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Idosos do país contam com

amparo contra discriminação

Vicky Barlel

o novo presid,ente da

c?m��ca.,.deVereadores de Jaragua do ,�

Eugênio Moretti Garcia,
participou essa semana de uma

reunião com representantes de)Câmaras catarinenses para
discutir medida do Ministério'
Público de reduzir o número de

'

vagas para vereadores. Página 3

Samuel Lopes precisa
• I

. í de patr�cínio par� :
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ç.- Vicky Barl:1
. competir no exterior'

j
o Estatuto do Idoso garante benefícios à terceira idade, como a ga�antia de transporte público gratuito a <jifE!ff""" ,,-'3

-
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não tem condições. Mas leis estão sendo contestadas e deverão ser adequadas a realidade do país. Pá�ina 6
• AGINA 12

Assaltantes são presos

por roubo de veículo

Cleverson de Lima e Osanir Nogueira estão retidos no Presídio de Jaraguá do Sul após
furto de veículo em Barra do Sul. Nogueira também é suspeito por estupro. Página 7

LAC deve terminar em fevereiro
Equipes estão percorrendo os munidpios catarinénses

para levantamento de informações nas propriedades rurais.
Os dados estão sendo compilados e o Levantamento

Agropecuário Catarinense poderámostrar quais asmaiores

necessidades de cada região. PÁGINA'II
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INFORMATIVO DAS ATIVIDADES
DO CONSELHO TUTELAR

oConselho Tutelarestáem funcionamentoem Schroecler desde 01 /07/1998 e foi
criado através daLeiFederal8.069 /90cÍe 13/07/1990,ECA (Estatuto daCriança e
doAdolescente), e daLeiMunicipal1.095/97.
Dent;'o doEstatuto estão as definições do ConselhoTutelar, OArtigo 131 diz que:
"O ConselhoTutelaréórgãoperrrianente eautônomo,não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelarpelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente,
definidos nesta lei. As atribuições do Conselho Tutelar estão no Artigo 136, e da
escolhados conselheiros noArtigo 139.

.

Portantotornos escolhidos pela sociedade através de eleição para trabalharnadefesa
dos direitos &1 criança e do adolescente e somos conselheiras 24 horas por dia,
sen1preatendendo denúncias e emnenhummomento com intenção de "aparecer"
ou de auto-promoção Não somos filiadas a nenhum partido político partidário e

não ternos vínculo algum com quemquer que seja neste sentido, não trabalhamos
porpolítica partidária, mas políticos estão querendo fazer nome as nossas custa.

Ficamos tristes em ver que péssoas falam do Conselho Tutelar sem ter omínimo

conhecimento e acabam prejudicando o andamento deum trabalho que jávem de

longa data, que passoupormuitas dificuldades tendo que fazer atendimentos com
ve(culos em condições precárias, colocando vidasde terceiros.eaprópriavidaem risca
Omais interessante, que nestaépocanuncahouvepreocupações ouquestionou-se
as condições de trabalho e do transporte usado. Queremos deixar claro que tudó o
que fazemos quanto Conselheiras Tutelares o fazemos com responsabilidade. '. .

Estamos abertos paraesclarecimentos, não podemos divulgarporquestão de ética,
os nomes,mas os números são divulgadosmensalmentedesdeo início das atividades
cYfêonselho Tutelar.
I o Conselho Tutelar as Conselheiras que estão atuando assinam o livro ponto
diariamente, tem fichade controle diário do carro, temum caderno de anotações das
ligações telefônicas, tem livro de registro dos novos fatos que retornamaoConselho .

Tutelar, livro de registros dos encaminhamentos feitosparac!iversos órgãos eentidades,
livro de regislTO dos arquivamentos dos fatos e também temos implantando O

ProgramadoSU'IA, (Sistema de Informação paraa InfânciaeaAdolescência), onde
estão registrados todos os atendimentos e são enviados todos os dados para o
CIE..SC (Centro de Informática eAutomação de�{ll1taCatarina) em Florianópolis,
Do nosso trabalho temos como testemunhas os órgãos e entidades para onde'
encaminhamos asmais diversas situações, exemplo,Fórum deJustiça,Delegacias de
PolíciaCivilPolíciaMilitar,OutrosConselhosTutelares, lardaCriança,Comunidades
de Recuperação, Programa de Atendimento Sócio Familiar, (Assistente Social;
Psicóloga,TerapeutaOcupacional eoutras técnicas),Secretariade SaúdeeAssistência .

Social, SecretariadeEducação,Escolas eoutros.
Sem contar que para tudo funcionarcomo realmente deveria te�",l,alhar
com Cinco COl}sel!2,eiros como c!izô---E''-.d��lrtigo 132, portanto estamos em

duas fazendo 1',,,,trabalho de cinco e ainda ao invés de recebermos incentivo somos
criticadas constantemente. Até aceitamos críticas; mas críticas fundamentadas e

acompanhadas de sugestões.
Quanto trabalhar egostar do que se faz não tenham dúvidas c!isso, pois não temos
direitos trabalhistas nenhum, não recebemos horas extras e enquanto a população
dorme agente trabalha e duvido que estes cidadãos arriscariam suas vidas como o
fazemos todos os c!ias pela remuneração que recebemos.
Urna pessoaparaexercerafunção deConselheiraTutebrprecisacomptovaridoneidade
moral, pOltantO se já comprovamos anossaidoneidadenão ternosquedar satisfação
danossaviela pessoal,mas sim esdarecermosquanto ao funcionamento do Conselho
Tutelar.

Sugerimos ainda de que se este cidadão tiver algo contra uma das Conselheiras, e
Wmprovar, então ql1� digao nome damesma enão façacalúniacontraumórgão de
atendimento de tãogrande importânciana sociedadecoma é o ConselhoTutelar.

Q lemadaACcr (Associação Catarinense dos ConselheirosTutelares);
"Não há InfânciaPerdida,ExistemAdultos Relapsos".

Sem mais, atenciosamente,

Scliroedcr, 1óde dezembro de 2003.

Artiqospara Carta do Leitordevern serénvlaccspara a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jamal se reserva o direito

re sintetizar o texto e fazer as correções orícçráfcas e grc:llTaticai� recessárias,
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Garantias aos idosos
Esse ano foi particular no que

diz respeito à visibilidade pública do
envelhecimento. A cada ano a po

pulação brasileira é acrescida de 650

mil idosos.�oj=) está q"(1e ch�gan
do ios 16 milhoes. C04}m nume

ro como esse, todas as 'tlfestões re
lativas, ao envelhecimento acabam

ganhando mais importância e mais

relevância. Outros exemplos como

ConferênciaNacional dos I?ispo,s do
Brasil (CNBB), fez a campan.hã da

. fraternidade, focando a terceira ida
de. A campanha da 'vacinação teve

boa entrada na midÍa. Além disso,
não podemos esquecer da força da

televisão.Anovela "Mulheres Apai
xonadas", da Rede Globo, levou o

tema para 80 milhões de pessoas no

Brasil

Finalmente depois de cinco anos
de debates, o Estatuto do Idoso foi

aprovado na Câmara dos Deputa
dos. A próxima etapa é a votação
no Senado.A expectativa é de que o

projeto seja sancionado até o final

deste ano. É claro que um estatuto

não resolve tudo, mas é importante
a existência de um documento que
concentre decisões, jurisdições, que
permita a agilidade prin9palmente
do Ministério Público. Além disso;
com um estatuto, evita-se que cada

estado adote determinações diferen
tes para os idosos. Com o estatuto

acontec� uma unificação, uma pa-

estabelece, entre
outras coisas, que'

'ost,as) idosos(as) não
poderão ser vítimas

de negligência,
discriminação,

violência, crueldade
ou opressão .J

dronização dos direitos e punições.
O mais importante é tomar o esta

tuto dinâmico. Com certeza com o

passar dos anos será preciso fazer

alguns ajustes. E será o próprio dia

a dia vai estabelecer as correções ne
cessárias. Um exemplo é o que des

taca a prioridade para idosos nos

centros de saúde. Talvez seja corre
to, agora, em vez dessa prioridade,
um bom serviço de saúde em fun

cionamento. O documento estabe

lece, entre outras. coisas, que os (as)
idosos(as)
não pode
rão ser vi

timas de

negligên
cia, discri
minação,
violência,
crueldade

ou opres
são.Estão

r
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O documento
previstos também, para pessoas a

partir dos 60 anos, a preferência no

Sistema Único de Saúde (SUS) e o
"',

acesso a medicamentos gratuitos.
Com o status de estatuto o Ministé-

" rio Público poderá ter uma atuação
mais rápida, já que está tudo concen

trado em um único documento. Lá

estão os direitos, os deveres e a or

denação jurídica pertinente ao ido

so. A agilidade quando se trata de.

pessoas idosas é fundamental. Essa
é uma reivindicação antiga de enti- .

dades e pessoas que vêem milhares

de idosos abandonados em clínicas

e casas de saúde que mais parecem
o purgatório, um fim triste para

quem já contribuiu tanto, lutou e que
vive a mercê de pessoas que não se

'

importam em dar um descanso, um
amparo. Agora seus direitos básicos

estão protegidos e desta forma será

mais fácil punir a quem não der o

merecido valor aos que já passaram
dos 60 anos.
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"Sou a favor da manutenção dos 19, porque
quem perde com a redução é a comunidade".
A declaração é do presidente da Câmara de
Vereadores de Jaraguá do Sul, Eugênio
Moretti Garcia, sobre a medida do Ministério
Público de reduzir o número de vagas para os

vereadores.

líDER
O deputado estadual Dionei Walter da Silva pode ser

o novo líder da bancada do PT. Ele foi apontado
pelo partido para substituir o deputado estadual

Afrânio Boppré, acordo que deve ser definido na

próxima semana. Dionei foi apontado como um dos

mais influentes na Assembléia Legislativa,
principalmente pela aprovação de seis dos seus

projetos, entre eles o Caça-Níquel e Software Livre.

O petista está disposto a assumir a liderança.

POSSE'
O advogado Imar Rocha tomou posse �ficialmente
como Procurador Geral do Estado na tarde de terça
feira, em solenidade realizada no auditório do Centro

. Administrativo do Governo de Santa Catarina.

Umberto Grillo deixou o cargo para retomar suas

atividades no setor privado.
O novo procurador do Estado cursou as faculdades
de Filosofia e Ciências Jurídicas e Sociais. Foi assessor

jurídico de dezenas de prefeituras .e câmaras de.
vereadores da região do Contestado e fundador da

OAB, subseção de Caçador.

EXPECTATIVA
Os peemedebistas do antigo diretório de Jaraguá do
Sul estão na expectativa da decisão que será tomada

pela executiva estadual, a respeito das eleições para a

composição da nova diretoria executiva. Alguns
II' vereadores do partido alegam não suportar mais o

despotismo do ex-deputado, que afirma ter sido tr�ído
por gente que sempre ajudou e acusa os vereadores
de falsificação de assinaturas incluídas na ação.

ENTRE ASPAS. _

CARAGUÁ
Dirijo J.su"ida

o
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I ENCONTRO: PRESIDENTE DO LEGISLATIVO PARTICIPA DE REUNIÃO SOBRE REDUÇÃO DE VAGAS PARA VEREADORES

JARAGuA DO SUL - O

novo presidente da Câma

ra de Vereadores de

Jaraguá do Sul, Eugênio
Moretti Garcia, participou
nesta segunda-feira de um

encontro com representan
tes de Câmaras catarinenses

no plenarinho da Assem

bléia Legislativa. O objeti
vo foi discutir a medida da

Coordenadoria' da Mo

ralidade Administrativa do
MPE (Ministério Públi
co Estadual) de reduzir o

número de vagas para ve

readores, que está sendo
defendida através de ações.

Se vigorar a

medial
86

municípios catarinr ses

perderão 333 cadeid, , in

cluindo Jaraguá do
I
ui e

Corupá, que passariam de

19 para 11 vereadores e de
11 para 9, respectivamen
te. "Defendemos que

quanto maior o número de

vereadores, mais lisura há

no processo, porque um

número reduzido é fácil

manipular, pode haver su

borno", enfatiza Garcia.

Com uma adesão me

nor que a esperada, - dos
86 municípios comprome
tidos apenas 40 compare
ceram - o encontro defi
niu algumas ações a serem

tomadas pelos vereadores,
entre elas a montagem de

Eugênio reia debate com

vereadores redução de vagas

Garcia: "I�.o � uma afronta à Constituição"

uma comissão formada é a aprovação de um novo

por seis integrantes acom- Pec (projeto de Emenda

panhada de juristas e ad- Constitucional) no Con

vogados municipalistas e gresso Nacional, que per
as estratégias adotadas, as- mitiria a reabertura das ne

pectos que serão definidos gociações com o Ministé

no próximo encontro, que rio Público e o Judiciário,
acontecerá dia 15, às 1� ,,��e tramitam as ações.
horas, na Assemblé� "

amos faze�mdfib�Q."JI!!!!!

Legislativa? em junto ao senado para que

Florianópolis. "Não temos o Pec seja votado no pra
medo, somos um poder zo máximo de 60 dias",
independente. Mas vamos acrescenta.

defender nossos interesses, BARREIRA - O impasse
pois isso é uma afronta à gerado com a possível
Constituição", declara. aprovação da. nova medi-

Segundo Garcia, a es- da tem sido um desafio

perança para os compo- para' o vereador Eugênio
nentes do poder legislativo . Moretti Garcia, que acaba

0, que especifica a Constituição Federal que os

. vereadores apóiam
O inciso IV do artigo 29 da

'Consituição Federal determina o

número de vereadores de acordo com

a população dos municípios dentro dos

seguinteslimites:
a) mínimo de nove e máximo de 21

nos municípios co� até.l milhão de

.

habitantes;
b) mínimo de 33 e máximo de 41 nos

municípios com mais de 1 milhão' e
menos de 5 milhões de habitantes;

c) mínimo de 42 e máximo de 44 nos

'municípios com mais de 5 milhões de

habitantes.

A proposta do Ministério Público Estadual

o cálculo utilizado pelo MPE parte
do princípio de que todos os municípios
catarinenses têm menos de 1 milhão de
habitantes. Foi dividido o número

máximo de habitantes previsto por 13,
que é a possibilidade de intervalos para

enquadrá-los, determinados pela alínea

"a" do artigo 29 da CF, chegando-se ao

coeficiente de 76.923. Assim, municípios
com até 76.923 habitantes teriam o limite

mínimo de nove vereadores que, se

ultrapassado, daria o direito de mais um

representante, que se repetiria a cada
intervalo de 76.923 habitantes:

de assumir a presidência (,

do legislativo jaraguaense. \\
"Esperamos uma decisão

para que possamos pros
seguir com os trabalhos

normalmente", esclarece.
, Na liderança da Câ- li

I'
mara de Vereadores de"

J araguá do Sul desde
-,"

dia primei� Garcia afir-

ma que pretende dar con

tinuidade ao processo de

modernização renovando

os computadores que .es

tão obsoletos, além de

modificar a estrutura.

"Nossa intenção é cons

truir um novo auditório",
anuncia.

Sobre a atuação no

legislativo, Garcia defende
o envolvimento de todos
os vereadores e partidos
políticos, bem como da

prefeitura. "O poder exe- .

cutivo e o legislativo foram
outorgados pelo povo, ao

qual damos satisfação. Va
mos manter a independên
.cia, mas trabalhar em har

monia", conclui.

.,<fi-#UU,,),�,Mele,Ie

'&()mlwltf�/lf(il'e,(to .'il.a.lit

mr·igs@ter,••com.br i
.•"•.. '!tr".'.�.I:! .. QI:!.'''�.Sc'', .. �4Q'
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I CENSO: 'LEVANTAMENTO AGROPECUÁRIO CATARINENSE QUER ATINGIR OUTROS 135 MUNiCíPIOS DE SC
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Levantamento Agropecuário
deve .finalizar em fevereiro

FlORIANÓPOUS/]ARAGuA
DO SUL - Dos 293 municí

pios, 'em mais de 10 já foi

finalizada a coleta de dados

e informações do Levanta
mento Agropecuário
Catarinense (LAq, iniciado
em setembro e que é o pri
meiro censo rural promovi
do pelo governo do Estado.

O anúncio da conclusão par
cial dos trabalhos foi feito

pelo secretário da Agricultu
ra e Politica Rural, Moacir
Sopelsa. Ele citou também

que ;m outras 58 cidades o
«- chim d

.,

�een ento e questlona-
.

�
rios superou o índice de 50%,
estando a pesquisa em boa

parte delas. perto do encer

ramento. "Recebemos com

� �ata surpresa es�as informaI; çoes, embora saibamos que
ainda temos algumas etapas
a vencer", disse Sopelsa.

l'
O objetivo do LAC é

conhecer a situação da agri
cultura em Santa Catarina.

\11 "Fala-se que o estado tem

\ 210 mil pro_sà\lK\ltes rurais,
mas não sal.emos ao certo

quantos são e quais são os

produtores emSantaCatarina

e este levantamento é o pri
meiro realizado no país", des- .

taca Lucia Mauro Nedel, as
sessor de imprensa da secre

taria de agricultuta e politica

Vicky Bar!el

Apenas 11% das propriedades de JS estãd'cadastradas

rural. Através deste levanta

mento a secretaria terá a dis

posição um completo banco
de dados, com números de

produtores, pecuaristas e sa

berá também das dificulda-

Por regiões, a que lidera é

a de Itajaí, com 76,6% de

pesquisas efetuadas. Em se�
guida, aparecem as regiões de
Tubarão (43,28%), Mafra
(53,7%) e Rio do Sul (48%).

des de cada região. "Temos No Oeste, na região de

grandes parceiros nestc<·;.'::J�-=-Shapecó, o índice é de
�.gLãl:::'::-';iiiõ Funcitec,Acafe,
Cidasc, Epagri, IBGE, que
tem nos ajudado e muito na

realização deste grande ban

co de dados", afirma Fran

cisco Carlos Heiden técnico

do Instituto de Planejamento
e Economia agrícola de San

ta Catarina.

55,9%, São Miguel do Oes

te (44,9%). Blumenau

(31,8%), Caçador (45,2%),
Campos Novos (37,8%),
Concórdia (51,1%), Criciúma
(44,9%), a região deJoinville
(21,7%),Jaraguá do Sul têm

apenas 11%, devido a pro
blemas de coleta e transmis-

são de dados. Lages também
tem esse problema com ape
nas 28,6%. Em São José
(38,8%), Tubarão (57,4%), e
Vid�ira (45,3%), Xanxerê
(46,3%) o ritmo das pesqui
sas é considerado normal.

. Totalizando até esta semana
.

mais de 96 mil questionários
foram respondidos e entre

gues, correspondendo a

45,8% de pesquisas efetuadas.
A meta é terminar até

fevereiro o Levantamento

Agtopecuário em todos os

135municípios que estão sen
do contemplados na primei
ra etapa do. Projeto

'�jf,robacias 2". ��sse sen
tlG,p o secretario tem

cor�lamado os técnicos da

Cidasc e Epagri, em suas vi

sitas pelo interior dei Estado,
a ajudarem os entrevistadores

do LAC em seu trabalho.

Conforme acordo entre o

governo estadual e o Banco

Mundial, parceiros no pro
jeto, o "Microbacias 2"

priorizará investimentos nos
municípios apurados pelo le
vantamento. Outros .progra
mas como o de sanidade

vegetal e animal e planeja
mento local e regional de
extensão rural também estão

. na programação da secreta

ria. (CELlCE GIRARDI)

Governo planeja criar doismilhões de empregos este ano
BRASÍLIA -- O governo

planejagerar doismilhões de
empregos com carteira assi

nada neste ano. No ano pas
sado, 1 milhão de vagas com

registro em carteira surgiram
no mercado de trabalho.

O ministro do trabalho,
JaquesWagner, condicionou
nesta segunda-feira a geração
de empregos ao crescimen
to econômico de 3,5% pre
visto pelo Banco Central em
2004. ''Não existe nenhuma

mágica. Se não houver cres
cimento econômico, nada
adianta fazer. Não dá para
gerar emprego.O crescimen

to econômico é o grande
alavancador de vagas. Estou

bastante otimista. Mas vale
lembrar que o crescimento
econômico e

I
a geração de

empregos também é respon
sabilidade do empresariado",
explicou.

Em 2003, o campo foi

responsável por 18% das
novas vagas que surgiram no

mercado de trabalho, o que
puxou a taxa de desempre-'
go para baixo: de 12,9%
para 12,2%, números bastan
temodestos, segundo o pró
prio governo. No setor de

construção civil, o número de
vagas caiu 0,6%.

O ministro destacou
ainda as áreas de constru

ção civil, serviços e turismo,

e lembrou que para este ano
foi aprovado o maior or

çamento do Fundo de Ga

rantia do Tempo de Servi

ço (FGTS), de R$ 7,5 bi
lhões. "Tudo o que for rea
lizado em saneamento,

transporte e habitação
pode gerar, por si só, apro
ximadamente 800 mil no

vos postos de trabalho na

construção civil", afirmou.
Sobre o projeto de nova

estrutura sindical, Jaques
Wagner informou acreditar

que no início de fevereiro es

tará pronto, "fruto de enten

dimentos entre empresários
e trabalhadores no Fórum

Nacional de Trabalho, onde

já começamos a discutir a le

gislação trabalhista". Estas

mudanças, ressaltou, não se

rão decisivas na geração de
•

empregos: "Chamo a aten

ção que o alavancador da

geração de empregos é o

crescimento econômico".
E destacou que o maior

desafio do Brasil no mo

mento é aumentar a

cornpetitividade entre- as

empresas sem reduzir os

empregos. "Se continuarmos
com a tese de que toda

competitividadé quer dizer

redução salarial e redução de
emprego, estaremos cami

nhandoparauma encruzilha

da", alertou.

QUINTA-FEIRA, 8 de janeiro "de 20�

POUPANÇA
O saldo geral das cadernetas de poupança fechou o

ano em R$ 144,244 bilhões, de acordo com o Banco

Central. Houve'crescimento nominal de 3,29% em re

lação ao saldo registrado em dezembro de 2002, que
foi de R$ 139,642 bilhões. Apesar desse acréscimo,
houve uma captação liquida (diferença entre aplicação
e retirada de recursos) negativa de R$ 9,987 bilhões.

RECORDE
A balança comercial fechou 2003 com marcas históri

cas: exportação recorde de US$ 73,1 bilhões e o maior
.. �

superávit já registrado pelo país, de US$ 24,8 bilhões.
T.,

As importações, porém, cresceram pouco mais de 2%

e chegaram a apenas US$ 48,2 bilhões. Neste ano, no

entanto, a situação pode se inverter, prevêem especia
listas. Governo e analistas esperam que as compras ex

ternas subam até 20%, enquanto as exportações au

mentariam pouco mais de 10%, nas projeções mais

otimistas.

PERSPECTIVA
O aumento das exportações em 10%, ultrapassando
US$ 80 bilhões, poderá elevar a mais de um milhão o

número de empregos a serem criados e proporcionar
.

um crescimento equivalente a 1,5% do Pib (produto
Interno Bruto). A perspectiva para este ano é do minis

tro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exteri

or, Luiz Fernando Furlan, que em entrevista ao progra
ma "Bom Dia Brasil", da TV Globo, acrescentou que,
"a meta prioritária do governo é a modernização de

portos, aeroportos e também dos canais de transpor
tes - ferrovias, hidrovias e rodovias - no sentido de

dar sustentação a esse crescimento das exportações".

JARAGuÁ DO SUL

371M4000

CARAGUÁ
Dirija I

sua'd '

Vi O)

COMERCIAL
PARALELO
TURISMO
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3.000,00 entro + 33x R$
290,00. Tratar: 371-3102.

CORSA - vende-se, bordô, '

perfeito estado, único don
Aceita-se troca por pick-up
corsa ou courier até ano 99.
Tratar: 276-3850.

CHEVETTE - vende-se, 89, 1.6,
gas., ótimo estado.

R$2.000,00 entro + 23x

R$184,13.\\)Tratar: 370-9005.
COMPRA-SE - corsa ou pick
up corsa. Paga-se à vista.
Tratar: 9912-1861 à tarde.

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

R$13.500,00 ou sem gás
R$11.50Q,00. Tratar: 9133-
.0803 cj Ivan.

,97,
,00.

BLASER - vende-se, qazul, gas , R$23.5Ç
Tratar: 9117-5773.

veículos' CORSA - vende-se, GL, 1.4,
4p, 96. R$10.800,00. Tratar:

.

374-1117 ou 9975-0117.
CORSA - vende-se, wind, 2p,
96, cj trava, alarme, a.q., limp
e des. traseiro, personalizado.
R$3.500,00 entro + 34x

CHEVETTE - vende-se, SE, 87,
cj insufilm, jogo de rodas,
sorn+cd. R$4.800,00. Aceita
se troca. Tratar: 273-6242 ou

CORSA - vende-se, Wind, 2p,
96, personalizado. R$ CORSA - vende-se, 99, 1.0, 4p,

·····PROPRIETARIOS.

O MELHOR NEGÓCIO SEGUNDO O SEU BQLS,O.

Renau_t Tricampeã
em Satisfação

Vale do Itajúí c Litoral Norte - seRede Renault, 183 Concesslenãrias no Brasil.

Dicave ITAJAí
348·8460

JÁRAGUÁ DO SUL
370·6006

BLUMENAU
322·8800

JOINVILLE
435·3700

Financeira Renault

group" Rei Bnnque

A Renaul. pala terceira vez consecutiva conquistou o 1" lugar na preferência entre seus proprietários através de Pesquisa eíetuada pela conceituada Revista 4 Rodas. Também o Scénic, CHo e Cllo Sedan foí o melhor ne-gódo segundo o bolso de seus propríetários.
Vonha,vocé também para este timo de campeões. Passe em uma das Concessionárias Renauít Dlcave e escolha oCarro que é omais amado pelos seus felizes proprietários. Para mais informações, sobre preços e condições de pagamento,incluSive sobre o estoque
dos veículos. consulte a-suaConcessionária Renault. Este anúncio é de carátermeramente institucional, .Fotos para fins publicitários.
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$!JIa.,am, v e "

370-3113
Av.Wàldemar Grubba - Jaraguá do Sul- se

.. ,.... I",',,/lÁ.1
1/eJta�� \U'i�'

(047) 376-0251
RuaÂngelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

C.....r LTDA
�__M.NHON"'"

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul..: SC
VOLKSWAGEM FORD

Branca G 198) Escort L 1.6 Cinza G 1993
Branco G 1.900 Resta Verde G 1996
Branco G 1.900 Stratus LX Preto G 1998
Prata G 2CXXl Corcel li Branco A 1981

Branca G 1997 Hesta. Branco G 1995
Parati 1.6 MI Verde G 1997

''''-"�Saveiro Gllll.8 Preta G 2001 Silverado Conquest Verde D 2CXXl
Courier

(:)
Prata r

)
G 1998

FIAT f'lOOO Prata D 1.900
Uno 1.6 R Branco G 1.900 f..l000CS Prata , � GNV 1995
Uno Mille Verde G 1996 0-20 Custon Azul D 1994
Palio 1.0 ELX Vermelho G 1999 0-20 cabinada Branco D 1994

GM Pampai.6 Branca G 1991
Celta 1.0 Branco G 2001 Silverado DLX 4.1 Branco G/GNV i997
Vectra GLS' Cinza G ,.' 1997 .,F·l000 cabinagem tr. Branco D 199!?
Corsa Wind 4p Branéo G 2001 MOTOS
CorsaWind Vermelho G YBR 125 Vermelha

Fone: (47)
370-8622

R: Walter Marquardt, 518 -

Uno Mille 93

Ford Ka 00

Fiesta 4p 96

0-20 Diesel 92

Pick-up dupla 94

Strada 1.5 GNV 99

Pick-up Corsa GNV 96

Blazer Diesel 99

BMW 328i 96
Scenic 1.6 00

Vectra GLS GNV 97

Mondeo 2.0 CLX 97

fMonza 4p 94

Astra GLS 99

Em, frente ao Posto Mime

Ber'n.arcíoTxorritiussoh , 330 - próx. Clube Attétlco Baependi
Av. Waldemar. Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

Parati 4p 99

Parati 2p 98

Gol 1.0 2p 99

Gol 1.0 2p 96

Gol 1.0 2p 95

Voyage GL 90

Palio 1.0 4p 00

Palio 1.0 2p 98

Tipo 1.6 4p 95

Tempra 2.0 8v 97

Corsa Sedan 95

Corsa 1.0 2p 99

,Corsa 1,0 2p 96

Uno Mille 96
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60.000km, azul, tr. elétr.,
rodas, alarme, película e som.
Tratar: 9117-3464.

CORSA - vende-se, wagon,
16v, 01, 23.000km comp. +

a.c. R$ 18.300,00. Tratar:
9953-5541 (12:00 ou após
17:30)

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, 1.0, único dono.
Aceita-se troca por astra, 001
01, 2p. Tratar: 372-2907.

,,�, 'KADETT - vende-se, GSI, 95,

�l compl., cl teto. R$10.800,00.
t"':' Tratar: 9132-3267.

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, 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 cl Valdir.

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

R$8.000,00. Tratar: 91'24-
9341 ou à noite 376-1116.

PICK-UP - vende-se, corsa,
99, GNV, branca. Tratar: 9117-
4100.

� 5-:1.0
- vende-se, 86, ar,

capota, rodas, CO, impecável. young, ótimo estado.

Tratar: 9117-1672. R$9.300,00. Tratar: 9104-
7233.

5-:1.0 - vende-se, 96, stander,
pneus novos. Aceita-se moto

125. R$13.900,00. Tratar:
372-1294.

UNO - vende-se, EX, 98, bordô,
cl 59.000km orig., 2º dono,
ótimo estado. R$8.800,00.
Tratar: 9991-3300.

C371-197QJ
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretínhas para motos e jet skl

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

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

des. tras. R$9.000,00. Aceita
se troca por menor valor.
Tr atar. 370-9391 ou 9124-
4823.

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

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

9965-5774. I I
I

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

!,��:.,��.t�,!:��.� .. �.����.� .. �.�.�,.(!�.�.�� .. �.!.... ���.�.�.��j

PRÊMIO - vende-se, 88189.
R$3.700,00. Tratar: 9133-
7467 ou 370-9599.

UNO - vende-se, Mille, 98, SX,

_---,2.7.5..:.2,2j.3 _

.Ano Novo ... Vida nova é como
Cf)

'ro
E:
E
<I.l
Cf)

�
o

�

o CONSÓRCIO

UNIÃO

Consórcio

UNIAO

371-8153
Rua; João Januário Ayroso, 80
Jaraguá: Esquerdo - Jaraguá do Sul

CORREIO DO POVO 3

XLR 125 ES

Titan ES

Titan ,ES Prata

o
.0

o
o
'o

r
m

-ar
�

<t

O
O

O
1Il
N

..q

-ar
�
w
a

UI
o
'1-

a
w
I!
tJ

w
a

UI
o
�
o
o.
UI

O

Titan KS Azul

Titan 125 Vermelha

Titan Azul

--
Titan

Biz ES Azul

Reboque pI 2 motos Cinza

Fusca 1300 Branco

60 :meses

C 100 Biz KS------R$ 81,29
Crypton C 100----R$ 88,25
C 100 Biz ES------K$ 90,28

��-�-----nR�70•CG 125 KS---M----R$ ,25
C 100 Biz +-------R$ 100,30
XTZ 125 K---------R$ 123,28
!'IXR 125 KS-------R$ 119,07 .

XT 225-----------�-_R$ 169,74
Twister 250--------R$ 164,31
Tornado 250--·---K$ 179,45

60 -.:neses

R$ 8.438,00--·-·R$ 163,14
R$ 9.235,OO····-R$ 178,54
R$ 10,927,OO·-···R$ 211,26
R$ llõ667,OO---..-R$ 225,57
R$ 12.174,00·-·--R$ 237,37
R$ 12.781,OO-----R$ 247,11

,
.

R$ 13.454,OO-----R$ 260,12
.

77 -.:neses

R$ 10.301,OO-----R$ 156,49
R$ 1l.082,00-----R$ 174,65
R$ 12.717,OO---·-R$ 196,53
R$ 14.0QO,00··---R$ 216,36
R$ 15.337,00·--·-R$ 243,03
R$ 16.278,OOUMO-R$ 251,57

65 meses

R$ 18.835,OO---·-R$ 344,82
R$21.853,00--·--R$ 400,07
R$ 24.230,OO-----R$ 443,59
R$ 26.907,OO-----R$ 492,60
R$ 28.597,OO-----R$ 523,54
R$ 30.581,00-----R$ 559,86
R$ 36.870,00----:R$ 675,00
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4 CORREIO DO POVO
CLASSI QUINTA-FEIRA, 8 de janeiro de 2004

Yussungui GS 12'5 Prata G 98 R$ 2.400,00
Scooter Vermelha G 98 R$ 1.000,00
Escort XR3 conv. compl. Grafite G 91 tR$ 7.500,00

Você ainda vai ter esta marca no seu carro!!!Escort XR3 conv. Bordô A 89 R$ 4.700,00
XLX 250 Vermelha G 87

.

R$ 2.200,00
Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00 Mudamos: R. Barõo do Rio Branco, 230 - Centro
Monza SLE Branco A 86 R$ 4.000,00
Opala Diplomata auto 4p. Dourado G 85 R$ 4.700,00 Fone/Fax: 372-1777 Homologado pelo
Santana CG Verde A 85 R$ 3.600,00 Site: www.usagas.com.br 1:_INMETROChevette . Branco G 83 R$ 2.800,00
Del Rey Cinza G 82 R$ 2.300,00
Fusca 1300L Verde G 81 R$ 2.700,00
Fusca Branco G 76 R$ 2.300,00
Fusca 1300 Azul meto G 7 S·

se troca por carro ou moto.
Tratar: 9125-0708 cf /
Fernando.

_/)
.

FI� - vende-se, 98, 4p,

0rm. R$9.000,00 + 13x

ú'R$181,00. Tratar: 9902-6717
11 cf Isabel.

.

'

4\ F-1000 - vende-se, azul, 95,
motor MWM, caixa grande.
R$25.000,0.0. Aceita-se carro

de menor valor. Tratar: 9902-
5620.

F-1000 - vende-se, 85, turbo,
hidráulica, cf prot. de

caçamba, santo antônio.

R$15.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 9131-8026 .

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

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especiclizodos
• Especializada em inieção eletrônico, mecânico geral
multi marcas.

.

Temos financiamento.

BELlNA - vende-se, 8311, motor
semi-novo. Apenas
R$2.200,00. Tratar: 9963-
6420 cf Luiz.

F-1000 - vende-se ou troca

se, cabine dupla, 86, modo
Souza Ramos, prata. Negocia
se: Tratar: 376-Ç)168.

GOL - vende-se, ano 88, 1.6 AP,
.

álcool, bom estado. Aceito moto

ou Biz. Tratar: 9905-5955 ou

275-2873 cf Rodrigo. ,

KA - vende-se, 98, cf vidro e

tr. Valor à combinar. Tratar:
9952-2420.

GOL - vende-se,<2l95, 1000i,
azul, personalizado, ar quente,
limp. e des. traseiro.

R$9.000,00. Tratar: 376-2973
ou 9909-0180.

Tratar: 276- GOL - vende-se, 99, 16v. 1.0, 16v, turbo, d.h., 4p, prata.
R$12.000,OO. Tratar: 9117-5773. Tratar: 9961-3590 ou 275-

3271 após 14hs.

GOL - vende-se, CLI, 1.6, gas.,
96, ótimo estado, 2Q dono.

GOL - vende-se, 93, 1.0, GOL - vende-se, ano 86, motor

branco, cf película. Valor à AP. Tratar: 9952-2420.

combinar. Tratar: 275-2781 cf
Joice. GOL - vende-se ou troca-se, Gol

KA - vende-se, 98, cinza met.

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

GOlF - vende-se, 01, branco.
R$26.500,00. Aceita-se
troca por carro de menor valor " .
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ou rlnanc. Tratar: 9102-0089.

KOMBI - vende-se, carroc.

aberta, 83/, motor

Santana, álcool. Apenas
R$2.800,00. Tratar: 9963-
6420 cl Luiz.

PARATI - vende-se ou troca-se,
1.0, 16v, 4p, 99, t.e., alarme,
I.t., d.t., a.q, rack, rodas 15'.

R$ 12.500,00 + 17x

R$190,00 fixas ou R$
15.300,00·à vista. Tratar: 370-
3513 ou 9125-0007 cl
Marcelo,

PASSAT - vende-se, 84,
branco, gas ... motor feito, 1.6.
Relíquia. R$2.500,00. Tratar:
9973-2689.

POLO - vende-se, classic, 99,
compl. Tratar: 370-9131.

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

por carro de menor valor.
Tratar: 273-6442.

CUO - vende-se, 02, verm.,
cornpl., a.c., air bag duplo. Tratar:
370-5135 ou 370-4790.

CUO - 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 liga leve.
R$ 21.000,00. Tratar: 370-
8928.

L-200 - vende-se, cabine

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

RURAL - vende-se, inteira, cl
opcionais. R$10.000,00.
Tratar: 9117-5773.

RURAL - vende-se, 6cc, ano

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

SPORTAGE - vende-se, 95,
vinho, compl., excelente
estado. Tratar: 376-0251 hor.
comI.

.

SAVEIRO - vende-se, 01,
gas/GNV, GIII, compl., prata,
rodas de liga, som.

R$22.500,00. Aceita-se
troca. Tratar: 370-8563 ou 1113 +cornprase, de preferência
9103-3580. financiado. Tratar: 372-0108.

VARIANT - vende-se, 73, prata,
revisada. Apenas R$2.700,00.

'\
Tratar: 9963-6420.

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

compra ... vende -troca
financia - novos e usados

,

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Pref. Walde ar Grubba, 2322 - Vila Lalau

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

por CG. Tr�tar: 372-0391 ou

9965-8875.

J

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

CG - vende-se, titan, 96, cl tr.
de segurança, verm., ótimo
estado. R$2.550,00. Tratar:
372-0391 ou 9965-8875.

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

CONSÓRCIO - vende-se,
contemplado de moto Okm a

escolher. R$800,00 entro +

26x R$165,00 + diferença.
Tratar: 370-9619 ou 9965-
9920 cl Orli.

GAREU :.., vende-se, 92.

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

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

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

CORREIO DO POVO 5
/

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

TELEFONIA
(Instalação e Asststêocte Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pj, centrais
Telefones e fax

Ap��e'!O�as (f1t...� �Atendedores automáticos �;:_.....;:.;;�;:..

Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs

. Sistemas ele proteção
Fontes e baterias pj telefones

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

Tratar: 273-6242 ou 9134-
0498.

SOM - vende-se, aparelho de

cd, Pioneer, cl MP3, cl
controle, novo, na caixa.

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

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

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

TROCA-SE - twister 02 + gol
MI 98, por carro no valor de

R$ 17.800,00. Tratar: 9905-
4959.

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

A melhor opção para sua empresa,
escritório e residência.

(fI Produtos e serviços para telefonia,
redes de informática, segurança

eletrônica e automação de condomínios.

telefonia e segurança

Fone: 371-7007

Centrais telefônicas Intelbras

Kit Portão Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câme�a (CFTV)

AR CONDICIONADO - vende-se)
Springer, 12.000btus. Tratar:'

371-1970.

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Asetetêncte Técnica) .

Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado .1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cabia CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portào eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pj portarlas
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (Pj8 e CO,lor)
Micro Câmeras (PjB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



cinza
branco

prata
prata
vermelho
azul
branco
cinza
vermelho

amarelo

azul
vermelho
bordô
vermelho

vermelho
verde

branco

Moto CG 125 Titan KS
Gol GI1I4p
Corsa wagon
MS 710 turbinado
S-10 compl.
Ka
Courier Clx
Escort Hobby
Chevetle DL
F-4000
MS608 carroceria
MS 1513 caçamba
MS 1113 truck
Corsa Wind MPFI
Fiat Uno Eletronic
Gol1.000i
Gol GIII completo
Fiorino Working
Palo Classic compl.

01
00
00
00
00
99
98
96
91
90

82
79

'75
97

94
96
00
96
01

·3113

FIAT
UNO MillE 4P
PALIO EX FIRE, 4P
PALIO EX, 4P, COMPl.
UNO MillE
UNOCS

KA Gl i.ó
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

BRANCO
BRANCO
BRANCO
CINZA
VERMELHO

PRETO
VERDE
AZUL
CINZA

�8Ô�ZDO

2003
2003
·2000
1991
1989

2000
1998
1996
1994
1991
1988

FORD

VOlKSWAGEM

FIAT UnoELX 94
Uno 90
Palio v.e., le. 98
Escort 1.6 álcool 94

Fiesta4p 98

EscortZetec, cornpl. 97

EscortZetec4p 97

Fiesta4p 97
Escort Xr3 cornpl 89
Gol Star, rodas 89

Golcompl.-arGll14p 02
Gol Special 01
Gol16v GIII . 00
Kombi envidraçada 80
Santana 91
Monza GL cornpl, -Ar 95
Corsa Sedan cI ar 01

Corsa4p 98
Kadett 96

Branco
Azul
Azul
Prata
Prata
Bordô
Branco
Verde
Bordô _

Branco
Vermelho
Branco
Verde
Branca
Prata
Azul mel.
Prata
Branco
Branco

R$ 7.700,00
R$ 5.200,00
R$10.500,00
R$ 8.000,00
R$10.600,00
R$13.000,00
R$11.800,00
R$ 9.300,00
R$ 5.000,00
R$ 5.800,00
R$19.500,00
R$11.500,00
R$16.700,00
R$ 3.500,00
R$ 5.500,00

.

R$ 8.800,00
R$16.500,00
R$11.500,00
R$ 8.800,00

FORD

vw

GM

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

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
Chevelte DL

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

Uno Mille Fire

Escort GL

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GII14p,16v
Goll.0 cf a.c,
Astra GL cornpl. to
Palio ED2p
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol GIII cf a.c., d.h. 4p
Celta cf kit
Gol CL1.6

Vectra CD

GolMI

Parati
F-250
Twister

Ka.GL
S-10 deluxe

Tempra
MonzaGLS
SelinaGLX
Gol GTS
Unomille
D-20

Pampa 1.6
Parati
S-10

Peugeot
GolMI
ClioLM
Gol MI

Meriva

Belina

99
03
02
00
96
93
92
89

94

91
95
93
94
96
95
98
01
98
03
90

vw

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

VW
Cinza
Branco
Branco ,(

Branco
Branco
Prata
Branco
FIAT

Cinza
FORD

Cinza

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

02
02
99
95
95
03
83

02

90

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

\

Palio EX 1.0 l.t., d.t., a.c.
Palio 500 anos 1.0, compl. + ar
Palio EX 1.0, 4p, v.e., t.e., 1.\., d.t.

�gi �.�\�v 2,t'p compl.
Gol1.6
Gol1.6
Golf 1.8 compl.
Golf compl.
Corsa Sedari, '1.0, a.q., d.t., v.e., t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind i.O
Vectra 2.0 GL cornpl. GNV
Vectra GLS 2.0
Vectra Millenium compl.
Corsa GL 1.4 v.e., t.e., l.t., d.t. a.q.
Monza SLE 2.0 v.e., t.e.
Corsa Super 1.0 I.t., d.t., a.q
Celta 1.0
Corsa Wind 4p, I.t., d.t., a.q.

Escort SW 1.8 16v
Escort L 1.6 álcool

FIAT
99
00
99

99
99
91
92
96
Oi

99
99
99
98
98
Oi
95
91
97
03

VW

GM

FORD

branco

branco
.

verde
prata
azul met.
preto
preto

branco
branco
bordô
branco
cinza escuro

prata
cinza
azul met.

branco
verde meto

00
93

prata
bordô

373-0806
373-1881

verde
I

verde
99
00
00
96
99

97

98

89

01

02

91

94

98

02

�'"
branco

I �.\ vermelho�
azul

/ vermelho
r({ vermelho

V cinza

verde

preto
bege
vermelho

branco

prata
prata

Corsa Wind, 4p, 1.0, gasolina
Palio 1.0

Monza SLE, álcool 1.8

Gol CL 1.6, gasolina

99

98

96

92

branco

verde

vermelho

prata meto

dourado

prata

branco

prata

verde musgo �D
cinza met.

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

branca

prata
vermelha

dourado
branca

preto
cinza
bordô
bordô
branco

branco

branco

bege
branco

grafite
branco

cinza

azul

grafite
cinza

4p, 1.0, 16v, R$i5.500,00
R$ 73.000,00
c/partida, 2' dono R$ 7.300,00
motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV, cornpl. R$ 22.500
cornpl. R$ 8.700,00
compl. R$ 8.700,00
álc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
compl. R$10.500,00
r.o R$ 5.700,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
i.6, cl opc, R$ 8.400,00
cab. Simples, 2.2. R$i5.00,00
2.0, couro, compl. R$i2.000,00
R$ii.OOO,OO
compl. R$17.500,00
1.0 cl opc. R$i1.300,00
1.8 compl. R$ 33.000,00
i.s. gasolina. R$ 5.800,00

LD veículos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a ]lAMEG)

"-
TipoIE2p(-a.c.) Prelo

Tempraouro16v Azulmet.

Tipo IE 4p cornpl, Azul

UnoSX4p Bordô

EscortHobby2p Prata
Escort SW compl,+ teto Bordô
Escort SW compl. - v». Azul
Escort G11.8 álcool Prelo
S-10 2.2 cabo Dupla Pr�la
CorsaWind 1.0 Bordô
Corsa Sedan Millenium Prata
Vectra GLS compl. Praia
Corsa Azul
Fusca 1.6 Branco
Kombi passageiros G/GNV

GoICLl1.6,d.h.,U. Praia
Parali CL 1.6 Praia
Santana Quantum GLS Cinza
Fusca Azul
Jet Ski Fedoo 750Sentado
BMW325 Prata

FIAT

FORD

GM

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

87

Chevette SL, 1.6, gasolina
Fusca 1300

Pampa 1.8 álcool

Chevette DL 1.6

C9{Sa Super 1.0

Santana GL 4p, cornpl. GNV

87

78

89

93

97

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

Verde
Verde
Branco
Verde
Amarelo

Bege
Azul
Azul
Branca
Azul

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

310�3021

vw Gol 16v4p
Go11.82p
Go11.62p
GoI1.i.i2p
Bugy1.5
Fusca 1.32p
Tempra 16v4p
Uno 1.0 eletr. 4p
Fiorho 1.0 aberta 2p
Escort Hobby 1.6 2p
Escort GLX 1.8L '2p
Escort Hobby 1.6
Blaser 2.2 4p
CheveUe 1.6 2p
Titan 125 KSE
Tilan 125KS
Titan 125KSE
Titan 125 KSE
Titan 125
Titan 125

Branco
Cinza
Cinza
Vermelha
Verde
Prata
Vermelha
Azul
Grafite

94\

93
95

Av. Pref. Waldemar Grubba, 4142 - Centenãrio - Jaraguã do SulR$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.800,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$13.600,00
R$ }.900,00
R$ 24.900,00
R$10.800,00
R$16.500,00
R$18.300,00
R$ 8.900,00
R$ 3.500,00
R$ 8.900,00
R$10.500,00
R$ 5.300,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300,00
R$ 6.300;00
R$ 28.900,00

98

94
97
97
94
97

98
01
97

96
86
95
96
88
89

69
94
93

FIAT

FORD
Preto

GM
HONOA

cinza

azul

branco

azul

bordô

verde

azul

branco

bege
cinza

amarelo f.i:j,

Palio EX 4p
Uno, EP 4p cornpl. (-ar)
Gol CLI 2p
Uno ELX 4p
MOnza, SLE rodas

Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas

Gol LS 2p
Fusca 1.500

Fusca

99

96

96

94

93

92

90

87

86

73

68

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



et.

-scuro

et.

net.

r986
uardt�,2166

VEíCULOS
370-7516

Compra Financia
Ru3Walter'��r!lu�rdt, J8�1i.�.· Barra'�I(�!ci;.�.olh�:�;����QII;�:.�.�!@il,r'§:Ç:!!·
Unofire Azul 02
Gol GIII plus, gasolina, 4p
S-10 cabo Estendida, 6cil.,
Golf 2.0 compl.
Saveiro

ampa álcool

Fiorino furgão
Hilux Sw4, diesel
F-1000
Escort

Fusca

Fusca

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

Branco 01
GNV Azul 98

Cinza 98
Bordô 97
Marrom 95

Branca 94

Cinza 93

Amarela 86
Prata 86

Azul 78

Branco 76

-0676
Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Mondeo CLX Grafite 97 R$ 16.900,00
Saveiro CL 1.6 Prata 91 R$ 7.500,00
Vectra GLS 2.0 4p

f�"
98 R$ 21.000,00

10 Gol Special Branco 02 R$ 12.500,00
Belina L 1.6 Cinza 87 (!) R$ 3.900,00

iet. CG 125 Titan

.

Vermelha 98 R$ 2.700,00
CG 125 Titan KS Prata 01 R$ 3.400,00

o
Gaiola motor AP 1.8 Amarela R$ 4.000,00
Monza SLE Bege' 85 R$ 4.000,00
Honda CG 125 Titan Verde. 99 R$ 3.000,00
Goll.0 Branco 94 R$ 7.500,00
Prêmio CS 1.5 Bordô

.

93 R$ 7.500,00
Santana 1.8 Azul 96 Financiado

lUSgO �j) Fiat Strada est. Prata 01 R$ 17.500,00
Diplomata 4.1 Grafite 89 R$ 5.500,00

ret, Gol CLll.8 Prata 96 R$ 10.500,00
Branco 84 R$ 2.500,00
Verde 80 R$ 2.500,00

81 R$ 1.900,00

021

(47) 371-9730
I

Rua Bernardo Dornhusch, 1880 - Baependi - Jm'aguá do Sul

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan
Corsa Super completo
Corsa Wind 2p
Uno EP 4p
Uno SX completo
Tempra completo
Renault RT 19 completo
Kadett completo
Uno ELX 4p
Monza
Corsa Hatch 4p
Go11.0

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

V Votoran,tli'm I finanças

Corsa Wind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 G

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

D-20 cabo Simples bordô 85/94 D

Voyage CLll.8 prata 95 A

GoICL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Uno Mille cl opc. bordô 94 G

Kombi envidraçada bege 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

togus GLS compl. azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

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

Tempra 16v, compl. bordô 94 G

Exp. Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Celta 2p cf opc, Preto 03
Palio Fire cl opc. Bordô 03
Fiesta 2p cf opc, Branco 02
Corsa Sedan 'cl a.c. Prata 02
Palio Weekend Stile compl. Cinza 01.
Golf 1.6 compl. air bag Vermelho 01
Clio RN cl a.c. + trio Azul 01
Ka cl a.c. Branco 00
Corsa 2p cl opc. Branco 00
Honda Civic LX Prata 98
Palio Weekend 1.5 cornpl. Cinza 97
Escort GL trio + d.h. Branco 97
Corsa 2p cl opc. Branco 97

Gol CL 1.6 cf a.c. Branco 97
Fiesta cf ar + d.h., 4p Vermelho 96
Palio EDX 4p cf v.e., t.e. Vermelho 96

Santana Quantum compl + GNV Prata zooi 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 Mar�a/Mod.Peugeot 406 Azul 1997 R$ 21.000,00 Courier 1.6L prata 00 G

Cor Ano De R$ Por R$
F-l000 Verde 1998 R$ 36.000,00 Oucato Furgão 2.8 diesel branco 99 D Gol1.0i Azul 95/95 R$ 9.200,00 R$ 8.700,00
Clio RT Sedam compl, Prata 2002 R$ 26.000,00 Corsa 1.04p 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/ ar eond. branco 97 G Parati LS �reto 83/83 R$ 3.500,00 . R$ 3.100,00

F-l000 Cinza 1990 R$ 23.000,00 Fiesta4p prata 98 G Fusca Branco 78/78 R$ 2.500,00 R$ 2.200,00
Gol MI1.02p verde 97 G Kombi Furgão Branco 87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00cue 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
,

Uno SX 1.04p vermelho 97 G D-20 Sulan eompl. Prata 89/89 R$ 28.500,00 R$ 28.000,00
Corsa Sedam cl ar Branco 2001 R$ 16.300,00 Corsa 1.0 c/ rodas branco 96 G

Ranger STX - GNV Prata 96/96 R$ 25.500,00 R$ 24.500,00
Escort SW - ar Omega GLS 4.1 eompl. verde 95 GVermelho 1998 R$ 14.800,00 M. Benz 1113 Azul 69/83 R$ 20.000,00 R$ 15.500,00Passat 2.0 4peompl. preto 95 GCelta Branco 2001 R$ 13.500,.00 Gol CL 1.6 prata 94 G F-lODO 'Prata 94/94 R$ 26.000,00 R$ 25.500,00

O
Goll000 4p Branco 1999 R$ 12.800,00 Goll.0 branco 94 G Tipo 1.6 eompl. Verde 94/95 R$ 9.000,00 R$ 8.500,00
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 Corsal.02p preto 94 G CG Titan KS Vermelha 02 R$ 3.900,00 R$ 3.800,00

Bege ·1996 R$ 9.300,00 KadetSLE 1.8 vermelho 93 G S-10 CD 4x4 Prata. 00 R$ 39.000,00 R$ 38.000,00
Verde 1993 R$ 6.800,00

Ipanema SL 1.8 bege 91 G Courier Vermelho 99/00 R$ 15.000,00 R$ 14.500,00SaveiroCO branco 91 D
elo �4 Cinza 1990 R$ 6.500,00 F·l000 vermelho 78(90 D

Fiesta 4p, eompl. Prata 02 R$ 19.500,00 R$ 18.500,00
Vermelha 1998 financiado Belina 1.6L prata 88 G

Veetra GLS Verde 97(97 R$ 19.500,00 R$ 18.500,00

O)

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

Corsa Sedarrl 4p
S-10 GNV
D-20 custam S
Uno 4p v.e.

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

��BX 200

�'CBX 200
Biz (cl capacete de brinde)
Biz (cl capacete de brinde)
L-200 cabo Dupla cl ar
Sahara 350

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

}02
01

95/96

" branco R$ 14.900,00
cinza R$ :1,7 .500,00
branca R$ 17.5QO,OO
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 el 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

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 ·9993·5854·9973·3034· centro/Coru á
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8 CORREIO DO POVO
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QUINTA-FEIRA, 8 de janeiro de 2004

I
!

()iJ

Heste Natal,dl uma prova de amor ao
seu cãozinho e IBVB-O a Hospedog
Barulhodagua, que alende de

Segunda a Domingo, das 9 às 20hs,
com hora marcada, aqui ele corre,
brinca, faz buraco e novos amigos,
vagas limitadas.
Disposmos debanho,tosa.levae lJaL
Vendemos lindos filhotes de,dlversas
raças e lamanhos, com ou sem

pedigree.

,

(47) 370-8563 ;' 9��§-35,8� ;;E·mail: ... l11.#). ,

,

barulhoda ua@jbest.co�br

& Arquitetura
Topografia

. Medição de teno
- DesfnornbronlEm10
- Regularização de medidas
- Proleto e execução
(restdenclol. cornerctot etc.)
.. Refo!nlOs em gelai
- Paisagismo
370-7611 /9113-1663

, Anuncie aqui!!!i
371·1919

371-1063

A- -",
' i ,,"1\""

nuneie aquI••• I
:���

371.1919 IOPCbç :t:1.zr ;t{vz:?4:

,
Venha Conhecer a

.

'Moda que é um Doce!'

, * Rebaixo
, * Forro
, * Acabamentos de gesso
: * Consertos
i * Orçamento sem compromisso

Anuncie aqui!!!
371·1919

AUTO PEÇAS

papa�io
Em Novembrofoi inall�urmla
ii nova loja daAuto F',eç.is

.

Papaga-i_o, locaÍizl!danll.
Rlla25 de j;,17IO,léO-

'

VilaNova

,

INVESTIGACÕES
.

CRIMINAL E
PARTICULAR'

(47) 276·�429
9975-5659 i FOTOCO ADORAS: IMPRESSORAS I

.

- MATERIAIS Vi CONSUMO
.

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1276-34171
I

Avenida Getúlio ..'tlr!}US, 5941
Celltl'l1 • JnJ·tI!J'lá ((o sue !

Ter., 870-3612 !
----�- �- --- -- _ --- -_ -- ---'

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

: Produto:

; :

: :

i Preços especiais;
I de inauguração
: Modinha
I Iam. 01 a 16

Moda Adulto,

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

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

(Água quente e fria)

Dedelfzação (CuPins eBrocasl
lafaçãll8 Plorula 118 Telhados 8Ma

limpeza de Caixa d'água e
'mllerm'ealJl'll8çilo 118 Pelf18S

i Anuncie aqUi!!!1
371·1919

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

,

i Anuncie aqui!!�
,

371·1919
'

i
••..••••....... __ .i

Mudanças,
fretes e

vteqens com
F-400D Baú.

,

IAnuncie aqu-��:-------'
!�919 omércio

In·staladolr.,
�i'nge L'••
Serviços de Instalações
Elétrica e Hidráuli�a
Com Fábrica de Pó�re§

.

de 6 e 8 metros'

�G
,'ÃRT"&"'REQUINTE]
Convites e Cartões

Ol'M»nenlo � Raliz�l(1o - is éJ}1{.l"i

.la Comunhilo � {''{il<;cinwnto (h! bel)(b
Anil'ers{lrk,) e Ioda" as 0(115;0.',.<;1

13n�2452 e QJ18-Q2ºº I (47) 374-143Q
9991-8567

Anuncie aqui!!!
371·1919

IlCONMAQ
Conmaq CotMfdal Uda

Comércio e Assistência Técnica
Hidrolavadoras

Compressores
Roçadeiras

Máquinas em Geral
Motoserras
Lava-Jato

eraçáo
@t}!S, 'DVD1s

� VIDRAÇARIA
lJJJ Arte Vidros
Vidros. Espelhos. Bisotê, Lapidação e Polimento,

[areamento, Plorrer de Recorre, Acessórios

a '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,
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,

12:efrigeracio
, '

'j
Conserto de; Geladeiras,

1 'lavadoras, Ar Condicionados
,

Domésticos e Automotivos

;
,

- Nacionais e Importados -

R$150,00. Tratar: 276,-0645,
Ir�ãosMÊS DO ALARME

Vigilância eletrônica

Instalação de Alarme
comerciais e residenciais

.Restauração
de Móveis e

Antiguidades.

vende-se,
et. Tratar:

1,

a

�

CACHOR�O - vende-se,
filhote de pbodle. ratar: 373-
3787. "(47) 3 72 .0469

Tratar: 370-5290CÂMERA - vende- ,digital,
Pencan. Tratar: 37Q 3555 cf
Wanderlei.

COMPUTADOR - vende-se,
Pentium 100. R$500,00,
Tratar: 9995-9007.

'

ESTUFA - vende-se. cf 6

bandejas, semi-nova.

R$100,00. Tratar: 9992-

5253.

CARRIIljHO -

ve�,'e-se, de
cachorrão prens '. Tratar:
370-3555 cf Wan . rlel.

SUPER PROMOÇÃO
Portão eletrônico
+ interfone

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

FAX - vende-se; Sharp,
,

UXP100. R$300,00. Tratar:
370-9899.

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

cf Marcos. FILMADORA - vende-se,
pequena, Panasonic, semi

nova, cf controle remoto.

Tratar: 376-0168.
CELULAR - vende-se, Moto-rala
V8160, vivo, pré-pago, ótimo
estado- Tratar: 372-3157 cf
Carlos.

COMPUTADOR - vende-se, K611

500, compl, R$900,00. Tratar:
9957-0201.

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

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

R$600,00. Tratar: 275-2803

cf Mirian.

BARCO - vende-se, de

alumínio, 4m, cf carreta semi
nova. R$1.500,00. Tratar:
9963-6420 cf Luiz.

FLASH FRATA - vende-se,
Frata 160, cf· fotocélula em

perf. estado, ideal pf grandes
espaços. R$250,00. Tratar:
8805-0035.

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

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

meses R$425,00. Tratar:

9979-2038 cf Moacir.

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

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

BETONEIRA - vende-se,
Menegotti, 320L, semi-nova.

R$700,00. Tratar: 370-
3179.

•

FOGÃO - vende-se, industrial,
6 bocas, cf forno. Trat : 370-
3279.

CELULAR - vende-se, Nokia
512'5. Tratar: 371-1970.CACHORRO - vende-se, filhotes

de cães: Poodle Toy e Micro,
Yorkshire, Schnauser, S i-Tzu,
Boxer , Labrador, Go/. en.

Colley, Pit BulI. Tratar:�1 70-
8563 ou 9103-3580. ,;

CACHORRO - vende-se, f� ates

de Rotweiller, puro. R$100,00
nego Tratar: 275-2949.

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

9117-2447 cf Marcos ou

9953-3061 cf Vilmar.

CELULAR' - vende-se, Tim,
gradiente, bom estado, cf 3
capas coloridas, bateria e

carrego sen�-novos, nota e

manual. Tratar: 371-3459 ou

9902-4035.

BALCÃO - vende-se, grande,
todo de vidro, pf loja ou

panificadora: Tratar: 371-7636.

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

FOGÃO - vende-se, industrial, �
cf forno + 6 bocas, marca

I'Venâncio Aires. R$800·,00.
Tratar: 372-1566 cf Ana Lúcia
ou Paulo.

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

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

ESPREMEDOR - vende-se, de

laranja, industrial. Tratar: 370-

3279. FRITADEIRA - vende-se, duas,
elétricas, novas. R$160,00
cada. Tratar: 372-1566 cf Ana
Lúcia ou Paulo.

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

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

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

ESTOQUE - vende-se, de

calçados. Tratar: 371-7636,
CACHORRO vende-se,
Rotweiller, cf 1 ano.

onic

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00
Nokia 2100jPronto

R'$ 299,00
ou 1 + 4

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

ou 1 + 4

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

Nokia 2100jT Voce

R$170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

Telefone sem fio
900 MHZ
Várias marcas
e modelos a p

R$129,O Motorola C200jPronto
. Motorola C2QOjT Voce

R$ 299,00 R$ 170,00
ou 1 + 4 ou 1 + 4

R$ 59,80 R$ 34,00
+ R$ 29,00 Tim Chip

ou 1 + 4 :

R$ 25,

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

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

R$ 419,00.
Antena Externa para celulares

para uso em área rural.

R$149,OO

. �
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GELADEIRA aceita-se

doação. Tratar: 274-8620

após 18:00.

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

HOMETHEATHER - vende-se,
Pionner, eompl. H$1.900,00.
Tratar: 370-7347.

IMPRESSORA - vende-se,
Epson, modo FXU. Tratar: 9967-
9595

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

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

INSTRUMENTO MUSICAL -

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

LACRES - vende-se, de latinha
de alumínio. Tratar: 375-2416.

LACRES - vende-se, de latinha
de alumínio. Tratar: 274-8620
após 19:00.

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

-""

M..iJ.fÚINA FOTOGRÁFICA

•'IIiGITAL
- vende-se, Sony

:Cyber-Shot P32. 3.2 megapixel,
I, tamanho da imagem: Max.

'I 2048x1536, Zoam Digital:
J3.2x. R$ 799,00. Tratar: 9132-
14310 (após as 18:00)

mesa, automática, semi-nova,
acompanha 2 raquetes.
R$300,00. Tratar: 376-0409
ou 376-2820.

MESA - vende-se, de sinuca,
cf 2,85xl,41, pf clube.

R$600,00. Tratar: 276-
3456.

MÓDULO - vende-se, de 550w.

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

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

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

QUADRICICULO -vende-se,
bateria, novo, Pequeperego.
R$250,00. Tratar: 375-
2416.

SAUNA vende-se,
residencial. R$100,00. Tratar:
9134-3557.

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

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

TOLDO - vende-se, em placas
de alumínio, cf 4x3,5, semi
novo. R$350,00. Tratar: 375-
1984.

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

R$280,00. Tratar: 371-3102.

VENDE-SE - jogo de quarto, de
solteiro, marfim, ótimo estado.

R$300,00. Tratar: 376-2166.

VENDE-SE - caixa selada, pf
carro, cf 2 sub de 10, um

módulo de 400w e 1 toca-fita
da marca Tojo. R$120,00.
Tratar: 370-2505 cf Dina ou

Jorge.

VENDE-SE - 16 rnesas cf 64
cadeiras de madeira. Tratar:
370-3279.

VENDE-SE - porcelanas, pratos
e travessas, 200 copos,
talheres, balde de gelo. Tratar:
372-1566 cf Ana Lúcia ou

Paulo.

VESTIDO - vende-se, de

prenda, azul, cf bordado cor

creme, manequim 34 a 36.
Tratar: 9125-'7533.

VIDEOGAME - vende-se,
Nintendo 64, cf 8 fitas

originais. Tratar: 370-3555 cf
Wanderlei.

VIDEOGAME - vende-se,
Dreameast, cf 2 eontr. e 3

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, cf 2 controles,
memory eard, 1 transformador,
2 jogos, cf 6 meses de

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

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

I< PLAYSTATION 2
• XBOl(
• PLAYSTATION oNe
'OREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME aoy ADVANCE
• NINTENDO GAME CU,BE

QUINTA-FEIRA, 8 de janeiro de 2004

�óveis,__�--{

•

ALUGA�SE em Baln.

Camboriú, cf 4 qtos, 1 suíte,
vaga pf 4 gar., churrasqueira.
Rua 2.000 nQ 223. Tratar: 370-
1720.

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

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

proposta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)

BARRA DO SUL - vende-se,
sobrado, cf vista pf o mar, cf
+f- 80m2. A partir de

R$23.000,00. Aceita-se carro

até 50% do valor. Tratar: 9963'
6420 cf Luiz.

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

MAFRA - vende-se ou troca-se,
mista, 3 dorm., sala, copa, eoz.,
banh., 'cf porão. Ter. cf 500m2,
esq., ponto pf comércio.

R$19.000,00 nego Tratar:
370-6535 cf Lueelia ou

Alfredo.

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

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

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

Água Verde. Tratar: 274-8620

cf José.

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

UBATUBA - vende-se ou troca-

se por casa em Jaraguá. Tratar:
275-2130 ou 9137-3648 cf
Carlos.

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 - de mad., cf 5

peças, cf ter. de 14x26,
escriturado, 20m da Unerj.
R$25.000,00. Tratar: 370-
0674.

VENDE-SE - em Joinville. Tratar:
9959-0505.

\
, \

',E - quitinete na Vila
Lalau\ ,ratar: 274-8398. ,

ALUG�SE - quarto em apto pf
rapazes. Tratar: 275-2130 ou

9137-3648 cf Carlos.

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

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

cf proprietária.

ALUGA-SE no Cond .

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

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

CENTRO - vende-se prédio cf 3
aptos. R$130.000,00. Aeeita
se proposta. Tratar: 370-809i
ou 9104-5468 cf Tina. Creei
9839

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

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

PROCURA-SE - estudante

uniyersitário, sexo mase.,

procura alguém pf dividir apto
em Curitiba. Tratar: 275-3374
ou 275-2730.

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

VENDE�SE : RRAIA e�MBORlur;
Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suítes + Dep. 2 Garagens
R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) - Pronto pi Morar - Novo -

Situado no Centro - Financiado em 30 meses. R$132.000,OO e R$178.000,00
'Apartamento - 2 Dormitórios (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$ 80.000,00

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

direto cf proprietário. Tratar:
275-:3070. Creei 8950.

VENDE-SE - ótimo, no Ed.

D'Italia, 02f03 dorm., sacada
cf churrasqueira. Entrada +

pare. direto cf proprietário.
Tratar: 9977-5408.

lav., bwe, 2 galpões cf engenho
de melado, cf nascente de
água. Tratar: 273-1660.

VENDE-SE comercial,
·eondomínio centro, cf
3.900m2, totalmente
aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

MAQUINA FOTOGRÁFICAI
DIGITAL - vende-se, Sony
cyber-shot P72. 3.2 VESTIDO�' vende-se, de ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Megapixel,Tamanho da prenda, marrom, de micro fibra, casa madeira medindo 100m2l Imagem: Max. 2048x1536, manequim 38. R$80,00. cf galpão em alv. nos fundos

��
Zoam Ótico: 3x, Zoam Digital: Tratar: 376-1027 ou 9136- cf 200m2. R$39.000,00. Rua

r 2x. R$ 1.119,00. Tratar: 1866 após 19:00. Campo Alegre, 127, próx.
\ '9132-4310 (após as 18:00) Dream Caro Aceita-se carro de,
V . VIDEOCASSETE - ve�nor valor, no nego Tratar:

, \;1ESA - vende-se, de slnuea.__ ��.g,-:> R$fo-U,OO. �')4047 ou 9125-6237.
. j.�.O_��00;G::::;��-9007.
�� JARAGUÁ ESQUERDO - vende-

VIDEOGAME - vende-se, se, alv. cf 135m2. Rua Horaeio
MESA - vende-se, de tênis de Nintendo 64. R$200,00. Pradi, 330. R$ 65.000,00.

Tratar: 370-9899. CRECI 8054. Tratar: 371-

55,12.

ÁGUA VERDE - vende-se, terreno
ef375m2, próximo Chopp
Club, bairro Água Verde R$
24.500,00 - CRECI 8054 -

Fone 371-5512.

CORUPÁ '- vende-se, cf
52.500m2, próx. ao Seminário.

R$130.000,00. Tratar: 372-
3063 após 19:00.

CORUPÁ - vende-se, cf
35.0002, próx. ao seminário,
ideal pf chácara, beira-rio.

R$85.000,00. Tratar: 372-
3063.

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

após 15:00.

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

R$150.000,00. Aceita-se casa

ou apto no negócio. Tratar:
9112-5501. (proprietária)

SCHROEDER - vende-se, 4
terrenos de 16x39 m2. R$
8.000,00 cada. Ou troca-se por
casa na praia. Tratar: 374-
1.778 cf Edelberto.

VENDE-SE - sítio em Sehroeder,
cf 22.500m2, cf casa e riacho
no meio. R$45.000,OO. Aceita
se troca por casa. Tratar: 9133-
7467 ou 370-9599.

VENDE-SE - na praia de Penha,
murado e aterrado, à 200m da

praia. R$22.000,00. Tratar:
372-3157.

VENDE-SE - cf 420m2, na R.
Pref. José Bauer. R$15.000,00
nego Tratar: 9134-7639.

VENDE-SE - na Rua da

Faculdade, cf 527m2, cf água,
luz, e esgoto, escriturado.
Tratar: 372-1359 dia ou 274-

8050 à noite.

VENDE-SE - cf 190.000m2, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa cf 3 qtos, sala, cópa, coz.,

VILA LALAU - vende-se, na R.
Alberto Santos Dumont, frente
ao ferro velho. R$55.000,00.
Tratar: 370-1787.

VENDE-SE - loja no calçadão
da Marechal, valor de venda de ,;�
merc. R$19.0000,00 + vai r _�

dos móveis R$3.500,00. TU�I"
por R$9.000,00. Tratar:
9133-0803 Cf Ivan.

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

Estofaria Zen. R$14.000,00.
Aceita-se troca por· carro.
Tratar no local.

VENDE-SE - mercado cf 8 anos

de fune., ótimo estado. Apenas
R$14.000,00. Aceita-se carro

ou moto na troca. Tratar: 275-
0112 ou 9123-6562 .

VENDE-SE - loja de confecções,
cf estoque e móveis, ótimo

ponto, aluguel acessível.
Tratar: 371-5512.

(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto j a formado, cf
mercadorias e mobiliário.
Defronte pf Marechal. Tratar:
275-3070. Creei 8950.

VENDE-SE - por motivo de

saúde, urgente, linda, cf
20.850m2, mini paraíso com

toda infraestrutura, casa estilo

suiço cf 90m2, garagem cf
área de festa, eserit., galpão,
quitinete, jardim em relevo,
lagoa, nase., mais terrenos cf
rede elétr., hidr. e san. séptico
ecológico, árvores frutíferas e

muito 'verde, riacho, área

privativa, à 6km do centro. Rio
Molha. Doeum. 100%, torro por
R$135.000,00. Tratar: 370-
8563 ou 9103-3580.

JARAGUÁ 84 - vende-se, cf
. I

1.900m2" casa, galpão,
aproveita-se para fazer lagoas.
Tratar: 273-1660.

CORREI

PLANETGAME
* VENDAS *LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE

'

ViDEO GAMES ,CDS
E ACESSÓRIOS EM GERAL.

Fone: 376-2206

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRANDE - precisa-se de 3

garçons, 3 aux. de cozo e 1
camareira. Tratar: 275-1995

cl Juarez.

empregos
(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2004

Técnico em Enfermagem -1.800hs

Técnico em Guia de Turismo - 866hs

Técnico em Alimentos -1.500hs

Técnico em Contabilidade· 820hs

CURSOS DE QUALIFICA ÃO 2004

Oratória I • 15hs

Primeiros. Socorros - 3()hs

Matemática Financeira· 15hs

Furukawa • 40hs

o Senac reserva-se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mtnírno de participantes

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

lDreiche no Ar
I Bela. galota. pata hotngn'
I do bom go.to!
1Atlj�ldi'm!llto (//1) hotóit, InotcíJc,
ttnd4.êIl�ia e. eotn ,Ioe:lllltót�íf) vi�.

l�igflo nhç:-ohJfo.

i 275-0052

.....

)
, '. i
,PrecIsa-se de I
I moça maior I
.

de 18 anos. i
, I
'Z75-005ZI

•....................•....••..•................•••••• : -- !

INATALIAI i AIRTON I
Só para elas! Anuncie aqui!

371-1919
PREVINA-SE i ,

Use Camisinha !Jaraguá do Sul!

_19117-04971
, , '

....

"]

Is�SHõPliiR7GiTh]! I
� Para os amantes do prazer� !

�. I
!
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OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como diarista eio período.
Tratar: 27. recado pI
Mira.

.
'

OFEREÇO�E
-

como ser nte
aux. de p' deiro aux. de

produção. Tratar: 2 8620 cl
Marcelo.

'

,

OFEREÇO-ME - c/ tr' alhar no

cuidado de idosos, e casa ou

no hospital.

Trata��75-2416.OFERE�O-ME - � rabalhar,
expertencia W como

cotorlmetrtsta, aux.

laboratório, laboratorista, aux.

tecelagem, possuo curso de
Desenho Técnico e Auto Cad
R14. Tratar: 275-6292 cl
Andersen,

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

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tratar: 371-
5640.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de conf. e

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

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)

GRAPHIC DESIGNER

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Você é criativo? Muito criativo mesmo? Tem iniciativa e bom gosto? Então este

pode ser o emprego ideal para você. É indispensável também ter grande'
conhecim.ento em programas como Corei Draw e Photoshop. Domínio em outros.

programas de design c �ém ajuda. A Cromoart Criação & Fotolito busca

jovens profissionai a eni;'àrar.c!!;-ufio��r na área de criação de
materiais publicitários, educativos eprom� lifij:..,

""'''�-:�'''':Z;����
Currículo com portfolio deve ser enviado para a sede do jornal Correio do Povo, à
rua CeI. Procópio G. de Oliveira, 246 (em frente Rest. Tio Patinhas), Centro, ou
entãopara o nosso endereço, no bairro Rio Molha.

Os portfotíos serão devolvidos após o dia 19/1.

, :
· .

19997-72231
1��r��II!Í �f:t �1I11 ,

Precisa-se

:Loira_oloosverdes,I.·PREVINA.SE I· i dedemoç1aSs .

.

U c -si h r : ma ores anos•.I Estilo menininha, : I se aml
.
n a I

.

atrante e sexy : I i
1.2'l�:Jl1� .: J

Tratar:

PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371-1919

(47) 370-9068
sac@$ê.1l.$hopjaragua.com.br

,
. , i 1.:;��Wl�ltqti§:êjru!91l�:çêmiéYEi_t�

IARTHUR.
PREVINA·SE
Use Camisinha

Anuncie aqui!
371..1919

· .

,1�!.t�9.��:�!���.1 L.._.__ ._. _._ _. __ __ ._. . __ •. _ .. __ ,

(tinlas···· \

·

Meninas,

7udo o 1ue soe!

roeura Ctn razcr .

Anuncie aqui!
371-1919

. 999J:1a05
'

•...............................................................................................••.••.•....•..........•.....•.........•...•. (47) 9137 ..3156
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QUINTA-FEIRA, 8 de janeiro de 2004

SAUDE

DENGUE

Transmissão

A transmissão da doença ocorre a partir da picada da fêmea do
'

mosquito, De 8 a

12�
'as após ter sugado sangue de pessoa

cq'rtarninada, o mos I ��o está apto a transmiti r a doença. Não há
transmissão por con ,-':o direto de um doente ou de suas secreções para
uma pessoa sadia, ne S através da água ou alimento.

.

Tratamento
,.'

Em 45 dias de vida, um único mosquito pode contaminar até 300

pessoas.

A pessoa com dengue deve ficar em repouso, beber muito líquido e só usar

� medicamento para aliviar as dores e a febre, sempre com indicação do médico. Sintomas da Dengue:
�
l
Para quem já teve dengue uma vez, o cuidado �*��5,gtdo. Em uma segunda

"'\t}1�ont���c9�Q:.St<;..�����-�-:;-doença evoluir para a forma

�tÍe pode ser mortal.
A pessoa com dengue não pode tomar remédios à base de ácido acetil salicílico, como
por exemplo, aspirina, AAS, Melhorai, Doril, Sonrisal, Alka-Seltzer, Engov,
Cibalena, Doloxene e Buferin. Eles podem facilitar o sangramento.

-

Como a doença causa muita dor no corpo, em geral, as pessoas procuram
analçésicos. É importante para o doente evitar antllnflamatórtos, pois facilitam o

sangramento.

Como previnir-se:
A única maneira de evitar a dengue é não deixar o mosquito nascer. Para isso, é necessário acabar com os "criadouros" (lugares de nascimento e

desenvolvimento do mosquito). Portanto, não deixe a água, mesmo limpa, ficar parada em qualquer tipo de recipiente.

Não deixe aeumular água em

pratos de vasos. Substitua a

água dos vasos por areia grossa
umedecida.

t����
Vídeo-cirurgia,

Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Ruo: Guilherme w,·t'g'·, 50 • SL 406

F O n e': 3 7 O - 1 7 O 5
; ,smnata@netuno,com ..hr � Jara' .. i�·á·dq'Sul .

fone: 275-1450
Av. ),1",. D.o,low .I. Fonseca, 491
sala 01 - CCllho - Jaraguá. ,lo Sul

·�NEOVITA 'ij))
Comércio de Produtos

f' ') '/', !P'..

'f ,// 1$; ,/,

Ortopédicos
e Hospitalares

Fone/FaK: (4n 372-0461
R: 881M d. aro BraRCO, 353· Sl2 ·ceM· IgDá do Sul
emall: maloçhj@lerra.com.br • CoI.: 9919·0941

r'
, ""

IANUNCIE
! AQUI!
371-1919.

• MO'M'"'' • ..�J
Mantenha as caixas II'água, poços,_---------_

latões e filtros bem fechados,

Pneus velhos são um dos

lugares preferidos do mosquito
Esvazie as garrafas e coloque-as

de cabeça para baixo

�
.-,._"

Medicamentos em geral
ManlpulaçJo de fórmulas médicas

Flsloceráplcos e
Cosméticos manipulJdos

Fone: .371-8298
Rua ]0:10 Plcolll I 10 - Centro

�j
\. f/áce '{JorpO'

e Distribuidora de Cosméticos:

,w'}Fla",dR, ciJ:?nsos, "'SanUJ.tUv
Dr. Luciano Maiochi

Pereira

Fone: 371-6110
9905-2653

afta Imolog ista
371-780'1/370-0409
Rua Guilherme Weege, 327

1275-3387
R: Reinoldo Rau, 289 • SI. 01
ee�trO'.. Jaragúá do Sul- se

BELA VIDA
NuUU-:I; Ctuno \ 6Ct:

Centro de apoio aos distribuidores

371-5176
Rua: Av. Getúlio Vargas, nO 49 - Sala 105

Ed. Hcrter I defronte a Igreja Evangélica
,

(Em cima do Unibanco)
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I BALANÇO: ANUNCIADO BALANÇO DAS OCORRÊNCIAS REGISTRADAS ENTRE NATAL E DIA 5 DE JANEIRO

, _df.'
Faleceu às 23:30 horas de 19/12 o Senhor Giovanni A1vise
mais conhecido por Nono, com idade de 88 anos, deixando
enlutados 1 filho, 1 nora, netos, bisnetos e demais parentese
amigos. O sepultamento foi realizado em 20/12 às 17:30
horas, saindo o féretrodaCapelaMortuária daVila Lenzi seguindo
para oCemitérioMunicipal doCentro.

Faleceu às 06:00 horas de 19/12 o Senhor ValdirGonçalves
com idade de 43 anos, deixando enlutados seu 'pai, irmãos,
cunhados, sobrinhos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 20/12 às 10:00 horas, saindo
o féretro da Capela Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o
Cemitério daVila Lenzi.

Faleceu às 10:40 horas de 19/12 a Senhora Catarina Trtz
Wendorfcom idade de63 anos, deixando enlutados o esposo,
4 filhos, 2genros, 1 nora, 5 netos e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizadoem 20/12 às 10:00 horas, saindo
o féretro da sua residência em três Rios do Sul seguindo para o
Cemitério de Três Rios do Norte.

Faleceu às 15:00 horas de 20/12 o Senhor Joaquin Pereira
dosSantoscom idadede58 anos, deixandoenlutados aesposa,
1 filho, 1 filha, genro, nora, netos, irmãos e demais parentes e
amigos. O sepúltamento foi realizado 21/12 às 17:00 horas,
senoo o féretro daCapelaMortuária daVila Lenzi seguindo para
o Cemitério daVila Lenzi.

Faleceu às 16:00 horas de 20/12 o Senhor Geoval'1i Araldi
com idade de 30 anos, deixando enlutadps a esposa, seus

pais, sogro, sogra, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais
parentes e amigos. O sepultamento foi realizado em 21/12 às
17:00 horas, saindo o féretro da Capela Mortuária daVila Lenzi
seguindo para o cemitério da Vila Lenzi.

Faleceu às09:10 horas de 22/12 a Senhora ElwiraWedmann
com idade de 61 anos, deixando enlutados o esposo, filhos,
nora,genros, netose demais parentes e amigos. O sepultamento
foi realizado em 23/12 às 08:30 horas, saindo o féretro da sua
residência na Barra seguindo para o Cemitério Rio da Luz 1º.

Faleceu às 20:00 horas de 22/12 a SenhoraWanda Kasteller
Tarnovvski com idadede78 anos, deixando enlutados cunhados,
cunhadas, sobrinhos, netos e demais parentes e amigos. O
sepultamento foi realizado em 23/12 às 17:30 horas, saindo
o féretro da sua residência em Massaranduba seguindo para o
Cemitério Guarani-Mirim.

MISSA DE 7° DIA

A família enlutada de Cecília Erschim Mahnke convidam para
a missa de 70 dia às 19:00 de sexta-feira, dia 9 de janeiro de
2004 na Igreja Matriz São Sebastião em Jaraquá do Sul.

A Família

JARAGUÁ DO SUL

371-4000'

CARAGUÁ
Dirija'

sUvida
I)

CORREIO DOPOVO 5

Ocorrên

registradas
]ARAGuA DO SUL -

Com a diminuição da

população jaraguaense,
que majoritariamente es

colheu o litoral e a ta

rinense e outros Estados

para passar as férias, o

Corpo de Bombeiros de

Jaraguá do Sul teve um

menor número de ocor

rências registradas entre

os dias 24 de dezembro

de 2003 e cinco de janei
ro de 2004. No período,
aproximadamente 435

'casos foram atendidos

pelos Bombeiro, dos

quais 335 eram a I.�::ntes
envolvendo carr,\' mo

tos e bicicletas.

Segundo o sub-co

mandante Fabiano Cân

dido, houve uma queda
de aproximadamente
25% no número de ocor

rências em relação aos

demais meses e, compa
rando-se com 2002, tam
bém foi registrado um

decréscimo, especialmen
te dos' casos, clínicos,
como ocorrências médi

cas, por exemplo.
Em contrapartida, a

gravidade dos casos au

mentou consideravel

mente, afirma o sub-co

mandante, que atribui a

mudança à diminuição
do fluxo de veículos e ao

conseqüente aumento da

velocidade, responsáveis
pelos acidentes. A partir
de segunda-feira, com a

normalização do tráfego,

graves são

110 período de férias

Vicky Bar,

O Corpo4fle Bombeiros registrou maior gravidade nas ocorrências neste final de an

o mimero de ccorrênci- período do ano passado. outros períodos do an

as graves voltou a dirni- Entre os dias 24 de de- O que aumenta é li
nuir em Jar�guá do Sul. zembro e cinco de janei- quantidade total de acil

Já em todo o ano de r(), 65 acidentes foram dentes", revela.
2003,a Polícia Militar de registrados, saldo idênti- No município de

Jaraguá do Sul registrou co ao de dezembro de Corupá, entre primeir
um pequeno acréscimo 2002/ janeiro de 2003. de dezembro até a úl

no número de ocorrên-
�

Mas de acordo com ma segunda-feira, cer
cias, que passaram-

� /;� :,-,:,h-�comandante do de 400 ocorrências

563 para 574. Segundo Corpo d;-=-------=-:-;----- =-
-,>-

- -�o�;ó'.YM _

a tenente Arlene Villela, 'Guaramiri�, Lauri necendo �a s

com à ausência de perí- Carlos Leite, o motivo outros meses do ano. O

ado letivo para a PM; mais.freqüente ainda é o sub-chefe do Corpo de
durante o mês de de- atendimento clínico, que, Bombeiros de Corupá,
zembro e janeiro o tra- pode ser desde uma pa- Cláudio Siqueira exp li ..

balho é direcionado à rada circulatória até um ca que, apesar do des

prevenção. "As viaturas caso de envenenamen- locamen to dos co

fazem abordagem de to. Segundo ele, 2165 rupaenses p,ara outros

pessoas suspeitas, tentan- ocorrências foram fei- municípios no período,
do saber se existe crime tas nesse sentido em ó número de ocorrên
ou contravenção", escla- 2003, o que representa cias permanece inalte
rece. 69,86% de todos os re- rado com a vinda dos

Região Em

Guaramirim, o número

de ocorrências perrna-'
neceu igual ao mesmo

gistros efetuados. "Nes

sa época, o número de
ocorrências por dia cai

bastante em relação aos

turistas para a região.
(CAROLINA TOMASELLI)

Queda no consumo de água nomunicípio ficou em 25%

]ARAGuA DO SUL - O

período' que, compreen
de os dias 24 de dezem
bro de 2003 e cinco de

janeiro de .2004 regis
trou uma queda no con

sumo de água de apro
ximadamente 25-%, se

gundo declaração do di

reter geral da Sarnae ,

N elson Klitzke.

Segundo ele, a em-

presa responsável 'pelo
abastecimento do muni

cípio está operando em

menor intensidade de
vido à diminuição da

população nesta época
do ano. Klitzke acredi

ta que, com o retorno

da maioria das indús

trias no dia 12, o con

sumo se normalize,
voltando a atingir 425

mil metros cúbicos dias. "Mas não compro
mete de forma'alguma o

abastecimento da cida

de", enfatiza.
Até o dia 23, a Samae

estará atendendo atra

vés de um plantão 24

horas pelo telefone

3720590.. A partir desse

dia, seu escritório retorna
as atividades normais.
(CAROLINA TOMASELLI)

mensais.

O diretor geral ressal
ta, ainda, que os reserva

tórios da Samae apresen
tam um volume de água
normal, apesar de con

siderar o nível do Rio

Itapocu abaixo da mé

dia, mesmo com as fre

qüentes chuvas de verão

ocorridas nos últimos
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I DIREITOS: APROVAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO GARANTIRÁ'DIREITOS A TERCEIRA IDADE

Aprovação do estaã

será um amparo a�etc,eira idade
I

]ARAGuA DO SUL - o
ano de 2004 iniciou com um

'ponto favorável as pe&soas
da terceira idade. Desde o

dia primeiro de janeiro os

brasileiros com mais de 60

a partir dos 65 anos, ou seja,
dois anos a menos do que é

estabelecido atualmente.
Além disso, foi ressaltado o

direito a transporte gratuito
a partir dos 60 anos, bem

como descontos de pelo
'menos 50% em atividades

culturais, esportivas e de
lazer

Muitos órgãos públicos,
empresas, entidades e cida

dãos terão que se adaptar as
novas regras. Algumas adap
tações' terão que ser feitas,
mas o estatuto quer é garan-

todo idoso

Vicky Barte!
. Idosos têm garantidos o passe livre nos ônibus intermunicipais

de 65 anos aos serviços de

transporte urbano. O dispo
sitivo prevê a reserva de

duas vagas gratuitas por ve
ículo para idosos com ren

da igual ou inferior a dois
salários-mínimos e descon
to de 50% no mínimo, no
valor das passagens, para os

idosos que excederem as

vagas gratuitas, com renda

igual ou inferior a dois salá

rios-mínimos.

O advogado Julio Max

Manske, não se mostra tão

otimista e acredita que o

Estatuto do Idoso deverá

sofrer alterações. "O proble-

m�.��ue
já existe o livro da

C f(,:ituição Federal para
ass ""furar os, direitos. Mas
nos a estrutura penal não
consegue pôr em prática as

punições. Ai que deve esbar
rar o direito dos idosos. Mas

de qualquer forma eles já
têm como se defender. Fal

ta agora, as entidades, em
presas e o povo se adequar
a estes leis", argumenta o ad

vogado. (CELlCE GIRARDI)

Pontos defendidos no Estatuto do Idoso
*Os planos de saúde estão impedidos de reajustar as mensalidades em função da idade.
*Um dos pontos inovadores do estatuto é o que prevê pena de detenção de seis meses

a 12 anos para quem maltratar idosos.

*I)eixar de prestar assistência dará detenção de seis, meses a um ano.

*Coagir um idoso poderá levar o criminoso a reclusão por um período que pode ir de
dois meses a cinco anos.

*Os familiares que abandonarem idosos em hospitais, casas de saúde ou entidades serão

encarados como criminosos e estarão sujeitos a pena de detenção de seis meses a três anos.
*Além da falta de visitas, quem deixar de prover as necessidades básicas aos mais velhos

poderá ser preso.
*Na Saúde, o poder público deverá fornecer gratuitamentemedicamentos, principalmente
os que forem essenciais à vida do idoso.
*Pessoas com mais de 65 anos que não tenham condições de se sustentar terão direito de

receber, mensalmente, 1 salário mínimo.

anos estão amparados pelo
Estatuto do Idoso, que
concerne 118 artigos. O es

tatuto foi aprovado após
cinco anos de discussão e 15

que foi apresentado pelo
Senador Paulo Paim, PT.
Segundo o Instituto Brasi

leiro de Geografia e Esta

tística, o país tem hoje cerca

d� milhões de pessoas

rtft1frn mais de 60 anos, re-

Vi presentando 8,6% da popu- rir medidas punitivas para
.

de do nosso país. A vanta-
I � lação. Dentro os artigos pro- quem discriminar idosos, gem é que ag<tlia o desres-

j;
postos estão a que os(as)" um dos grandes problemas peito terá uma punição o

idosos(as) não poderão ser deste país. que não acontecia antes. Sa-

i I vítimas de negligência, dis- Na opinião do advoga- bemos que muitas vezes o
I

criminação, violência, cruel- do Frederico Barru Hulbert idoso é colocado em uma

dade ou opressão. Estão acredita na aplicação do es- situação de discriminação",
previstos também, para pes- tatuto, mas a longo prazo. avali�. Um dos problemas

� soas a partir dos 60 anos, a ''A exemplo do Estatuto da que tem gerado, polêmica

�,�\\,' preferência no SistemaÚni- C,riança
e do

Adolescen,
te o diz,

r"espeito
ao transporte

�;\co, de Saú�e (SUS) e o ace�- ,E�tatuto.�o Idoso� col.etivo. No.es�tuto há um
���� a medicament�:_!'a�tWP.,e,.::-;;2q(fe.de�Alg� que limita � acess�
�uosenà o vera ser adaptado a realida- gratulto de quem tem mais

,

'éliréífo a um salário mínimo
'

berta a novas

poderá sonhar alto
rde garota! Toda
o seu amor será
Ele saberá

o se sentirá

ta, mos deverá
as tarefas.
terial pode interferir
Muita felicidade

na paixão, Cor: Vinho.
Câncer - Escute o seu sexto
sentid le vai indicar os

hos. Evite
c alho. Clima de

or: Amarelo.
- Não saia por aí
00. Os trabalhos
nhos extras estarão

.A paixão não
r em melhor fase.

casa não

estão escartados. A união

c��:ª\,,� estará ainda
mais forte. Cor: Verde.
E

.

ã o - Estar perto das
eridas vai ser muito

: dê atenção a quem
u redor. Tudo de
de quem amq.

I

QUINTA-FEIRA, 8 de janeiro de 2004
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o ue eles ensam do Estatuto

anos não conhece muito sobre o

Estatuto, Para ela omaior benefício

é a punição por abandono. "Não

posso ouvir falar que os filhos,

simplesmente abandonam os pais
na miséria e outros ainda acabam

internando-os em asilos sem

o vigia Carlos Pires Pereira de 67

anos acredita que há muito

desrespeito tanto no que diz respeito
às aposentadorias, a saúde e as filas

nos hospitais, mas acredita que a

sociedade, ainda é a que a mais

discriminatória. ''Acho que 'as

pessoas não têm paciência com os

mais velhos, principalmente nas

A reclamação do vIgIa é

compartilhada pela aposentada
CecíliaMayer, de 75 anos, Ela conta

que escuta histórias de abandono

de idosos. Na opinião dela a

intolerância dosmais novos é o que
mais a aborrece, "Os mais jovens
não respeitam nossa opinião, acham
que não sabemos nada. Mas na

verdade já vivemos tanto e temosmuito mais conhecimento, no

entanto ninguém pára para nos escutar", avalia, iQj)1

JARAGUÁ DOSUL

371-4000

CARAGUÁ
Dirija IsUVidO)

- Seu desejo de
r em conflito
: problernos de
arecer. Curta

'

ento com o gatinho,
lriza,azulado.

Capricórnio - Tenha
com o pessoal de
ja de otritos, A dois,

roço a torcer

iso. Cor: Tons

o fique
es acontecer de

um"a/Í}\ít�&íº.SJç,ontatos estarão

fa�?flÇ!t.�\s o seu desejo
de ficar um pouco 'sozinha vai

falar alto. Cor: Branco.
Peixes - Tarefas ligadas à

p a mistério têm
ar certo. Atenção
igos. Clima de

icidade com quem j'"
a arelo.
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Homemseafixanorioltapocu
GUARAMIRIM - Um ata

que de epilepsia pode ter

sido a causa do afogamen
to de um homem no Rio

Itapocu, em Guaramirim.

No sábado, por volta das

14 horas Celso Esperança,
de 34 anos estava em um

bar na localidade de

Guarnirangà acompanha
do de um amigo quando
apostaram uma travessia

�pelo rio. Celso foi primei-
'"'
ro e teria tido um ataque
no meio da travessia, num

local mais fundo.Diversas

pessoas presenciaram o

afogamento, o colega de
Celso foi embora antes da

chegada da Polícia Militar

e do Corpo de Bombei
ros. A hipótese de epilep
sia não foi confirmada

pelo Instituto Médico Le

gal, mas os policiais acre

ditam na possibilidade já
que a vítima havia sido

atendida na semana passa
da por este mesmo moti

vo.

Atendimento nos hospitais
o Hospital São José re

alizou no período de 24 de

dezembro a 06 de janeiro,
350 atendimentos no Pron

to Socorro. De acordo com

informações do hospital as
ocorrências, na sua maioria,

são por intoxicação alimen

tar, resultante das férias e

abusos de comida e bebida.
Também houve entrada de
casos de acidentes e brigas.

I íltoram 65 internações neste
I .

período, ocasionadas prin
cipalmente por infecções e

dois casos de acidentes em

função do manuseio de fo

gos de artifício. Já o Hospi-

tal Jaraguá recebeu 481 pa
cientes no Pronto Atendi
mento Infantil e 482 no

Pronto AtendimentoAdul

to. Segundo a assessoria de

imprensa do hospital DOS
registros constam consultas
e alguns casos de fraturas.

Dos atendimentos, cercade
10% passaram por
internação, mas também

com liberação em 24 ou 48

horas."Analisamos este fim

de ano como tranqüilo e

dentro da normalidade no

que se refere aos atendimen
tos no Hospital", informou
a assessoria.

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Guaramirim, através da Secretaria
Municipal de Administração e Finanças - Setor de Compras,
comunica para os devidos fins e a quem possa interessar

que, em virtude da realização freqüente de licitações, está
efetuando CHAMAMENTO 'PÚBLICO para a atualização
dos Registros Cadastrais de fornecedores existentes bem como

para ingresso de novos interessados, conforme preceitua o

Art. 34 da Lei nO 8.666/93 e suas alterações posteriores.
As informações necessárias para tal procedimento poderão
ser obtidas junto à Prefeitura Municipal, sita na Rua 28 de

", Agosto, nO 2042, Centro, ou pelo fone/fax (Oxx47) 373-0247,
I! no horário comercial.

ti Guaramirim/SC, 09 de Janeiro de 2004.

MÁRIO SÉRGIO PEIXER
Prefeito Municipal

LOTERIAS
Megasena
concurso: 526

03-21-31-36-55-59

Quina
concurso: 1245

04 - 20 - 53 - 59 7 70

Lotomania Loteria Federal
'concurso: 380 concurso 03797

.93:,.0.7 - 13 - 14 - 1°_ Prêmio: 34.14,8
, ,16 '- 20 - 23 - 25 - .2° c Prêmio: 27.251,

II ,30 - 31 - �S� 44 - 3°_ prêmio: 07.214
II 51 - 59 - 65 c 78 _ 4°_ Prêmio: 42.,607

,:li;; I � 1 - �S, - 92 - 9;3 ;;,��;.�:t.
.: 5° - Prêmio: 60,775

espõffi@jor�?c�!r�I!:olcom{6 . Ç-ºRREIO DQ_POVO 7

IPRISÃO: DOIs DETENTOS EM LIBERDADE CONDICIONAL SÃO PRESOS EM FLAGRANTE APÓS ROUBO

Dois assal
/

,

Guaramiri\
GUARAMIRIM - Por

volta das 11 horas de se

gunda-feira, os detentos

Cleverson Alírio Martins

de Lima, de 24 anos, e

Osanir Nogueira, 27

anos, foram presos no

bairro Co r ti c e ira; em

Guaramirim, após assal

tarem a empresária
Onízia de Lima Comim,
de Curitiba, seus dois fi
lhos e um amigo, na casa

de propriedade da famí

lia, no bairro Costeira,
em Barra do Sul.

Os assaltantes, que

cumpriam pena em u:
b erdad e

condiCi�l,roubaram o Vectr .:. I
,

tti

4545 (Curitiba - PR'
, que

pertencia a Onízia, e se

deslocaram pela BR 280

'em direção à Jaraguá do

Sul, quando perderam o

controle do carro e caí

ram em um barranco. Os

comparsas se esconde
ram em uma agrope
cuária próxima ao local,
mas foram pegos pela
polícia de Araquari, que
vinha perseguindo os as

saltantes juntamente com

uma viatura do Grupo de

Resposta Tática de

Joinville. "Os moradores,

daquela localidade infor-
'

maram os policiais sobre

o paradeiro da dupla",
explica da delegada
Jurerna Wulf.

Segundo depoimento
da vítima, a família esta

va dentro da residência

quando foi ab o r d ad a

pelos assaltantes, que pe
diram a chave do carro

tes são presos em
or roubo de carro

Vftima d.O� assaltantes, Onízia Comim ainda está ap".e�Q�iva com o roubo d� seuV��YíC��
apóntandj] uma arma de veículo� três aparelhos empresária conseguIu
calibre 38 com numera- celulares e uma carteira. sair do banheiro logo, t
ção raspada. Onízia con- "O carro era pra vir ,em seguida e acionou e

ta que eles a trancaram para Jaraguá. Não que- Polícia Militar de Barra

com os filhos e o amigo ria fazer roubo", justifi- do Sul, que contatou o

no banheiro, levando o ca Osanir Nogueira. A GRT de Joinville.

Um dos assaltantes é suspeito por caso de estupro

ANTEC�DENTES ����D�A�in�d�a!1n�a�tia�t�d�e�d�e.se�g:u�n�d�a�-f�e�ira"Barra Velha, Osanir Nogueira cum- é e cys;ntã:·· -� '" '-=;--'''\9JJ...taJ
pre pena por roubo no Presídio de como possível estuprado'f'de N.,

'

Jaraguá do Sul e estava em liberda- 22 anos, violentada na madrugada do

de condicional há um mês. dia 11 de dezembro do ano passado,
Clever s o n Alírio Martins de após fazer uma entrega de medica

Lima, natural de Porto União, cum- mentes para a empresa que trabalha

pre pena em regime de albergue no va nas proximidades do presídio. A
mesmo presídio por roubo segui- vítima reconheceu Cleverson e afir

do de atentado ao pudor e possui mou ser ele o autor do crime.

outros antecedentes criminais. O delegado Uriel Ribeiro explica
Os assaltantes foram reconheci- que está sendo verificado junto ao pre

dos pela família da empresária corno -sídio se no período em que ocorreu

responsáveis pelo furto do veículo o estupro Cleverson já cumpria regi
Vectra na tarde de segunda-feira, na me de albergue, quando o detento

delegacia de Guaramirim. Autuados apenas dorme no presídio. "O

por roubo e porte ilegal de arma, Cleversori alega que estava cump rin

ambos foram encaminhados para o do pena em regime fechado", co-

Presídio de J araguá do Sul. menta Ribeiro. (CAROLINA TOMASELLI)

Arrombados caixas eletrônicos do Banco do Brasil

JARAGUÁ DO SUL -

Dois caixas eletrônicos

da agência do Banco do

Brasil do bairro da Bar

ra foram arrombados às

13h30 do dia 1 o � Os la

drões fugiram do local

levando dos terminais

uma quantia que não foi

divulgada pela polícia.
Segundo o Centro de

Operações da Cor

poração (Copom), ,um
cliente alertou os polici-:
,ais de que o fato havia

ocorrido ao notar que as

di�isórias dos. terminais
haviam sido arrancadas.

Uma chave de fenda,
provavelmente utilizada

pelos arrombadores, foi
deixada no local.

Estranhamente, na vés

per:). do furto, o alarme

foi acionado, mas a ron

da policial que atendeu

.a ocorrência nada per-

cebeu. No momento do

arrombamento, o siste

ma de segurança não

funcionou, a gerência lo
cal da agência não se'

pronunciou sobre o caso

e nem explicou porquê
o alarme não disparou
durante a ocorrência.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TIRO: O MELHOR BRASILEIRO DE TIRO NÃO TEM PATROcíNIO PARA COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS

, / '

Samuel Lopes v�, atrás. de
patrocínio para #competir

]ARAGUÁ DO SUL - o

atleta jaraguaense Samuel

Lopes encerrou o ano com

um saldo muito positivo.
No campeonato brasileiro

Lopes fechou em primeiro
lugar na categoria Carabina

Deitado, com oito pontos
de vantagem do segundo
colocado, o atirador

brusquense Luis Bork. Esta
é a maior diferença dos últi
mos três anos. "É difícil ter

uma diferença tão grande do
primeiro para o segundo
colocado. Nenhum outro

comy%dor líder teve tanta

?��nça", tonta Samuel. O

{s�ampeonato brasileiro acon-
/-,
ia tece de 17 a 20 de março

hno Rio de Janeiro.
,

f� ,No campeonato esta

fidual o atleta jaraguaense fe
� chou o ano em primeiro
I� lugar também. As compe- fissionalsNa sua participa- Mas a avaliação do

Ir tições deste ano devem co- ção na Copa do Mundo do jaraguaense é muito positi
pàmeçar em março, mas ain- Tiro, realizada naAlemanha va. "Por enquanto foi o
Ird:la não tem data definida. no mês de maio Samuel melhor ano dos 10 em que

j6 d�, Dos Jogos Abertos de p�de .melhorar "" �ndic�, I �tenho partici�a�o. A�e
&1,0 a 1)03 que aconteceu �__Q"IL�2f»�_onde._fp'-",=a�1BoCja do meu índice olím-

�91.r,,�����cn;c��-"=IonJr"�'orã'sil�frõ�a'-passar para a pico e o fato de ser o único

:tà!3es-frouxe a medalha de prova final e ficou em 810 brasileiro a competir na fi

ouro. Os Jogos Pan Ame- de 136 competidores." nal da Copa do Mundo,
ricanos de Santo Domin- Tanto 'na Copa como no confirma a minha lideran

gos que aconteceu em Pan nenhum atleta brasilei- ça e me deixa mais segu

agosto foimuito gratifican- ro tem conseguido uma ro", destaca.
te para o atleta, que mes- pontuação tão alta, porque Para este ano o atirador

mo ficando com a 150 co- os russos, europeus e ame- jaraguaense volta ao circui

locação, entre 36 participan- ricanos têm um treinamen- to brasileiro com competi
tes, avaliou a disputa como to muito mais pesado que ções entre março e dezem

uma contribuição bastante nós brasileiros, além de toda bro. No estadual" Lopes
importante para seu ama- a estrutura que é oferecida participará das oito etapas,
durecimento pessoal e pro- a eles", explica Lopes. além dos Jogos Abertos

Arquivo

Samuel busca patrocínio para competir no exterior

que este ano acontecerá nas

cidades de Pomerode,
Indaial e Timbó, esta últi
ma será o palco das provas
de tiro. Lopes não só visa a

participação como tentará .

manter a liderança. Um dos
desafios do atirador é a

modalidade de carabina de

ar comprimido. Lopes en-

'cerrou o ano em terceiro

lugar no catarinense e oita

vo no brasileiro. "Está

competição está sendo um

desãfio muito bom para
mim. Fiz um upgrade no

,

meu equipamento o que
me fez melhorar minha

perfjJ;mance de 16° para

oitaWç\lugar", avalia.
I 4 . _ .

1'( Icompeuçoes inter-

nacid,Jais acontecerão este

ano na Tailândia, Austrália, '

Itália e Grécia, onde acon

tecerá o pré-olímpico no

mês de abril e � Olimpíada
em agosto,mas Lopes já re
cebeu a notícia de que o go
verno federal não liberou

verbas para estas competi
ções. Ele busca agora ou

tros patrocínios além da

FundaçãoMunicipal de Es
portes que já o ajuda, mas
que infelizmente não é sufi

ciente para suas viagens.
"Mas eu não desisto, estou
entrando em contato com

alguns empresários bata

lhando para conseguir
apoio e representar o Bra

sil no exterior", finaliza o

atirador.. (CEUCE GIRARDI)

Atividades esportivas para veranistas de São Francisco
SÃó FRANCISCO DO SUL

- Até o dia 15 de feve

reiro, veranistas e a popu
lação dos balneários de São

Francisco do Sul, no lito

ral norte de Santa Catarina,
têm à disposição diversas

atividades esportivas e de

lazer e recreação.
Em sua déci�a segun

da edição, o projeto "Es

tação Petrobras" é uma

iniciativa da unidade Sul da

Transpetro " Petrobras

Transporte, em parceria

com o Sesi (Serviço Social

da Indústria) ) e Prefeitura.

Em amplo espaço na

praia de Enseada, duran
te todo o dia acontecem

a partir das 8 horas ativi

dades como caminhadas,
ginástica e jogos de vôlei,
futvôlei, futebol, basque
te, tênis de mesa,

frescobol, peteca e jogos
de mesa, além de recrea-

"ção infantil. Além da fai-.

xa de areia e de espaços
alternativos, as atividades

também são realizadas na

Tenda Petrobras, armada

especialmente para o pro

jeto, que abriga festivais

esportivos, rodas de ca

poeira, pintura no rosto,

gincanas, escultura na areia
e concurso de dança, com
a distribuição de brindes

aos participantes. A inicia

tiva beneficia também os

veranistas e moradores de

outras praias da região,
como Itaguaçu, Prainha e

Praia Grande, no entorno

dos balneários de Ensea

da e Ubatuba.

Em 2004, o projeto
Estação Petrobras envol-,
ve 30 pessoas, com inves

timento de R$ 200 mil. As

atividades são monitoradas

por estudantes de educa

ção física, de artes e de

pedagogia, coordenados
pelo Sesi. A Polícia Militar

e o Corpo de Bombeiros .

Voluntários de São Fran

cisco do Sul dão apoio ao

projeto.

NOTAS�__
AMADOR
A RB Esportes e o Atlético RB - fruto"Ne uma

\.:.' ,,'

parceria com o Clube Atlético Paran"1"'ense -

disputam, de 9 a 16 de janeiro, em São Bento do

Sul, o campeonato sul-brasileiro de futebol em

grama sintética. A delegação conta com 70 atletas

divididos nas duas equipes dentro das categorias
pré-infantil e infantil.
Durante este período, o centro de treinamento da

RB Esportes, localizado em Campo Largo, região
metropolitana de Curitiba, permanece em"

funcionamento. Os atletas que não viajarão f,(
começaram os treinos na terça-feira. A data também

marcou o início das aulas de futebol na RB Esportes
para os iniciantes. As matrículas continuam abertas.

. FIGUEIRENSE INICíA TEMPORADA 2004
O Figueirense iniciou na segunda-feira a temporada
2004. O clube, que manteve o técnico Júnior e toda

a.comissão técnica, aposta também na base de seu

elehco para conquistar o bicampeonato catarinense,
disputar a Copa do Brasil e o Brasileiro e encarar

sua primeira competição internacional: a Copa Sul

amencana.

Do grupo do ano passado, saíram apenas o lateral

esquerdo Triguinho e o meia Fernandinho, ambos
contratados pelo São Caetano. O Figueira se

reforçou com o meia ofensivo Fernandes e os

atacantes Genílson, Romualdo, Gralha e Marlon. O ,
clube estréia no estadual dia 25 de janeiro.

CRICIÚMA TRAZ UM TIME DE �EFORÇOS
O Criciúma aPlesentou na segunda-feira seus 11

reforços para a temporada 2003. O Tigre
reformulou seu elenco, já pensando no Brasileiro.

"Estamos montando o grupo pensando na

competição mais importante. A intenção é chegar
no Brasileiro com um time bem entrosado", afirma
o técnico Gílson Kleina.

O Criciuma já contratou o meia Reinaldo, o volante

Anderson,. os zagueiros Ronaldo (Inter) e Ageu
(Paraná�; os laterais Luís Paulo (Paulista) e Ranieri

(Atlético-MG); os meias Elder (Suiça) e Emerson

(Paraná); o meia Fernandinho (Paraná) e os atacantes

Brandão (Portugual) e Marcos Denner (Santo
André).

,�
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