Tratar: 370-8097
ou 9104-5468 c/ Tina. Creei
9839

JOINVILLE - troca-se, c/ 01
suíte + 01 quarto no valor de

R$ 75.000,00 por galpão em

o Melhor consórcio de
terrenos, casas,
apartamentos,

salas comerciais e

reformas de imóveis

Opção no

Contemplação

Consórcio Botnsteüo
QUEM CONHECE, CONFIA.

RS 214,16

Representante�.
autorizado: �,m'1��

Mandarino: 275-3731 / 275-0051
www.consorciobatistella.com.br

'Anuncie aqui!
371-1919

Jaraguá do Sul. Tratar: (47)
9114-6644

PRECISA-SE - moça p/ dividir
apto no centro. Tratar: 373-
8001 comi. ou 372-3537 res.

c/ Sehirlei.

PROCURA-SE - moça p/ dividir
apto no centro, na Av. Getúlio

Vargas em cima do Unibanco,
Tratar: 372-9980 ou 9957-
1115.

PROCURA-SE - estudante

universitário, sexo

mase., procura alguém p/
dividir apto em Curitiba.
Tratar: 275-3374 ou

275-2730.

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor
a combinar. Tratar: 9133-
3476. Creei 3476

VENDE-SE - apartamento.
R$25.000,OO e assumir pare.
Tratar: 376-2791 ou 913,5-
1487.

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

Situado no Centro - Financlado em 30 meses. R$132.000,00 e R$ 178.000,00

Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$ 80.000,00

BARRA DO SUL - vende

se, c/ 13,80x25,OO, c/
meia água de 4x6, à 200m
da praia. R'$8.000,OO de
entro + 51x R$240,OO.
Tratar: 371-7733.
(proprietário)

CORUPÁ - vende-se, c/
52.500m2, próx. ao Seminário.
R$130.000,OO. Tratar: 372-
3063 após 19:00.

CORUPÁ - vende-se, c/
35.0002, próx. ao seminário,
ideal pj cfiácara, beira-rio.
R$85.000,OO. Tratar: 372-

3063.

FIRENZI-vende-se, à 2.000m
do centro, no Lot. Firenzi,
ótimo terreno, c/480m2,
pronto p/ construir,
escriturado. R$3.800',OO
entro + R$300,OO mensais. Á
vista negociável. Tratar:
9137-5573.

GUARAMIRIM - vende-se, c/
625m2, Ponta Comprida, Vila
Richter. Tratar: 373-6292

após 15:00.

GUARAMIRIM - vende-se, c/
875m2, na R. Maria Zastrow,
421, bairro Nova Esperança.
R$16.000,OO. Tratar: 373-

1695 c/ Josiane.

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

R$150.000,OO. Aceita-se
casa ou apto no negócio.
Tratar: 9112-5501.

(proprietário)

SCHROEDER - vende-se. 4

terrenos de 16x39 m2. R$
8.000,00 cada. Ou troca-se por

casa na praia. Tratar: 374-
1778 c/ Edelberto.

VENDE-SE sítio em

Sehroeder, c/ 22.500m2, c/
c a s a e r i a c h o n o me i,o .

R$45.000,OO. Aceita-se troca

por casa. Tratar: 9133-7467
ou 370-9599.

VENDE-SE - c/420m2, na R.

Pref. José Bauer. R$15.000,OO
nego Tratar: 9134-7639.

VENDE-SE - na Rua da

Faculdade, c/527m2, c/ água,
luz, e esgoto, escriturado.

Tratar: 372-1359 dia ou 274-
8050 à noite.

VENDE-SE-e/ 625m2, na Vila

Rietoz, entrada da Estrada
Ponta Comprida, Rio Branco ..

R$5.000,OO nego Tratar: 373-
6292 após 15:00.

VENDE-SE - c/ 190.000m2, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa c/ 3 qtos, sala, copa,

eoz., lav., bwe, 2 galpões c/
engenho de melado, c/ �

nascente de água. Tratar: 273-
1660.

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro,' c/
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

ALUGA-SE - sala comI., c/
70m2. Valor à combinar. Tratar:
371-3132.

: moça maior i PREVINA.SE I
.

de is anos. í Use Camisinha ;Jaraguá do Suli
19997-7223

Só para elas!

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
c/ 3 dorm. sendo 1 suíte,
sacada c/ ehur., eoz. mob.
Entrada + pare. em 50 meses

direto c/ proprietário. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

ÁGUA VERDE - vende-se,
terreno c/375m2, próximo
Chopp Club, bairro Água Verde
R$ 24.500,00 - CRECI 8054
- Fone 371-5512 ..

..................� � .........

j Precisa-se
PREVINA·SE,
Use Camisinha

PREVINA.SE I de moças
. i maiores de 18 anos. i

Estilo menininha, ; I Use Camisinha i
Tratar:

1IJiciltlltc
orr,oscas;�

,rnsf1ís,':fttl;ift

Anuncie aqui!
371-1919

-2!�?.3443

PREVINA-SE
Use Camisinha

J�?l����:��,���
CiÚúlas I

•....•.........••...............•.....•.••..........••..•........•......•••..•...........

.

Meninas!
711Jo o que voei

rocur« em raur.

Anuncie aqui!
371-1919

,99.91:Jeº5J I .
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VENDE-SE -loja no calçadão
da Marechal, valor de venda

de mere. R$19.0000,OO +

valor dos móveis

H$3.500,OO. Tudo por

R$9.000,OO. Tratar: 9133-

0803 c/ Ivan.

VENDE-SE - em Guaramirim, R.
28 de Agosto em frente a

Estofaria Zen. R$14.000,OO.
Aceita-se troca por carro. Tratar

no locaL

VENDE-SE - mercado c/ 8

anos de fune., ótimo estado.

Apenas R$14.0DO,OO.
Aceita-se carro ou moto na

troca. Tratar: 275-0112 ou

9123-6562.

VENDE-SE - c/ ótimo ponto,
panificadora c/ clientela

formada, c/ maquinário novo e

eompl. Tratar: 371-4300 das
15:00 às 20:00.

VENDE-SE -loja de confecções,
c/ estoque e móveis, ótimo

ponto, _aluguel acessível.
Tratar: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, c/
'mercadorias e mobiliário.
Defronte p/ Marechal.

Tratar: 275-3070. Creei
8950.

VENDE-SE - por motivo de

saúde, urgente, linda, c/
20.850m2, mini paraíso com

toda infraestrutura, casa

estilo suiço c/90m2, garagem
c/ área de festa, eserit.,
galpão, quitinete, jardim em

relevo, lagoa, nase., mais
terrenos c/ rede elétr., hidr. e
san. séptico ecológico,
árvores frutíferas e muito

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

(47) 9137-3156
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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HOTEL ESTÂNCIA. RIBEIRÂO
GRANDE - precisa-se de ,3

garçons, 3 aux. de COZo e 1

camareira. Tratar: 275-1995 cl
Juarez.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar

AJUDANTE GERAL

Precisa-se de Ajudante
Geral, -maior de 18

anos, sexo masculino.

Tratar: 275-2364

cl Walter

IMPERDíVEL!!!
..CURSO •

PATOLOGIA �AS CONSTRUÇÕES
O curso tem a finalidade de transmitir fundamentos sobre problemas decorrentes
da má qualidade, aplicação e utilização de materiais e serviços em obras de
construção civil. Identificar a manifestação das patologias visando a prevenção
das falhas e adoção de técnicas de reparo.

Programa:
Etapas (j()processo construtivo e usoQél (;()f)strljção(;iviL

2. Durabíüdade.demateriais e componentes das edificações.
3. origêns da Patologia.

.

4. Problemas patológicos em:
FundaçÕes
Estruturas
Alvenaria

Impermeabilização
Revestimentos

Instalações elétricas e hidráulicas
Pintura

5.
. �anifestélções:

Umidade
Corrosão

Desagregação
Destacamento
Fissuras e trincas

6. Procedimento de reparos

PROFESSORES
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.

como diarista, meio período.
Tratar: 275'-2452 recado pI
Mira.

experiência. Tratar: 370-3007
cl Nilvo.

OFEREÇO-ME - pI tarbalahar
como dama de compania,
cuidar de pessoas idosas ou

deficientes. Cobrança por dia.

Tratar: 371-9267 cl Elvira.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
no cuidado de idosos, em casa

ou no hospital. Tratar: 375-
2416.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista. Tratar: 370-
6719 cl Sônia.

OFEREÇO-ME pI
tr a b a I h a r , e x p e r i ê n c i a

como c o l o r lm e tr l st a, aux.

laboratório,
laboratorista, aux.

tecelagem, possuo curso

dé Desenho Técnico e

!'
-'

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como balconista ou atendente
de supermercado, cl

Proqramador Dc[pni, COIJI conhecimento
banco di: dados, com e-:J,criêllcia mínima de 2

Imos em desenvotvímento.
Enviar curricuium pura José 110 e-mail.

dessis@dessís.com.6r

PROGRAMADOR

Informações: 275-8200 - Ramais 8249/8253

extensão@uneIj.com.br .

Coordenação de Extensão e Relações Comunitárias

CONSULTE-NOS TAMBÉM SOBRE OS DEMAIS CURSOS OFERECIDOS
I.

CORREIO DO POVO 15

PROCURA-SE -estágio como

��c;��o têxtil. Tratar: 371-�'.
VENDEDORES (AS)

Auto Cad R14. Tratar:

27�-6292 cl Anderson.
_ Admite-se cj experiência

em vendas externa

(consórcio).
Remuneração: comissão +

ajuda alimentação + ajuda
combustível e outros.
Tratar: 371-8153 e/

Élcio.
'

PRECISA-SE - de mensalista,
em hor. normal. Tratar: 276-

3214 cl Angelita.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

acabamento ou operadora de

tear retilínio. Tratar: 371-

7733.

PRECISA-5E - de moça pI fazer
companhia à noite pI senhora
idosa. Tratar: 372-0776.

AdemirOrsi
Presidente do CBVG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Conforme rege o Artigo 17° do Estatuto Social do Corpo de Bombeiros

Voluntários de Guaramirim - SC, esta entidade está convocando todos
os seus associados,contribuintes, autoridades e comunidade em geral
a se fazerem presentes na sua Assembléia Geral Extraordinária, a

se realizar no próximo dia 08/01/2004, em sua sede a Rua 28 de
Agq_sto,�2700, centro, Guaramirim - SC, às 19 horas, em primeira
convocação com a presença da maioria dos associados, e, em segunda,
meia hora após, com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL (Adequação ao novo Código Civil)

Guaramirim, 15 de dezembro de 2003.

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2003

Técnico em Enfermagem - 1.800hs

Técnico em Guia de Turismo - 866hs

Técnico em Alimentos - 1.500hs

Técnico em Contabilidade - 820hs

CURSOS DE QUALIFICA ÃO 2004

Oratória I - 15hs
-

Primeiros Socorros - 30hs

Matemática Financefra - 15hs
,

Furukawa - 40hs

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(

um doado r de orgãos,
O ministro da Saúde, H umberto Costa, uma campanha de massa para conscientizar os profissionais de saúde e toda a sociedade sobre a (C'-"'--'�----�7'·',�7�-'-,

l"importância da doação de órgãos e tecidos. O objetivo é reduzir a menos da metade, nos próximos quatro anos, a fi la de espera por transplantes.
A principal orientação da campanha, com base na legislação atual, é a de que a pessoa interessada em fazer doação deve comunicar essa
decisão aosfami I lares. Em caso de morte cerebral, cabe à famíl ia dar a autorização para a reti rada de órgãos e tecidos,

META É REDUZIR FILA DE TRANSPLANTES

Mesmo sendo o segundo país no mundo em número de transplantes, no Brasi I ainda existem 56 mi I pessoas precisando de doações. Desse total,
23 mil esperam pOI' córnea, A meta do Ministério da Saúde é, até 2007, zerar a espera por córnea e, no mesmo prazo, reduzi r a fi lapor medula
óssea e órgãos sólidos, como rim, coração e pulmão.
O ministério pretende alcançar a meta por meiode uma série de medidas, entre elas a realização de campanhas publicitárias nacionais para
conscientizar a sociedade da importância da doação de órgãos. Ao mesmo tempo, o ministério está estimulando iniciativas estaduais e

regionais semelhantes.

A legislação atual prevê que a pessoa interessada em sei' doadora precisa comunicai' a decisão Çl.OS familiares, Em caso de morte encefálica
devidamente diagnosticada, cabe à família dar autorização para a retirada de órgãos e tecidos. O percentual de famílias que autorizam a

doação é variável no país, apresentando índices maiores e menores entre os estados da federação. Podem sei' identificadas várias causas para
esta variação, como educação continuada, fatores sociais e culturais, entre outros,

Em 2002, a córnea encabeçou a lista dos órgãos e tecidos mais transplantados, com 3.496 procedimentos. Em seguida vêm o rim (2.645),
medula óssea (871), fígado (523), esclera (132), coração (126), rim/pâncreas (100), pulmão (21), pâncreas (17), pâncreas após rim (12).

O Brasil só perde para os Estados Unidos em número de transplantes, Em quantidade e investimento, porém, o país possui o maior programa
público de transplantes de órgãos e tecidos do mundo: o Sistema Único de Saúde (S U S) financia 92% desses procedimentos, cada um deles ao
custo de R$ 35.151,00, O gasto total em 2002 foi de R$ 280 milhões. Para 2003, a previsão é de R$ 343 milhões.

,

O Sistema Nacional de Transplantes (SNT) conta com 22 centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos estaduais e oito centrais

reqionais, cobrindo praticamente toda a extensão territorial, com exceção dos estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins. Estão

credenciados, até o momento, 449 estabelecimentes de saúde e 1.033 equipes especial izadas para a real lzação de transplantes no B rasi I.

O Brasil possui hoje urna grande capacidade instalada com

serviços e hospitais habilitados à realização de transplantes,
prontos para executar um número bem maior de procedimentos.

,

Mas essa ampliação só vai ocorrer com o crescimento do número
de doadores.

Há também um forte investimento na capacitação de- recursos

humanos, em que é destacada a responsabi lidade dos profissionais
de saúde na notificação dos casosde morte encefálica às centrais
de transplantes. ÜS médicos a as instituições hospitalares
detentoras de potenciais doadores (falecidos pOI' causas naturais

ou extremas), por sua vez, são orientados a desenvolver todos os

passos necessários à doação. Dessa forma, o Ministério da Saúde
atua em duas frentes: busca atrair novos doadores e reforça as

atividades do Sistema Nacional de Transplantes.

IfRAC_··�_I__

•
CICLOS d'RACCO li

r: OMAE, age nOI fil:101 mu;cu!mes I� (·ElAITAIE . oliva sÍl1!1.se de elollil1o e (OlÓglllO
PENTACARE· eleno lensor sobre as marcaI de elprHsão"
AHA . elimina mnnttol e bdito peneiloráo d� ativos

•

afta Imolog ísta
371-7801 / 370-0409

-

:��'i
Saúde e Beleza' Dr. Luciano Maiochi

Pereira
Sharnpoos, cosméticos,

sucos n-aturais de Babosa

(Aloe vera)

Manlpu!Jç,lO de fórmu!JS médicJs

hsioteuoko: e
Cosméticos manipu!.ldos
Fone: 371-8298

Rua oão Picam I 10 ' Centro Rua Guilherme Weege, 327

,A(lUI!
1371-1'9191,

�]
� [JáCf YjmJlf

e Distribuidora de Cosméticos:

Fone: 371-6110
9905-2($53
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Giovana Ersching. Após a

formatura, o grupo conti

nuará na Unerj desen

volvendo outros proje
tos de pesquisa, que

podem ser acessados

no site www.unerj.brj
ead terceira idade.
Uma nova turma iniciou as

aulas em outubro desse ano.
(CAROLINA TOMASELLI)

2� QUI �T�- F_§) RA,�l?_�_���emb r_g__d� 2 O O�3_" __'�'���__
.

_'.

GE R�J....
�-

.;.
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I FO�MATURA: ALUNOS DO PROJETO UNIVERSíDADE ABERTA À TERCEIRA IDADE RECEBEM DIPLOMA
� -

J
. Vicky Bar!el

Pavimentação foi inaugurada com solenidade, na terça-feira

Pavirnentação naVilaLenzi
inaugurada com solenidade

]ARAGUÁ DO SUL -

Toda a comunidade da

Rua Vieto Rosember, no
Bairro Vl'la Lenzi, çompa
receu à solenidade de

inauguração da pavimen
tação da via. De acordo
com o secretário de De
senvolvimento Municipal,
Humberto Travi, a

benfeitoria representa a

concretização de uma rei

vindicação dos morado

res, que colaboram na

execução da obra, que vai
beneficiar aproximada
mente 50 famílias.
Ainda de acordo

Com Travi, a obra foi

executada em apenas 20

dias ao custo de R$ 42

mil. "O prefeito Irineu

,Pasold comprometeu-se
em entregar a rua pavimen
tada antes do Natal e está

cumprindo com o que foi

prometido", ressalta o secre

tário. Travi informa tarn

bém que foram pavimenta
dos 1.600metros quadrados
e que ainda falta adequação
de bocas de lobo. ''A rua

era íngreme e já era parcI
almente pavimentada. Fo
ram necessárias muitas

adequações no leito da

rua", finaliza o secretário.
(MARIA HELENA DE MORAES)

SORTEIO
A CDL - Câmara de Dirigentes Lojistas de Jaraguá do
Sul realiza no sábado, dia 20, às 19 horas, na sede da
CDL o segundo sorteio da Promoção Natal Compra
Tudo! Desta vez serão 21 ganhadores sendo um vale

compras no valor de R$ 500,00; um vale compras no

valor de R$ .

400,00; três vale compras no valor de R$
300,00 cada um; dezesseis vale compras no valor de R$
200,00 cada um, totalizando assim, R$ 5.000,00, os quais
deverão ser trocados por mercadorias somente nas lojas
participantes da promoção. Haverá também a entrega
dos vale compras aos ganhadores, no dia 21, domingo,
às 14 horas na sede da CDL.

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

2 Coríntios 9:9

REUNiÕES:

fá_maEmW�
4" Feira - 191130 « ENSINOr
mBlif_mm,.Eilli!J'I

PARTICIPE!

Rua: Max Wilhélm, 289
Baapendi / Jaraguá do Sul « se

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

Alunos de curso de extensão

de Unerj realizam formatura
]ARAGUÁDO SUL-A

formatura de 11 alunos

que integram o projeto
Universidade Aberta a

'Terceira Idade aconteceu
-

nesta terça-feira no audi

tório da Unerj (Centro
Universitário de J araguá
do Sul). Baseada em um

curso de extensão, as au-
.

las iniciaram em outub�o
de 2002 com um grupo
de idosos da comunida

de São Judas, no bairro

Água Verde. Eles desen
volveram um projeto de

pesquisa com o tema es

colhido por cada um dos

participantes, aprenden
do também a utilizar al

guns programas de

informática como o edi
tor de HTML, Word e

internet. "Aprendi com
minha pesquisa e com as

pesquisas de minhas co

legas. Fiquei muito satis-

.

feita. Agradeço às pesso
as que proporcionaram
estarmos aqui", destacou
Irma Meurer Dalcanalli

durante a formatura. "A

Alunas da primeira turma receberam o certificado na Unerj

gente não tem estudo,
mas adorei. As professo
ras são maravilhosas",
avaliou a integrante do

projeto Maria Maiochi

Uller, de 68 anos.

As aulas foram realiza

das nos laboratórios de

informática da Unerj por
iniciativa do Nead (Núcleo
de Ensino aDistância), atra-

vés da coordenadora do

grupo, Suely Scherer. "Pre
tendemos integrar a Tercei
ra Idade à questão da in

formação, da tecnologia
para oportunizar que eles

possam acompanhar seus

filhos, netos, não se sentin

do excluídos", explica a

professora do curso, a aca

dêmica de pedagogia

Plano EstadualdeEducaçãogarante eleição diretaparadiretor
BLUMENAU - Eleição

direta para diretores de

escola, aumento de recur

sos para o setor educaci
onal e valorização do

professor foram os pon
tos aprovados no Con

gressoque reuniu 650 de

legados, entre professo
res, pais e alunos das re

des pública e privada de
Santa Catarina, nesta ter

ça-feira, em Blumenau.
Durante dois dias os

representantes escolhidos
em seminários regionais
e muni6pais debater;m
sobre qual o melhor en

sino que a sociedade de

seja para o Estado, tra
çando metas e diretrizes

para todos os níveis e

modalidades de ensino

para os próximos dez
anos. A promoção do

evento é da Secretaria de

Estado da Educação, jun
tamente com a Comissão
Estadual integrada por
diversas entidades.

Documentos dividi
dos por temas de 20 gru
pos foram levados para.
a plenária que decidiu
não estender o horário

de encerramento para às

22 horas. Até o final da

tarde, mais de 50% das

propostas ainda não ti

nham sido votadas e

existe a possibilidade de
um novo encontro" em

fevereiro, por sugestão
da maioria dos delega
dos.

Caso o documento
final fosse votado nesta

terça, o mesmo seria re

m'e tid o , em forma de

projeto de lei, em março

de 2004 pelo governa
dor Luiz Henrique da
Silveira à Assembléia

Legislativa. Com a

indefinição da plenária, o
cronograma fica com

prometido. Segundo o

coordenador Lauro

Guesser, o ponto mais

relevante deste processo
é o envolvimento da
população nas discus

sões, que culminaram

com a elaboração e sis

tematização do plano,
que requer uma educa

ção com mais qualida
de, escolas mais equipa
das, universalização do
ensino e valorização do

professor.
Para a presidente do

Sindicato dos trabalha

dores em Educação de
Santa Catarina, Marta

Vanelli, um dos e rx o s

principais aprovados em

plenária é o financiamen
to para a Educação, cuja
proposta é o aumento

gradual de 25% para
35%, destinados à educa

ção básica. "Hoje a legis
lação prevê a aplicação
de no mínimo 25% por
parte dos Estados e 18%
da União. Com o au

mento dos recursos será

possível investir mais no
atendimento à educa

ção" .

Atualmente Santa
Catarina atende 98% de

jovens e crianças de 7 a

14 anos no Ensino Fun-
.

damental. Mas o atendi
mento no Ensino Médio
não chega a 500/0 e a

Educação Infantil atende/
somente 32% da faixa
etária de zero a seis anos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



_,� , .,,__""�_�,�""'" "��"

" '"�",,, GERAL ",,,,,_��,__�_,�_,,,,_._:_._g_����!!--FEI��, 18 de,d��,��,�,�o de 200 9..�
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br,

-
, �--

.RESULTADO: FOTO Loss ANUNCIA OS GANHADORES DO CONCURSO DE FOTOGRAFIA

8 CORREIODOPOVO"

.: ,�

.

Divulgado resultado do concurso
de fotografia do Foto Loss

]ARAGUÁ DO SUL - .O da flora local.

resultado do concurso rea

lizado entre os 30 partici
pantes da Catninhada Foto

gráfica foi apresentado na

última sexta-feira, dia 12, du
rante urna confraternização
na loja Foto Loss. A terceira

e a segunda colocação fica-
-

ram para Marylou Link e

Daniela Drews, respectiva
mente, que ganharam uma

ampliação de foto 20x30

cm. Rosimeri Maria Lucioli

ganhou a primeira coloca

ção, recebendo uma ampli
ação de foto SOx60 em.

A Caminhada Fotográ
fica foi realizada pelo Foto

Loss dia 23 de novembro

no Parque Malwee com o

intuito de explorar as

potencialidades de fotógra
fos - amadores e profissio
nais - em fotografar luga
res inusitados. Acompanha
dos de fotógrafos da pró
pria empresa, os participan
tes percorreram urn roteiro

pré-estipulado por cerca de

duas horas fotografando la

gos, trilhas e a diversidade

De acordo com o só

cio-proprietário, Magnus
Behling, a idéia surgiu a par
rir de fotografias 'que eram

reveladas no estúdio da em

presa. "Percebemos que as

pessoas gostam de fotogra
far a natureza, mas muitas -

vezes faltam pequenos de
talhes para deixá-la mais

atraente", comenta.
Para o concurso, cada

participante escolheu uma

das fotos feitas durante a

Caminhada, que ficaram em

exposição até o dia 16 no

Foto Loss, sendo também

avaliadas por um júri. "Fi
camosmuito contentes com

o resultado dos trabalhos,
apesar de todos serem fo

tógrafos amadores. Foi di
fícil fazer a escolha", comen
ta o sócio-proprietário
Magnus Behling. Ele acres

centa que em abril de 2004

será realizada a Segunda
Caminhada Fotográfica,

_.

desta vez em urn novo lo

cal, desconhecido e inusita
do. (CAROLINA TOMASELLI)

Rosimeri Maria Lucioli ga
nhou o primeiro lugar com
esta fotografia

o terceiro lugar ficou para
a autora desta foto,

Marylou link

Fotografia tirada pela
segunda colocada, Daniela
Drews

Serviço dehospedagemno fim de semananohospitalJaraguá
]ARAGUÁ DO SUL - o

Hospital e Maternidade

J araguá está oferecendo
um serviço diferente, onde
disponibiliza leitos do Hos
pital nos sábados e do:min
gos para hospedagens tem
porárias, com diárias que
variam entre R$ 40,00 e

-

R$180. Este serviço é

disponibilizado para as

pessoas que querem viajar
mas não podem faze-lo

porque convivem com

uma pessoa idosa ou en

ferma e que não podeper
manecer sozinha. Nesses

casos, o paciente poderá se

hospedar a partir de sex

ta-feira à noite e permane
cer até segunqa-feira pela
manhã.

O diretor administrati

vo, Hilário Dalmann, afir
ma que o serviço existe há

cerca de um ano, mas por

esar Junkes

Dalmann afirma que hospedagem já existe há um ano

falta de divulgação muitos

acabam não tendo conhe

cimento. Segundo ele, a

idéia surgiu com o objeti
vo de garantir uma receita

extra ao hospital, além de
_

utilizar quartos que ficavam

desocupados nos finais de

semana, em função da não

realização de cirurgias nes-

tes dias. "Nossa ocupação
fica em 100% durante a

semana, mas no sábado e

domingo só atendemos

emergências, por isso há

grande número de leitos

vagos", declara.
Dalmann acrescenta

que, dependendo da ocu

pação dos quartos, even
tualmente nos dias de se

mana eles também pode
rão ser utilizados. Além

do leito, o hospital ofere
ce alimentação, higie
nização e aplicação de

medicamentos trazidos

pelo paciente hóspede.
"Oferecemos o atendi

mento de enfermagem 24

horas por dia", comenta
o diretor. Para solicitar o

serviço, basta-ligar para o

hospital e reservar um

dos leitos para o período
desejado.

o

IrEncerramento da

Educação Infantil no
-

Colégio Marista

re

na

10
dá
In

tál

"1
j

Mais um momento

ficará marcado na histó

ria dos alunos da Edu

cação Infantil do Colé

gio Marista São Luís.

Mostrando um pouco
do trabalho realizado ao

longo de 2003, profes
soras e alunos encanta
ràm e emocionaram

pais, familiares e convi

dados. Reunidos no Sa

lão Nobre do Colégio,
no dia 10 de dezembro,
através de apresentações
teatrais, danças e inter

preta çô es musicais as

crianças, mais uma vez,

revelaram suas habilida

des.
Momentos sigoificati-,

vos foram relembrados

nas apresentações prepa
radas pelas professoras
Janice M. P. Nasario,
Giselle R. Kuchenbecker '

e Juliana Emmerdoerfer,
mostrando parte da tra

jetória das turmas da Bor

boleta, da Baleia e dos

Cães.

Outro momento
OI

marcante da noite foi a
se

homenagem especial à, P,
crianças doJardim III que OI
encerraram a Educação l'
Infantil. Como pe9uenm d
formandos demonstra-

x
ram sua alegria ao fazer o

juramento, .os agradeci- n

mentos e em falar em ai

nome de toda a turma,

Este evento foi signi- d

ficativo por ter sido "

construído e vivenciado
ao longo do processo, a

onde educar para a auto

nomia e interesse por no

vas descobertas foi o ob

jetivo maior.

Destaca-se, também,a r

participação e colabora

ção da família como fun

damental na efetivação
deste processo.

"Contribuir na forma

ção de pessoas mais cons

cientes e atuantes na cons

trução de uln mundo jus
to e cristão" é um dos di

ferenciais da Educação
Marista."

"TANTAS LUZES
TANTAS PAZ

TATAZ VOZES"

"Clima de Natal" - WEIHNACHTSSTIMMU NG

LOCAL: Praça do Museu "Ângela Piazera"
DIA: 19/12 - Sexta-feira
HORAS: 20:30
QUEM CANTA: Coral do Centro de Cultura Alemã,

CANÇÕES DE NATAL E FOLCLÓRICAS EM ALEMÃO E PORTUGUÊS

Centro de Cultura Alemã de Jaraquá do Sul

Co,rdialmente,

ALFREDO GUENTHER
Coordenador do Coral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I VOCAÇÃO: CORRETOR DE SEGUROS DE JARAGUÁ DO SUL APOSTA NA SOLIDARIEDADE DAS PESSOASInstituoEducacionalJangada
recebe o seloEscolaSolidária

}ARAGUÁ DO SUL -

, o Instituto Educacio

nal Jangada recebeu dia

10 o selo Escola Soli

dária, concedido pelo
Instituto Brasil Volun

tário - Faça Parte às

escolas comprometidas
com educação funda

mentada em ideais de

solidariedade, partici
pação e responsabilida
de social.
Através do projeto,

"Física Solídária", co-

o ordenado pelo profes
a

sor de física Marcelo
� Pontes Esteves, os alu-

nos das três turmas dei
l' série do Ensino Mé

dio, num total de apro
ximadamente 70 alu

nos, arrecadaram este

ano cerca de 80 Kg de

alimentos, que foram

doados ao programa
) "Fome Zero",

Neste projeto, os

alunos puderam estu

dar as aplicações das
Leis de Newton em

Dinâmica, utilizando
pacotes de alimentos
não perecíveis de mas

sas conhecidas, previ
amente embalados em

sacolas plásticas. Após
as experiências, os ali-

mentos são doados a

entidades ou progra
mas escolhidos pelos
próprios alunos, em

conjunto com o profes
sor.

Em'2001, os alunos
escolheram fazer a do

ação para uma serven

te do colégio, que es

tava em dificuldades
financeiras. No ano

passado, os alimentos
foram entregues na Co
munidad� Batista Vida

Nova, que mantém

programa assistencial

para famílias carentes.

O selo Escola Soli
dária foi desenvolvido

pelo Faça Parte através

de educadores de di
versas instituições, em
parceria com a Unesco

(Organização das Na

ções Unidas para a

Educação, a Ciência e

a Cultura), Undime

(União Nacional �os
Dirigentes Municipais
de Educação), Consed
(Conselho Nacional de
Secretários de Educa

ção) e Ministério da

Educação. Em Jaraguá
do Sul, mais seis esco

las da rede pública re
ceberam o selo.

CULTO EM HOMENAGEM
A família de Ilse Kohlbach ainda consternada com o

seu falecimento convida amigos, funcionários e a

Comunidade para um culto em homenagem a

empresária hoje, às 19h30 na Igreja Luterana do Centro.

Falece ' '

'

duas 09:15 horas de 15/12 o Senhor João Rosa-

da Silva, maisconhecido por Sargento Rosa, com idade

ge 83 anos, deixando enlutados a esposa, filhos,

aenros, noras, netos, bisnetos e demais parentes e

16.lgos. O sepultamento foi realizado em 16/12 às

d
,00 horas, saindo o féretro da Igreja Assembléia

Ge Deus na- Corticeira seguindo para o Cemitério de
Uarannirim.

I

Shopping
atividade

Noel doPapai
especialista

/

e

]ARAGuA DO SUL -

Sócio-proprietário de uma

corretora de seguros de

Jaraguá do Sul, Dierie s

Antônio Cerutti, 47 anos,
há cinco aproveita o perí
odo natalino para, além de

agradar as criancinhas, ga
nhar um dinheiro extra tra

balhando como Papai
Noel. Este ano, ele pode
ser visto beijando e distri

buindo balas para as crian

ças, no Shopping Center

Breithaupt, no horário das

14h às 22 horas. De acor

do com o responsável pelo
marketing do Shopping,
Miguel Ângelo de Souza, a

presença do Papai Noel é

muito importante não ape
nas para incrementar as

vendas, mas especialmente
porque traz mais alegria.
"Faz parte do projeto de

decoração natalina do

Shopping", resume.
Cerutti também presta

serviços para particulares.

na

Fabrício, Fabiano e Lorenzza ao lado do Papai Noel,

Para este ano ele já tem

garantido o trabalho em

oito residências, ao preço
de R$ 30,00 a hora. Para

estabelecimentos comerci
ais o valor é de R$ 20,00 a

hora, mas,segundo ele,
sempre é possível fazer um
acordo satisfatório para os

dois lados.

o corretor de seguros
afirma que ser Papai Noel
é uma questão de vocação,
de jeito. "Quem não tem

esse dom não deve insistir

porque não agüenta. É
preciso termuita alegria no
coração e gostar de agra
dar as crianças", ensina o

Papai Noel. Segundo ele,

- Cesar Junkes

a magia do Nata� reside

justamente na fé em Deus

e na crença em um mun

do melhor. "E como as

crianças representam o

nosso futuro, é' justo que
elas acreditem no Papai
Noel", resume. (MARIA HE

LENA DE MORAES)

Gerência deMeio Ambiente premia unidades de ensino
]ARAGuA DO SUL -- A

Gerência de Meio Ambien-
I

te da prefeitura municipal,
entregou ontem no gabineo
te do secretário de desenvol

vimento municipal Hum
berto Travi, o prêmio do

projeto "Escola 21: um

novo olhar para Gaia" para
duas unidades escolares da

redemunicipal de ensino. Os
vencedores deste ano são a

Emef Anna Towe Nagel,
que recebe R$ 600,00, e o

Faleceu às 16:30 horas de 11/12 o senhor Felisbino

�a Luz com idade de 69 anos, deixando enlutados
Ilhas, genros, noras, netos, bisnetos e demais

iarentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

M2/1� �s 17:00 horas, saindo o féretro da Capela

y0rtuana da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério da
lia Lenzi.

CMEI Mário Nicollini, ga
nhador de R$ 400,00. De
acordo com a coordenado

ra do projeto, Josiane
Trocatti, a premiação em

dinheiro é uma forma de

incentivo e deverá contem

plar os trabalhos que serão

desenvolvidos em 2004 pe
las escolas.

A coordenadora do pro

jeto explica que ele é desen

volvido pelo setor de Edu

cação Arobiental, da Gerên-

cia deMeio Ambiente, e tem

por objetivo dar suporte aos

profissionais da Educação,
no sentido de compreender
a importância de se conser

var os recursos ambientais.

"Com isso, estimulamos ta

lentos para mudar a realida

de local' e transformar a área

escolar em um campo de

exercício do intelecto e da

prática científico-ambiental",
complementá Josiane. Ela
lembra que a Emef Anna

Tôwe Nagel foi premiada
pela realização de um gran
de projeto denominado
"AmbienteAtraente", envol
vendo trabalhos diversifica
dos como horta escolar; pe
quenos problemas, grandes
soluções; estacionamento'
São Judas Tadeu; projeto
pomar; educação e o trânsi

to, entre outros. Já o CMEI

Mário Nicollini participo'u
com o projeto de horta es

colar.

',

.Anunciados auxilios para blocos carnalescos deJaraguá do Sul

]ARAGuA DO SUL -- Fo

ram anunciados na semana

passada pela prefeitura muni
cipal osvalores para auxilio dos
blocos de carnaval. Na opor
tunidade também foi anuncia

da a programação para o Car

naval2004. Para 2004, o auxí

lio financeiro será de R$ 3 mil

e mais R$ 500,00 caso obloco

tragabateria.Apremiação será

de 10 lugar: R$ 2mil para o 1 °

lugar, R$1,5 mil para o Z' lu

gar, R$ 1 mil para o 3° lugar,
R$ 500,00 para o 4° lugar.

Além do desfile na rua

WalterMarquardt, que aconte
cerá no dia 21 de fevereiro de

2004, sábado a partir das 21

horas está sendo organizada

uma ampla programação: No
dia 20 de fevereiro, às 22 horas
no pavilhãoA do ParqueMu
nicipal de Eventos acontece o

bailemunicipal, com escolhada

Rainha e do Rei Momo. No

dia 21, às 21horas, haverá des
file dos blocos, seguido de Bai
leMunicipal nos PavilhõesA e

C. No dia 22 às 16 horas na

PraçaÂngelo Piazera acontece

o Carnaval Infantil seguido de

shaw na Praça.
\

Para participar do concur
so de rainha, a candidata deve
rá ter 16 anos completos, até o
dia do concurso. Para o Rei

Momo, é necessário 18' anos.
O regulamento está disponí
vel da Fundação Cultural.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOTAS
Bombeiros atenderam média FISICHELLA: "DÀREI TODO MEU EMPENHO" I

Giancarlo Fisichella recebeu 'a notícia de que pOdetes,1 I

tar pela Ferrariem 2.004 com extrema alegria. O roma.1no de 30 anos j am ars escondeu seu desejo de guia-,
carro 'vermelho: ou ainda para uma das três equipesdl!11
pon ta da categoria. I e

No último domingo, durante a festa de confraterni. d
zação de fim de ano da Ferrari, o diretor-esportivol !
Jean Todt afirmou que pode usat tanto Fisichella guan
to massa em alguns testes privados ao longo do ano,

1

Ambos estão contratados pela Sauber, que definitiva I

mente tornou-se uma espécie de "sub-equipe" do timel n

de Maranello." É um prazer imenso receber essa noti,

cia", disse o piloto. "Chegar à Ferrari sempre foi meu
sonho e, se isso se tornar realidade, pela vontade da
Sauber e da Ferrari, pode estar certo de que vou retri.
buir a confiança com o máximo empenho e

profissionalismo", concluiu Fisichella. I
A estréia de Fis,ichella na Fv lacon teceu em 1996, pela ,

Minardi. De lá para cá, correu pela Jordan, Benetton
(depois Renault), voltou à Jordan e, no fim do ano

passado, assinou com o time suíço por duas rempo·
radas.

de 40 por dia este anocasos

]ARAGUÁ DO SUL - o
índice de ocorrências aten
didas pelo Corpo de
Bombeiros Voluntários do

Município aumentou em

relação ao ano passado.
Dados do relatório da

guarnição central apontam
que em 2002 os socorristas
foram solicitados cerca de
9800 vezes em casos que
necessitaram de ambulân
cia. Do dia 7 de janeiro
deste ano até o dia de on

tem, já atuaram em mais
de mil casos. O comandan
te Maicon Leandro da
Costa atribui o aumento ao

crescimento da cidade,
mas acredita que no pró
ximo ano o número deve
rá amenizar. "Com tantas

campanhas realizadas há
tanto tempo, penso que a

comunidade vai se

conscientizar e ter mais

cuidado, especialmente
quando estão no trânsito",
destaca.

Em 2002, os socor-

, ristas atenderam aproxi
madamente 30 ocorrênci
as por dia, dez a menos da
média computada este

ano. "Mas temos de levar
em consideração também

LOTERIAS
Quino

concurso: 1238
06 - 16 - 33 - 36 - 47

Megasena
concurso: 523

28-39-40-44-45-58
Maior número de solicitações são para atender casos de socorro à pessoa

incidentes", critica.
Para melhor atender às

vítimas, o comandante diz

que os bombeiros neces

sitam investir na moderni

zação e renovação da fro
ta. "Nós precisamos de

pelo menos mais duas am

bulâncias e um caminhão

autobomba-tanque. Deve
mos estar recebendo um

ABT no próximo mês.
Também temos de

reequipar as sedes, contar
com equipamentos mo-

a instalação da sub-sede
do Bairro-Nereu Ramos,
que presta serviços tam

bém para a comunidade de

Schroeder", acrescenta o

bombeiro Marcelo Klitzke.
Ele enfatiza que o maior

número de chamadas são

para atender socorro a pes
soas (casos clínicos) e aci

dentes de trânsito. "É incrí

vel como os motoristas e

pedestres circulam sem

prestar atenção. A falta de
cautela é que ocasiona os

demos. Vamos pleitear a

aquisição de dois aparelhos
para reanimação cardíaca.
Em casos de vítimas com

parada, cardiorrespiratória,
as chances de salva-las é

-mui to maior", explica.
(FABIANE RIBAS)

Loteria Federal
concurso 03794

1°_ Prêmio: 59.699
2° - Prêmio: 54.963
3° - Prêmio: 10.695
4° - Prêmio: 32.375
5° - Prêmio: 17.468

Lotomania
concurso: 377
05 - 06 - 1 O - 1 4 -

16 - 1 7 - 24 - 32 -

35 - 42 - 48 - 58 -

68 - 71 - 77 - 83 -

85 - 91 - 96 - 98

NOTAS
MONTEZEMOLO DIZ QUE RUBENS DEVE FICAR

Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, afirmou que não existe um pilotomelhor queMichael
Schumacher. Mais: também não existe alguém melhor que Rubens Barrichello para o posto do

brasileiro, de segundo piloto da equipe. A declaração foi publicada pelo jornal "La Gazetta dello

Sport" e reforça a idéia de que Rubens terá contrato ren'ovado." Até agora, não vi piloto que possa
bater Michael e nem mesmo um piloto melhor que Rubens", afirmou Montezemolo. ''Não vejo
gente melhor que o Rubens, que fez dois anos sensacionais e que em Suzuka conseguiu uma vitória,
fundamental", afirmou o presidente da equipe. O atual compromisso de Barrichello termina no fim
de 2004, enquanto o de Schumacher e dos principais nomes da área técnica da Ferrari já foram
renovados no irúcio deste ano e vão até o fim de 2006. "Estamos conversando e, no momento

oportuno, assinaremos", garantiu Luca.

USES
'M�- ",�.,,,, . .:.;.�.:..,,

Governo investe em pesquisas agropecuárias.
o Governo do Estado concluiu as obras que faltavam para colocar o

Laboratório de Biotecnologia da Epagri em pleno funcionamento. Foram
investidos mais deR$ 300 mil no loboratârio, que fica em Lages e desenvolve
pesquisas fundamentais para o avanço cientifico e tecnológico da agricultura
e pecuária O/I Santa Catarina.' Entre as pesquisas desenvolvidas, esteio o

mapeamento genético de plantas e animais, controle de pragas, melhoramento
de espécies e muitas outras.

--

MINARDI PRATICAMENTE ANUNCIA ZSOLT
Pelo que se pode entender de uma declaração de Paul $toddart, aMinardi já tem sua dupla de pilotos para
2004.Depois de anunciarno sábado a contratação do italianoGianmariaBruni, a equipe está praticamente
acertada com o húngaro ZsoltBaumgartner, 22 anos." Estou certo de que ele vai cair como uma luva

quando começar a trabalhar com o time. Estamos bastante ansiosos por uma grande temporada com
Zsolt em 2004", falou Stoddart. ''Acompanho a carreira dele desde a F-3000 e fiquei impressionado pelo
modo como agiu quando foi chamado teve de correr em casa, naHungria", completou o dirigente.
Baumgartner disputou duas corridas em 2003 pela Jordan, substituindo o irlandês Ralph Firman .

Com a indicação de que a dupla da Minardi está formada, resta apenas uma vaga para o próximo
Mundial, naJordan. No entanto, o alemão Nick Heidfeld, que já foi anunciado pelo time, pode perder
o lugar caso a equipe precise de dois pilotos pagantes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Seleção sub-20 se reúne IESTRUTURA: DIRIGENTES-DA MÓDALlOADE ESTUDAM'A VIABILIDADE DE TREINAR EM PISTA OFICIAL

� para aliviar
na'l Os jogadores da Se-
Iro . _

dllleção Brasllelra sub-20

I estão sentindo o peso

nil de jogar uma final de

ivo, Campeonato Mundial.
ao.1 1

I Tanto que reso veram
no. __

n.' fazer uma reuru a o so-

mei mente entre o grupo,
Iti- sem a participação da
leu comissão técnica. Os
da atletas sabem que uma
fi·
derrota para a Es-.

panha, em Abu-Dhabi,
ela na sexta-feira, pode
00 colocar todo o traba
no lho por água abaixo:
o- "Nós sabemos que

para o brasileiro, em

termos de futebol, é

ganhar ou ganhar. O

Japão ficou feliz em

chegar às quartas-de-fi
nal, os colombianos es

tão contentes com a se

mifinal, os espanhóis
ficariam felizes com o

VIce-campeonato, mas
para nós só resta um

caminho: a vitória, o tí-
tulo", disse o atacante

Daniel Carvalho, dó
Internacional.
Os atletas jáhaviam

feito uma reunião em
,

Dubai, antes do jogo

a tensão

contra a Eslováquia,
pelas oitavas-de-final.
Foi uma forma de mo

tivar o grupo, ,que ha
via conseguido a clas

sificação depois de
uma surpreendente
derro ta para a Austrá

lia.

O diretor de sele

ções de base da CBF,
o tetracampeão Bran

co, pretende conversar
. individualmente com

os atletas logo após o

final da reunião do gru

po: "Quero tranquilizar
ao máximo a garotada.
Quero. mostrar que fi

nal não tem favorito,
mas que é preciso cor

rer atrás. Se errar, tem

que correr mais ainda",
disse.

Mas o próprio Bran

co deixa escapar numa

frase toda a responsa
bilidade que os garotos

,

carregam sobre os om

bros: "Eles não podem
perder essa chance. Ela

é única. É preciso dar

o sangue, se necessário,
para ser campeão mun
dial", falou.

CRICIÚMA TENTA MANTER DEJAIR
A diretoria do Criciúma está concentrando esforços
para manter o atacante Dejair, artilheiro da equipe
no Btasileiro deste ano. O passe do jogador pertence
ao Vitória e o time catarinense ofereceu aos baianos
Uma relação de nomes que poderia ser envolvida
em uma troca. A diretoria não revela, no entanto,
quais jogadores fariam parte desta lista nem qual foi
a pOSição do Vitória.

LUIZÁO & UNO' S PIZZARIA
RESTAURANTE PETISCOS E LANHES

Reabertura
A partir de 15/11/2003

Rua: Nereu Ramos nO 2632, próximo ao

8ali Hai - Piçarras
Tel: 345-2827

Sob o comando de Luizão e Danilo de Jaraquá
do Sul.

VENHA CONFERIR

Atletismo renovou contrato

com patrocinador para. 2004
jARAGUÁ DO SUL -

Apesar de não ter sido

um ano expressivo em

termos de conquistas
por equipe, a modalida
de de atletismo apre
sentou resultados inte

ressantes no individual.
No começo do mês foi

efetuada uma reunião

de avaliação das ativi

dades de 2003, oportu
nidade que foram le

vantados os pontos po
sitivos e o que deve ser

melhorado. O técnico

de atletismo da Funda

ção Municipal de Es

portes, Adriano Moras,
menciona o desempe
nho dos ,atletas nos Jo
gos Abertos de S.anta
Catarina. "Ficar em

.
quinto no feminino e em

oitavo no masculino foi

excelente se compara
mos com edições ante

riores. Nesse aspecto, o

grupo melhorou.
Estamos contentes, tam

bém pela renovação do
contrato com o patro
cinador e por contar

com apoio da CRJ Fisi

oterapia", salien ta.
N o próximo ano,

atletas que despontaram

Adriano Moras espera contar com a adesão de mais crianças no atletismo
Cesar Junkes

nas provas da Olesc .e
Joguinhos estouram a

idade e passam pata
outras categorias. "Isso
significa que temos de

treinar bem a base para
contar com equIpe
competitiva. O proble
ma é que disputamos
atletas com as modallc
dades de futebol, bas

quete e vôlei. São pou
cos os estudantes que
optam pelo atletismo

porque preferem outras

práticas esportivas. Aos
12, 13 anos a criança de-

fine qual modalidade
qller treinar no período
escolar", diz.

A novidade para o

próximo ano será a

possibilidade de treinar

duas a três vezes por
semana na pista de atle

tismo do Clube Atléti

co Baependi. "Ainda
não está definido nada,
mas estamos estudando
a viabilidade de contar

com a estrutura do clu

be. Seria muito impor
tante para nossa equipe
porque os atletas preci-

sam treinar na pista ofi
cial. O local que eles

correm é uma reta, não

tem curva, e eles preci
sam se preparar para
não ficarem na desvan

tagem com demais

competidores. Nos Jo
gos Abertos, os

jaraguaenses tiverem

tempo maior por não
terem domínio de cur

va", enfatiza.
As atividades reto

mam novamente parale
lo ao início do ano leti

vo. (FABIANE RIBAS)

LNCV conta com nova diretoria a partir do próximo ano

jARAGUÁ DO SUL -

Ano novo e diretoria

nova na LNCV (Liga
'Norte Catar in e n se de

Voleibol). Na semana

passada foi realizada As

sembléia Geral Extraor

dinária, no auditório da

Liga. Na oportunidade,
foi eleita a nova direto

ria da entidade esportiva.
Cláudio Tubbs vai tomar

posse e assumir os traba�
lhos a partir de fevereiro.
de 2004, permanecendo
à frente da entidade num

mandato de quatro anos.

Ele vai contar com auxi

lio do vice, Silvio

Munhoz, de São Bento

do Sul; da secretária

Edlaine Tubbs Coelho,
além dos diretores

Nivaldo Lis Junior, Val
dir AmOrim da silva e

Carlos Roberto Neves

Coelho.

Tubbs menciona que
ainda não realizaram uma

reunião para discutir as .

ações da Liga no próxi
mo �no, mas destaca que
um dos principais obje
tivos é centralizar as pro
moções da entidade em

J araguá do Sul, Rio

Negrinho, São Bento do

Sul, abrindo também

para as cidades da

microrregião do Vale do

Itapocu (Guaramirim,
Schroeder, Massaran-

duba e Corupá).' Ao
todo, a Liga organiza
três competições, nas ca

tegorias Infanto-juvenil
(até 17 anos), Mirim (até
13 anos) e Pré-mirim (atê
11 anos), no feminino e

masculino. Cada uma

conta com quatro etapas,
sendo uma em cada ci

dade de equipes inscritas.
"Estamos com projeto
de promover uma dis

puta de vôlei destinada à

categoria Master", diz.
Entre as demais ativi

dades realizadas pela
LNCV, há também as clí

nicas de arbitragem pro
movidas para pessoas

que estejam ingressando

nessa modalidade, além

de curso de reciclagem,
organizados para que os

profissionais tenham

acesso a novas informa

ções. "Nos planos para
2004 também pretende
mos oferecer cursos de

iniciação em voleibol,
onde os técnicos terão

fundamentos sobre vôlei,
regras, entre outros as

suntos pertinentes", des
taca.

Ao todo, a Liga con

ta com 33 entidades

filiadas, sendo que 17

entidades são atuantes. As

atividades da entidade

começam em março do

próximo. ano. (FR)
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MERCOSUL: PRÓXIMA TRAVESSIA ESTÁ AGENDADA PARA O DIA 2'4 DE JANEIRO, NA PRAIA 'oE PIÇARRÁS

Atletas da academia Impulso
trazem troféus de travessias

JARA�UÁDO SUL-Um
cenário diferente das demais

etapas, mas igualmente rico
em beleza natural. No final

de semana passado, nadado
res da Academia Impulso
participaram da terceira eta

pa do quinto Circuito

Mercosul de Travessias, rea
lizado em Ita, a 40 quilôme
tros de Concórdia. A prova
foi efetuada no lago da cida

de, com uma média de 2,1
milmetros de percurso, e con
tou com o envolvimento de

aproximadamente 300 nada
dores e teve percurso de
2.100 métros.

Os atletas que represen
taram a academia trouxe

ram excelentes resultados

para casa. Marlise Klemann

Divul_9ação
Atletas que representaram a academia jaraguaense

garantiu a primeira coloca

ção na categoria Namora

do (40+); quarto lu�ar para
Denise Dalleri, também na

Namorado (40+); sexto lu-
.'

gar para Alexandre

Schumann, naManjuva 13/
14 anos; José Carlos

Fagundes ficou em sexto no

categoria Robalo 17/19;

MarcoAntônio Delgado foi
o sexto colocado na Bonito

50+, e Pyter Luiz Spézia fi
cou em oitavo na Robalo

17/19 anos.

- A atividade foi mui

to boa. Ita é uma cidade lin

da, todos adoraram o local
da prova, que transcorreu

muito bem -, destaca a

coordenadora de natação da
Impulso, Marlise Klemann.

Desde ontem a academia

está fechada para as férias e

retoma as atividades em

2004, no dia 29 de janeiro, já
com instàlações novas. ''An
tes disso, os alunos vão par
ticipar da Travessia de Piçar
ras, marcada para acontecer

no dia 24 do próximo mês",
diz. (FABIANE RIBAS)

Trio Experi é campeão da primeira edição do Oldball
JARAGUÁ DO SUL - O

primeiro Ajab Oldball foi

realizado neste final de se

mana e contou com a par

ticipação de oito trios, sen
do quatro de Jaraguá do
Sul e quatro de cidades vi

zinhas (Rio do Sul,Joinville,
Brusque e Florianópolis).
Ao todo, foram disputa
dos cerca de 30 jogos no

Ginásio de Esportes
Arthur Múller. As equipes

Nox, de Jaraguá do Sul, e

Experi, de Florianópolis
protagonizaram a grande
final da competição. A par-;
tida terminou empatada
no tempo regulamentar e

foi decidida na cobrança
de lances livres, quando a

tranquilidade do armador

Joel, da equipe Experi, foi
superior a do ala Chitos, da
equipe Nox.

O terceiro lugar ficou

com a equipe de Joinville,
do ex-atleta Christian, que
venceu a equipe Allegro, do
ala Olavo.

Segundo o diretor de

marketing da entidade

esportiva, Henrique Por

to, o primeiro Oldball al

cançou as expectativas da

comissão organizadora.
Porto lembra que, apesar
da pequena quantidade
de trios, a competição

aconteceu num ambiente

de muita amizade e

descontração, sem deixar

de lado o nível técnico

dos jogos, exatamente
como se previa que ocor

resse.

Na classificação geral,
primeiro lugar para Trio

Experi, de Florianópolis,
seguido de Trio Nox, de

Jaraguá do Sul, e Trio

Joinville, de Joinville.

BetoAlchini garante o troféu do campeonato paranaense
GUARAMIRIM - o mau

tempo registrado no final de
semana pegou os pilotos de
velocross desprevenidos. Foi
a última etapa do campeo
nato paranaense da modali

dade, na cidade de Pein. No
sábado todos efetuaram

treinos' com pi�ta seca, utili

zando pneus totalmente di

ferentes do necessário para

a prova, já que no domingo
choveu 'o dia todo,
encharcando o piso do

motódromo. O piloto
guararnirense Beto Alchini

participou da prova e men

ciona que apesar do, tempo
não ter sido favorável, mui
tos pilotos inscreveram-se na
disputa, garantindo um es

petáculo de habilidade sabre

duas rodas.

Além de Alchini, mais
dois pilotos catarinenses atu
aram na prova paranaense,
Denis, de Brusque, e Boca,
de Jaraguá do Sul. O único

que conseguiu resultado ex

pressivo foi o guararnirense,
que largou em segundo lu

gar e precisou de duas vol

tas para assumir a liderança

e vencer a prova com estilo.

Com este resultado, Beta
manteve o ano de 2003

com 100% de aproveita
mento em oito etapas rea- -

lizadas no Paraná. O segun-.
do colocado nessa compe
tição foi Mareio Lago, de
Curitiba, e Hélio Prates,
também da capital para
naense. (FR)

QUINTA-FEIRA, 18 de dezembro de 200)

Classificação do Brasileiro

---

�
CoI Time v E D
1° Cruzeiro 31 7 8
2° Santos 25 12 9
3° São Paulo 22 12

10° 65 46 18 11

11° Figueirense 65 46 17 14
12° Atlético-PR 61 46 17 10
13° Guarani 61 46 17 10
14° Criciúma 60 46 17 9
15° Corinthians 59 46 15 12 19
16° Vitória 56 46- 15 11 20
17° Vasco 54 46 13 15 18

18° Juventude 53 46 12 14 20

Resultados do Final de
jl)i�".iit��'!!@;.�

Domingo, 14/12/2003

Vasco �xl Santos
São Paulo lx3 Flamengo
Paysandu 2x2 Atlético-PR
Bahia Ox7 Cruzeiro
Ponte Preta 2xO Fortaleza
Grêmio 3xO Corinthians
Fluminense lxO Juventude

�

do, 13/12/2003

Paraná 2xO Vitória
Coritiba 2xO Criciúma
Atlético-MG 3x2 Goiis
São Caetano 5xO Inter-RS

Figueirense 2xO
.

Guarani

1tittl1J«' (J IMP:.UIS.O do 1l0V() fIIl() Jej4
rItlrJ.fJ '�111mil/III 'llet1l# e I1JlltlVIJç.44

'eliz Na'al e fim ADO Noro ,he;o
tle 'é, '.,eranfa e Realizafões.
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