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Oposição pretende realizar
audiência pública para escla
recer projeto de Iplantação
do Sistema de Transporte Co
letivo

Página 3

Estágio pode auxiliar

Jovens para entrar no
mercado de trabalho

PÁGINA 5

Bananais de

COrUPáj'serão monitorados
A Associação de Bananicultce

res 'de Corupá pretende dar ini

cio, em breve, ao trabalho de

monitoramento dos bananais para
prevenir o mal da sigatoka negra.
Este e outros assuntos serão dis

cutidos na assembléia da entida

de, que acontece no dia 17 deste

mês.
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Não é de hoje que testemunhamos problemas de relacionamento
entreamericanos e brasileiros, principalmente nos setores da economia,
envolvendo as produções de soja, café, aço, a venda do suco de

laranja, e agora a proteção econômica em relação à venda do camarão
catarinense para o mercado da terra dooTio Sam. Recém publicado
,em revistas e jornais, produtores de camarão americanos
promoveram"o,que aprendemos em economia, de""protecionismo
de mercado", com o intuito de proteger radicalmente a economia
de uma t;"egião e também supervalorizar o p�oduto i,�terna€io�al,
fazendo t\'�m que exportadores acabem por esçolhe'r o produto
nacional c�mo fonte de negociações rpcinetárias:,nest� caso, a venda
de produtos para o estrangeiro.

'

As eleições deste ano pro-
O eX7jDplo acima é apenas uni de tantas experiências de "maltrato' metem revolucionar o mundo

e, desr�jdeito" em relação a liberdade de negociar, colocando em da política nacional, com re-
risco Elo apenas as questões comerciais, mas também as relações percussões estaduais e regiodiplomáticas entre dois países, neste caso representado pelos EUA e

is, onde as coligoações preBrasil. No momento; a crise que vem se criando é em relação a

fiscalização à cidadãos norte-americanos no Aeroporto Internacional
.

zadas pelas lide('\nças par-
do Galeão, no Rio de Janeirá. A princípio, a fiscalização ocorre da rias não se ajui}m na es-

mesma maneira como os brasileiros são revistados em aeroportos, a regional. Mesmo assim, o
americanos, porém, com' a diferença do 'uso da tecnologia, onde o e forço e a vontade da, classe
sistema de recolhimento de dados nos aeroportos americanos é todo lítica, de um modo geral, em
realizado com aparelhos digitais, agilizando a vistoria em turistas lanter ou conquistar novas
brasileiros, proporcionando economia de tempo, e, em relação ao �sições tem operado mila-
nosso tipo' de vistoria, ainda é realizado via formulários de papel,

,
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s. Aqui em Jaraguá do Sul,

levando para 10 minutos o tempo de revista para cada cidadão.que, I lid lí
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'i",.mos dois países, com direito a apertos de mão entre Bush e Lula.
'

co deselegante, com rh'íJé2t de

Porém, com informações de que o Brasil está excluído da lista de acusações e insultos, ::/oje� de-

países que têm "regalias" em relação a fiscalização em aeroportos monstram claramente que es-

dos EUA, cai por inteiro, ou em partes, o nosso tão desejado sonho tão mais do que dispostos a es-

\ de crescermos economicamente em território americano. Vejo isto quecer as desavenças do pas-
com outros olhos. Se realmente viermos a ser atingidos pelo "tão sado em troca de uma possí-
grandioso protecionismo de,mercado" inventado desde então pelos vel vitória eleitoral nas eleições
comerciantes do antigo Mercantilismo, não vejo outra forma tão

agradável de colocarmos a nossa produção em países que precisam
de bens duráveis e tangíveis (duradouros e palpáveis), principalmente
por aqueles atingidos em guerra.

, Isto é de certa forma desagradável ao nosso pensamento crítico,
tendo em vista que podemos diminuir o ritmo de produção de

algumas empresas que ainda precisam de consumidores americanos

para proporcionar um nível de sobrevivência, o fechamento de

algumas indústrias, através do fraco. ritmo de produtividade,
proporcionando o desemprego, bem como a inversão de valores,
colocando países até eriSão pequenos de compra em prioridade para
as empFesas qu� tentam a.sobrevivência, através do mercado interno
e das exportações, ,(t também com a busca de novos ramos de

atividade, a fim de não faltar produção.
Pensando sobre este e tantos outros problemas, observo sobre a

necessidade 'de perguntar 'a minha consciência: Há realmente' uma

diplomacia ent�e Brasil e EUA, onde somos obrigados, em grande
parte; aceitar os acordos comerciais propostos pelos americanos,
muitas vezes; sem o direito 'de' debate? O aperto de mão entre Bush,
e Lula foi uma das falsas esperanças do "espetáculo do crescimento"
ou um teatro do estilo comédia? Vale a pena pensar e esperar.

EUA E BRASIL: A
DIPLOMACIA

REALMENTE EXISTE?
LEONARDO VIEIRA - E-mail: leopontes20@hotmail.com /
pontes@n�tuno.coni.br

Artigos para Carta do Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246,
Centro, ou pelo e-rnail: 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 e

gramaticais necessárias, '
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municipais deste ano.

A prova disso é o atual qua
dro político/partidário, onde o
petista e deputado estadual
Dionei Walter da Silva lidera
a corrida para a Prefeitura de

Jaraguá do Sul mas deve se

confrontar com uma verdadei
ra frente, capitaneada pelo ex

deputado federal, Vicente
Caroproso, do PSI?,B, tendo

Eleiçõe�s
r

o PT, hoje n,o·
podere

duramente
criticado tanto

pela atual
oposição como por
seuspróprios
pares, está

enfrentando uma
série de grandes

desafios
como aliados o PMDB, o PFL
e o PP. Resta saber se as vai

dades, pessoais não vão atra

palhar essa aliança, já que o

PMDB, historicamente em

Jaraguá do Sul, não tem o há

bito de aceitar alianças na con
dição de vice, o que, segundá
se comenta na cidade, seria o

destino do PMDB, já que

Caropreso já adiantou que não

aceita menos do que ser o can

didato a prefeito.
O PT, hoje no poder e du

rament\ 'criticado tanto pela
atual oposição como por seus

próprios pares, está enfrentan
do uma série de grandes desa-

_J

fios em virtude das medidas
consideradas antipopulares,
como a cobrança dos inativos

e pensionistas e mudança nas

regras para aposentados e fun

cionários públicos, ações pre
vistas na Reforma da Previ

dência e que levou a Ação
Naciona! dos Membros do
Ministério Público a entrar na

Justiça contra essas duas al

terações da Reforma da Pre-!
vidência.

Nacionalmente, o PT tem

feito de tudo para garantir a

governabilidade de Lula. Além

de expulsar antigos compa
nheiros, vem sofrendo a pres
são de partidos aliados, que
querem ocupar mais ministé

rios, como é o caso do PMDB,
que vem pressionando a cúpu
I,

la do governo federal, reivin-
dicando três ministérios. Real

mente, a situação política atual

nunca esteve tão complexa. A
questão maior é o eleitor, que
deve prestar bem atenção nos,,�

, discursos dos candidatos e lí

deres partidários para não se

deixar enganar com situações
mirabolantes', que só interes
sam àqueles que priorizam os

interesses pessoais.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos .dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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Luiz Carlos Tamanini fala sobre possíveis candida

tos as eleições deste ano pelo PMDB, "Adelino
Hauffe, já foi prefeito por duas vezes, Kurt

Linzmeyer, empresário, Herman Suesembach, pre
sidente PMDB, Antonio Tureck, vereador e Alceu

Gilmar Moretti, Secretário de Saúde, são todos pré
can'didatos" .

COTADOS
Entre os possíveis candidatos, os mais cotados são

o empresário Kurt Linzmeyer e o vice-prefeito
Adelino Hauffe. A rumores ainda que se um dos

dois for o candidatá o Partido Progressista, oposi
ção ao atual governo, não lançará candidato.

AUDIÊNCIA
Na tarde de ontem vereadores do PT � do PMDB,
de Guaramirim, estiveram reunidos nas dependên
cias da Câmara Municipal, discutindo e analisando
o projeto de implantação do sistema de transporte
coletivo urbano. Os vereadores decidiram realizar

uma audiência pública para que todos os segmentos
do município tomem conhecimento do projeto.

SUBTETO
Através da reforma da previdência que implantou o

subteto, os governadores dos 27 estados brasileiros
vão economizar este ano cerca de R$ 330 milhões,
conforme consulta feita pelo O Globo junto as se

cretarias de Administração dos Estados, e que apon
tou que pelo menos 14.380 servidores do executivo
terão os salários reduzidos" e quando, o Supremo
Tribunal estabelecer o teto salarial para os seus mi

nistros, cujo o valor servirá de base para fixar o
subteto dos desembargadores dos Tribunais de JUS"
nça.

LINHAS MARíTIMAS
O governador Luiz Henrique afirmou, em encontro

com representantes de entidades ligadas ao setor

turístico, que o Governo do Estado implantará linhas
marítimas de transporte de passageiros. O objetivo,
é descongestionar o tráfego nas BRs 101 e 280. A
Secretaria da Infra-estrutura já está fazendo estudo
de viabilidade para a interligação da Capital com
cidades da Grande Florianópolis.

Novos RECURSOS
Um dia depois de anunciar R$ 6,8 milhões para o

setor de Saúde, o Governo 'do Estado de Santa
Catarina recebeu a confirmação do Governo Federal

para a liberação de mais R$ 4 milhões para investi

mentos no Sistema Único de Saúde (SUS). Estes no
vos recursos são destinados à Secretaria de Saúde,
que terá mais R$ 2,5 milhões só para comprar equi
pamentos e material permanente para hospitais, pos
tos e unidades de saúde de todo o Estado.

ENTRE ASPAS _'__._,_,._-
"Se não houver coligação, o partido lançará
candidato próprio", afirmação feita pelo
Prefeito Luiz Carlos Tamanini a respeito das

� eleições municipais deste ano.

POLÍTICA CORREIODOPOVO 3
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IPROJETO: "PRECISAMOS DE�MEL RES ESPLICAÇÕES SOBRE PROJETO", COMENTkCHARLES LONGHI

PTbusca arecimentos sobre
sistema próprio de transporte

GUARAMIRIM- o Par

tido dos Trabalhadores de

Guaramirim está solicitan

do administração munici

pal que forneça maiores

detalhes sobre o projeto de

sistema próprio de trans

porte coletivo urbano do

município, onde se preten
de realizar um empréstimo
de R$ 8,9 milhões do

BNDS, e mais a

, contrapartida da prefeitura
de R$ 6 milhÕes,
totalizando um investimen

to de quase R$ 15 milhões.

Segundo Charles

Longhi "o partido n�� é

contra o projeto, ? qUfl�ós
queremos é que a pop'Ula
ção do município conhe

ça em detalhes e possa opi
nar, afinal de contas será ela

quem pagará o emprésti
mo que a prefeitura quer
efetuar. Defendemos que
a Câmara de Vereadores

contrate uma Ass 'soria
Técnica e realiz

(1
diência Pública�
dos os segmentos
edade de Guaramirim pos
sam participar".

"Os vereadores não

podem votar o projeto
sem antes sanar todas as

dúvidas, caso o projeto
venha a ser aprovado, o
município ficará compro
metido para os próximos

Vereadores do PT e do PMDB reunidos-se na tarde ontem

anos a pagag', arcelas men
sais que p .:; rá prejudicar
. . \
invesnmenr s em outros

setores corr� na Saúde e

Educação d', Município.
Temos certe�. a de que esta

,

faltando um;f planejamen
to a longo pr azo por par-
te da

pref�'
tura. Gua

ramirim3el\
capacidade

de realizar' odas essas

, =-�. c'
'

__4t__ade

de ter que contrair essa dí

vida. Onde 70% das obras

são de valores inferiores a

R$ 200 mil, obras até nes

te valor o município tem

capacidade de reali�ar sem
a necessidade de recorrer

a um empréstimo, basta
fazer um planejamento de

rnédio a longo prazo"
afirma Charles Longhi.

Longhi ainda comple
menta dizendo que depois
de muitas discussões ao

redor do projeto, ele ain

da continua incompleto,
falta especificar as obras

que serão realizadas na Es
trada Bananal do Sul e da

Vila Amizade. Tem obras

que se pretende realizar que

não consta a metragem,
como por exemplo, a

construção de Terminal de

ônibus nos bairros no va

lor de cada um, de R$ 70

mil. Praticamente em todas

as obras falta explicação.
Tem por exemplo obra de

pavimentação de ruas que
já estão pavimentadas.

Acusagões
O vereador Salim

Dequêch, acusa os verea

dores do PMDB e PT, in
cluindo o presidente da

Câmara de Vereadores de

Guaramirim, Francisco
Luiz de Souza pelo atraso

na votação do projeto de

implantação do sistema

próprio d� transporte co-

letivo urbano do municí

pio. O vereador ainda afir

ma, "o projeto sofrerá
I

prejuízos no prazo de exe- �'
cução se não for votado

rapidamente e se o proje-
to não entrar em votação
ainda este mês, vou entrar

com mandato de seguran-
ça contra o presidente".

Tamanini faz uma avaliação positiva sobre sua administração
CORUPÁ - O atual

prefeito Luiz Carlos

Tamanini fez uma avali

ação da sua administra

ção no ano de 2003;--res
saltando o saldo positi
vo do ano. O mesmo

ainda afirma, "apesar das
dificuldades que as pre
feituras pequenas passa
ram no ano, problemas
financeiros por causa da

queda de arrecadação,
conseguimos pagar em

dia todos os nossos ser

vidores, incluind<? o dé

cimo terceiro e os for-

necedores" .

Objetivo de Tamanini

para 2004 é encerrar a sua

administração com todas

as contas em dia, "quero
deixar a casa em dia para
o meu sucessor, tenho cer

teza da competência da

minha equipe, sendo que
as contas de 2002 já fo
ram aprovadas".

Luiz Carlos comen

tou também sobre as

eleições para este ano,

afirmando que o PMDB

hoje tem vários pré-can
didatos para a sua suces-

são. O mais cotado para
assumir a cadeira do exe

cutivo, segundo filiados

do partido, é o atual vice

prefeito Adelino Hauffe.

"0' partido está aber

to para as coligações,
queremos é claro uma

união para melhor aten

der a comunidade, já
existe algumas conversa

ções em torno de' coliga
ções".

OBRAS - Para o ano

de 2004 o prefeito Luiz

Carlos Tamanini já anun
cio que vai trabalhar para

realizar reformas nos

pontilhões e escolas do

município, e buscar no

vos convênios com o

governo estadual através
da 24a Secretaria de De

senvolvimento Regional.

,pt IJUÜlN/ .,,,/,,,rI,,,,·
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.!l.!I..� .. !!I�",.c:!!c.f�J>..!lr.��!l.lI{�,,$.�!tj

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONOMIA
,_ _IERº"A-FEIRALJ29_��gneiro de 2004

---'-'-'-------------�r�e-:d-aêao@JornaTê()rrel()9op()v().com.br
IPREVENÇÃO: BANANICULTORES DE CORUPÃ QUEREM MONITORI.\MENTO DA SIGATOKA NEGRA

Associação de Bá:·�Lnicultores
realiza assembléia esta semana

CORupA - A Associa

ção de Bananicultores de

Corupá pretende dar início,
em breve, ao trabalho de
monitoramente da sigatoka
negra e amarela nos bananais

do município. A informação
é do técnico agrícola da enti
dadeGuidomarSchwerdtne,
que vai discutir os detalhes

desse' traba::ro durante as

sembléia geK\1 marcada para
acontecer n�Ute sábado ( dia
17) a partir qas 14 horas, no

seminánilolagrado Coração
�f

deJesus. f7 _

De acordo com

Schwerdtne, a sigatoka negra
é fatal para os bananais, mas,
por enquanto, ainda não atin
giu as plantações da região.
''A sigatoka negra está atin

gindo os bananais do Norte

do Brasil e nós estamos fa

zendo o possivel para impe
dir que atinja as nossas plan
tações", enfatiza o técnico

agrícola. Ele explica que a

sigatoka negra é um fungo
que se propaga pelo ar e sim-

.... -t-.�:l

plesmente acaba com toda'
o bananal, ao contrário da

\ sigatoka amarela, que com:

>l�vendas de finalde ano superaram. expectativas daCDL

_4 CORREIODO POVO

]ARAGuA DO SUL - Os

lojistas do centro de Jaraguá
do Sul estão satisfeitos com
o movimento de vendas re

gistrado no final do ano pas
sado e início deste ano. Prati
cámente todas as lojas estão

oferecendo promoções com
descontos nas mercadorias

que chegam a até 30%. De

acordo com o gerente de
uma loja de eletrodomésti
cos instalada no Calçadão, o
final de.ano foi bom e o iní-

./

cio de 2004 está melhor do

que o esperado. "O verão está

acontecendo de verdade

agora e estamos oferecendo
as mesmas promoções do
final de ano para a linha de

ventiladores e aparelhos de ar
condicionado", argumenta o

gerente Írio Piske.

A proprietário de �ma

o técnico agrícola, aproe

du(ty total do ano passa
do l!nda �ão foi levanta

da, mas até junho de 2003

I foi de 1,7 milhão de cai-

erguida no c�n TO da cidade. xas, equivalente a 174 sóci-
Mais da meta b da obra já os, enquanto que a produ-
está concluida �endo que já ção de todo o ano de 2002
foram gastos )\proximada- foi 1,2 milhão de caixas,

m�nte R$ 204 �. c: téc�co vindas de 10 associados.

salienta que a ide e de vital Outrarjneta para este ano é
- ',' a . ,.1+-. .

importancia P' ra o cr,e�\� a cr1aç�\�e projetos que
mente �:�soclãção. "hrl���r�� os filhos de
tre outras coisas, vamos ofe- banan�ltores a continua-
recer cursos para os rem na agricultura. (MARIA
bananicultores e suas espo- HELENA DE MORAES)

Bananais de Corupá serão' monitorados ai

promete a planta mas não

chega a destrui-lã. '

Durante a assembléia de
. sábado também será feita a

prestação de contas relativa

ao ano de 2003 e discutidas
as metas para este ano. Entre
as propostas e maior impor
tância, Schwerdtne salienta a
inauguração da sede própria
da entidade, que está sendo

A exan re Bago
lojistas do centro continuam fazendo promoções

loja de vestuário também no

Calçádão, Asta Utpadel, co
mentaque as vendas realmen

te foram �elhores do que o

esperado. Segundo ela, à que

está acontecendo são promo
ções, porque a liquidação
deve ocorrer em fevereiro ou

março, quando a CDL (Câ
mara de Dirigentes Lojistas)

sas", exemplifica.
'No que se refere ao pre

ço da banana, Schwerdtne
garante que a safra do ano

passado foi muito boa, al
cançando preços parecidos
com os praticados em 1991

e 1993. "Este foi o melhor

preço dos últimos anos. Con

seguimos comercializar no

valor de R$ 8,00 a caixa", ,

comemora Schwerdtne. Se-

gundo ele, a valorização se

deu em virtude da escassez

da banana no mercado naci

onal.

Ainda de acordo com

promove o tradicional Liqui
da Jaraguá. A gerente infor

ma que o incremente nas ven

das foi de 10% em relação ao

ano anterior.

O presidente da Câmara

de Dirigentes Lojistas de

Jaraguá do Sul, Sandro

Moretti, afirma que o incre

mento nas vendas de final de

ano foi de 12% em relação
ao ano anterior, superando a

expectativa da categoria, que
era de 5 a 10%. Moretti in

forma que a CDL está reali

zando uma pesquisa entre os

lojistas associados para deter
minar qual o mês da realiza

ção do LiquidaJaraguá. "Esta
promoção deve acontecerem
fevereiro oumarço. Ano pas
sado foi em fevereiro. Mas

. quem vai decidir são os lojis
tas", resume Moretti. (MHM)

HABITAÇÃO
A Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação
estima que cerca de 200mil mutuários terão que renegociar
os contratos habitacionais em 2004. Esses financiamentos
foram firmados em 1988 sem previsão de cobertura do

FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais),
com prazo de 15 anos para pagar. Em tese, esses

mutuários teriam os contratos quitados neste ano, mas

não é isso que vai ocorrer. Especialistas afirmam que a

maioria desses contratos vai chegar ao final com residuo,
um problema típico de países onde não existe uma politic�
habitacional séria e definida. O consultor juridico da

Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação,
Rodrigo Daniel dos Santos, explica que até 1987 o FCVS

cobria o residuo do financiamento.

MAIS HABITAÇÃO
O fundo era formado por recursos dos próprios
mutuários, que recolhiam 5% a mais sobre o valor da

prestação para atender a esse firn, Sendo assim, não é

correto dizer que o fundo era mantido com recursos da

União, já que o dinheiro saia do bolso dos mutuários. O

rombo no fundo, ainda segundo Santos, foi provocado
pelo próprio go�erno, que usou os recursos para financiar

obras superfaturadas. O rombo é estimado em cerca de

R$ 20 bilhões e a. bola de neve começou a estourar em

2002 e terá conseqüência gravissima para os mutuários

sem cobertura do FCVS.

Os saldos residuais são gerados porque a prestação é

corrigida pelo PES ( Plano de Equivalência Salarial por

Categoria Profissional), diferentemente do saldo devedor

que é reajustado pelos índices da poupança. Enquanto a

prestação sobe, em média, 5% ao ano, o saldo devedor

aumenta 15%. Também colaboram para esse quadro as

correções indevidas feitas durante os planos econômicos
editados por sucessivos governos. O consultor daABMH

lembra que, com a prorrogação do prazo de

financiamento, a prestação chega a ser reajustada em até

l.o00%.

CERVEJA
O consumo nacional de cerveja deverá crescer entre 3%

e 4% neste ano, agarrando-se a variação do Produto

Interno Bruto, segundo prevêem especialistas e executivos

das companhias. Caso se confirme a previsão, o setor

voltará a crescer, depois de ter perdido aproximadamente
4% ano passado, quando o volume vendido retrocedeu

aos níveis de 1998, antes da desvalorização do real. Desde

o Plano Real, em 1994, o consumo de cerveja se encontra

no patamar de 8 bilhõe; de hectolitros por <U10. Namelhor
das hipóteses do indice de crescimento, o consumo

brasileiro poderá alcançar amarca de 8,5 bilhões em 2004,
o mais alto já registrado na história.

Venda

2,9293
3,0600
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As inscrições para o concurso público do Banco

do Estado de Santa Catarina (Besc) abriram

ontem e encerram-se em 30 de janeiro. Os

candidatos devem fazer sua inscrição
preferencialmente pela internet, �o site da

Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro,
que coordena o processo seletivo (http:/ /
concurso.fgv.br/inscricao/besc04) ou no do

Besc (www.besc.com.br). entre 8h do dia 13 e

24h do dia 30. Os interessados no concurso

podem obter informações no SAC (serviço de

atendimento ao candidato). Basta ligar 0800 702

7701, das 8 às 20h, de segunda a sexta.

SESC
O Sesc - Serviço So cial do Comércio está

,oferecendo curso de motivação pessoal e

trabalho em equipe. O curso é direcionado para

empresários, empreendedores, profissionais que
têm interesse de conquistar uma boa posição
.no mercado de trabalho, ou crescer no emprego

que já atua. O curso acontece de 9 a 12 de

fevereiro das 19:30 às 22:15h, na Aciag, em

Guaramirim. O instrutor é Paulo Roberto

Kroich Gomes, autor do livro "O profissional
do atendimento do século XXI". O custo é de

R$ 60,00 para associados e R$ 80,00 para não

associado.s.

ACIAG
A Aciag (Associação Comercial, Industrial e

Agrícola de Guaramirim) realizará, entre os dias
nove e 12 de fevereiro, das 19h30 às 22h 15, o
curso Motivação pessoal, profissional e trabalho
em equipe. O ,curso é destinado à empresários,
empreendedores e profissionais que têm

interesse em conquistar um boa posição no

mercado de trabalho. O instrutor será Paulo

Roberto Kroich Gomes, autor do livro "O

profissional do atendimento do século XXI".

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

para sempre,"

REUNiÕES:
_•••rm.lllifill
4· Feira - 19h30 - ENSINO

a��11I!m.
PARTICIPE!

2 Coríntios 9:9 '

Rua: Max Wilhelm, 289
Baependi / Jaraguá do Sul - se

Fone: (47) 370-6180
www.casadecracao.corn

, Gêl'!'1!itO.$,.;',,::,'lferá milhares de'
idéict ,

mdl'precisoró
se

org;l ar f.'.•. ara colocá-Ias em

prá ti': boderó se dar mal.
E' �� õ:áotal com o seu

amado, Cor: Branco,
Câncer - Não conte

sorte: lute pelo
l6cê estará ma'is

e, Pode pintor
r amigo, Cor:

�{á novo pique

0], suas tarefas,
Igaaas ao público
chor. Uma paixão

antiga erá mexer com os

seus sentimentos, Cor: Creme,
T u r o -. Cuide do que é

, �se e evite sair da
sões podem
romance, desejo é
i faltar, C o r: Tons

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

IEMPREGO: PRIMEIRO H.�PRE O PODE VIR DE ESTÁGIOS OFERECIDOS POR EMPRESAS

Estágio e ser a porta
,

para o mercado de trabalho
]ARAGuA DO SUL - A

estudante de Administra

ção de Sistemas e Infor-

mação Gerencial,
Rousmery Prosdócimo, 19
anos, começou o ano de

2004 comemorando uma

grande conquista. Depois
de três meses de estágio
na Back Vigilância Eletrô
nica, em Jaraguá do Sul,
ela foi efetivada e é mais

uma a garantir espaço no

mercado de trabalho. "O

estágio me proporcionou
esta conquista e hoje estou
muito satisfeita com a fun

ção ,que exerço", enfatiza:
Rousmery faz parte , lis

ta de estagiários qulo: oje
viraram empregados. O

estágio para estudantes

além de proporcionar a

prática do dia-a-dia tam

bém garante o ingresso às

empresas. Só no ano pas
sado, em Santa Catarina,
o CIEE- Cen o de

tes ao mercado de traba

lho, sendo que 40% fo
ram contratados. De

acordo com o superin
tendente executivo do

CIEE, Anibal Dib

Mussi, o estudante que

apresenta um bom de

sempenho durante o es

tágio acaba fazendo par
te do quadro de funcio

nários da empresa. "Mui
tos empresários utilizam
o estágio como parte de

CQRREIOJl�Ojl_Q5

r

Rousmet1:fConseguiu um trabalho através do estágio pelo CIEE

,

\

um procelro de seleção.
Se o jove a for talentoso

e apresen \r bons res�l
tados duri1hte o estágio,
certamenn ele será con

tratado".

dante deve

as Contábeis, por exem
plo, não pode atúar na

área de Direito. "O

CIEE faz um acompa
nhamento direto porque
nosso maior objetivo é

que os jovens vejam no

estágio um espaço para
trocar experiências e ad

quirir conhecimentos",
comenta Mussi.

EXPERIÊNCIA É FUN

DAMENTAL Uma

pesquisa recente feita

pelo CIEE em Santa

Catarina com 600 jo
vens, revela que embora

Seu otimismo irá se

as notícias

grana. e parentes.
nfiança são os

segre o. 9sucesso na paixão,
Cor: Brd'nco,
Virgem - O clima estará
t manhã, Não
d saúde, Aproveite a

divertir com os

eios e viagens
s. Cor: Azul.

conte com a

ção é a palavra
de ar em, recisará de ioga de
cG&paro "�dar bem a dois,
Cor: l.oron]o.
Escor ião - Seu astral passará

baixos, Mantenha

once firme e forte,

considerem a qualidade
de ensino boa, os estu
dantes dizem que as uni

versidades sozinhas não

preparam para o merca

do de trabalho e 52%

dos entrevistados desta
cam que procuraram es

tágio para adquirir expe
riência e conhecer a prá
tica do dia-a-dia. "To

dos ganham com o es

tágio. A empresa pode

contar com a participa
ção de jovens com idéi

as novas e o' estudante

tem a oportunidade de

colocar em prática o que

aprende em sala de aula.

O estágio complementa
a formação profissio-

�al", destaca o su

pervisor do CIEE em

J araguá do Sul e

Joinville, Luiz Carlos

Uller. (CELlCE GIRARDI)

cada empresa. Novas

oportunidades são aber
tas todos os dias. Nesta

semana, somente na re

gião são mais de 50 va

gas para estudantes de

diversos cursos. Mais in

formações podem ser

obtidas pelos fones (47)
372-3032 ou (47) 433-

8315 ou pelo site

www.cieesc.org.br .

Atendimento
Eni Jaraguá do Sul,

o CIEE funciona junto
a UNER] e atende estu

dantes do ensino médio,
técnico e superior. Para
faz�� o cadastro basta

apresentar CPF, identi
dade e comprovante de
matrícula. Todo estagi
ário tem direito a uma

bolsa -auxílio, cujo va

lor varia de acordo com

Sagitá!J� - Não sera'facil �

ent.e.....
ndifu '''''--J'''. om, os outros,

ma�vo
'sara se

�.
coritr I estresse! O

ro��ç" icará mais fir;"e e

fó'J-j'é, Cd : Vermelho,
Capricórnio - Alegria e

ção nos contatos em

o deixe de lutar por

�{\causa de grana,

��eios à flor da
: ink. .

Aquqr:i� nObstáculos���li�rr,jpor isso, reforce
SUÇl CI,yto\cnfiança, Use sua

ir11Gfçõ*'�e) favor,

Tranqüilidade com quem
,

ama, Cor: l.crcn]o.
Peixes - Jo]e, é

elh el manter a -rotino

Cumpro sues

ite se arriscar,

mar sem medo
Cor: Creme,
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IPREPA�ÇÃO: FALTA DE QUALIFICAÇÃO E DE PROFISSIONAIS,MOyOU A REALIZAÇÃO DO CURSO

Curso habilitará� �)xiliares

6CORREIODOpovo

em técnicos. de enfermagem

Alexandre Bago

laboratório onde os alunos vão apreender té nicas de enferma�em em aulas práticas
" � .

.

nicas em en �!rmagem. para poder desempenhar
Na região do '

fale do Rio mais tarefas e para reno

Itapocu, es ti lha-se que var meus conhecimentos,
\

existam cerca �e 160 au- principalmente", cornen-

xiliares de en armagem e I ta Clélia Gomes, que tra

aproximada \\ente 100 balha há 15 anos no Hos

técnicos em ei�fermagem pital São José.
atuando, con 'frme pes- As�matrícillas para o

quisa qua�tita t-a realiz�"'.. Curso ��nico de Enfer

da 'jU\-L�::;2::;ct.... Lall"� -,��""!(�8\1em ser feitas

Municipais de Saúde da até o ��ifhas dependên
região no ano de 2003. cias da Escola Técnica de

Formados, esses proc EnfermagemJaraguá, ane
fissionais poderão atuar xo ao Hospital e Materni
em hospitais, postos de dade São José, das 15 às

saúde, empresas e tam- 21 horas. Outras informa
'bém para particulares. ções pelo telefone 275-

"Resolvi fazer o curso 6175. (CAROLINA TOMASELLI)

Horários de atendimento para 2004 e balanço de 2003

]ARAGuA DO SUL - A
recém fundada EscolaTéc
nica de Enfermagem
Jaraguá realizará, a partir
do próximo mês, um Cur

so Técnico de Enferma

gem. Dividido em duas

modalidades, a primeira
terá duração de 33 meses

e é destinada aos que pre
tendem

iniJ'
r na área. Já a

d
\,

segun a \1 e
.

uma

complemen )ção para qua
lificação técnica dos auxili
ares em en/�r:magem atu

antes, calÍ duração de 11

meses.

O 'curso, aprovado
pelo Conselho Estadual
de Educação e pelo Con
selho de Enfermagem, maior de auxiliares do que
terá em sua' grade de técnicos em enferma
curricular disciplinas gemo "Percebo a dificul
como anatomia, enferma- dade de encontrar pesso
gem em saúde pública e, al e a necessidade de qua
enfermagem cirúrgica, di- lificar esses profissionais;
vididas em aulas teóricas pois -essa é uma área que
e práticas, ministradas por exige renovação", explica
profissionais especiali- a chefe de enfermagem
zados. As aulas iniciam no do Hospital São José e

dia dois de fevereiro é;;:;' 'sócio-proprietária da Es-

�\ acontecerão de segunda à cola, Cenira Inês

\ sexta-feira, com três ho- Prauchner, justificando a

ras diárias.' importância da realização\:"
\'\, Uni dos objetivos do do curso.

dirso é suprir a demanda Segundo ela, o Hospi
de mercado na região, que tal São José conta hoje
conta com um número com 70 auxiliares e 30 téc-

]ARAGuA DO SUL - A

Biblioteca Pública Munici

pál Rui Barbosa recebeu da
Fundação Cultural de

Jaraguá do Sul, na semana

passada, 350 livros novos

para composição de seu

acervo. Atualmente o acer-
.

vo é composto por livros,
folhetos, periódicos, dis
cos, fitas cassete, CDs, fi
tas VHS (vídeo), jogos in
fantis e fantoches. É per
mitido que cada usuário

proceda o empréstimo de
um exemplar do novo

acervo e mais três do acer

vo antigo, que hoje supera
29 mil exemplares. Para

associar-se, os interessados

devem apresentar Docu
mento de Identidade e

Comprovante de Residên
cia (conta de água, luz, te
lefone óu carta), além de

pagar a taxa anual de R$
2,00. Em 2003, de acordo
com o movimento regis
trado até o dia 18 de de

zembro, foram realizados

33 mil empréstimos,
59.388 consultas, 27.812
pessoas consultantes e

1.333 novos sócios, geran
do um quadro total de

11.530 sócios, A Bibliote
ca Pública Municipal Rui
Barbosa participa do Pro

jeto Canto do Conto da

Fundação Cultural, sendo

que no ano de 2003 foram

60 sessões realizadas tanto

nas dependências da Bibli
oteca Pública quanto em

escolas, Centros de Edu

cação Infantil e no Hos

pital e Maternidade

Jaraguá. Neste último

também fazem parte do

projeto o Museu Históri

co de Jaraguá do Sul

Emílio da Silva e o Ar

quivo Histórico Eugênio
Victor Schmôckel. Além

disso, a Biblioteca Públi
ca sediou também expo
sições das mais diversas,
que apresentaram ao pú- ,

blico desde quebra-cabe-
'

ças e fotos até obras de

arte como quadros e es

culturas.

A Biblioteca Pública

Municipal de Jaraguá do
Sul Rui Barbosa reabriu na

rsegunda-feira, dia 5, e está

atendendo ao público em

horário especial. Até o dia

22 de janeiro o atendimen
to será das 7h às 13h; de

segunda a sexta-feira, de
23 a 31 de janeiro das 7h

às 19h, também durante

os dias da semana. Já no

mês de fevereiro a dezem
bro deste ano o horário de

atendimento será das 7h às

19h, de segunda a sexta

feira, e das 7h às 13h aos

sábados.

FALECIMENTOS

Cemitério de Guaramirim.

Faleceu às 23:00 horas de 22/12 o Senhor Leão Ruda

mais conhecido por Polaco com Idade de 79 anos,
deixando enlutados a esposa, 5 filhas, 1 filho, genros,
nora, netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 23/12 às 17:30 horas,
saindo o féretro da sua residência seguindo para o

Faleceu às 23:00 horas de 28/12 a Senhora Julia

Adélia Runph com idade de 82 anos, deixando
enlutados filhos, genros, noras, netos, bisnetos e

demais parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado em 29/12 às 17:30 horas, saindo o féretro
da residência de seu genro Lídio Macedo seguindo
para o Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 03:00 horas de 28/12 a Senhora Maria

Borchardt com idade de 94 anos, deixando enlutados

5 filhas, 3 genros, 15 netos, 27 bisnetos, 1 trineta, 1
irmã, 2 cunhadas e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 29/12 às 08:30 horas,
saindo o féretro da Igreja Evangélica Luterana do Centro

seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 22:45 horas de 27/12 a Senhora Sofia

Gasda com idade de 83 anos, deixando enlutados

filhos, genro, nora, netos, bisnetos, trineta e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

28/12 às 17:00 horas,' saindo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o Cemitério Chico
de Paula.

Faleceu às 13:00 horas de 28/12 o Senhor Alberto

Bremer com idade de 80 anos, deixando enlutados a

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

parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

29/12 às 14:00, saindo o féretro da sua residência

seguindo para o Cemitério Martin Luther.

Faleceu às 19:00 horas de 28/12 o Senhor Jose

Schimanski com idade de 40 anos, deixando enlutados

a esposa, 1 filho, seus pais, sogro, sogra.r irmãos,
cunhados e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 29/12 às 17:20 horas,
saindo o féretro da sua residência seguindo para o

Cemitério Barra do Rio Cerro.

Faleceu às 16:00 horas de 28/12 a Senhora Renata

Lemke Ficher de 61 anos, deixando enlutados o

esposo, 2 filhas, 1 filho, 1 nora, 2 genros, 3 netos e

demais parentes e amigos. O sepultamento -foi
realizado em 29/12 às 16:30 horas, saindo o féretro
da sua residência seguindo para o Cemitério Jaraguá
84.

Faleceu às 20:30 horas de 02/01 o Senhor Volceoni

Carlos Henn mais conhecido por Soni, com idade de

43 anos, deixando enlutados a esposa, 2 filhas, seus
pais, irmãos e dernais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 03/01 às 17 :00, saindo
o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo
para ó Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu ã'S 18:00 horas de 02/01 a Senhora Cecllia
Ersching Manke mais conhecida por Dna. Cili, com
idade de 78 anos, deixando enlutados 1 filho, 2 filhas,
1 nora, 2 genros, 7 netos, 2 bisnetos, irmãos,
cunhados sobrinhos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 05/01 às 10:00 horas,
saindo o féretro da Capela" Mortuária da Vila Lenzi

seguindo para o Cemitério' Municipal do Centro.

Faleceu às 09:00 horas de 05/01 o Senhor Geocenir

Jose Zanuzzo com idade de 43 anos, deixando
enlutados seu pai, 2 filhos, irmãos, cunhados,
sobrinhos e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 06/01 às 10:00 horas,
saindo o féretro da Igreja Nossa Senhora Aparecida

�s_e_g_u_i_nd_o__p_a_ra__o__c_e_m_it_é_r'_IO__do__ c_e_n_t_ro_. �.�
a�
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ALUGA�SE - qtos mobi�:,
Tratar: 370-3561

proprietária.

ANA PAULA II-vende-se, mad.,
cj 100m2, cj 3 qtos, ter. cj
370m2. Creci 8054. Tratar:

371-5512·/.A'{�)I-.------
ANAPAULAII.·vende:se,cj72rn2,
terreno com

4�':
rn2. R$ 45.000,00

aceita-se pro sta.Tratar: 273-
0530. (propri

, rn_'o_l _

�LHA DA FIG� f'RA
- vende-se,

. -- .

nnevers ANA PAULA 11- vende-se, alv.,
cj 72m2, ter. cj 420m2. Tratar:
273-0530.

OS MELHORES CARROS SEGUNDO OS PROPRIETÁRIOS.
O ME.LHOR NEGÓCIO SEGUNDO O SEU BOLSO_

Renault Tricampeã em Satisfação

plano r

MAlSFACIL
para o Clio Authentique

1,0 sv 03104

casa madeira medindo 100m2

cj galpão em alv. nos fundos

cj 200m2. R$39.000,00. Rua
Campo Alegre, 127, próx.
Dream Caro Aceita-se carro de

menorvalorno nego Tratar: 373-
4047 ou 9125-6237.

cj José.

RAU - vende-se, alv. cj 110m2.
Próximo Supermercado
Brasão. R$ 36.000,00. CRECI
8054. Tratar: 371-5512

PROCURA-SE - casa pj alugar
em Nova Brasília, Vila Lenzi ou

Água Verde. Tratar: 274-8620

UBATUBA-vende-se ou troca

se porcasa em Jaraguá. Tratar:
275-2130 ou 9137-3648 cj
Carlos.

Entrada5(}% -OOx.

� AUTHENTIQUE 1.0 8V 2 portas
VIA INTERNET

Ar" quente, Barras de proteção lateral, Faróis COm duplo
reüetor Óptico, Vidros Verdes, Desernbaçador do VIdro

� AUTIiENHQUE 1.6·16V
AR - CONOiCIONi\OO. Air Bag DuplQ, Oire<;ào Hidniulic<!, Travas
e Vidros Elélricos, Sistema Cl\R ( travamemo automático das Parlas
.9 partir de 6 km./h), Controle Remoia por Rádiofrequência.

traseiro.

Âvista

til.
Âvista A
tltf",

Rede Renault, Ul3 Concessionárias no Brastl,

ITAJAí
348·8460

�. SedaK EXPRESSION 1.0 - 16 V

AR - CONDICIONADO e VIDROS ELETR1COS, Air Sôg . DuplO.
Direção Hidràulica. Travas Elétricas "as portas, Sistema CAR
(travamento automático das Porias a partir de fi km.lh), Brake Ligh1.

Àvfsta

'.

Vale do Itajai e Litoral Norte - se

JOINVILLE
435'· 3700

JARAGUÁ DO SUL
370·· 6006

(1) Para mais informações sobre preços ,8 condições, consulte a sua: Concesstonária R.nnault. (2) Condição valida para financiamento comO% de j�Jros-" TAC (Taxa de Abertura deCrédito ") "'lOF 4> RS 2, 15 por tárnlna do Boleto Bançárto. Fínanciam-anto coe ( -Cródito Direto ao
Consumidor) com entr<Jáa de 70% doveiculo 't.-sak10 financíado em 24 x, validQ para as Linhas Clio 2003/2004, Soonlc200.3J2004 e para os sogUtntos veicutos çQH10rdalilados pela lnternet Unha Clio Authentique O,:�lP4. ü:lguna, Gr�nd -TOUf 6 veiculas de promoção do SHe .. (3.)
Condição válida para fmanciamentc com Taxas de Juros de 0,92% a.m, + TAC ( Taxe de Abertura deCrédão} "IOF +RS 2,15 por lâmina do Bo[eto Bancário. Financtamento COC'{ Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 5U% do 'iéíc'lEa + 3() vezes de RS 99,00 + Saldo de
50-% do veículo no final do plano válido para Clio AiJt�llmtique 2 portas. 1.0 BV 03f04,� Okm-. Financiamento Ren.auH através da Clã. De Crédito, Flnanciementc e Itwestimento Ren8ult do B-rasU. Créõlto sujeito a análise e aprovação de Cadastro" As taxas poderão ser alteradas, �lê

houver mudanças significativns nomercado financeíro., sem _pré'Jio aViso',(4) Preço.à vista e/ou com o nnaociarne:nt� aqüj proposto do sceruc AuthentiquH 1.616V 2003/2004, cor sôlída, com Ar Ao condicionado. (5) Preço à vista ólou com o Hnandamonl0 aq:ui proposto do cno
Sedan Expresslon J,O 16V 20G312004, cor sótida, com Ar - concíicionado e Vidros Elétricos. Apíntura metálica e o Freie serão acrescidos aos preços dos veiculas, (6) Preço à vista elou com o fin.andamento aqui proposto do CII"AUlÍlentique 2 portas, 1.0 8V, 2(}03!2004, sem Air
Bag Duplo, cor soMa, sem opcicnals. Preços válidos para veícuíos adquiridos pela Internei com frete incloso para 1000 ('j Brasil, A pintura metálica será acrescida aos preços dos veículos. Condições vál.idáS na data de veícutaçêo desta anúncio ou enquanto durarem os

estoques. Para mais infúrmações, �ncl:u.sive.sobre oestoque dos veículos, consulte asuaCOf'\cessionâdn.Renault. Fotos para fins publtcitàdos ..A Rermoft r:eservav·se ao d�(ei:to de alteraras específcações desses yeic:u]os sem prévío aviso. Cintes de sequrança em conjunto com
AirBagssalvam vidas. '

-

. ! ao ..

.

. . ... (1)' F"
•
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2 CORREIO DO POVO

VENDE-SE- casa de mad., cj 2
qtos, sla, coz., banho e garagem,
ter. cj 350m2. R$15.000,00.
Aceita-se troca por carro ou

moto. Tratar: 371-9924 ou

9137-9221 cj Mauro.

VENDE-SE - em alv., murada.
R$34.000,00. Tratar: 370-
1475.

VENDE-SE - três .casas na Barra
ou troca-se por chácara fora de

Jaraguá. Uma por R$40.000,00
e as outras duas R$75.000,00
cada. Tratar: 376-2470.

VENDE-SE - na R. Daniel

Rumpel, 240 ou troca-se por
apto em Baln. Camboriú. Tratar:
372-3192 ou 9104-5580.

,,,

VILA LENZI - '\ \nde-se, na R.

João André dO\.; Reis, 338.
R$28.000,00 ,!Já vista ou

R$15.000,00 d!:! entrada e o

ALUGA-SE - quarto mobiliado.
R$90,00. Tratar: 370-7698.

ALUGA-SE - cj 2 qtos, na Vila
Nova. R$200,00. Tratar: 370-
7698.

ALUGA-SE - quitinete na Vila
Lalau. Tratar: 274-8398.

ALUGA-SE q u iti n etes
mobiliadas. Tratar: 370-3561 cj
proprietária.

CENTRO - vende-se prédio cj 3
aptos. R$130.000,00. Aceita-se
proposta. Tratar: 370-8097 ou

9104-5468 cj Tina. Creci 9839

PROCURA-SE - pessoa pj dividir
apto na área central ou próximo
a WEG II e que possua o imóvel.

Tratar: 273-6512 cj Alexandre
pela manhã.

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

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
cj 3 dorm. sendo 1 suíte, sacada
cj chur., cozo mob. Entrada +

parco em 50 meses direto cj
proprietário. Tratar: 275-3070.
Creci 8950.

VENDE-SE-apto. R$27.000,00
entro e assumir fncto. Tratar:
376-2791.

VENDE-SE "- ótimo, no Ed.

D'Itatia, 02j03 dorm., sacada
cj churrasqueira. Entrada + pare.
direto cj proprietário. Tràtar:
9977-5408.

ÁGUA VERDE-vende-se, terreno
cj375m2, próximo Chopp Club,
bairro Água Verde R$
24.500,00 - CRECI 8054 -

Fone 371-5512.
<'

ANA PAULA II - vende-se, cj
325m2. R$13.000,00. Creci
8054. Tratar: 371-5512.

COMPRA-SE-terreno ou casa.

Tratar: 370-9724.

ALUGA-SE no Cond. COMPRA-SE - no Rio Cerro,
Residencial Concórdia, nas�)junto ao asfalto ou na Barra,
Águas Termais de Piratuba. com ou sem construção. Tratar:

I
Tratar: 372-3192.. 376-0411.

�TRO -'vende-se, cj 1 dorm.,
. das Casas da Água. Tratar:
-1395..

-,

CORUPÁ - vende-se, terreno cj
casa, 2 pisos, ótimo ponto
comI., doc. em dia. Aceita-se

_R$ 15.000,00 R$ 167,00 .__

-R$ 25.000,00 R$ 277,00_
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 55.000,00 R$ 60g,00__
_._R$ 70.000ioo R$ 775,00_
__R$100.000,OO R$1l39,0Q.__

Temos outros valores'- Com auto.riza. lio do Bane., C€!ntrar
•

• (�a((1gen1 pam 2. canos:
• Salas �e estar e jantar;
• Lavabo:
• Churrasqueira:

.

'COlin118 e Copa;
• Despensa
• tnv(lh(JQfla;
• CeP. De eml}fe�odo;
o HWC ServiçO;
• Sál" intima;
o 1 Suíte SimPles;
..1. Suite cf erosc·t
• .1 Suíte Master oi Closet e
Banheira:

• Acabamento de nlto
poorão (ffônit'o; gesso,
Massa cor'td .�)

.

troca por veículo. Tratar: 047
l

375-2374.
------------�).�------

GUARAMIRIM -

J/lde-se, cj25x35, bairro Nov/J sperança.
Valor á combinar. ratar: 373-

1695 cj José. ,

.

ti
.

ILHA DA FIGUEIR), - vende-se,
cj 375m2, prf. Colégio
Waldemar '1 scnrmdt.
R$25.500,00. i eci 8054.
Tratar: 371-55121e

1--------

RIO MOLHA - vi nde-se, cj
969.480m2, 6( crtturado,
R$150.qpo no. AQcJa-sa<_._:
ou apto llu' negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietário)

VENDE-SE - no Lot. Miranda na

Estrada Nova, cj 363m2.

R$3.200,00 + 59x R$250,00.
Tratar: 275-1021.

VENDE-SE - na R. Prefeito José
Bauer, ao lado da Recr. da Caixa

Econômica. R$14.000,00.
Tratar: 9142-264.

VENDE-SE - sítio em Schroeder,
cj 100x225m, cj casa e rio.
Aceitamos troca por carro.

Tratar: 370-9599.

VENPE-SE - ou troca-se por

Valor'ízllndo
seu ambiente!

;..�
.

.'•. \, .,..•...
\

:.,:';

TERÇA-FEIRA,13 de janeiro de 2004

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos / Execução /
Administração

e G.erenciamento da. obra

A•• 1'11,,1. Oeockm> da F"",..,<><I, 97,
Ed. Oi""er, oobreloja • JàfaguÍl do Sul

terreno em Jaraguá do Sul, 5
terrenos em Ponta Grossa - PR.

TrataT370-7760.
�
VENDI:� E - na R. da Faculdade,
cj 527m2, água, luz, esgoto e

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

VENDE-SE - ou troca-se por
carro, próx. Malwee. Tratar:
370-1884 ou 9122:7034.

VENDE-SE - na praia de Penha,
murado f\aterrado, á 200m da

praia. R\ 2.000,00. T!atar:
37.2,3157/ ">,

" ..__
_
'mo �\l-' __

VENDE-� 1.7} 190.000m2, na
Tifa dosl.Húngaros - Jguá 84,
casa cj 3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões cj engenho
de melado, cj nascente de água.
Tratar: 273-1660.

'

VENDE-SE comercial,
condomínio centro, c/3.900m2,
totalmente aproveitáveis.
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, na R.

Alberto Santos Dumont, frente
ao ferro velho. R$55.000,00.
Tratar: 370-1787.

VENDE-SE - mercearia em

funcionamento. no Ana Paula IV.

R$17.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 376-1188.

VENDE-SE - farmácia em

Jaraguá do Sul. Tratar: 9967-
4608.

VENDE-SE - lanchonete,
completa, na BR-280 em

Corupá. Tratar: 375-2290.

VENDE-SE - oficina de bicicleta.
Tratar: 074 375-2374.

VENDE-SE - salão de beleza na

Av. Mal. Deodoro da Fonseca.
Tratar: 274-8606.

VENDE-SE -loja de confecções,

Apartal1)ento - Frente ao Mar ... 3 Suites +. Dep, 2 Garagens
R$328..00a,oa
Apartamento • 2 e 3 Dormitórios (Suite) - Pronto pi Morar - Novo -

Situado noCentro· Financíado em 30 meses R$1J2;/)í)O,OO fi RS 178,000,00

Aparta�ento - 2 Dormitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$ 80.000,00

cj estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível. Tratar:
371,-5512. (proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto ja formado, cj
mercadorias e mobiliário.
Defronte pj Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - finda área cj
20.000r.n2, chácara ecol., tipo
cond. res., ter. cj toda infra

estrutura, pronto PI construir,
água de nascente, a 5km do

centro, acesso todo asfaltado,
escriturajregistro, 100%

regularizada. R$60.000,00 cj
propr. Aceita-se contra-proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9103-3580.

VENDE-SE - cj 20.850m2, pj
res. ou lazer, cj casa suíça,
jardim, lagoa, canil, riacho,
galpãojquitinete, ter. prontos
pj construir, a 10m do centro,
asfalto até a entrada. Motivo

mudança. R$155.000,00 .

Aceita-se imóvel de menor valor

no litoral sul ou proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9103-

3580.

JARAGUÁ 84 - vende-se: cj
1.900m2, casa, galpão,
aproveita-se para fazer lagoas.
Tratar: 273-1660.

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÂO
GRANDE - precisa-se de 3

garçons, 3 aux. de cozo e 1

camareira. Tratar: 275-1995 cj
Juarez.

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

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
em casa de praia ou em casa

em Jaraguá do Sul. Tratar:

9103-7327.

OFEREÇO-ME - pj trabalhár
como recepc., telef. ou

secretária. Possuo curso na

área. Tratar: 370-4593 cj
Arlete.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
corno diarista. Tratar: 275-

3440.

PRECISA-SE DE

FOTÓGRAFA
pj atuar em estúdio
adulto e infantil.

Com 'habilidade em

fotos infantis.
Tratar: 370-5055

cf Roberto

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como servente de pedreiro,
aux. de padeiro ou aux. de

produção. Tratar: 274-8620
cj Marcelo,

OFEREÇO-ME.- pj trabalhar,
experiência como

colorimetrista, aux.

laboratório, laboratorista, aux .

tecelagem, possuo curso de

Desenho Técnico e Auto Cad
R14. Tratar: 275-6292 cj
Anderson.

PRECISA-SE - de moça pj
fazer companhia á noite pj
senhora idosa. Tratar: 372-
0776.

t.l.PROCURA-SE -estágio como I"

técnico têxtil. Tratar: 371-

5640.

PROCURA-SE - trabal ho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

acabamento ou operadora de
tear retilínio. Tratar: 371-
7733.

PRECISA-SE DE

VENDEDORES pI
trabalhar com

vendas externas em

Baln. Camboriú.

40% de comissão +

aluguel pago.
Tratar: 376-1279.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORRETORES DE IMÓVEIS
AUTÔNOMOS:

ELI DA SILVA - Creci 6910 e

JANETE M. LORENZI - Creci 8940,
comunicam à seus clientes e amigos,
que a partir de 15.01.2004 estarão
atendendo em novo endereço;

Rua Reinoldo Rau, 728, sala 1 - centro.

Fones: 372-2690/9962-5878
370-6184/9973-8386

Para melhor atênde-los,

ESCOLA TÉCNICA DE
ENFERMAGEM

JARAGUÁ LTDA.

COMUNICADO

ABERTAS INSCRIÇÕES:
CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM.

, DE 05/01/04 A 30/01/04

CARGA HORÁRIA: 1.800h.
TURMAS: mat - vesp - not

INícIo DAS AULAS: 02/02/04

PARA AUXILIARES DE ENFERMAGEM:
CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO

CARGA HORÁRIA: 600h.
TURMAS: mat - vesp - not

INíCIO DAS AULAS�' 02/02/04

LOCAL: Rua Dr. Waldemiro Mazurechen, 80-
Centro - Jaraguá do Sul - SC

Anexo Hosp. e Maternidade São José
Telefone: (47) 275-6175

(horário atendimento: 15hs às 21hs)

CORREIO DO POVO 3

)

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo

Carga Horária Diária: 08 horas

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

Carga Horária Diária: 08 h

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

Carga Horária Diária: 08 h

,NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento lnformática, comunicativos
Carga Horária Diária: 08 h

Localizado na UNERJ - Bloco A - Sala 1

Sr. Osmar S�Olta�a, 44 ano f' procura
emprego como vigilante, pc reiro ou

cobrador. Possui experit cia.
Aceita trabalhos como dor de

festas.

.".' -

veleulos
CHEVETTE - vende-se, 83,
branco, motor novo, bom estado.

R$2.800,00. Aceita-se troca.
Tratar: 371-5917.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

CORSA - vende-se, Wind, 2p, 96,
personalizado. R$3.000,00
entro + 33x R$290,00. Tratar:
371-3102.

GRAPHIC DESIGNER

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

I
Você é crlatlvo? Multo criativo mesmo? Tem iniciativa e bom gosto? Então este

pode ser o emprego ideal para você. É indispensável também ter gr,ande
conhecimento em programas como CoreLDraw e Photoshop. Domínio em outros

programas de design gráfico também ajuda .. A Cromoart Criação & Fotolito busca
jovens profissionais aptos a encarar desafios para atuar na área de criação de
materiais publicitários, educativos e promocionais.

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

(12:00 ou após 17:30)

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

Currículo com portfoUo deve ser enviado para a sede do jornal Correio do Povo, à
rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246 (em frente Resi. Tio Patinhas), Centro, ou
então para o nosso endereço, no bairro Rio Molha.

CELTA - compra-se, c/ a.c. Tratar:
9133-7536.

Os portfolios serão devolvidos após o dia 19/1.
DIPLOMATA -'vende-se, 4p, 85,.
ótimo estado, hidramático.

R$4.700,00. Aceita-se troca por
carro ou moto. Tratar: 273-6242

ou 9134-0498 110r. comI.

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Posta/200 - eEP 89255-000

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

Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGASABERTAS-12j01/2004

.AUXILlAR DE PESSOAL (5981 EL) experiência em rotinas trabalhistas,
convenções sindicais, beneficios, cálculos de folha de pagamento,
acidentes de trabalho e impostos: INSS, GPS, FGTS, SERP, IRRF, DARF,
PIS folha, valores sindicais, GRCS.
·AUXILlAR ADMINISTRATIVO (6006) com experiência em contas a

pagar e receber, cobrança, atendimento telefônico, e em rotinas de setor

pessoal, necessário possuir carteira de habilitação e cursos de informática
e datilografia.
.ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO (6012 E;L) experiência de 1 ano na

função. Com conhecimento em emissão'de pedidos, documentação de
embarque, câmbio, e outros serviços na área de

export�'O.
Necessário

ter noções de Inglês.
·ANALlSTA DE COMÉ'RCIO EXTERIOR (5947 ES) exper ncia na função,
possuir curso superior em Comércio Exterior compl o ou cursando,
necessário saber falar fluentemente inglês e ter carteira� habilitação.
·COMPRADOR (5948 ES) experiência na função, curso sJlkfor completo
ou cursando, possuir cursos na área de compras, saber fala 'uentemente

inglês.
.INSTRUTOR DE INFORMÁTICA (5954 ES) experiência na função, ter
disponibilidade de horários e possuir os seguintes cursos: windows, word,
excel, power poínt, coral drawl, noções de auto cad, dreamweaver, flex,
pagemaker.
·PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO (5956 ES) possuir curso de Educação
fisica completo ou cursando
•ASSISTENTE DE VENDAS (5931 EL) experiéncia na função, se possível
na área de desenho e decoração de móveis, possuir cursos na área de
vendas, habilitação, veículo e celular, ter conhecimento eminformática. _

.ARTE RNALlSTA/DESENHISTA (5977 EL) possuir cursos na área de

Informática: Corei Draw, Photo shop, se possível em desenho, de

preferência com experiência na função .

•COMPRADOR/VENDEDOR (5851 A) segundo grau completo,
conhecimento em informática, falar fluente língua alemã, experiéncia na

área de compras e vendas.

·CONSULTOR TÉCNICO (6002 EL) com experiência na área automotiva.
·GERENTE DE PRODUÇÃO (5991 EL) com experiéncia em' malharia. '

·GERENTE DE PRODUÇÃO (6014&) experiência no ramo alimentício.

·GERENTE ADMINISTRATIVO (6008 EL) com experiência.
•VENDEDORA (5854 A) segundo grau completo, possuir conhecimento
em informática, falar fluente a língua alemã, experiência em vendas.

·REPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo grau completo,
atuar no seguimento de gráfica, papelaria e embalagem, possuir registro
no CORE e nota fiscal, se possível ter cateira dedientes formada, atuar.
nas regiões de Blumenau, Rorianópolis e Rio do Sul.

,·TÉCNICO MECÂNICO (5967 ES) Experiência em projetar ferramentas,
máquina CNC e controle de programação da produção, necessário possuir
curso.superior ou técnico em mecânica completo e ter domínio em

informática/auto cad.
·FRESADOR(5970 ES) experlêncía de 6 anos na função; necessário
possuir carteira de habilitação .

• FRESADOR (6007 EL) experiência na função e conhecimento em

manuseio de tomo mecânico.

·TORNEIRO MECÂNICO (5971 ES) experiência de '6 anos na função,
necessário possuir carteira de habilitação.
·LATOEIRO (5953 A) com experiência na função.
·SERRALHEIRO (5910 A) segundo grau, experiência na área de alumínio,
necessário saber interpretar de desenhos.
·FERRAMENTEIRO (5860 A) experiência de 3 anos na função.
.PREPARADOR DE PINruRA (5992 EL) com experiência em automóveis.

.MARCENEIRO/MONTADOR DE MÓVEIS - experiência na função.
·AÇOUGUEIRO (5850 A) segundo grau completo, experiência emvendas
e açougue, falar língua alemã.
·OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL) experiência
com quadros de estamparia, esticagem e estampagem de quadros,
encaixar desenhos, gravação de quadros (fotolito)
·OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do

ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo
masculino,

·COSTUREIR� (6013 EL) com experiência em máquina reta.

EMPREGADA DOMÉSTICA / COZINHEIRA (ES) com experiência em

fogão à lenha.
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PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2004

C.H.: 1800h # Período: 01/03/04 a Dez/06 # Horário: 8h às l1h(mat.) /19h às 22h (not.)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Curso aprovado pelo MEC: "Reoonhecido pelo COREM� *Apoio pedagógico pennanente;�'Professorl}s altamente

capacitados e qua!tncados; * Principais livros Inclusos: "Cartiticado reconhecido nacionalmente.

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO
.

C.H.: 866h # Período: 05/04/04 a 25/08/05 # Horário: .1.9h às 22h

\0.. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
.

"Principais IIv1es 100Ju.$05: "Acompánhamento pedilg(6gico permanente: *corpo docente atlamente capacitado e

qUlllitícado;*C encado reconhecido nadonalmente;*Ao concluir os módulos I e II, o aluno será competent'l.IJ.amacompanhal,�grupos de turistas em suas viagens pele Estado de Santà Catarinà .. recebendo o certificado de

·PrÍlié.il'Hlis IíViOS inclusos; "Acompanhamento pedagógico permanente: "Corpo docente altamente. capacitado e

qualificado: ·Certificado reconhecido nacionalmente,

PRIMEIROS SOCORROS
C..H.: 30114/ Período: 09/0:/04 a 30/01/04 # Horárto: 19h as 2211 \Ví

. INFORMAÇOES COMPL,EMENTARES rt'Desenvolve as· cornpetêncías pata prestação dos primeiros socorros a vitimas de ou ma'l súbitos, v >ando manter

a vida. pre·servilndo il integridade da vitírna e prevenindo compücações, atê a chegada de ôlendfrlt;nw médico,
c- R,__ _

l) Senac reserva,stj o direi!p de cancelar ou transferir ,) evento caso não atinja o número mín,mo d\r!particípantes

KADETT - vende-se, GSI, 90,
compl. R$6.500,00. Tratar:::'
370-1906 hor. comI. ou 371-
4916.
\,-----------

�KADETT - vende-se, EFI, 95,
bordô, tr. elétr., ótimo estado,
�ool. R$2.000,00 entro + 30x

R$364,00. Tratar: 373-2q51
cf Luiz.

KADETT -vende-se ou troca-se,
2,0, MPFI, vidro e travo elétr./
limp. R$9.300,00. Tratar: 371-'
6707 ou 9973-4745.

.

MONZA - vende-se, SLE, 2p,
bom estado. R$4.300,00.
Aceita-se troca por carro ou

moto. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498 hor. cornl.

MONZA - vende-se. GL, 94.

R$7.800,00. Tratar: 9131-
9144.

MONZA - vende-se, 89, SLE,
motor novo. R$2.000,00 + 12x

R$266,00 ou R$1.000,00
entro + 957,00 e 12x

R$266,00. Tratar: 370-3414
c/ Valdir.

MONZA - vende-se, 89,
financiado. R$2.000;00 + 12x

R$266,00. Tratar: 370-3414.

MONZA - vende-se, GLI, 96,
álcool, v.e., t.e., limp/des tr.

R$10.500,00 ou financ. Tràtar:
370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

Fone: 370-2764
:Cel.: 9104-2070/9957-6099:

l���,�.��,�r.. �?��.,�.�.�.J1!:��:.�� ... �.�.����!.�

ELBA - vende-se, 94, 4p,
cinza, c/ 4 pneus novos, CD e

alarme. R$2.000,00 entro +

assumir fncto. Tratar: 273-
0050 ou 9112-1891 c/
Sandro.

FIORINO - vende-se, pick-up,
92. R$5.000,00 + presto De

R$245,00 p/ mês. Tratar:
273-0839 ou 9957-7545.

PALIO - vende-se, Young, 01,
branca, 30.000km, único
dono. R$13.000,00 nego
Tratar: 374-1848.

PALIO - vende-se, EDX, 98,
2p, v.e., t.e., limp/des tr.

. R$10.500,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

PREMIO - vende-se, 86, 1.3,
gas., 2p. Aceita-se troca por
moto. Tratar: 371-7542 ou

9965-5774.

TEMPRA - vende-se, 97, 8v,
compl. R$12.300,00. Tratar:

TERÇA-FEIRA, 13 de janeiro de 200�)

370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

TEMPRA - vende-se, 92,
compl., branco. R$2.000,00
nego + fncto. Tratar: 275-2492

c/ João ..

TIPO - vende-se, 94, compl.,
ar quente e frio, teto. Entrada
+ financ. Tratar: 9962-8198

c/ Anderson.

Av. Preto Waldemar Grubba" 2322 - Vila LaIau

UNO - vende-se, 98, 4p, t.e.
R$10.000,00. Tratar:m275-
1021.

UNO - vende-se, brio, 91,
limp/des. tr., ótimo.

R$6.000,00 ou finando Tratar:

370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

Você ainda vai ter esta marca no' seu carro!!!
)

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

UNO - vende-se, ELX, 94, v.e.,
t.e., rodas esp., ótimo estado.

R$7.500,00 ou financ. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.

HOlnologod'o iPello

-:::_INMETR,O

• Kifs italianos (os � vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializada em Injeçõo eletrônica, mecôruco gerall
multi marcos,

• Temos financiamento. �
����-��-------"'1

UNO-vende-se, mille, EP, 96.
R$6.000,00 + fncto. Aceita-se

.proposta. Tratar: 371.7375.

UNO - vende-se, Mille, 98, SX,
young, ótimo estado.

R$9.300,00. Tratar: 9104-7233.

DEL REY -vende-se, guia, 88/
89, motor novo, 1.8, CHT,
álcool, azul, todo alinhado,
precisando reparos, Somente

R$3.300,OO. Tratar: 9131-

3784.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I. TERÇA-FEIRA, 13 de janeiro de 2004

..._ ,2�7.5;212.7.3__.......
A�. Prefeito Waldemar Grubba, 2445 � JarllillUâ do Sul! E:maH • lkelbert@uol.com.br,

F-1000 - vende-se, 94, a.c.,
vidr. elétr., tr. contra roubo.

d.h., compl. R$23.000,00.
Tratar: 370-0932.ESCORT - vende-se, XR3, 90,

conversível, verrn, cornpl. +
ar, R$7,500,00, Tratar:
370-3574 ou 9123-7355,

KA vende-se, 99,

R$10,800,00, Tratar: 9955-
2930,

ESCORT - vende-se, XR3, 91,
conversível: ótimo estado,

R$7.500,00. Aceita-se troca

por carro ou moto. Tratar:
273-6242 ou 9134-0498
hor. comI. '

KA - vende-se, 98, único
dono. R$10,500,00, Tratar:
9962-3664.

KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9,900,00, Tratar: 9973-
5052.ESCORT - vende-se, 92, 1.6,

álcool, bordô, aros,

esportivos, bom estado.
Assumir 32x R$175,00.
Aceita-se troca, Tratar:
9121-4778,

VERONA - vende-se. GlX,
1,8, gas. azul, 4p, 93j94.
R$9,300,00 ou R$4,500,00
+ 21x R$303,00, Tratar:
275-2419 cl Walter.

,FIESTA - vende-se, 98, 4p,
vermo R$9.000,00 + 13x

R$181,00. Tratar: 9902-
.. 6717 cl Isabel.

CLASSI
BRASíLIA - vende-se, 79,
amarela, ótimo estado.

R$1.500,00 neg. Tratar: 273-
0779.

CORCEL II - vende-se, 84,
álcool, CHT. R$2.800,00.
Tratar: 9955-2930.

FUSCA - vende-se, 79, cl
reparos na lata, bem esporte.
R$2.000,00, Tratar: 376-
3990 ou 9962-8198.

FUSCA - vende-se, 75, azul
rne t.: ótimo estado,

R$2.500,00. Aceita-se troca

por carro ou moto. Tratar:

273-6242 ou 9134-0498 hor.
comi.

FUSCA - vende-se, 76,
branco. R$1.900,00. Aceita
se troca. Tratar: 371-5917.

FUSCA - vende-se, 74,

R$2.800,00. Tratar: 9962-
3664.

GOL - vende-se, ano 88, 1.6
AP, álcool, bom estado. Aceito
moto ou Biz. Tratar: 8802-

1111 ou 275-2873 cl
Rodrigo.

GOL - vende-se, 86, motor

1.6 de Passat. R$3.8r\0,00.Tratar: 9975-004U cl
Augusto.

GOL, - vende-se, 86, Ls.
Tratar: 375-1596.

GOl-vende-se, 92, 1.6, CHT,
gas. branco. R$6.000,00.

CORREIO DO POVO 5

Tratar: 376-2973 ou 9909-
0180.

GOL - vende-se, CLI, 1.6,
gas., 96, ótimo estado, 22
dono, R$10.00b,00. Tratar:
276-0397,

GOlF - vende-se, 01, bco.

R$26.500,00, Tratar: 9102-
0089.

GOlF - vende-se, 01, branco.
R$26.500,00. Tratar:

26.500,00. Aceita-se troca

por carro de menor valor ou

financ. Tratar: 9102-0089.

KOMBI- vende-se, 82, diesel.
R$5.000,00. Tratar: 9980-
4313.

SAVEIRO - vende-se, 98, Cl,
1.8, MI, gas., cl prot. de

caçamba, lona, alarme e trava.

R$14.500,00. Tratar: 9117-
3428 cl Rodolfo,

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
1.8, gás/GNV, compl., prata,
rodas de liga, lona mar., ótimo
estado, vi) R$22,500,00.
Aceita-se roposta à vista.
Tratar: 37 ,-8563 ou 9103-

3580.

CLlO - vem e-se, sedan, RN,
02, compl., nenos dir., prata,

uruc o dono.
O. Tratar: 370-

�------�"�-----------

CLlO - vende-se, 02, verm.,
cornpl., a.c, air bag duplo.
Tratar: 370-5135 ou 370-

,4790.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h.,
a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava
pI crianças, rodas de Úga leve.

R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

l-200 - vende-se, cabine

dupla, 95, a.c., 4x4. R$
30.000,00. Aceita-se carro de
menor valor no negócio.
Tratar: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

PAJERO - vende-se, 98, GlS
B, compl. R$59.000,00.
Tratar: 9963-4433.

SPRINTER - vende-se,' 98,
execelente estado, preço de
oferta. Tratar: 371-6916.

TOPIC - vende-se, 98/99,
excelente estado, preço de
oferta. Tratar: 371-6916.

COMPRA-SE - VW 7.90 até

R$20.000,00. Paga-se à
vi sta. Tratar: 374-1117 ou

9975-0117.

1113 - compra-se, de

CAIXA SELADA - vende-se,'
DT 180 - vende-se, pI trilha,

•

para Uno. Tratar: 371-7375.

85. R$1.000,00. Aceita-se
troca. Tratar: 371-5917.

preferência financiado. Tratar:
372-0108.

COMPRA-SE - Honda Blz. 02,
51 pa rt. P aga-s e até

R$3.100,00. Tratar: 370-
6360 cl Everton ou Junior

após 15:00.

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

RD 350 - vende-se, 90, azul
e branca. Aceita-se troca por
CG. Tratar: 9905-3644.

TORNADO - vende-se, Honda,
02. Tratar: 9973-8618.

VENDE-SE - jogue, 97, vermo
R$1.200,00. Tratar: 372-

3655.

VENDE-SE - moto Whoscings
125, prata, 98. R$2.400,00.
Aceita-se troca. Tratar: 371-
5917.

Xl - vende-se, de trilha + 1

motor. R$600,00. Tratar:
9134-0498.

XlX 250 - vende-se, 1

carburador, 1?7. R$2.200,00.
Aceita-se troca por carro ou

moto. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498.

XT 225 - vende-se, 90.

R$2.400,00 entro + 26x

R$100,25. Tratar: 9963-4433.

JOGO DE RODAS - vende-se,
orlg. de Golf, aro 15", cl
pneu. R$1.100,00. Tratar:
9902-0348.

JOGO DE

RO;S
- vende-se,

de aro liga I e, cl pneus
novos, aro L

..
Tratar: 372-

3655.

JOGO DE RODls - vende-se,
16"'. Valor à co�binar. Tratar:
9969-0825.

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.

diversos
a:t

'BALCÃO _ vende-se, pI frios.
Tratar: 375-2290 cl Gilmar
após 14:00.

BALCÃO '_ vende-se" pI
padaria. Tratar: 375-2290 cl
Gilmar após 14:00.

BETONEIRA _ vende-se,
Menegotti, 320L, semi-nova.
R$700,00. Tratar: 370-
3179.

BETONEIRA _ vende-se,
350L. R$400,00 nego Tratar:
371-9520 manhã.

BUFFET _ vende-se, dois, 1
quente e 1 frio. Tratar: 370-
3279.

BUFFET _ compra-se, de 8
cubas. Tratar: 376-1699 cl
Clovis.

CACHORRO _ vende-�ecofab, filhote. Tratar: 27
1307 cl Elenor ou 275-17

cl Terezinha.

CACHORRO _ doa-se filhotes
de coffab, somos tão

pequeninos e precisamos de
um lar com muito amor e

carinho, se quiser nos adotar
ligue para nossos amigos.
Tratar: 370-8563.

CACHORRO _ vende-se,
filhotes de: Yorkshire, Shi-tzu,
sharpei, beagle, schnauser,
Ihasa apso, labrador, boxer,
bolgue inglês, pit buli cl
pedigree ou contrato. Tratar:
370-8563 ou 9103-3580.

CACHORRO _ vende-se
filhotes de boxer. R$100,00.
Tratar: 370-9599.

IUiUIBIU,

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
·Venda *tocaSâo "Consertos ,.Montagens

Rua (el. Procópio �ome$ de Oliveira, 1651 • (entro - Jarllguá do Sul

Irmáqulna:; Indústria
o Comórolo :LIda. - ME

Trabalhamos com vendas e consertos:
- Molares Estacionários - MoloseHa
. lavo Jetc - Roçadeiro
. Aspirador • Motobombas
- (ompre,sor - Entre ouírcs..

• A$slstêndo 24 hs
www.irmaquinas.cib;nef
irmuquinus@l.Iol.,am.br

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



FI__
VI Ucjtorantim I Finanças.

Courier Clx
Escort Hobby
Chevette DL �

F·4000

MB60a carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

Corsa Wind MPFI

Fiat Uno Eletronic

Goll.000i
Gol GIII completo

01
00
00
00
00
99
98
96
91
90

.

82
79

75
97
94

96
00
96
01

cinza
branco

prata
prata
vermelho
azul
branco
cinza

vermelho
amarelo
azul
vermelho

bordô
vermelho

vermelho
verde
branco

. .

Av. PREF. WAUiEMAR GRUBBA, 3809
• VIEIRAS· JARAGUÁ DO SUL;.'

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 compl.
Fusca

Uno Mille Fire

Escort GL

Seenie RXE 2.0
Veetra GLS 2.2
Gol G1114p, 16v
Goll.0 ej a.c,
Astra GL eomPI\ '

Palio ED 2p
,

Fiesta 1.0 4p
F-l000 cab. D

Celta ej kit
Gol CL1.6

Veetra CD

GolMI

CHEVROlET
CORSA SEDAN
CORSA 4P
VECTRA Gl 2.0, COMPL (·AR)
MONZA Gl, CI TRIO +DH
OMEGA GlS
OMEGA GlS, COMPl. + TETO

UNO MillE 4P
PALIO EX FIRE. 4P
PALIO EX. 4P. COMPl.
UNO MillE
UNO CS

KA Gl 1.0
VERONA Gl 16V, 4P
ESCORT HOBBY
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GlX
BELlNA l

POlO SEDAN 1.6. COMPl.
PARATI MI
GOL Mll.0
GOL MI
POINTER Gl
GOL 1.0

FORD

VOlKSWAGEM

FIAT

AZUL
BRANCO
CINZA
AZUL
PRETO
CINZA

BRANCO
BRANCO
BRANCO
CINZA
VERMELHO

PRETO
VERDE
AZUL
CINZA
BORDÔ
DOURADO

2000
1999
1997
1994
1994
1993

2003
2003
2000
1991
19B9

2000
199B

{J.1996
1994
1991
19BB

� Av. prefeito W�ld�mâr;,llruba, 3747 � Ja;a������hl
", FIAT Uno ELX 94 Branco R$ 7.700,00

Uno 90 Azul R$ 5.200,00
Palio v.e., Te. 98 Azul R$10.500,00
Escort 1.6 álcool 94 Prata R$ 8.000,00
Fiesta4p 98 Prata R$10.600,00
Escort Zetec, compL 97 Bordõ R$13.000,00
EscortZetec4p 97 Branco R$11.800,00
Fiesta 4p 97 Verde R$ 9.300,00
Escort Xr3 cornpl 89 Bordõ R$ 5.000,00
Gol Star, rodas 89 Branco R$ 5.800,00
Gol cornpi.- arGI1I4p 02 Vermelho R$19.500,00
Gol Special 01 Branco R$11.500,00
Gol16v GIII 00 Verde R$16.700,00
Kombi envidraçada 80' Branca R$ 3.500,00
Santana' 91 Prata R$ 5.500,00
Monza GL compL ·Ar 95 Azul mel. R$ 8.800,00
CorsaSedanc/ar 01 Prata R$16.500,00
Corsa 4p 98 Branco R$11.500,00
Kadett 96 Branco R$ 8.800,00

FORD

vw

GM

Parati

F·250
Twister

KaGL
s-ao deiuxe

Tempra
Monza GLS
Belina GLX

GolGTS
Unomille
D·20

Pampa 1.6
Parati
S·lO

Peugeot
GolMI
ClioLM
Gal MI

Meriva
Belina

GM
Vermelho
Branco
Branco
Azul
Verde
Vermelho
Prata
Bordá
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

Palio EX 1.0 LI., d.t., a.c.
Palio 500 anos 1.0, cornpl. + ar
Palio EX 1.0, 4p, v.e., t.e., LI .. d.t.

�gi ��\�'v2,f'" cornpl.
Goll.6
Goll.6
Golf 1.8 compt.
Golf ccrnpl.

Corsa Sedan, 1.0, a.q .. d.t .. v.e .. t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL compí. GNV
Vectra GLS 2.0
Vectra Millenium cornpl.
Corsa GL 1,4 v.e., t.e., u., d.t. a.q.
Monza SLE 2.0 v.e., t.e,
Corsa Super 1.0 u., d.t .. a.q
Celta LO
Corsa Wind 4p, u., d.t., a.q.

Escort SW 1.8 16v
Escort L 1.6 álcool

373-0806
373-1881

Rua João Januário Ayroso, 65
371·5343· (4.7) 9903·2936

VW

GM

FORD

99
99
91
92
96
01

99
99
99
98
98
01
95
91
97
03

00
93

verde

verde

branco
vermelho
azul

vermelho

vermelho

cinza

verde

preto
bege
vermelho

branco

prata

99
00
00
96
99

97

98

89

01

02

91

94

98

02

99
03

02
00

96

93
92
89
94
91
95
93
94
96
95
98
01
98,
03
90

branca

prata
vermelha

dourado
branca

preto
cinza

bordô.
bordá

branco

branco

branco

bege
branco

grafite
branco
cinza
azul

grafite
cinza

4p, LO, 16v, R$15.500.00
R$ 73.000,00
cl partida, 2' dono R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,00
cab, est., GNV, compl, R$ 22.500
cornpt. R$ 8.700,00
cornpl. R$ 8.700,00
álc .. d.h., 1.6 R$ 4.700,00
cornpl. R$10.500,00
1.0 R$ 5.700,00
cornpl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700.00
1.6, cl opc. R$ 8,400,00
cab. Simples, 2.2. R$15.00,00
2.0, couro, cornpl. R$12.000,00
R$11.000,00
cornpl. R$17 .500,00
1.0 cl opc. R$11.300,00
1.8 compl. R$ 33.000,00
1.6, gasolina. R$ 5.800.00

Palio 1.0

Monza SLE, álcool 1.8

Gol CL 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, compl., 2p, gasolina
Chevette SL, 1.6, gasolina
Fusca 1300

Pampa 1.8 álcool

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1. O

99

98

96

92

87

87

78

89

93

97

branco
verde
prata
azul met.
preto
preto

branco
branco
bordá'
branco
cinza escuro

prata
cinza
azul meto

branco
verde met.

branco

verde

vermelho

prata met.

dourado

prata

branco

prata

verde musgo )}
cinza meto

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

Gol1.62p
Go11.62p
Gol1.62p
Bugy1.5
Fusca 1.32p
Iernpra 16v4p
Uno t.Oeletr.dp
Fiorino 1.0 aberta 2p
Escort Hobby 1.6 2p
Escort GLX 1.6L 2p
Escort Hobby 1.6
Blaser2.24p
Chevetle 1.62p
Tilan 125 KSE
Titan 125 KS
Titan 125KSE
Titan 125KSE
Tilan 125
Tilan 125

FIAT

FORD

GM
HONOA

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

, .

nesocms
neste espaço!

vw

LD veículos 373-4047

FIAT

BR 280 KM 60,329· Guaramirim (em/rente a FAMEG)

TipoIE2p(·a.c.) Preto

Tempra ouro 16v Azulmel.

Tipo IE 4p compl, Azul

UnoSX4p Bordô

EscortHobby2p Praia

EscortSW compl,+ leio Bordõ
Escort SW compl.· v.e. Azul
EscortGI1.6álcool Preto
S·10 2.2-cab. Dupla Prata
CorsaWind 1.0 Bordô
Corsa Sedan Millenium Prata
Vectra GLS cornpl. Praia
Corsa Azul
Fusca 1.6 Branco
Kombi passageiros G/GNV

GoICLl1.6.d.h.,IJ Praia
Parali CL 1.6 Praia
Santana Quantum GLS Cinza
Fusca Azul
Jel Ski Fedoo 750 Senlado
BMW325 Praia

FORD

GM

94
93
95

96
94

.97
97
94
97
96
01
97
96

66
95
96

66
69
69
94
93

R$ 7.600,00
R$ 6:500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.800.00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$13.600,00
R$ 7.900.00
R$ 24.900.00
R$10.800.00
R$16.500.00
R$16.300.00
R$ 8900.00
R$ 3.500,00
R$ 6.900,00
R$10.500.00
R$ 5300.00
R$ 5700.00
R$ .1300.00
R$ 6.300,00
R$ 28.900,00

�Drr·\lltI310-3021
;�eícÜlos

.....

Av. Preto Waldemar Grubba, 4142 - Centenãrio - jaraguã do Sul

Verde
Verde
Branco
Verde
Amarelo
Bege
Azul
Azul
Branca
Azul
Preto
Branco
Cinza
Cinza
Vermelha

_ Verde
Prata
Vermelha
Azul
Grafite

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

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

1996
1994
1993
1993
1966
1965
1996
1994
1995
1993
1995
1993
1996
1986
2003
2003
2002
2001
1999
1996

Palio EX 4p
Uno, EP 4p cornpl. (-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

cinza

azul

branco

azul

bordô

verde

azul

branco

bege
cinza

amarelo

,
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Compra Financia
I, RuaWalterMarquardt! tª�Q o;:,�artad,� RI,�!VIO,lhilE�aril,lf�á dO,Su12 s,e,'
Uno fire Azul 02

Gol GIII plus, gasolina, 4p
S-10 cab, Estendida, 6cil.,
Golf 2.0 compl.
Saveiro

I, I f�tPampa álcool
,

Fiorino furgão
Hilux Sw4, diesel
F-l000

Escort

Fusca

Fusca

Corsa Sedam 4p
S-10 GNV
0·20 custam S
Uno 4p v,e.

Kadet c/ trio, a.c,
Corsa Sedan 41i
Kadett lite
Pointer compl. 4p
CG titan

, CBX 200

C CBX 200
Biz (c/ capacete de brinde)
Biz (-c/ capacete de brinde)
L-200 cabo Dupla c/ ar
Sahara 350

1

Branco 01

GNV Azul 98
Cinza 98

Bordô 97

Marrom 95

Branca 94

Cinza 93

Amarela 86

Prata 86

Azul 78
Branco 76

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

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

95/96

branco R$ 14,900,00
cinza R$ 17,500,00
branca R$ 17.500,00
verde R$ 7.900,00
bordô R$ 10.500,00
prata R$ 14.900,00
preto R$ 8.500,00
grafite R$ 9.500,00
Promoção cj 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

J\rduíno
Veículos 371·4225

Uno EX, 4p verde 99 G

Corsa Wind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

0-20 dupla, compl., +Couro, tv, cd, turbo branca 86/92 O

D-20eab. Simples bordô 85/94 O

Voyage CLll.8 prata 95
'

A

Gol CL1.6 preto 94 G

Eseort Hóbby dourado 94 G

Uno Mlllec/ opc. bordô 94 G

Konibi envidraçada bege 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

Logus GLS compl. azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

Feroza 1,616v, 4x4, compl. verde G

-------------------- --- --� ----

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

Celta 2p c/ opc.
Palio Fire el opc.
Fiesta 2p el opc. Branco 02

Corsa Sedan cl a.c, Prata 02
Palio Weekend Stile compl. Cinza 01
Golf 1,6 eompl. air bag Vermelho 01
Clio RN c/ a.c. + trio Azul 01
Ka cl a.c, Branco 00
Corsa 2p el opc, Branco 00

Honda Civic LX Prata 98
Palio Weekend 1,5 compl, Cinza 97
Escort GL trio + d.h. Branco 97
Corsa 2p el opc. Branco 97
Gol CL 1,6 el a.c. Branco 97
Fiesta cl ar + d.h. 4p Vermelho 96
Palio EDX 4p cl v.e. t.e. Vermelho 96

Escort L :l!,6 Preto 91 R$ 5.900,00
Mondeo CLX Grafite 97 R$ 16.900,00
Saveiro CL 1.6 Ptata 91 R$ 7.500,00
Veétra GLS 2.0 4p !ff4 Grafite 98 R$ 21.000,00
Gol Special iWiI Branco 02

i
:: ';:::::ggBelina L 1.6 Cinza 87

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 I R$ 4.000,00
Monza SLE Bege 85

1\ R$ 4.000,00
Honda CG 125 Titan Verde 99 R$ 3.000,00
Goll.0 Branco 94 R$ 7.500,00
Prêmio CS 1.5 Bordô 93 1\ R$ 7,500,00
Santana 1,8 Azul 96 _' Financiado
Fiat Strada est. Prata 01 �I R$ 17,500,00
Diplomata 4,1 Grafite 89 I R$ 5.500,00
Gol CLll.8 Prata 96

i
I R$ 10,500,00

Del Rey Branco 84 I R$ 2,500,00
Brasília Verde 80 R$ 2.500,00
Fiat 147 81 R$ 1,900,00

;ul

Santana Quantum compl + GNV Prata 2001 R$ 23,500,00
Gol GIII16v 2p branco 00 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0164
Palio 1.0 4p fire branco 01 G

Peugeot 406 Azul 1997 R$ 21,000,00 Courier 1.6L prata 00 G Marca/Mod, Cor Ano De R$ Por R$

F-l000 Verde 1998 R$ 36.000,00 Dueato Furgão 2.8 diesel branco 99 D Gol1.0i Azul 95/95 R$ 9.200,00 R$ 8.700,00,
Clio RT Sedam cornpl. Prata 2002 R$ 26.000,00 Corsa 1,0 4p prata 99 G Gol CL 1.6 Branco 92/92 R$ 6.500,00 R$ 6,300,00

Clio RN 1,6 cornpl. Preto 2001 R$ 24,500,00 Parati 1.6 MI c/ areond. branco 97 G Parati LS Preto 83/83 R$'3.500,OO R$ 3,100,00

F-l000 Cinza 1990 R$ 23,000,00
Fiesta 4p prata 98 G Fusca Branco 78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00
Gol Mll,02p verde 97 G Kombi Fu rgão Branco 87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00

, Clio RL 1,0 8v Prata 2001 R$ 15,800,00 Pampa 1.6L branco 97 G Corsa Wind Branco 97/97 R$ 10.000,00 R$ 9,500,00
Peugeot 306 Branco 1999 R$ 17,500,00 UnoSX1.04p vermelho 97 G D·20 Sulan cornpl. Prata 89/89 R$ 28.500,00 R$ 28.000,00
Corsa Sedam c/ ar Branco ,2001 R$ 16.300,00 Corsa 1.0 c/ rodas branco 96 G

Ranger STX . GNV Prata 96/9,6 R$ 25.500,00 R$ 24.500,00 ,

Escort SW - ar Vermelho 1998 R$ 14,800,00 Omega GLS 4,1 eompl. verde 95 G
Passat 2.0 4pcompl. preto 95 G M. Benz 1113 Azul 69/83 R$ 20.000,00 R$ 15.500,00

Celta Branco 2001 R$ 13,500,0.0 Gol CL1.6 prata 94 G F-l000 Prata 94/94 R$ 26.000,00 R$ 25.500,00
Gol 10004p Branco 1999 R$ 12,800,00 Gol LO branco 94 G - Tipo 1.6 cornpl. Verde 94/95. R$ 9.000,00 R$ 8,5.00,00
Tempra SX Vermelho 1997 R$ 11,500,00 Logus GL 1.8 prata 93 G Besta Kia 12 lugares Azul 97/97 R$ 19.000,00 23x R$ 960,00
Clio Cinza 1996 R$ 9,300,00 Corsa 1.0 2p preto 94 G CG Titan KS Vermelha 02 R$ 3,900,00 R$ 3.800,00
Saveiro CL Bege 1996 R$ 9,300,00

Kadet SLE 1,8 vermelho 93 G 5·10 CD 4x4 Prata 00 R$ 39.000,00 R$ 38.000,00
Ipanema SL 1.8 bege 91 G

J!�
Uno Mille Verde 1993 R$ 6.800,00 SaveiroCO branco 91 D

Courier Vermelho 99/00 R$ 15.000,00 R$ 14,500,00

�
Kadett SLjE Cinza 1990· R$ 6,500,00 F-l000 vermelho 78/90 D

Fiesta 4P. compl. Prata 02 R$ 19.500,00 R$ 18.500,00
Titan Vermelha 1998 financíado Belina 1,6L prata 88 G Vectra GLS Verde 97/97 R$ 19,500,00 R$ 18,500,00

,

(47) 371·9730

nua Bernardo Dornhusch, 1880 - Bacpcndi - JaJoaguá 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 ELX 4p
Monza
Corsa Hatch 4p
cor r.o

95
97
oi
99
99
96
97
96
95
93
95
94
99
93
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8 CORREIO DO POVO

nic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

g R$ 129,00

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos a

R$129,O
ou 1 +4

R$25,

CACHORRO - vende-se,
filhotes de Rotweiller, puro.
R$100,00 neg.í jar..;, 275-
2949.

"-
CELULAR - ven • "�o .

norola
V8160. Tratar: '913" 81.

CELULAR vende-se,
Motorola V8160, vivo, pré
pago, ótimo estado. Tratar:

372-3157 cj Carlos.

COMPUTADOR - vende-se,
Pentium 100. R$500,QO.
Tratar: 9995-9007.

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado. R$34.000,00.
Entr. R$13.000,00 + 98

meses R$425,00. Tratar:
9979-2038 cj Moacir.

DISKMAN - vende-se.,
R$150,00. Tratar: 371-0083.

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

ESTOFADOS - vende-se,
conjunto, 3, 2 e 1, semi-novo,
brinde 2 mantas. R$200,00.
Tratar: 273-0050.

(\1---
ESTOQUE - vend -se, de
verão. Tratar: 910

,
581.

ESPREMEDOR - ve çle-se, de
laranja, industrial. Trata 70-3279.

TERÇA-FEIRA, 13 de janeiro de 2004

1,

",.,.'

MÊS DO .ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de Alarme

come,rciais e residenciais

. _
J

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

FAX - vende-se, Sharp,
UXP100. R$300,00. Tratar:
370-9899.

FLASH FRATA .; vende-se,
Frata 160, cj fotocélula em

perto estado, ideal pj grandes
espaços. R$250,OO. Tratar:
8805-0035.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas.

R$30,0� Tratar: 370-6719.

FOGÃO - vende-se, industrial,
6 bocas, cj forno. Tratar: 370-
3279.

FREEZER - vende-se, Cônsul,

vertical, 280L. R$350,00.
Tratar: 275-1021.

PRANCHA - vende-se, de
cabelo. Tratar: 371c5270

A RECOMAQ, registrada na Junta Comercial em 17-11-1969,
começou suas atividades um :3.1-1-1970, data da lnauçuraçâo cãcial.
Iniciou com 4 sócios vindos de JOlnvHle, conseguindo vencer no

mercado jaraquaense, Após 1 ano um sócio retirou-se e, em 1975,
passou a contar 2 sõclos, Ronaldo Kõhntopp e seu Irmão RoH (sócio
cotista). Com a saída de Roff em 1986, foi �llbstituído pOI' Ruth

Kôhntopp, esposa de Ronaldo, constituiçãomantida até hoje, quando
comoíeta 34 anos de fundação. Se de início a RECOMAQ era voltada
ao comércio de máquinas de escrttõrio e concessionária da OHvetti,
com o advento da informática as máquinas ficaram obsoletas e

ROfIaldo di reclenou seus produtos para o mercado de móveis e

equipamentos de escritório, no que é exemplo, de empreendedcrlsrno.
A RECOMAQ tem forte parceria com a Gií'oflex, tla qual é

representante exclusiva na região.

LIQUIDIFICADOR - vende-se,
industrial. Tratar: 370-3279.

PRATO - vende-se, de bateria,
Carsh, 16 polegadas, Orium,
modelo Solo Pro. R$140,00.
Tratar: 9995-9007.MESA - vende-se, de sinuca,

grande. R$450,00. Tratar:
91'34-0498. REBOQUE - vende-se, pj

moto. Tratar: 376-3974.
MÓVEIS - compra-se usados,
geladeira, fogão etc. Tratar:
371-2268.

SERRA - vende-se, circular,
de mesa, monofásica, motor
HP. Tratar: 376-3974.

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

TARAFA - vende-se, grande,
malhão. Valor à combinar.
Tratar: 370-2617.

Nokia 2100/Pronto
R$ 299,00

ou 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

I 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/í Voce

R$170,00
'ou 1 + 4

R$ 34,00

,cf

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

RH19,OO,
Antena Externa para celulares

para uso em área rural.

R$14.9,OO
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�OT05

(371-1970)
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

Rua Fritz Bartel, 99 - Baependi
[araguá do Sul- se

Titan 125 Vermelha

CORREIO DO POVO 9

TOLDO - vende-se, em placas
de alumínio, cl 4x3,5, semi

$ j;Ã\ 00. Tratar: 375-

TV - ��
cl 3 ai.os de uso. Tratar:
9116·9134 ou 273-6242.

TV - vende-se, 29", Toshiba,
cl vídeo. R$350,00. Tratar:
9914·0102.

VENDE-SE - pedaleira, zoom
1010, cl fonte e manual em

português. R$350,00. Tratar:
275-3987 ou 9953-2022.

VENDE-SE - máq. Elgin
Brother. Tratar: 372-3192.

1999
VENDE-SE - 16 mesas cl 64
cadeiras de madeira. Tratar:
370-3279.

VIDEOCASSETE - vende·se,
Semp, semi-novo. Tratar: 376-
3974.

VIDEOC�SSETE - vende-se,
Sharp, stereo. R$150,00.
Tratar: 9995-9007.

VIDEOGAME - vende-se,
Super Nintendo. Tratar: 376-
3974

.. r '

VIDEOG�ME - vende-se,

�r��:�:n:i}_�:03���?f�;��:
(

VIDEOGA�E - vende-se,
Nintendo' 64. R$200,00.

PLANETGAME
• VENDAS 'LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS

vT�g�G�����C��
E ACEss6RIOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• PLAYSTATION ONE
·OREAMCAST
• � INTEN00 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE

Tratar: 370-9899. memory card, 1

transformador, 2 jogos, cl 6
meses de garantia. R$350,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreamcast, cl 2 contr. e 3

jogos. R$350,00. Tratar: 376-
2206. VIDEOGAME - vende-se, Play

Station 2, totalmente

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, cl 2 controles,

Homero Flesch, OABjSC)5707,
comunica o extravio d} seu

Cartão de Identidade de \�vogado
\

Digital Express Serviços Elet. Ltda ME

Rua Carlos Hofermann, 78, centro, Jaraguá
do Sul, SC, CNPJ 02.705.955/0001-70, I.E.

253.783.216, informa, foram extraviadas NF

Série1 Mod1 000.301 à 350, 359 à 375 em
I

branco, e 351 à 358 usadas, Série 01

000.103 à 111, 119, 120 e 130 em branco.

telefonia e segurança

Centrais telefôn/c.as Intelbras

(' "Não tome as '

dec/sõês ;;.JiôS: ..
" .outrós. Hã'
r· ..

�'"
•

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios ..

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câmera (CFTV)

TELE·FONIA
(fnstafação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX) .

Placas de expansão pi centrais
Telefones e fax (",

Aparemos para televendas (headsetl
Atendedores automáticos
Espera telefônka personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de !igi�çÕe$
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pj telefones

REDES DE INFORMÁTICA
((nstalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. Se)
Raehs FecMdo 19"
Pateh Panei 20 portas 24 portas 1.9"
Patch Cable CAT Se
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e ASSistência Técnica)
Portão eletrônico c intGrfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores íPIB e Calor)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE A'PARTAMENTOS
(Instalaçào e Assistência Técnica)
Pcrteíro eletrônico coletívo
Portão eletrônico de alto fluxo
Alarme de incêndio'
IlurrHnaçào de emergência
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens
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IVreicheno Ar�
IC�tilllí, IT1Men�, g(.\j()� g.ral1de�J COxll
I \

I gtO��a, n�tno ITlulhetão, urna
.

I

! tnnlaçijo dn rnufhM.

! AhJlldírnellfo em hotBj�J tnotéi�J
j tnsíaõncla {f com IOf!llf �tóptio vijJ.!
I �jgilo ab!:ohJIo.

.

!
i.,

.

ia
.................................................... - .- .... - .. _ ...

graficacp@terra.com.br

reidu no Ar
Bruna, loitll, 19 lItJM, toda cllI!jQ dI!
Chlltrrll!, e ou.sadia, geios � bumbum

l!m�inlld{l. Uma tellta�lio c.kI Anal.

AtétJdimQnto MO hofêf�1 rnaI6i'�1
t�!lidQncla !! com local pt6�tio vlp.
�igílo ao!:oluto•.

273-0 �7

9137-3156
Atendemos Motéi."J, a domiclUo e temos local

i� I
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AUTO PEÇAS

Papagaio·

INVESTIGACÕES
'"

CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975-5659

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

f-maU: popogalO@lerrel,com,br
Anuncie aqui!n

371-1919 R: Exp. Gumercindo da Silva" 616
. Centru- Jaraguâ elo Sul· se

Anuncie aqui!!!
371·1919

HestlJltatal.dI}Ullla IlIllVa de afilar ao
SI)II çãotlnbo e leve·iJ' li Ko$�ildoii
Barulhorlaglltl. Ilu,e, atende de
SegulI�a a DomiiJgtJ. das 9 às 21Miíi.
Ilom hora marcada. tIlilÚ ele corre.

brinca. "31 buraCll e OOVIU ami!)Qll.
vagasllmitatlas.
Ilisllosmos debanlrlJ.losaJ.efae traz.
Vendemos IlndO$ lilhoteslle diverSas
raças, é tamanhos. com ou sem

Iledlgrile.

!ART &'REQll]NTEI
i Convites e Cartões It Ü�sallt(;ttl() - j'5;lO.liJOO v IS :JI1I:1$ t

� 1� ().JrtUNih�) • ;"f�brlf"r·n.Yll(J 4:k� 1)('}J6� I! ;\Jjir�:�t"s;;jrk� t� ff.1<U<j a'. f:'("as:l():��
,

372w24�2�, QJJ8:020Q .. J (47)374-(4
9991-8567

Anuncie aqui!!! i
371..1919& Arquitetura

Topografia Tel.:
Fax:
CeI.: 9902-5979

.. M<:lCllção ckJ 'j,,,ro
H Dósrr'retnbràrnen10
.. R(>(JUln,i!.óçôo dá (r,e<.1ii:kiS
.. Projeto e execuçóo
(<esi0411CiqL comercíot '!'Ic,)
� Ref-onnas otn g6'+J.Q!
.. POlsoglsmo

370-7611 /9113-1663 IlCONMAC
: Conmaq (;Of'Mf.'tbl, lld.'á
,

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Cornpressores
Roçacteiras

Máquinas em Geral
Motoserras
,lava-Jato

,
,

! Anuncie aqui!!�
371·1919

'

,

"Forro
i * Acabamentos de gesso

i '" Consertos
i * Orçamento sem compromisso

�Jlr6111/&16Q2,i2I1M

�

II-CIADOi'" ol'ONIA
: FOTOCOPlA()(;�A$ .. IMPR€SSOTMS
i • MATfRIif.S Df CONSIIMOI .. AS..SIS�tNCIA TtCNICA

1276;'·34171
i Rul2S dlJw1fto.SI5��taljDl(I.JlIlqlÍdos.I.,$e :

(�

Anun.cie aqui!!!
371·1'919

\S\
W
1,0
[J,

..j,V
: ""t>- 'i

i TRABALHOS I
-,

COM LAVA·JATC) i
(Água quente e fria),

,1
,

DeJteUllJç� It:lifllnseBI'9�J' :I! j
i la�lIl'irtfllradelfllllJldi)sF .."iI$j
, lim,eltHli,lClilalfjgll3,'

.

l. ,llIlIHlmfublll_." 1111 PilIIias
. ...

i Trabalhamos anile voeI! precisar ;,

rcldade.prala. sfl:la'.eInJ
..

(4n 370·7488/370·8810 I 9602-3135
, RIl3:j(!(>É!\rause, 2J,1::yllalln:fil: Jar�iiá til �JI; St:j

A .." ""Inuncle aquI •••
371·1919

Anuncie aqui!.!!
371-1919

I Produto:

Venha Conhecer a
iModa que é um Doce!'
,

,

,
,

� �

i Preços especiais i
: de ..

inauguração'
Modinha

: tam 01 a 16
Moda Adulto,

Fone: 371--5810
i RU;;l CeI. Procopío Gomes, 1263 i
, :

: ,',' -, -'II'
i AnunCie aquun

371·1919

Mudanças}
fretes e

viagens com
F�4000Baú.
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das mamas

: Oi3?Bij Auto Exame das Mamas leva apenas alguns minutos e você só precisa fazer uma vez por mês.

t� I Mti\it�t. iI.h.eres tem "medo" de fazer o Auto Exame mas ele é a melhore mais fácí: manei ra de se diagnosticai' os tumores de mama nas

I
falsé's ln, ,ais. .

.
. .

..no ilBj�e você tem menstruações 'faça o exame uma semana após acabar o fluxo. Se você não tem, marque um dia do mês, por
I exemplo, dia primeiro, e faça ° exame sempre neste dia. A finalidade do exame não é "encontrar" alguma coisa, mas acostumá-Ia a

í examrffl� a sua mama. Quanto mais você fizer, mais conhecerá sua mama. Isto permi� rá que você encontre uma "mudança" e possa

! avisàHflru médico.

'J
\)_'

. .

I N� I�Rl��TE D(� ESPELHO
..

.'

..
.. �rtmelro ftque em pe em frente ao espelho .e exarnme atentt

..

mente suas mamas. Observe as formas, a cor e textura da pele.
I a:�é1fi t ês braços devagar olhando atentame.Qte a Imagem no espeTo.�-NO(;IIUVEIRO I

OÃ9AIbtvante seu braço �squerdo e o coloque atrás d: seu pescoÇf>" Com a mão direita estlcad� examine,a mania es,querda. Use
as polpas de seus dedos e nao as pontas aLi as unhas. Nao faça o movimento de "pegar alguma colsa" mas sim de "sentir" a mama.

,�etJita,.o movimento na outra mama.
j" "

'1l,�.. ·/\POS O BANIIO
, .' _','-; .

.: '-Alperte gentilmente seus mamilos (bicos do seio) e observe sê sai algum líquido.
2];2(,'"1 .,?C; i'btQUANDO A�lSAR O SEU M]�DICO

danças na forma ou coloração das mamas

tipo "casca de laranja"
OLl caroços
e sai dos mamilos
ÃO ENTRE EM PL\NICO
embre-se: o que você vê ou sente em sua mama não significa que você tenha câncer mas é um sinal importante para você
o seu médico

Oftalmologista
371-7801/370-0409

r"'-�'�'''''''=�''-''_M_'''''''�==",-M''l i

f RACCO cosméticosll
� CICLOS d'RACCO l I
t, ' ? i
�n;'lAE·n9aMdrorosmuswknel í! S' id B l

�\ClL\SIASf.(lii.�. *Ufer�dC'C.IUSlinntWlógeOQ _I II
auc e e e c.'za.· i." PEIHAtARE . de4f� Itnwtw�re" , •

'

�
AHA. ullmimo nlcnmos efotilrio' Shampoos, cosmeucos, :

I sucos naturais de Babosa!
i

.

(Aloe vera) I

iL==�;;;;;;,;;;.;;,,";;';',;�'fi;;';";;';;';;;'�_",_i1.IEº�?'.. "'ªZ.?f!º4i��i

Dr. Luciano Maiochi
PereiraMedtcamentos em geral

M�rlipul3çJo de fórmulas médkJ5
Flsloredplcóf e

Cosméticos mJniPtJIJdos

Fone: 371-8298
RU.l oJo plcom' I 10 - Centro Rua Guilherme Weege, 327

_�·_"",�,,,m� �.. _. ._,

" ,',':,,:. _

"

... ,;_:::::'::::,:::-.:' ::;".'_:,.::'_::::_: ..

ANIlNCI:E

AC1úí�[;
371-1919

Fone: 371-6110
9905-2653

- GINECOLOGIA -

$ f}Jasbi
. cru.vsc 1242· TEGO O;U/79

SOllRAClt 1,0'19

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
RW1;' GfiíJh�rm�' l'\h.'81�, .50 - SL 406

Fone: 370�1705
:;':i�.IUtHj'l�{l"nduitb,((.wdú�·,,- J�t�:f(sud do Sul
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Udesc lança cursos

especializantes este ano
FLORIANÓPOLIS - O

Centro de Ciências da Edu

cação (FAED) da Universi
dade do Estado de Santa

Catarina (UDESq estará re

cebendo, entre os dias 2 e

10 de fevereiro de 2004, as
inscrições das pessoas inte

ressadas em cursar a especi
alização em História Social

no Ensino Fundamental e

Médio. As inscrições pode
rão ser feitas, a partir do dia

2 de fevereiro, no prédio da

Direção Assistente de Pes

quisa e Extensão (DAPE),
na rua Visconde de Ouro

Preto, 457, Centro,
Florianópolis.

Sob a coordenação da

professora Janice Gonçal
ves, do departamento de

História da FAED/
UDESC, o curso enfocará

o mercado de trabalho e a

formação para o magisté
rio superior, com o objeti
vo de. estimular a pesquisa
histórica regional e contribuir

para a melhoria do ensino

de História nas escolas

catarinenses. As aulas inicia

rão no dia 5 de março, com

aulas às sextas-feiras, à noite,
e àós sábados, pela manhã.

Serão oferecidas 40 vagas.
Após o período de inscri

ções, iniciam a seleção. e
matrícula. Para o próxi
mo semestre também

serão ministrados os cur

sos de especialização de

museologia, sem data defi

nida, com 40 vagas,
Metodologia de atendi
mento da criança e do ado

lescente em situação de ris

co, com previsão para ini-
, ciar dia 8 de maio, com 25

vagas' disponíveis, Políticas
Públicas, que deve iniciar dia
14 de maio, com 30 vagas,
Formação em orientação
profissional, início dia 3 de

maio, com 35 vagas, e Ges
tão em bibliotecas previsto
para iniciar dia 2 de abril,
com 30 vagas disponíveis.

SOCIEDADE ESPO'RTIVA E RECREATIVA ALIANÇA
RIO CERRO II

EDITAL ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A diretoria da Sociedade Esportiva e Recreativa Aliança,
em conformidade com as estatutos, convoca seus sócios
para a Assembléia Geral Ordinária

'

DATA - 16/01/2004
HORÁRIO - P convocação - 19:30 horas

2a convocação - 20:00 horas com qualquer
números de sacias
LOCAL - na sede em Rio Cerro II
ASS UNTOS: Prestação de contas referente' o ano de 2003

Assuntos gerais de interesse dos assoclades

A Diretoria

Jaraguá do Sul, 12 de janeiro de 2004

RESOLUÇÃO N°028/2004
HOMOLOGA AS INSCRIÇÕES DOS CANDIDATOS AO

CONCURSO PÚBLICO N°Ol/2003

o Presidente da Câmara.Municipal de Massaranduba, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe
fQram conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Resolve:
Artigo 1° - Tendo em vista o Parecer da Comissão
Organizadora do Concurso Público nOOl/2003 da Câmara

Municipal de Massaranduba, ficam homologadas todas as

inscrições, de n°.QOl a 011.

Artigo 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Massaranduba. 05 de janeiro de 2004.

ARMINDO SÉSAR TASSI
Presidente da Câmara Munici ai

IIRELlGIÃO: SACERDOTE DE 90 ANOS CONTINUA ATENDENDO AS PESSOAS E CELEBRANDO MISSA

Padre'AI
70 anos

""·0 Boing completa
de vida religiosa

]ARAGUÁDO SUL-Na
próxima sexta-feira, dia 16,
o Padre Aloísio Boing
completa 70 anos de vida

religiosa. Padre Aloísio foi
um exemplo de vida e de

dedicação nas

comunidades na qual
serviu e continua servindo.
Boing nasceu em São

Martinho, mUnlClplO

próximo a Tubarão, em 24

de dezembro de 1913.

Iniciou sua caminhada

religiosa' em 1925, aos 12

anos quando estudou no

seminário em Brusque.
Oito anos depois foi para '

o Seminário de Corupá,
onde no noviciad' se

preparou para a, vida

religiosa. Em 1933 foi para
o Seminário de Brusque,
onde firmou seus votos

em 16 de janeiro de 1934.

O religioso ainda

estudou filosofia, em'

Brusque e Teolo

Taubaté (SP) e em
ordenado Padre

Padre Aloísi

cidade de Varginh, inas

Gerais, no ano seguinte veio
para Corupá onde foi

professor de matemática e

teologia, no Noviciado. Foi
ainda mestre noviço em

Brusque, mas voltou para
o Vale do Itapocu e

trabalhou no Noviciado na

Barra do Rio Cerro, onde
durante 20 anos instruiu

jovens para vida religiosa.

Mesmo com visão deficiente Padre Aloísio celebra missa diariamente

Foi pároco em Pomerode,
por seis anos e mais um ano

em Brusqu�, onde ficou na

casa de ret1il'0 PadreDeon,
Há 20 ano� Padre Aloísio
está na c<�unidade de

Nereu Ram;Jps, onde cuida

da Capet:J de Nossa

Senhora do Rosário e

atende pessoas para
confissões e conselhos. Aos

90 anos Padre Aloísio

celebra missa de cor, em

função de sua acentuada

deficiência visual, e conta

com a' ajuda das irmãs que
fazem a leitura durante a

cerimônia. "Gosto muito

de celebrarmissa, é aminha
vida, porque é um

encontro diário comJesus",
declara.

Além da celebração da

missa, qu� às vezes pode
chegar a quatro por dia, ,

Padre Aloísio ainda atende

casais, famílias, pessoas que
vêm em busca de uma

orientação espiritual. "As
pessoas pensam que podem
resolver seus problemas por
si mesmas. Mas não

conseguem. E quando isso

acontece acabam voltando

para a igreja e procurando
as respostas em Deus. A

falta de religião, infelizmente,
é um dos maiores males da

humanidade", acredita

Boing.
A irmã Neide Girolla

trabalha junto ao sacerdote

há mais de 20 anos e se

surpreende com a

dedicação de Boing. "Ele
pode estar almoçando,
lanchando, dormindo, mas
se alguém chega para falar

com ele, imediatamente

larga o que está fazendo

para atender. Ele é um

'grande, conselheiro. Padre

Aloísio é um homem

zeloso pela vida espiritual
das famílias e do ser

humano e sempre pregou

qúe emJesus está a solução
de tudo. Ele se dedica a

salvação espiritual das
pessoas", descreve a irmã,
que participa com ele da

celebração das missas.

Mesmo comemoran

do 70 anos de vida reli

giosa, o Padre não realizará
�enhuma celebração em

especial. Na véspera,

dia/,15, o sacerdõte participa da

..celebração dos votos de 13 .

,

jovens no noviciado Nossa '

Senhora ,de Fátima, na

Barra do Rio Cerro. No

dia 16 será realizada uma
missa interna e durante o

final de semana a vida do
sacerdote será lembrada

nas celebrações. (CELlCE
GIRARDI)

Funcitec aprova 14 projetos de pesquisa da Unerj
]ARAGUA DO SUL - O

Centro Universitário de

Jaraguá do Sul (Unerü.terá
14 projetos de pesquisas
subsidiados pela Fundação
.de Ciência e Tecnologia
(Funcitec) no valor aproxi
mado de R$ 341 mil reais.

É a primeira vez que a insti

tuição participa do Edital

Universal da Funcitec, que
apóia financeiramente os

projetos de pesquisa, como
forma de fomentar as ativi
dades de ciência e tecnologia
no Estado.

Durante todo o ano, a

Funcitec lançou 10 editais e

a Unerj participou de dois

concorrendo com 791 pro

jeto? de universidades e Ins

tituições de Ensino Superi
or de todo o Estado. Os

projetos de pesquisa apro
vados são voltados às áreas

de Ciências Sociais Aplica
das, Engenharias, Ciências
Exatas e da Terra, Ciências
Humanas, Educação e Ci
ências da Saúde.

Entre os temas, foram

selecionados "A

Internacionalização das Em
presas Brasileiras: Um estu

do de caso das empresas de

Jaraguido Sul", "Acidentes
de Trânsito em Jaraguá do

Sul: Diagnóstico e Progra
ma de Intervenção",' "Nú
cleo de Desenvolvimento e

Turismo Rural do Jacu
Açu", "Implementação do

Espaço Brincar: Oportuni
dade Lúdica para a Criança
na Formação de Professo

res" e "PMESMetalúrgicas:
A viabilidade de um Con
sórcio de Exportação".

Para Alberto Bauer

Neto, integrante da coorde

nação de projetos da Unerj,
a instituição conquistou um
índice excelente, consideran
do que foi primeira partici
pação do Centro Universi
tárió neste processo. "Qua
.se 50% dos projetos' envia-
dos pela Unerj foram sele

cionados. O valor aprova
do também expressivo e de

grande irriportância para a

instituição no âmbito das

pesquisas", acrescenta

Alberto Bauer Neto.
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Ora. Ethel Begnini
Felipe Leier Peixer
M iriam Beatriz Sevegnane
Marlatvo Felisbino
Maira l.aís Maier
Adair Schug
Glauciane Lescowicz
Melina Lotito
Ademir Luiz Bortolini
Marcelo Kanzler
Suzane Cristine Marinoso
Arno Bertoldi
Dione Mari Belitzky
Edson Bennert
Noeli Maas
Mariana Bartel

Viviane Formigari
Alvan Karsten
I<átia Schütze

3/J.
Astri Menel
Diuvani Tecilla
Renato Lewerenz
Andrey Alves
Siegrid Neitzel
Renita Baumg tel
Andréia Müller Silva
Wolnei Marqua t
Arlete Schwedle
Aldo Victor Pa ha
Isolete Cristofol

4Ll_ L_
AaãTto G. Oss I/�-=::::::=======:::::::I
Agata H iend liayer
Afonso Klei .chmidt
Egon Richtêr
Susana Bruns
Anderson Luis Stuber
Renilda Ribeiro
Mara Rosana Vieira

Maicon Franzner
Rogério Gaos Schroeder
Vino Enke
Verônica P. Muller
Melissa Raquel Richter
Dra. Marcia Rocha Galli
Ivo Largura
Airton Gielows
Keity Daiane Langa
Márcia Meier
Márcio Meier

Anna Paula ange-'"
Rosana Murara Moser
Edite Schwartz
Darci Hornburg
Waltrudes Pradi
Erica Baumann
R osane M ass B aue r
Nelsi Beltoni Cole
Rodrigo Winter
João Pedro de Souza
Charles Beck

�I�reao M o�h:::r-::=-=:""'":==;:::;;=:==O;;::':::::::'
Si Ivana Kuszkowski
IVO Mohr
Arthur Zatele Junior
Dico Moser
Jaqueline Taise Krueger
lido D. Vargas
Selige .M. R. Padilha
Alexandre Bastos Meldau
Edeltraudi Millnitz

9/1
Marcia Blossfe'lo
Nicia Mara.Schmidt
Alesandra Altini
Naimar José Garcia
Carlos Fischer
Jonathan da Silva

Leopoldina da Silva
IIse J, Lange
Andreia de Borba
Rafael de Oliveira Souza.
Marcela Tissi
Irene Goslowski
Karin H idler
Maria Fldelclna da Silva
Rovena Schroeder
Valmor H intz Stricker
João Carlos Ropelato

l,.J)D
Everaldó l'ed,o-Alv'es
Jonathan Barg
Gustavo Pfiffer
Alberto Gustavo Marquardt
Gabriela Bourscheidt
Charles Schmauch
Gustavo Schuer
Celia A. O. Wille
Herta Riedtmann
Ana Longhe Sabino
Ingrid Wüerz
Vilmar Maas
Aldo Pavanelo

. J

�

• Dra. Márcia Vieira, revendo Paris,
desta vez com o seu filho Leonardo.
Na foto os dois estão curtindo a

beleza dos "Champs Elysées"

CENTERSOM

•
Cd's - DVD's - ACESSÓRIOS PARA SOM

FESTA DE

CONFRATERNIZAÇÃO DA
EQUIPE STÚDIO FM, NO DIA
20 DE DEZEMBRO DE 2003,
NA CHÁCARA DO SÓCIO

PROPRIETÁRIO DA
EMISSORA JOSÉ WODZINSKI,

EM NEREU RAMOS

Fot9S: Divulgação

• Aniversaria nesta sexta-feira, dia 16,
Geraldo Papp. Parabéns de seus

netos, filhos e da esposa Marli
.

• Jacilene Carla tanga completou 13
anos no dia 8. Seus pais e suas irmãs
desejam felecidades

Nesta quinta-feira, dia 15, a Boate Notre reabre as portas para
a temporada 2004. Com início as 23 horas. Ingressos
antecipados: O Boticário (calçadão) e no Posto Mime
(Kolhbach).Av, Mal. Deodoro, 406 - Centro 371-2847

Shopping Breithaupt - Centro 275-2005 ��
(

U

Cristiani Nagel
Osmar Prusse Júnior
Osmari Prüsse

Francisco Daniel Imhof
Odete Kanzler

.Jonas Alan Engicht
Ilton Braun
H i Iberto Lehn
Mário Turquetti
Ora. Creusni de Mello Rosa
'Guilherme Gustavo Boder
Jonas A. Engicht
Cristiane Nagel

Leo Gadolti
Tais Danna
João Vitor Quirino Sarti
Adriano Schwerkowski
João Pereira
Fernando Jesus de Lima
Valdir Sipert
Edson Muller
Nelson Sjoberg
Bianca P. Mayer
Moacir Maas

Ademir Avelino Fagundes
.Jequeflne Baadé
Edir Konell
Osimir I<risanski
Arnilda Seoz
Valdir Sipert
Márcia Regina da Silva
Ivete Verbinen
Jaime Hackbarth
Hilário Pauli
Ivonete Marquardt
Maricelme Iris Vorpagel
Wany Vieira Adriano

1 /1
Gertrudes Behling
.Martstela Marangoni
Lucineide Siewerdt
Sueli Henke
Altevir Simplicio
Eunice Zapeline Safanelli
Roberto Correia dos Santos
Franz Bublitz
Arlete Steinge
Miriam Pickler
Eliane Spliter Floriani
Fabrício Muniz
'Iracema Engel
Rosecler Bruch

Dr. Mauricio Boga
Norbert I<naesel
Carlos Eduardo Rosa
Fernanda Eloísa da Silva
Sônia Gonçalves
Denise Ap. dos Santos
Sebastião Junkes

.Thiago Alexandre Rech
Ralf Duwe

lhlL.
Elis Regina Pradi
'M i riam Be rnadete Kupas
Oswaldo Winter
Marlete Alves Koep
Camila Engicht
Maria Sale'te Pereira

Geraldo Papp
Eduardo Berner
Rosa Lunelli Arnecke
Erica Baumann
Rafael Eduardo Muller
André Luis Dõring
,Hilda Demo Poffo
Jade Pereira
Alcimar Antônio Ariotti
Camila Engicht

17Ll-
Juliana Gneipel
Claudemir José Pe relra
Irineu Bockor
Vanderlei Grut2macher
Josiane Schwartz
Amauri Formigari
Angelina Schinke
Lourdes Rengel Bruch
Daiana Monique Kopp
Vilrnar Junkes Machado
Afonso Reckziegel Filho
Marco Oliveira
Lara Romanovicz Gomes
Julia Caroline Heck
Marileusa Siewerdt Hornburg
Paulo Junton
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PROCURA-SE EMPREGO

Durante a distribuição
das cestas básicas da Cam

panha Natal Sem Fome é

mais Natal, realizada pelo
JORNAL CORREIO DO
POVO no mês de dezem

bro, a equipe do Jornal
deparou-se com inúmeras

pessoas que estavam de

sempregadas.
Esta semana, duas de

las nos procuraram para

pedir publicamente uma

oportunidade de emprego.
Ivete Aparecida Borba

procura emprego de dia

rista, babá, auxiliar de co-

FALECIMENTOS

zinha ou qualquer outra
vaga. Também aceita doa

ções. Contato pelos telefo
nes 370-0646 (recado) ou
371-7136 (mãe) e na Rua

Erich Aben, 171, bairro
Vila Lenzi.

Tatiane Aparecida
Formig,ari procura vaga,
como mensalista ou auxi

liar de cozinha e aceita do

ações. Ela perdel! a guar
da das duas filhas por es

tar sem emprego. Contato

pelo telefone 372-2425 ou

na Rua Irmão Leandro,
208.

Faleceu às 15:45 horas de 05/01 a Senhora Otilia Ferrazza
Marinelli com idade de 87 anos, deixando enlutados 1 filho, 1
nora, 6 netos, 2 bisnetas e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 06/01 às 16:00 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuária de Nereu Ramos seguindo para o

Cemitério de Nereu Ramos

Faleceu às 08:30 horas de 06/01 o senhor Lauro Prochnow
com idade de ô? anos, deixando enlutados a esposa, filhos,
noras, netos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em '07/01 às 10:00 horas, saindo oféretro da sua

residéncia seguindo para o Cemitério Vila Rau.

Corpo&Mente
ACQUA CENTER

R. PROF. ANTÔNIO ESTANISUU
AYROSO, 763 • NOVA BRASiuA

(47) 371.9659

HISTÓRIA
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Floricultura Florisa
Sularroz
Tafac

Top Midia
Gráfico Schubert

�,
R

CORREIO DO POVO 9
--------,

o JORNAL CORREIO DO POVo,H
E FEUZ ANO NOVO. ESPE f

ADECE A TODOS QUE MANDARAM MENSAGEM DE NATAL
, qUE ESSE ANO POSSAMOS JUNTO COM TODOS VOCÊS

,

.t.SCERMOS AINDA MAIS!

Gabinete Vereador Lio Tironi - PSDB

Mattos, Mayer, Bianchi & Dalcanale Adv.
Associados

Eugênio Moretti Garcia

Djalma Alcântara da Silva - Delegado Regional
Deputado João Pizzolatti e Família
STIV
Dr. Vicente Caropreso
Assembléia Legislativa do Estado de Santa
Catarina
Metalnox Indústria Metalúrgica
Visualis

Trapp
Molas Marchetti
Proma

Câmara de Dirigentes Lojistas. de Jaraguá do Sul,
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Faleceu às 14:00 horas de 06/01 a Senhora Nair Vilma Dassi
com idade de 61 anos, deixando enlutados o esposo, 4 filhos,
3 noras, netos e demais p arente se amigos. O sepultamento
foi realizado em 07/01 às 17:00, saindo o féretro da Igreja
Nossa Senhora Aparecida na Ilha da Figueira seguindo para o

Cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às 23:55 horas de 06/01 a Senhora Ildegard Rie.tter

com idade de 67 anos, deixando enlutados filhos, genros,'
noras, netos, bisnetos e demais parentes e amigos, O
sepultamento ,foi realizado em 07/01 às 17:00 horas, saindo
o féretro da sua residéncia em Massaranduba seguindo para o

Cemitério Guarani Minn.

Faleceu às 15:30 horas de 07/010 Senhor Arthurbert Kriese com

idade de 68 anos, deixando enlutados a esposa, filhos, genros, noras,
netos, bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi
realizado em 08/,01 às 16:00 horas, saindo o féretro da Igreja
Luterana Pastor Alberto Schnaider seguindo para 9 Cemitério Barra
do Rio Cerro.

Faleceu às 21:00 horas de 07/010 senhor Albert Neumann com
idade de 84' anos, deixando enlutados a esposa, 1 filha, 1 genro, 1
neta e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em

08/01 às' i7:00 horas, saindo o féretro da Igreja Evangélica Luterana
do Centro seguindo para o Cemitério Municipal do Centro.

Faleceu às 18:00 horas de 08/01 o Senhor Paulo Kopp com idade
de 83 anos, deixando enlutados 2 filhos, 1 genro, 1 nora, netos,
bisnetos e demais parentes e amigos. O sepultamento foi realizado
em 09/01, saindo o féretro da sua residência seguindo para a Capela
da Igreja Cristo Bom Pastor, após para o cemitério Cristo Bom Pastor.

j

Geórgia Andréa dos Santos Carvalho
Patrícia Noronha
Adauto Catulo Grechi

Jaqueline Grosskopf
I<atiane Evelise I<autnick
Maickon Jedliczka
Dr. Abelardo F. Montenegro
B rasi I Aero Cargo
.Farnílla Ramos

Séculus Empreend. Imobiliários
Relinde e família
Hélio' Murara Garcia
Gabivel Veículos
Darcy Schultz e família
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I PRISÃO: POLíCIA MILITAR DE SCHROEDER PRENDE UM DOS ASSALTANTES DA AGÊNCIA DO BESC

Preso primeiro as. Iltante do
trio que roubou agência do Besc

GUARAMIRIM - o

proprietário do aparelho
celular, encontrado na

tarde de quinta-feira pró
ximo ao veículo Monza

utilizado pelos autores

do roubo ao banco Besc

de Schroeder, foi preso
no inicio da noite de sex

ta-feira

Pela�'
Policia Mi

litar de Gua 'amirim.

Armand I Lusitani,
37 anos, 1.onstrutor,
morador, I o município
de joinviue, foi localiza
do com apoio da comu

nidade de Duas Mamas,
bairro de Schroeder. Ao
ser abordado pela guar
nição policial militar de

Schroeder, Lusitani ale
gou ser caçador, mas ao
verificar sua carteira de

identidade, os policiais
suspeitaram dele por
causa do telefone celu
lar encontrado no dia

anterior.

O assaltante foi en

caminhado à' Delegacia
.le Polícia de Guar
_.mirim e reconhecido

Armando Lusitani está preso no complexo p-isional de Jaraguá do Sul

pelos funcionários da

agência como �.m dos

autores do crime. Lu

sitani apresentou diver
sas versões, alegando
que estava pescando e

caçando no Rio Piraí,
em Joinville, e se perdeu
na mata.

Após o reconheci

mento, ele confessou

sl:la participação no rou
bo, e passou a colaborar

com a policia ':lara loca
lizar os demais envolvi-

I

dos'.
Durante as buscas

na localidade de Duas

Mamas, outros dois sus

peitos renderam uma

viatura da Polícia Mili
tar de Schroeder e al

gemaram os policiais,
colocando-os no banco
traseiro da viatura. Uti
lizando armas de fogo,

eles seguiram em dire

ção à Joinville, quando
roubaram outro veícu

lo e fugiram. A dupla
levou a chave da via

tura policial e duas ar

mas de fogo. Os poli
CiaIS no -arn que eles
levava) uma mochila,
'possivelmente a utiliza

da para guardar o di

nheiro roubado no Besc.
(CAROLINA TOMASELLI)

Como aconteceu o assalto no Besc de Schroeder
SCHROEDER - o

assalto à agência do

Besc de Schroeder

aconteceu na manhã

de quinta-feira, por
volta das 10h15,
quando três homens

armados com pistolas
automáticas rende
ram clientes e funci

onários do banco, le
vando cerca de R$ 60

mil.

Os assaltantes per
maneceram aproxIma
damente cinco minu

tos na agência e fugi
ram no Monza BUG-

6508 (Campinas/SP)
pelo bairro Duas Ma

mas em direção à

Os assaltantes levaram R$ 60 mil do Besc de Schroeder

Joinv;ille. A Políci a

Militar de Schroeder
foi acionada, saindo

em busca conjunta
com as PMs de

Guaramirim e J araguá

do Sul.

O veículo foi loca

lizado próximo à di

visa dos dois municí

pios, quando o trio

utilizou um segundo
carro para a fuga. Foi
neste local que a po
lícia encontrou o apa
relho celular 'de Ar

mando Lusitani.

Em novembro de

2001, a agência de

Schroeder havia sido

arrombada e outros

quatro assaltos foram

registrados no antigo
Posto de Serviço do

Besc, que acabou sen

do fechado por este

mo tivo. tcn

Dois casos de afogamento
registrados namicrorregião

GUARAMIRIM - o Principalmente se o .ba
calor acentuado nesta nhista não conhece o

época do ano leva as local, se 'não sabe nadar

pessoas que não têm ou se está sozinho. An-
como estar na praIa a

buscar outras alternati

vas para se refrescar no

verão. Rios, cachoeiras e

açudes passam a ser pon
tos de lazer bastante fre

qüentados em finais de

semana, ,apesar de não

serem locais recomen

dados para banho. Nes

te domingo, por exem
plo, houve dois casos de

afogamento, com duas

vítimas. Bombeiros vo

luntários das sedes de

Corupá e Guaramirim

atuaram em conjunto no
atendimento de uma das

ocorrências, registrada
num rio próximo à BR-

280, em Corupá.
O fato ocorreu pela

manhã, por volta das

7h45. Os socorristas

atenderam Elvis Elias,
16 anos. Ele sofreu pa
rada cardiorrespiratória
e entrou em óbito no lo

cal. No mesmo dia, no
início da noite, aproxi
madamente 18h30, mais
um caso de afogamento
aconteceu em

Guaramirim, também

próximo à BR-280.

Emerson José de Oli

veira, 18 anos, morreu

no local.
- Ummomento que

deveria ser de lazer a�a-'
ba se tornando perigoso
se as pessoas não se

conscientizam que estes

lugares não são ,própri
.os para tomar banho.

tes de entrar em qual
quer rio, recomenda-se

que a pessoa obtenha

informações com mora

dores do local para sa

ber onde é mais aconse

lhável. O problema é

que existem pontos com
lixo ou muita terra e pe
dras que são perigosos
para mergulho -, des

taca o bombeiro Marce

lo klitzke. Ele enfatiza

que certos pontos de
rios contam comcorren

teza forte, que puxam

para o fundo e batem

em pedras, trechos com
plicados mesmo para

aqueles que sabem na

dar. "Cuidado redobra

do também com crian

ças que não visualizam

o perigo. É muito im

portante que os pais ou

algum adulto responsá
vel as acompanhem.
Outro fato que percebe
mos é que há muitos

adolescentes entre 12 e

18 anos que consomem

bebidas alcoólicas e en

tram em rios, ou almo

çam e não dão tempo
para a digestão do ali

mento, Isso dá margens

para que coisas indese

jáveis aconteçam", diz.
Klitzke aconselha a '

comunidade' a procurar

parques aquáticos. "Tra
tam-se de lugares apro

priados, higiênicos e

com salva-vidas", fina
liza. (FR)

LOTE:RIAS
Megasena Quina
concu�o:528 concu�o: 1247

08-12c28-31-34-37 14-16-26-29-47
------�------------------�

Lotomania Loteria Federal
concurso: 382 concurso 03799
05 - 07 - 10 - 11 - 1 ° - Prêmio: 00.563
15 - 18 - 20 - 24 - 2° - Prêmio: 22,980
25 - 26 - 32 - 33 - 3°_ Prêmio: 27.069
35 - 51 - 61 - 82 - 4°_ Prêmio: 12.959
83 - 84 - 89 - 00 5°_ Prêmio: '65.818
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NOTAS _

SAUBER LANÇA C23, O "CARRO-ESPADA"
Exatamente às 19hOS de ontem, 16hOS no horário de'

Brasília, o pano azul que cobria o carro novo da Sauber foi

retirado e o C23 apareceu ao público. E se não se mostrou

tão radical em seu desenho, depois do que se viu com

McLaren e Williams, pelo menos igualou-se no destaque
para o bico: bem pontudo. Depois do tamanduá e do

periquito, eis que surge o "carro-espada".
Na apresentação do evento, Giancarlo Fisichella e Felipe
Massa foram chamados ao palco e deram Seus

depoimentos. "Falo com o Peter sobre a possibilidade de

vir para cá há uns três anos", confessou o italiano.
I Ainda antes da revelação do C23, os telões instalados no

Hangar-7 do aeroporto de Salzburg contaram a história da

Sauber, que vai para sua 12" temporada. Resumiu-se às

aparições dos pilotos que subiram ao pódio, como Jean
Alesi e J ohnny Herbert. O inglês, aliás, foi um dos
"comentaristas" da apresentação, junto ao austríaco Karl

Wendlinger. Pouco depois, o grupo Sugarbabes, vestidas
primeiramente com macacões de mecânico e,

posteriormente, com "tops", fez uma performance com a

música "Nasty Ghetto".
O desenho da nova Sauber é "pragmático", segundo o

diretor-técnico Willy Rampf, privilegiando um carro com

uma boa base para que fosse desenvolvido ao longo da

temporada. "Partindo do princípio de que não pudemos
começar nosso trabalho no novo túnel de vento, essa solução
fez sentido para nós, muito mais do ,que qualquer outra",
comentou o dirigente. A Sauber chegou a um consenso de

que precisava reforçar o chassi sem adicionar a ele um peso
• extra. Seus traços lembram o design da F2003-GA.

Coincidência o,u não, Ferrari e Sauber usarão os mesmos

motores e caixa de marchas nesta temporada.

IMATURIDADE TIROU MASSA NO FIM DE 2002
Peter Sauber revelou que a imaturidade de Felipe Massa foi
um dos fatores que levaram a equipe a optarem po.r sua
saída no fim de 2002 - a Sauber também precisava de
dinheiro e pretendia montar uma equipe alemã, com
Frentzen, Heidfeld e motores Mercedes, o que não acabou
acontecendo. " As habilidades de Felipe, principalmente sua
velocidade, foram claramente evidenciadas em sua primeira
passagem no time. O fato de ele não ter correspondido às

expectativas 'veio principalmente por causa de sua idade

naquela época (20 anos). O ano de testes na Ferrari vai

provar ser uma grande ajuda tanto para ele quanto para
nós enquanto time", disse o dirigente. Agora, Massa está de

Wi
volta. E muitos dizem que a briga dentro dá equipe contra

K
GiancarlÇ> Fisichella será uma espécie de vestibular para
ambos, O vencedor teria a chance de guiar pela Ferrari no
futuro. Nesta segunda (12), ambos estarão juntos na

apresentação do C23, carro 2004 da Sauber.

TIME suíço NÃO QUER ETAPA FRANCESA
Peter Sauber confessou ontem que não aprova a realização
de uma l S" corrida no calendário da F-1, "Eu prefiro 17

corridas", disse o suíço, que apresentou seu novo carro, o

C23, em um hangar na Áustria. A etapa extra de 2004 seria
o GP da França, em Magny-Cours." Dezoito corridas é

muito para os times. Mas se meus colegas, nove deles,
preferem uma 18" prova, então vamos ter de ir nesta direção.
E vamos pegar o dinheiro, também", completou. A FIA
havia dado à França o pra�o até 31 de dezembro para que
salvasse o contrato que tem com a FOM de Bernie
Ecclestone. Para isso, precisaria desembolsar cerca de US$
40 milhões, entre dívidas e garantias, para' garantir sua

permanência na F�1.

,ESPORTE
espo rte@jornalcorreiodopovo.com.br

AVENTURA: EMPRESÁRios AVENTURARAM-SE NUMA ESCALADA NO MAIOR PICO D'AS AMÉRICAS

Jaraguaet� s desafiaram os

limites do corpo no Aconcágua
]ARAGUÁ DO SUL

- Momentos extre

mos viveram os dois

empresário,s )ara

guaenses que desafia

ram os própr!os limi
tes e se aventuraram

na escalada ao

Aconcágua. Richard
Hermann, 44 anos, e

Cláudio Scheuer, 27,
viajaram dia 20 de de

zembro para
Mendoza, na Argenti
na, onde aproveita
ram para alugar egui
pamentos necesslrios
para a atividade,
como botas duplas,
grampões para serem

colocados embaixo

do calçado - para
and ar no gelo - e

bastões de ca inha

da. De Mend, a até

Puente del/' ,en,

trada do Parqu-.: Pro
vincial, são 180 quilô
metros e a dupla des

locou-se de Van.

Carregando apro
ximadamente 20 qui
los nas mochilas, os

dois iniciam o desa

fio, parando nos pon
tos de acampamen
tos. O primeiro fica a

3,3 mil metros de al
titude, local de con

fluência do Rio

Hercondes. Cerca de

mil metros para fren

te, em Plaza de Mu

las, Hermann se sen

tiu mal devido à falta

de oxigênio e ao frio,
e decidiu voltar.
- Nós conversa

mos e eu resolvi dar

continuidade à subi
da. Havíamos nos

preparado o ano

todo, estava bem e

Alexandre Bago

Scheuer rrão conseguiu chegar ao cume devido aos ven

tos fortes e ao frio

Divulgação
Hermann e Scheuer no início, em Plaza Francia, a 4,3 mil metros de altitude

não qui, parar. Co

nheci do�s brasileiros

no trajeto e percorre
mos o restante da es

calada juntos, o que
realmente foi muito

importante porque
trabalhar a solidão

num momento extre

mista desse, sena

mais difícil -, relata

Scheuer. Depois os

três seguiram a cami

nhada até o acampa
mento Canadá, já a

4,9 mil metros de al

titude, foram até

Nido de Condores, a

5.350 mil metros,
. onde passaram a vira

da do ano. "O frio à

noite era inexplicável.
Quando começava a

anoitecer, tínhamos de

ficar dentro da barra

ca e não saíamos por
nada: Dentro a tempe
ratura marcava 25

graus negativos e fora,
com o vento forte, cer
ca de 35 graus abaixo

de zero", lembra. No
deslocamento até o

ponto de Betlim, a 6 mil
metros, o jaraguaense e

os dois amigos encon-

traram um grupo de ja
poneses que estavam

descendo do cume, avi

sando que o tempo iria
mudar. "Quando che

gamos em Berlin o ven

to estava muito forte e

não conseguimos abrir

as barracas. Tivemos
de nos abrigar numa
estrutura de madeira

construída pelo exér

cito e, d e lá, fomos
expulsos pelo tempo,
que estava insuporta
velmente frio", men
ciona.

Scheuer chegou
'em Jaraguá do Sul dia

6 de janeiro e aconse

lha atividades desse

gênero a todos, prin
cipalmente para aque
les que não valorizam

as coisas simples da

vida, do cotidiano.

"Uma das melhores

sensações foi o banho,
em chuveiro e água
quente. Inexplicável,
especialmente depois
de 12 dias sem se la

var", diz.· O próximo
desafio em mente será

outra escalada, mas

Scheuer não revelou o

alvo de aventura.

(FABIANE RIBAS)
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I FUTSAL: ATlETAS COMEÇARAM ONTEM PELA MANHÃ OS EXAMES LABORATORIAIS E AVALIAÇÃO FíSICA

Atletas da Malwee
. � .

técnica
}ARAGuA DO SUL� Fim

de férias para a equipe
Malwee. Depois de aproxi
madamente 20 dias distante
das quadras, ontem pela
manhã os atletas retomaram
ao Município e começaram
as atividades realizando exa

mes laboratoriais.De volta ao
elenco jaraguaense, o

preparador físico Giovani

Cipriani - aue estava atu-
.,

ando na equipe de vôlei fe-
minino de Ma :aé - iniciou
ontem à tardb as avaliações
físicas dos �gadores. Hoje
pela manh?';às 10 horas, a

. _ e,. . .

corrussao tecruca VaJ. reurur

todos os atletas no ginásio de
esportes do Parque Malwee
para serem apresentados à

1!l1prensa.
Dois jogadores 'não es

tarão presentes. O ala Falcão
foi convocado pela seleção
brasileira e deve participar de
uma reunião que ocorre hoje,
em São Paulo. Na quarta-fei-

• ,.w

1 conussao

apresentam-se hoje

Alexandre Bago

Giovani Cipriani vai preparar os atletas fisicamente

ra, o goleiro Franklin e o téc

nico Fernando Ferreti se

guem para a capital paulista
também para atuarem nos

dois desafios que oBrasil tem
contra a seleçãoArgootina
um jogo na sexta-feira e ou

tro no domingo, sendo que
o último será transmitido ao

vivo pela rede Globo. O jo
gador colombiano John
Pinilla também não compa
rece esta semana devido a

problemas familrares,
Após a apresentação da

equipe, os atletas darão conti
nuidade às avaliações físicas e,
amanhã, viajam para Indaial,

Primeiro confronto do grupo será a Copa Sul de Futsal
O primeiro desafio da equipe Malwee

está marcado para o dia 10.de fevereiro,
quando inicia a' primeira edição da Copa

c Sul, promovida .pelas federações de futsal

::l
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
f
Paraná. Os jogos serão realizados na cidade

. nde Joaçaba. Participam das competições os

campeões e vice de cada estado, além do
time da cidade-sede e uma equipe
convidada, ainda não definida. Na opinião
do supervisor KleberRangel, a copa servirá
de, preparação dos atletas para aTaça Brasil,
que está agendada para acontecer entre os

dias 1 a 7 de março, no Rio de Janeiro. Os
confrontos da liga Nacional iniciam dia 13
de março e, o Campeonato Estadual de

Futsal, dia 20 do mesmo mês.

- A vantagem que percebemos é que
contamos com uma base boa de atletas que
atuam juntos desde 2002, o que proporciona
entrosamento e ó rendimento que queremos.
Os atletas que vieram para reforçar o grupo
irão se encaixar à equipe, de forma a

entrarem no ritmo e correr em busca de
novos resultados da o time de Jaraguá do
Sul -, destaca. Ele salienta que este ano

muitos jogadores de outros estados saíram

do Pais para jogar em times estrangeiros, o
que beneficia a Malwee, que conseguiu
manter todos os atletas e ainda contratar

jogadores de peso. "Estamos bastante
otimistas e confiantes que este ano vamos à

final da liga Nacional. Vamos brigar pelo
título de campeões", garante, {FR}

onde será realizada apré-tem
porada, durante 15 dias. ''As
atividades acontecerão em

dois e três períodos, sendo
70% trabalho físico e 30%
com bola. A comissão ttcni
ca do grupo decidiu contra

tar Cipriani, analisando que o
auxiliarMarcos Moraes assu

mirá os treinos sempre que
Ferreti se ausentarparaacom
panhara seleção brasileira,pelo
menos uma semana em cada

mês", explica o supervisor da
equipe,KleberRangel.A pré
temporada estava acertada

para acontecer em São Joa
quim, mas .a fundação de es

portes daquela cidade comu
nicou que não teria condições
de arcar com as despesas dos
atletas. "Recebemos apropos
ta de Indaial e a consideramos
boa. Eles nos darão condi

ções de treinos e nós

oportunizaremos dois amis

tosos, além de realizar um

jogo pelo Estadual na cidade

deles", e�ucida,
ATLl,ffAS QUE COMPÕES

A EQUIPl.. ��WEE EM 2004

- Frar (gol), James
Y'

�

(fixo), !c._to (ala, ex-UCS-
RS), Ariel (ala), Rato (ala, ex
Goiás-GO), Xande (ala),
Márcio (ala, Goiás-GO),
Leco (Fixo), Marcus (pivô,
ex-AABB-SP), Xoxo (ala),
Nuno (fixo, ex-Carlos Bar

bosa-RS), Falcão (ala),Martin
(ala, ex-jogador da seleção
uruguaia, apenas em perío
do de teste),Willian (fixo-ala),
Chico (fixo),Daniel (pivô, ex-

. Camburiu-SC), Thiago (goD
e Marcinho' (gol), {FABIANE
RIBAS}

Seleção brasileira de futsal vai enfrentar a Argentina
A Seleção Brasileira de

Futsal que disputará o
.

Desafio Internacional diante

da Argentina chega em São
Paulo amanhã. O primeiro
compromisso do time

brasileiro será uma visita ao

estande da DalPonte na

Couro Moda. Das 16 às 19

horas, os atletas e a comissão

técnica conhecerão os

lançamentos damarca, que é

a oficial da seleção brasileira,

e ficarão à disposição para
fotos e autógrafos. Os jogos
do Desafio serão realizados

no Ginásio Poliesportivo do
Ibirapuera, em São Paulo, na
sexta-feira (16), às 20 horas,

,

e no domingo (18), às 11

horas, . com transmissão ao

vivo pela Rede Globo.

Os destaques do estande
da Dal Ponte na Couro

Moda são os lançamentos
com design arrojado e alta

tecnologia, e à linha infantil

'indoor, que promete
conquistar os pés dos jovens
atletas.

A seleção brasileira

contará com os seguintes
atletas: os goleiros Lavoisier,
e Franklin; os alas Pablo,
Manoel Tobias, Neto,
Fininho, Falcão, Saad e

Leandrinho; os fixos

Carlinhos, Rafael e

Schumacher; e,opivôDeBail.

O técnico é Fernando

Coelho, o FerretÍ.
O Desafio Internacional

Brasil x Argentina tem

organização daM!<:T Sports,
. supervisão da Confederação
Brasileira de Futsal, apoio da

Prefeitura Municipal de São

Paulo, e patrocínio da

DalPonte, marca oficial da

Seleção Brasileira de Futsal,
Nova Schin,Malwee, Sedex,
Oi e Fisk.

NOTAS _

CRICIÚMA COBRA DíVIDA DO INTER-RS
O Criciúma está cobrando uma dívida de R$
820 mil do Internacional, referente à segunda
parcela de 50% da venda do atacante Mahicon

Librelato, que morreu em acidente automobi

lístico em 2002. O clube gaúcho teria até 31

de dezembro para quitar esse valor, mas não

o fez.

Na segunda-feira, em Porto Alegre, diretores
do Tigre estarão se reunindo com dirigentes
do Internacional para equacionar a dívida. O

presidente do Criciúma, Moacir Fernandes, es

pera receber logo. "O clube está sem rentabi

lidade, por causa da entressafra dos campeo
natos, e esse dinheiro nos ajudará a equili
brar as contas", afirmou.

Independentemente da dívida, porém, o pre
sidente Fernando Carvalho segue buscando

reforços para o clube. A expectativa de que
nomes fossem anunciados nesta sexta-feira foi

adiada para segunda-feira, quando <? elenco

se reapresenta para a temporada 2004.

FIGUEIRENSE PERDE WILLIAM PARA 2004
O meio-campista William, destaque do

Figueirense no Brasileiro de 2003, não

defenderá o clube nesta temporada.' Apesar
de já ter acertado contrato com o Figueira,
o jogador teve seu reempréstimo negado pelo
dono de seus direitos federativos, o

Atlético-PR.

William será' aproveitado pelo rubro-negro
paranaense, que chegou a propor uma troca

por empréstimo do meio-campista pelo
volante Carlos Alberto, destaque da Seleção
Brasileira Súb-;20 tetracampeã nos Emirados

Árabes. O Figueirense rechaçou a proposta.
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