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Ausência de saneamento básico

provoca doenças entre os índios
PReSfRV

índios da aldeia Tiaraju, localizada ás margens da BR-280, em Araquari, estão sofrendo em função da ausência de saileirJêHfO
básico. As crianças são ;:IS que mais padecem com o problema, sendo que a maioria apresenta problemas de saúde. Página 5

Contran pr�e a utilização
de DVD em carros no trânsito

A Resolução N° 153 baixada pelo Contran (Conselho Nacional de Trânsito) proíbe a utilização de aparelhos capazesVd�YgêPd�
imagens de qualquer tipo de mídia, considerando que esse tipo de produto constitui perigo para o trânsito, página 10

Rua Walter Marquardt, 744 - Te!. 370 8200 Rua Bernardo Dornbusch, 2630 - Te!. 372 1798

Alexandre Boga

O secretário de Agricultura e

Meio Ambiente de Massaranduba,
Amantino Dall'agnol estima que
sejam produzidas cerca de um

milhão e 300 mil sacas de arroz

na safra 2003/2004. Página 3

Requisitos fiscais e

juridicos de Guaramirm
estão em dia

,

PÁGINA 3 }�
Intolerância 'ao glúten 11
pode ser fatal para
os doentes celiacos

PÁGINA 6

Alimentação correta

evita problemas de

Intoxicação alimentar
PÁGINA 8
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AnELOR VIEIRA - Deputado Federal, PMDB/SC

Ao externar minha preocupação com a questão agrária
do País, insisto na necessidade de revermos o atual modelo
de reforma agrária que, centralizado no Governo Federal, é
ineficiente e gerador de conflitos agrários e verdadeiras fa
velas rurais. Apostar no atendimento de todas as famílias

acampadas, utilizando o atual modelo, é quase a mesma coi-

.

sa de apostar na loteria, ou seja, a impossibilidade de alcan

çar o objetivo é flagrante. Afinal, somam-se hoje, no País,
mais de 1_62 mil famílias acampadas, e, a considerar a inten
ção do N�ST, esse número poderá chegar a um milhão. Ima

ginem o J:;le esses números representam frente à disponibili
dade de D,�cursos do PPA. Enquanto a previsão de gastos

c�� a �/orm� a?rária e o fortalecime�to da agric�ltu:a fa

rruliar,4�ra.C? período de 2004 a 2007, e de R$ 5,8 bilhões, o
assentamento de um milhão de famílias custaria R$ 21 bi
lhões. Ademais, não estamos considerando, nessa análise,
os. constantes cortes orçamentários que 'sofre o Miriistério

do Desenvolvimento Agrário. Não dá mais para: fazer de
conta que estamos resolvendo o problema agrário: Não dá
mais para ir "empurrando com a bartiga�, como dizem os

mais humildes, os que mais necessitam da ação estatal. Agora
o Governo está anunciando um novo Plano Nacional de
Reforma Agrária. No entanto, já profetiza as dificuldades

que terá cóm o judiciário quando alterar normas do INCRA
para agilizar os assentamentos.

Diante deste cenário sombrio é que questiono a

efetividade do atual rnódelo, Como já me manifestei em ou

tras oportunidades, volto a afirmar, precisamos descentrali
zar a reforma agrária. Os Estados e Municípios devem to

mar parte da difícil batalha de dirimir a crise agrária e social

que hoje anuvia o campo. As autoridades locais é que estão

mais próximas dos trabalhadores sem terras, que conhecem

a real necessidade de cada grupo acampado e a-potencialidade
das terras passíveis de desapropriação pelo Poder Público.
Por isso, são as mais indicadas para realizar tarefas extrema
mente importantes pata o sucesso do futuro assentamento..
como a identificação de áreas passíveis de desapropriação, o
cadastramento das famílias e a 'seleção dos beneficiários.
Essas alternativas agilizam o processo e desobrigam os téc

nicos do INCRA para que, assim, possam realizar, de ma

neira eficaz, as tarefas que são de. competência exclusiva da

União, como a desapropriação.
Os municípios: poderiam, ainda, executar as atividades

primeiras do processo de implantação de um assentamento,
como a abertura de estradas e demais obras de infra-estrutu
ra, com um custo reduzidíssimo, quando comparado aos

valores gastos em contratações feitas pelo governo federal.
Encontrar o caminho legal para transformar essas alternati-

.

vas em possibilidades reais, cabe a nós,' parlamentares, que
temos o dever de expressar, nas leis, os anseios daqueles que
nos elegeram seus legítimos representantes, de modo a con

seguirmos alcançar um País mais próspero e justo.

Artigos para Cartada Leitor devem ser enviados para a Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 246, Centro, ou pelo e-mail:
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br. As cartas devem conter o endereço ou telefone para contato. O jo�1 se reserva o direito
cE sintetizar o texto e fazer as correções ortográficas e graJ11c3.ticais recessárias.

Identidade interrompida
A pequena comunidade

indígena instalada às margens
da BR-270 retrata, de forma
cruel e irreversível; a condi
ção dos índios brasil�iros, nes
se caso, da nação guararlÍ.
Abandonados à própria sorte,

estão, cada vez mais, se afas
tando de sua cultura e perden
do sua identidade. Nas, cida
des da região do Itapocu, onde
aparecem regularmente para
venderem seu artesan(�to, são
confundidos com ment �';í?s e

muitas vezes passa l' 'i�or
.

d
I 'dlconstrangimentos evf o ao

preconceito e a falta de infor

mação da grande maioria da

população no que se refere

aos aspectos culturais.das na

ções indígenas.
A dívida da sociedade atu

al com as minorias, .ern espe
cial os índios, é histórica. O

.

massacre dos índios começou
como descobrimento e certa

mente. só vai acabar quando
não existir mais nenhum re

presentante dos genuínos pro.,
prietários dessa grande e ma

ravilhosa terra chamada Bra

sil.

O genocídio indígena vem

r o documento
estabelece, entre
outras coisas, que

os(as) idosós(as) não
. poderão ser vítimas

de negligência,
discriminação,

violência, crueldade
.

ou opressão ...I
acontecendo há 500 anos e

são poucas as pessoas ou en

tidades, sem contar as forças
representativas dos gover
nos, que dão importância ao

fato. A exemplo do que acon
.

teceu com os povos domina-
dos pela cultura do' homem

branco, os índios brasileiros,
nem de longe, representam a

grandeza de' ou tro ra e

tampouco são símbolos de

uma cultura valorizada, co
nhecida ou respeitada.

No caso da tribo instala

da na reserva próxima ao mu

nicípio de Araquari, a situa

ção vai além do "lamentável.

A maioria dos integrantes da

pequena tribo está doente e

as dificuldades para a ali-
.

mentação básica e cuidados

com a higiene, já que a reser

va não dispõe de

infraestrutura mínima.

Afastados de seus paren
tes, isolados em uma reserva

precária e sem o atendimento

social necessário para uma so- I

brevivência digna, esta comu

nidade indígena está, inclusi- I
ve, contando com a caridade rl1
alheia para se alimentar. A co

mida é escassa, as crianças
aparentam estar doentes. Mes-

. mo assim, tentam tocar a vida

de acordo com as suas tradi

ções, coletando frutos silves

tres' e mantendo, a todo custo,

a língua guarani, uma das pou
cas, se não a única tradição
ainda visivelmente praticada
entre os índios dessa reserva.

Infelizmente, a sociedade
brasileira esqueceu suas ori

gens, sua cultura e suas tradi-
J

çôes, Os "verdadeiros" donos
das terras brasileiras são tra- 1'1
tados como intrusos, criaturas

l

indesejáveis e sem utilidade

que precisam ser monitoradas
e "preservadas" pelos poderes
públicos como se fossem

..amostras grátis de seres de

outros planetas.

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

Acontece hoje o primeiro encontro formal do

PSDB com outros partidos do município para
uma possível coligação. O encontro será fechado

aos representantes dos partidos, segundo o ex

deputado Vicente Caropreso, "é apenas o primeiro
encontro".

PESQUISAS
As ultimas pesquisas realizadas no mu,nlclplO de

Jaraguá do Sul, sobre as intenções de voto para a

administração municipal, se destacam o deputado
estadual Dionei Silva (PT), a psicóloga Cecília

Konell (PMDB), ex-deputado federal Vicente

Caropreso (PSDB) e o atual vice-prefeito Moacir

Bertoldi (PL). As pesquisas apontam uma pequena

diferença entre os possíveis candidatos.

PREPARADO
Com 15 anos de partido e a quatro eleições
abrindo mão de sua candidatura, Curt Linzrneyer,
é o melhor e mais bem preparado candidato que
o PMDB de Corupá tem p ar a as eleições
municipais. Curt já coordenou várias campanhas
e ajudou o partido de todas as formas, além de

um amplo conhecimento em administração.
Linzmeyer já anunciou que está a disposição do

partido.
,

'.

EXTRAORDINÁRIAS
O prefeito Irineu Pasold, de Jaraguá do Sul,
anunciou que vai convocar novas Sessões

Extraordinárias no Legislativo do Município.
Como aconteceu no final de 2003, houve várias

sessões até o dia 24 de dezembro, atendendo
Pasold. Vários' vereadores reclamaram que o

prefeito ter enviado inúmeros projetos, para
aprovação em cima da hora, a toque-de-caixa.
Entre os projetos, o que fixa o Orçamento do

Município para este ano. Alguns vereadores

elaboraram emendas, e estas foram aprovadas, e

são justamente as emendas que exigem novas

Sessões Extraordinárias, pois o prefeito Pasold as

vetou. O orçamento global de Jaraguá do Sul para

�
2004 é de aproximadamente R$ 169.000.000,00.
.

.

'

ORÇAMENTO
O Orçamento da União para este ano destinou

R$ 1,402 bilhão para SC, e destes recursos, R$ 53

milhões são destinados para o início das obras da

duplicação da BR-101, trecho Palhoça - Osório,
cuja obra deverá estar licitada até meados de fe-.

vereiro, O principal financiador da duplicação da

BR-I01 Sul, orçada em US$ 1 bilhão (cerca de R$
3 bilhões), é o Banco Interamericano de Desen

volvimento (BID), que no final do ano passado
aprovou os editais de licitação.

ENTRE ASPAS _

"A oposição de Guaramirim é uma oposição
,burra", afirmação feita pelo secretário de

Planejamento e Infra-estrutura, Verbinem.

,CORREIODO POVO 3
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

I CANDIDATO: COLABORAND MUITO TEMPO, AGORA É A VEZDE CURT LINZMEVER

Linzmey t fala sobre possível
candidatura para eleições de 2004

CORUPÁ -- A 15 anos

dentro do PMDB e a qua
tro eleições abrindo mão da

possí,vel candidatura, para
prefeito do município de

Corupá, Curt Linzrneyer
afirma que agora é a vez

dele. Curt que ajudou o par
tido em todas as eleições
desde sua filiação, trabalhan
do como coordenador e

colaborador financeiro, já
deixou de se candidatar qua
tro vezes por decisão do

partido; ele ainda afirma que
está bem preparado para ser
o candidato, e tem todo o

apoio do atual prefeito Luiz
Carlos Tamanini e dC\\t seu
vice-prefeito Adelino

Hauffe, mas não faz disso

uma imposição, se o parti
do resolver lançar outra pes-

Divulgação
"Adelino Haffe abre mão da candidatura" afirma Linzineyer

soa ele irá aceitar. j fevereiro, e a uma grande
Curt comendrque as possibilidade que o

negociações com outros PMDB venha coligar com
partidos e a decisão sobre o PSDB e com o PT.

quem vai ser o ca 1 'dato O empresário falou

será tomada n)' ês de sobre alguns projetos que

Adminr�\ração
GUARAMIRIM - Os se

cretários Valéria Verbinem

e Jair Tomelin rebateram

as acusações que os verea

dores de oposição ao go
verno de Guaramirim es

tão, fazendo a respeito do

programa de melhorias da

infra-estrutura e dos servi

ços urbanos, além do pro

jeto de implantação do sis

tema de transporte coleti

vo urbano,

Valéria afirma, "o que
foi enviado para os verea

dores um projeto de Iei

solicitando o município
realizar o empréstimo no

BNDS, para a realização
das obras, e a pedido dos

vereadores foi enviado

também dias depois um

anti-projeto, apenas um

esboço do se pretende re

alizar, não foi o projeto
pronto". Segundo o secre

tário de Planejamento,
"Guaramirim é a primeira
cidade a tentar realizar um

pretende realizar caso ve

nha ser eleito como prefei
to, "daria continuidade ao

trabalho que Tamanini vem

realizando e investiria ma

ciçamente no turismo

construindo um portal,
pavimentando ruas e cri

andolocal onde os artesãos

pu�essém expor seus tra

balhos. Na agricultura que
é o ponto mais forte da

economia do município,
pretendo montar uma pa
trulha mecanizada, para
auxiliar os agricultores na

retirado da b�ana das ro-

ças, investir

n�manutençãOdas estradas ,ra facilitar o,
escoamento � produção,
sem deixar de i estir tam

bém nas outras áreas como

educação, saúde".
Segundo Linzmeyer,

"construiria uma nova es

trutura para centralizar as

nossas secretarias, evitan
do um gasto desnecessário
com o desgaste de veícu

los, combustíveis. Pretendo
também trabalhar por con
vênios junto aos governos
federais e estaduais e fazer
uma administração trans-,

parente e organizada".
'Il

rebate acusações de o�i�:�i�c�,�omunicí_ �pio, e afirmou que
Guaramirim está em dia

Alexandre Boga

Jair: "estamos em dia com as responsabilidades fiscais"

projeto desse porte junto
ao BNDS, e para que isso

fosse possível, cinco técni
cos do próprio banco es

tiveram em nosso municí

pio, não estamos realizan

do nenhuma irregularida
de, o que os vereadores do

PMDB e do PT estão ale

gàndo não tem cabimen

to". Valéria ainda comen-

ta que administração mu

nicipal está só apenas cum
prindo o seu dever de casa,

tentando entregar todos os

documentos em dia ao

BNDS, não sabemos nem

se o banco irá liberar a ver

ba.

Jair Tomelin secretário

de Administração comen

tou sobre os requisitos fis-

com todas as condições
estabelecidas pelo próprio

. banco. Sobre a capacida
de de endividamento do

município estamos dentro

da lei, técnicos do BNDS

analisaram as contas e essa

capacidade de Gua

ramirim. Jair ainda diz que
não sabemos se o Banco

Nacional de Desenvolvi

mento irá liberar a verba

este ano, indiferente de

quem vencer as eleições
este ano, irá ficar ótimo

para o prefeito que assu

mir em 2005.

,<fImalo,/U!r!&,!&

f{fomf ftlt,w /Jl<nt!< ,lo /:ilw�i.t

370-1414
mr.jgs@terra.com.br .

Jlu�Jl!).r"lIrdo. "."rnbuschtJ4()
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IARROZ: ESTIMATIVA É QUE HAJA�'M';AÚME��o.iOE 10% NA, PBODUÇÃO, EM RELAÇÂO ÀSAFRA ANTERIOR
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M',assatamittttiB mn.ta colheita

(I(r��;6i'i;;ig�do este
MASSARANDUBA - Os

primeiros resultados da sa

fra de arroz 2003/2004
começam a aparecer em

Massaranduba com o ini

cio da colheita. Alguns pro
dutores que fizeram o cul

tivo no inicio de agosto do
ano passado estão apresen
tando uma produtividade
em torno di' 150 sacos de

arroz por he*are, conside- -.

rada sarisfatésia pelo secre- .'

tário de A.'EJ<.

·f.tultura e Meio

Arnbienj'', de Massa-,
randuba, o engenheiro
agrônomo Amantino

Dallagnol,
O secretário explica

que este ano oc<?rreu um

atraso na safra do arroz,

ocasionado por fatores cli

máticos. Além das tempe
raturas inadequadas para a

rizicultura, outro problema
que prejudicou as planta
ções foi o ataque freqüen
te de ervas, daninhas como

o Arroz Vermelho, conhe
cido como Pé de Galinha,G

\ e a Sargitária, popularmen-'
li te chamada de Taiá, que cri
d/ aram resistência aos

\_ herbicidas.
Mesmo assim, estima

se que a produção tenha

A

mes

Alexandre Bago
Arroz adquirido nas primeiras colheitas estão sendo comercializados a R$ 35,00' a saca

um acréscimo em torno
<'

de 10% em relação ao ano

anterior, principalmente
em função do aumento da

área plantada e dos bons

preços recebidos na última
safra, "Esperamos que se

jam produzidas ummilhão

e 300 sacas de 50 quilos de
arroz este ano", anuncia

Dali'agnoL
Cerca de 60% da pro

dução dos sete mil hecta

res de área cultivada é

comercializada dentro de

Massaranduba, Os 40%
restantes são vendidos para
outros municípios cata

rinenses, ''As perspectivas
são. boas. Fala-se .em R$
35,00 a saca de 50 quilos",
comemora.

A Cooperativa Juriti,
que na última safra rendeu
aos cofres públicos R$ 6
milhões em ICMS, co
mercializa o arroz no Rio
Grande do Sul, São Paulo,
Ceará, Minas Gerais e

principalmente em Curi-

tiba, onde é líder de mer

cado. O presidente da co

operativa, Antenor Bar
ganha, explica que estão

sendo feitos novos in

vestirr;-ntos visando o

aumet\�o da produção,
que est- ':R�o deve ser su

perior;J)' safra anterior.

"Com certeza haverá au

mento de plantio e pro
dutividade, mas depende
mos do clima para saber

os resultados", comen
ta. (CAROLINA TOMASELLI)

Caixa Federal começa a pagar diferenças do FGTS
]ARAGuA DO SUL - A

partir de hoje a Caixa Eco

nômica Federal estará libe

rando a primeira parcela dos
créditos complementares
.dos expurgos econômicos

promovidos pelos planos
Verão ( 16,64%, janeiro de

1989) e Colior 1 (44,80%,
de abril de 1990) nas contas
vinculadas do Fundo de

Garantia por Tempo de Ser

viço) para os trabalhadores

que têm diferenças a rece

ber acima de R$ 8 mil.O

pagamento será feito em sete

parcelas semestrais. Quem
tem saldo a receber acima

de R$ 5 mil e até R$ 8 mil

vai receber a segunda par
cela,

Caso o trabalhador te-

nha aderido ao acordo fir

mado entre o governo e as

centrais sindicais para o pa

gamento das diferenças nos
últimos dias do prazo, que
terminou em 30 de dezem

bro, a liberação da primeira
parcela ou parcela única so

mente irá ocorrer depois de

30 dias contados a partir da
data da assinatura do termo

de adesão. Ao assinar o do

cumento, o trabalhador con

cordou em receber o di

nheiro de acordo com a

. proposta do governo, que

prevê pagamento com

deságio de 8% a 15%, para
quem tem mais de R$ 2 mil

a receber. As normas de li

beração das parcelas e do

deságio valem para o saldo

de cada conta que o optante
tiver e não pelo total.

Muitos trabalhadores

não terão direito à retirada

imediata das diferenças. Para
quem pediu demissão ou

continua empregado na

mesma empresa em que tra

balhava na época dos

expurgos, os complemen
tos serão creditados na conta

vinculada do FGTS, de

acordo com o cronograma
definido, e o resgate será

permitido apenas quando o

trabalhador atender a um

dos motivos de saque pre
vistos na legislação, como
demissão sem justa causa,

aposentadoria, compra da

casa própria pelas �ormas
do Sistema Financeiro de

Habitação, tratamento de
Aids ou de câncer do titular '

da conta ou de dependente.
O trabalhador também

tem direito ao saque das di

ferenças quando a conta vin

culada ficou três anos

ininterruptos sem depósitos,
para os contratos de traba
lho rescindidos até 13 de ju
lho de 1990; e quando ficou
por três anos ou mais afas-

. tado do regime do FGTS,
para os contratos rescindi
dos a partir de 14 de julho
de 1990.

Em Jaraguá do Sul a

gerência da Caixa informa

que o sistema de atendimen
to será o mesmo, com pré
agendamento por telefone
ou pessoalmente.

QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2004

I�PORTAÇÕES
As importações brasileiras para a Argentina pelo Porto
Seco de Uruguaiana aumentaram 50,5%em relação a

2002. Foram 83,88 mil despachos, movimentando
2,37 milhões de toneladas de produtos e resultando

em 2,54 bilhões de dólares. Em 2002, o resultado foi
de 1,658 bilhão de dólares. Entre os produtos
exportados estão: automóveis, polietileno, carne suína,
ladrilhos, pneus, tratores e colheitadeiras.

<,

GASTOS
Um pesquisa sobre orçamento familiar feita pela
Fundação Getúlio Vargas revelou que os brasileiros

gastam R$1,7 com internet e tva cabo, enquanto apenas
R$ 1,30 vai para a compra de feijão e arroz. Os dados

foram divulgados no início deste ano, no Rio de

Janeiro e apontam que o peso das tarifas administradas

aumentou devido aos fortes reajustes do período:
eletricidade 9136%) e gás de cozinha (220%), e caíram
os gastos com saúde e automóvel.

RECORDE
As exportações do �groilegócio brasileiro bateram
novo recorde histórico em 2003, somando 30,63
bilhões de dólares. São 5,8 bilhões a mais do que em

2002. A soja foi o principal responsável pelo novo

recorde, com um aumento de 35,2% bilhões em

vendas, totalizando 8 bilhões de dólares. Os embarques
brasileiros cresceram de 41,1% para 41,9% e as

importações apresentaram alta de 6,6%, chegando a

4,7 bilhões de dólares. O resultado foi um superávit
de 25,84 bilhões, 27% maior do que o de 2002. O

principal comprador dos produtos do agronegócio
foi a União Européia.

CARNE-
Recentemente, o ministro da Agricultura, Roberto
Rodrigues, afirmou que o embargue de carne bovina

brasileira pode crescer de 10 a 15% por causa do

surgimento do primeiro. caso de vaca louca nos

Estados Únidos. De acordo com o ministro, se o

mercado internacional continuar como está, o boi

brasileiro pode ganhar espaço l
'

afora porque é criado

no regime de pasto, sem consumir ração animal. Dessa
forma, o rebanho do Brasil está livre do mal da vaca

louca.

CHEQUES
O volume de cheques devolvidos por falta de fundos

( a cada mil compensados) aumentou 13,9% na

comparação entre janeiro e dezembro de 2003 com

o mesmo período de 2002. Segundo o Serasa, no
ano passado, foram registrados 15,5 cheques sem

fundos a cada mil compensado, contra 13,6 em 2002.

A média anual de 2003 é a maior já registrada desde

1991, anoem que foi criado o índice .

Compra

2,8:1;-30
2,8900
2,7700

Venda

2,8138
2,9900
2,9100
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MATRíCULAS
O Centro Politécnico Geraldo Werninghaus está

com matrículas abertas até dia 22 de janeiro para
cursos de qualificação profissional em Auto Cad

2004, Como vender e encantar clientes, Excel Apli
cado, Gerenciamento para Pequenos Negócios,
Informática Básica - WINDOWS XP, Introdução
ao CLP - TP02, Programação em Delphi e Rela

ções Humanas . A matrícula' poderá ser

realizada pelo telefone 273-5267 ou 273-1033.

SENAI
O SENAIjSC J araguá do Sul está com as

inscrições abertas, até 16 de janeiro, os cursos

técnicos de: Mecânica, Eletrônica, Eletrotécnica,
estilis-mo, Eletromecânica e Informática com

habilitação em redes. São cursos que variam entre

18 a 24 meses de duração. Os cursos estão focados

nas competências exigidas pelo mercado de

trabalho e pelo empreendedorismo e têm ênfase

em aulas práticas nos laboratórios. As inscrições
podem ser feitas em qualquer unidade do SENAI

jSc. Outras informações, ligue 3729500.

GAMA.
O Grupo de Apoio Mãos Amigas reiniciou suas

atividades. As reuniões acontecem todas as quar
tas-feiras com inicio às 19:00 horas(2° andar - em

cima da loja Barato 'Maria - no centro de Jaraguá
�. do Sul). O Gama oferece ajuda, orientação,

aconselhamento, apoio para quem quer livrar-se
do alcool ou das drogas. O grupo é

interdeminacional (sem acepção de religião) que
tem como objetivo resgatar vidas do poder des
truidor do alcoolismo e drogadição. O fone é

9102-3124 (Horário Normal) é (47) 275-0877 j
9962-8154 (após as 18:00 horas), mail

maosamigas@netuno.com.br. As reuniões acon

tecem todas as quartas-feiras às 19:00 h no pré
dio da Igreja Luterana Apóstolo Pedro.

PROJETOS
A Petrobras prorrogou o prazo para o término

das inscrições para a seleção do Programa
Petrobras Cultural, que podem ser feitas até o dia
29 de janeiro. As inscrições on-line se encerram

\

às 12 horas do dia 29 de janeiro, enquanto as
,'" . ,

confirmações via Correios valem para pO$tagens
até o dia 30 - mediante comprovação com

carimbo e do AR (Aviso de Recebimento).
Inscrições e regulamento estão disponíveis na

Internet no endereço www.petrobras.com.br.

S;í{ ;J::!Ião deixe o

to'l'
ar conta de você,

isa

..

�" peça ojudo. Evite,
m r nflito com pessoask

óxímp§j inclusive com o

gato. Cor: Cinzo.
Câncer - Não goste mais do

que pod Evite os crediários ou

ó'ngo prqzo. Paixão

e família serão

is importantes
puder trabalhar
elhor. No amor,
e de alguém que

GERAL�---------------------------------------.
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br
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IDIFICULDADES: COMUNID� INDíGENA DE ARAQUARI ENFRENTA PROBLEMAS DE SAÚDE

Aldeia TiL-aju desestruturada
pela perda de lideranças

]ARAGuA no SUL/
ARAQUARI - A morte

. recente de duas lideran

ças importantes na aldeia

Tiaraju, localizada às mar

gens da BR-280, no mu

nicípio de Araquari,
desestruturou a comuni

dade de índios da nação
guarani, instalada no lo
cal há pouco mais de sete

anos. De acordo com o

enfermeiro da Funasa,
que presta atendimento
aos indígenas, Adílson
Ângelo Faria, a morte do

pajé edo cacique Brizola,
ocorridas no final dt(' ano

.
passado, deixou a aldeia

"perdida" e com dificul

dades de escolher subs

titutos.

Faria, que atu no se

tor de saúde ind gena do

posto da Funasa juntamen
te com um médic�arante que a aldeia Ti tju é a

que tem aprese ·-��klo mais
problemas, se�. que o

principal deles é o alcoo

lismo, o que gera apatia e

desinteresse dos índios e

produzir artesanato e cul

tivo de hortigranjeiros. De
acordo com ele, a ausên
cia de saneamento básico
é a principal causa das do

enças, já que eles não dis

põem de água tratada

nem de banheiro, convi
vem com cachorros

sarnentos e com insetos os

mais diversos.

O enfermeiro informa

ainda q_ue o posto atende

nove aldeias, localizadas

me cuidado para

nos, para não se

magoar. :'Or: Vinho.

Virgem - Sentirá a energia
u ba ixa, porta nto,

rçar demais ou

i reclamar.
m tentações na

r: Verde.

.Alex�ndre Bago
Professora Cecília(de pé) preocupada com a falta de infraestrutura da ameia

nos municípios de Barra
do Sul, São Francisco do

Sul, Garuva e Araquari.
"Estamos fazendo todo o

possível para atender a to
dos de forma eficiente,

mas pass�mos por uma
série de dificuldades finan

ceiras, falta de recursos do

governo federal e

estamos retomando o

atendimento normal, tan-

to que na semana passada
fomos até a aldeia Tiaraju
para a visita médica de

rotina, que acontece sem

pre uma vez por semana",
resume o enfermeiro.

Professora reclama da falta de IIàtendimento

A índia e professora de guarani da
aldeia Tiaraju, Cecilia Brizola, 20 anos, se
diz desanimada com o atual quadro das

coisas. Segundo ela, a maioria dos

integrantes da aldeia ( cerca de 36 pessoas,
sendo 15 crianças) estão doent�s,
especialmente as crianças, as principais
vítimas da falta de saneamento básico.

Outro problema apontado pela
professora 'é a escassez de alimentos, de
roupas e de material de limpeza.
Desiludida, ela afirma que os índios estão
abandonados e sem ânimo para produzir
artesanato para vender. "Não temos

muita coisa, mas ainda mantemos os

nossos costumes. A gente canta, dança e

Ifala sempre em guarani, que é para .

ninguém esquecer", afirma Cecília \\
O enfermeiro da Funasa garante que IJ

as reclamações da professora Cecília não
têm fundamento. "Guarani é assim

mesmo. Se você chegar lá agora e entregar
alguma coisa para eles e depois de meia
hora alguém p,assar e perguntar se

receberam alguma coisa, eles vão dizer

que não receberam nada", afirma Faria.

Ainda segando ele, a nação guarani é bem
diferente das outras, sendo que não

gostam de usar calçados e fazem fogo
em ambientes fechados, além de

gostarem de perambular. (MARIA HELENA
DE MORAES)

ide do visual e verá

imagem, [unto
qu;n Impatia e carisma,
p'6'âê 'lJ�as portas.
Sl5nhos devem1se tornar

realidade. Cor: Creme.
ião - Saberá alcançar

Defenda o que é seu,

ntrar em choque com

g ente. Uma decepção
.

n cartada na paixão.
Cor: Tons cl6los.

Sagitário - Busque o

equilíbri�0e'nirio que precisa
foz�e o que' I�)l dá alegria. Para

eVifrl.,i%sr u�.,ifesasldeSagradáVeis,nã9�� a rotina, Fortes

eqtot;ões dois. Cor: Preto.

Capricórnio - Tudo o que for
vai chamar a sua

Ouça o seu sexto

le o ciúme e a

no setor afetivo.

AqL!á.�o·t,;;: Qs trabalhos em

eq�J'�� i stªf,Ó� favorecidos.

Alie-s�ao§ coJegas! Equilibrar
rclat;'4drná;.1 é a chave do
sucesso no amor. Cor:
Vermelho.
Peixes - Poderá dar o

d no trabalho"
á respeitar os
u corpo. Ao invés
rocure entender.
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ISAÚDE: INTOLERÂNCIA AO GLÚTEN DEVE SER DIAGNOSTICADA CEDO E TRATAMENTO É A BASE DE DIETA

Alimento com glú�; pode ser

fatal para doentes celíacos
]ARAGUÁ DO SUL - A ali

mentação, como todos sabe

mos, é indispensável à sobrevi
vência, pois fornece os num
entes necessários para o desen

volvimento, bem como a ener

gia para gastar no decorrer do
dia. Porém, existem pessoas
que, por diversas razões, não
toleram determinados alimen

tos, não conseguindo,portanto
digeri-los e absorvê-los. Exis

t:m, as.sim, divr;rsas intolerân
eras alimenta�At!:s, como por

I �. ,

exemp o, ao/, ansco, a carne

de porco, #leite, etc. .. A do

ença celíaca é uma intolerância
ao glúten da farinha de trigo e

outras proteínas semelhantes ao
glúten presentes na aveia; ce
vada e centeio. Essa doença se

manifesta em crianças ou adule
tos, com predisposição genéti
ca. Ocorre umagrave alteração
no intestino delgado que impe
de a absorção dos alimentos.

Pode surgir na infância, geral
mente, durante o primeiro ao

terceiro ano de vida, ou mani

festar-se em qualquer idade, de
pendendo da tolerância, inclusi- r
ve no adulto, acredita-se até que
em casos de estresse a doença
l pode semanifestar caso as pés
�oas já forem predispostas àdo
ença.Os sintomasmais comuns

são diarréia, emagrecimento e.
paradado crescimento,mas em
algumas crianças podem ocor

rer vômitos, anemia que não

cura com tratamento, ou até

mesmo "prisão deventre' ',sem
pre associados à baixa estatura.

A criança fica itritada, sem ape
tite, com o abdome distendido
e há urnagrande perdade peso,
com sobras de pele, principal
,mente nas nádegas. De acordo
com o clínico geral e especialis
ta em gastroenterologia, Luiz
Carlos Bianchi, o único trata

mento é adieta,' pelo resto da
vida. ''lDgicamenteéprecisoter
a confirmação do diagnóstico
que pode ser feito através de

biopsia, da endoscopia onde
deverão aparecer as alterações
tipicas. Uma segunda maneira

de diagnosticar é a pesquisa de
anticorpos", esclarece o médi
co. O glúten não pode sermais

consumidopelopaciente, crian
ça ou adulto. Qualquer quanti-

Em Jaraguá do Sul ainda é restrito o mercado de alimentos isentos de glút�jgY Bartel

dade é prejudicial,mesmo que
seja "um pedacinho" de pão.
Quando se inicia a dieta isen

ta de glúten amelhora é rapi
damente notada. EQ1 poucas
semanas ou dias, aumenta o
apetite da criança, pára a diar

réia, ela engorda e muda o hu

�or. O intestino se recupera
completamente. Se o tratamen
to não for seguido a çriança
poderáapresentargraves crises
de diarréia (que podem levar a

morte) crescimento deficiente,
anemia, atraso na puberdade,
alterações dentárias e, na idade
adulta, esterilidade e risco gran
de de desenvolver câncer no »
intesrino. Aparentemente o

tratamento é simples, mas na

prática há uma dificuldade

para ser executado, visto que
familiares e pacientes poucas
vezes se conscientizam do ris-

co que o pão, bolacha, macar
rão, etc (enfim, tudo que vem
do trigo, aveia, cevada e cen

teia) pode acarretar, ofere-

,
cendo ocasionalmente tais ali
mentos aos pacientes, impe
dindo ou retardando a cura.

Além disso, dificuldades fi

nanceiras induzem à trans

gressão, pois os alimentos
proibidos são os de customais
baixo. ''Atendemos muitos
casos de celíacos emJiraguá
do Sul, principalmente dos
10 aos 49 anos, mas a inci

dência em crianças é bastante

grande também. Estima-se que
1 a 2% da população tenha in
tolerância ao glúten, emmaior

oumenorgrau", avaliaBianchi.
EmJaraguá do Sul o mer

cado para pessoas celíacas ain

da é pequeno. Produtos isen

tos de' glúten podem ser en-

contrllos somente nos gran
des supermercados, e mesmo
assim em quantidade e varie

dade muito restrita. A chefe

trainee do setor de padaria
de uma Çiide de supermerca
do, Mariejle Lurdes da Silva

reconhece a falta do produto
e diz que a procura é grande.

/\

"Muita;�\essoaspedem pelo
pão sem, '{:.',ten, mas não te-

I rJ

mos pã�tl) '€Jque o custo de

produçãó-e transporte émuito
alto", diz explicando que em

Tubarão existe uma empresa

que faz produtos sem glúten,
mas o transporte e o risco de

alteração inviabiliza o custo.

"Mas atualmente existem

muitos livros de culinária, e

após um período de adapta
ção é possível levar ma vida
totalmente normal", garan
te o médico. (CELlCE GIRARDI)

Dicas de alguns alimentos GFCF
'

(Gluten Free/Casein Free) para o iniciante:

• Use leite de coco, leite de arroz, leite de soja e leite de amêndoa ao invés de laticínios.
• Use molho de maçã ou de ameixa no lugar da gordura nos alimentos assados.
• Use tortilhas puras de milho ao invés de farinha de trigo.
• Use pães de fubá, batata e arroz ao invés de pães de farinha de trigo.
• Use massas de quinoa e arroz ao invés de massas de farinha de trigo e sernolina,

, I
• Lembre aos professores da escola, membros da família e amigos que tenham contato

freqüente com a sua criança de que os alimentos que contém glúten e caseína são extremamente

tóxicos para seu filho e podem ter conseqüências desastrosas para sua saúde.
• Tenha sempre lanchinhos àmão no caso de você e seu filho estarem ocupados e não haver

disponibilidade de alimentos GFCF.
• Familiarize-se com os restaurantes da área que possam servir as comidas dietéticas.
• Consid�re tornar sua culinária GFCF. Além de proteger seu filho das comidas que podem
lhe fazer mal, isto pode evitar o sentimento de estar sendo colocado à parte no horário das

refeições com a família. Ao fazer estamudança você irá tornar as compras e a cozinha muito

mais fácil de se lidar e ajudará a toda a família a se sentir mais saudável e mais alegre. (CG)

Divulgação
A agência do Banco do Brasil da Vila Lalau, sob a

direção do gerente em exercício, Valdir Lima, agradece
aos clientes e amigos o apoio recebido nos três anos

de funcionamento da agência, completos hoje.

lbama diz que dinheiro de

multas irá para projetos
SÃO FRANCISCO DO

SUL - Ainda no mês de

janeiro, o Instituto Bra

sileiro de Meio Ambien

te (Ibama) deverá repas
sar os valores arrecada
dos em multas motivadas

por crimes ambientais. O

dinheiro, referente ao pa

gamento das infrações,
será destinado aos pro

jetos ambientais, seguin
do determinação do pre
sidente do órgão, Mar
cos Barros.

Ao anunciar a medi

da, o gerente executivo

do Ibama no Estado,
Luiz Fernando Merico,
disse que Santa Catarina'

já está formalizando ter
mo de' compromisso
para colocar em prática
a nova orientação. O che

fe do escritório do
Ibama no Estado apre
sentou a: novidade no sá

bado, em São Francisco

do Sul, durante a assina

tura de convênio da

Petrobras Transporte SI
A - Transpe tro com a

ONG Vidamar para a

realização do Proj e.to
"Meros do Brasil", para
a preservação da espécie
de peixe hoje ameaçado
de extinção. O projeto

deve ser o primeiro be

neficiado com a

medida. O "Mero do

Brasil" terá recursos de

R$ 70 mil e vai envolver

a comunidade em geral,
unindo esforços para co

nhecer melhor a biologia
desta es p

é

ci e.

Uma das parceiras do

.projeto, a Universidade

do Vale do I tajaí
(Univali) também vai au

xiliar no resgate de as

pectos biológicos da es

pécie, identificando lo

cais de agregações
reprodutivas. Com isso,
o projeto pretende esti

mar a abundância numé

rica, gerando conheci

menta sobre a biologia
deste peixe que pode vi
ver até 40 anos. Através
da portaria n° 121, de 20

de setembro de 2002,
está proibida a captura,
posse, transporte e

.c ome r c ia l iz ação em

águas brasileiras do

mero e o Instituto Brasi
leiro do Meio Ambiente

(Ibama) estabeleceu o

prazo de cinco anos para
que estudos mais

aprofundados venham a

subsidiar futuras medi

das de proteção.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CHEVETTE - vende-se, 83,
branco, motor novo, bom
estado. R$2.800,00. Aceita-se
troca. Tratar: 371-5917.

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

Tratar: 9117·3464.

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, 90,
compl. R$6.500:00. Tratar:
370-1906 hor. comI. ou 371-

4916.CELTA - compra-se, cl a.c.
Tratar: 9133·7536.

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

a.c. R$ 18.300,00. Tratar:

9953-5541 (12:00 ou após
17:30)

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

R$364,00. Tratar: 373-2651

cl Luiz.

CORSA - vende-se, (ind, 2p,
96, perso!;I�1 izado.
R$3.000,00 entrf + 33x

DIPLOMATA - vende-se, 4p,
85, ótimo estado, hidramático.

R$4.700,,00. Aceita-se troca

-por carro ou moto. Tratar: 273-

OS MELHORES CARROS SEGUNDO OS PROPRIETÁRIOS.
O MELHOR NEGÓCIO SEGUNDO O SEU BQLSO.

Renault Tricampeã em Satisfação para o Cito Aulhenltque
2 1,1) f!,V 03104

Entrada 50%00x:
·'l\Wt}.:k
�%-.I')()fimJl
,j(31l4�.
fhÚollr1c.h.a.�

.� AU1HENTiQUE 1.6 ·16V

AR • CONDICIONADO, Alr l3ag Duplo, Direção Hldrfltilka. Tr(IViIS
e Vidros Elétricos, Sistema CAR ( iravamento autornánco das Portas
a pa1k de 6 krn.1h), Controle Remoto por Radiofmquêrwia.

� AUTHENTIQUE 1.0 8V 2 portas
...YJA INTERNET

Ar quente, Barras de proteção lateral. Faróis com duplo
renelor ócuco. Vidros Verdes. Desembaçador do Vidro
traseíro.

@i!!:V Seda" EXPRESSION 1.0 -16 V

AR· CONDICIONADO e VIDROS ElETRICOS. Air 8ag Dupró•.
Direção HidràuliGa. TrdV"S Elétricas nas portas, Sistema CAR
(travamento automáticO das Portas a partir de 6 km.ih), S'ake Ught.

A vista

�f 1.,.:
+ r"=HETE -+: PINTURA METÁUCA

(4)

,
A"5Ia

M
(6) Avisla

;fI.'
(5)

, ,
Rede Renault. 183 Conccssíouértas 110 Brasil. VaJ(· do Haja! c Litoral Norte - SC

Dicave BLUMENAU
322·8800

ITAJAí
348·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370·6006

(1) Para mais informações sobre preços o condições, consutte.a sua Conceseionána RonaulL (2) Condição válida para Hnaociamonto com Ol%� de juros « TAC {Taxa do Abertura de Crédito)'" IOF .. H$ 2,15 por lâmina do Boteto Bancário, Financiamento CDe ( Crédito Diroto ao
Consurruõor ) com entra'ia de 70% do veiculo + saldo financiado em 24 x, válido para as Linhas Clio 2003/2004. Sc!inlc 2003W)04 e para os s<')guin(<ls veículos comerciaüzacoa pela !nteme" Linha cno AuthentiQue 03104. Laguna, Grand Tour e velculos de promoção do $Ito. (3)
Condlçâo vãl!d� para fil1andamento com Tax:as. de Juros da 0,92% aJ'1'L + TAC (Taxa de' Abertura de Crédito) + IOF -+ RS 2,15 por lâmina do Baleio Bancárío, FmanciamentoCDe ( Crédito Direto ao Consumidor) com entfada de 50% do veículo + 30 veles de R$ 99,00 * saldo de
50% da veículo no final do plano válido para CJio AOlhen(jque 2 portas 1,0 8V 03104 � osm. Finat)ciament�) RenauU através dl:l ela. De Crédito, Financiamento e: Iiwéstimei1to Ren.autt do Brasil. Crédito sujeito a análise e aprovação deCadaslf(). As taxas poderão sera!terada�. se
houvermudanças significativas no mercado âuanceirc, sem prévio avisú.(4) Preço á vista eJou com o financiamento aqui proposto do ScénicAulhentlque 1.6 16V 200112Q04, ror sólida, com Af� condicionado. (5) Preço à vista e/ou com c financiamento aqui proposto do Cftc
Sedan Expression 1 _o 16V 2003/2004, cor.sóãda, com Ar�· condicionado€' Vidros Elétricos. A pintura rnetánca e o Frete serão acrescidos aos preços dos veiCulos. (6) Preço à vista e/ou com o financiamento aqui proposto do cneAuthentique 2 portas, 1.0 8V�, 2003/2004: semAir
Bage Dueto, cor sonda, sem opcionais. Preços váfidos para ve'iculo$ adquíndos pela Internet com frate lncíusc para todo o Brasil. A pintura metálica será acrescíoa aos preços dos veículos. Gor,drções válidas na data de veiculação deste. anúncio ou enquanto durarem os

tjst.úques. Para m�t3 informaçóes, Inclusive sobre o estoque dos vsículos, consulta A sua CünCéssionáda RenaulL Fotos para fins publidtános. ARenauU teSetvâ�se ao direito de aUêrar as àSpêelfk:aÇÕesdesses ve.lcúfos sem prévioaviso. ,Cintos dê segurança em ct'.mjur1to tom
AIr Baqs salvam Vidas,

RENAULT!SÉU 'RmSÃofREçOfECHAlJO' PEÇASORf(;i/IAIS • PACOTElJEPEÇASINSTALAOAS(1)
.

lado' ACESSÓRIOS ExCLUSIVOS • RENAULTASS/STANCE24H
Financeira Rcnanlt

ll""upe RCl Banque
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2 CORREIO DO POVO
CLASSI

QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2004

370-3113

.. A..�U·"I'IÂ I

1!edea·����.

(047) 376-0251
Rua Ângelo Rubini, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772 / 273-1001

c:........ LTDA
cO*,.MINHON......'O Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - Jaràguá do Sul- se

VOLKSWAGEM FORD
Branca G 1980 Escort L 1.6 Cinza G 1993
Branco G 1990' Resta Verde G 1996

Gol CL Branco G 1990 Stratus LX Preto G 1996

Golf GL 1.6 Prata G 2CXlO Corcel Ii Branco A 1981

Parati CL 1.6 Branca G 1997 Fiesta Branco
PICK-upí

G 1995

Parati 1.6 MI Verde G 1997

Saveiro Gllll.8 Preta G 2001 Silverado Conquest Verde O 2CXlO

Courier Prata G 1996

FIAT �1000 Prata O 1990

Uno 1.6 R Branco G 1990 F-l000 CS Prata GNV 1995

Uno Mille Verde G 1996 0-20 Custon Azul O 1994

Palio 1.0 ELX Vermelho G 1999 0-20 cabinada Branco ,_:h� 1994

GM �.' Pampal.6 Branca ',. '� 1991

Celta 1.0 Branco G 2001 Silverado O,LX 4.1 Branco V:�/GNV 1997

Vectra GLS Cinza G 1997 F-l000 cabinagem tr. Branco �;i 1995
G 2001 MOTOS I)J

YBR 125 Vermelha 2002

0,-: �

< ,

{ k" '1<' , ",' Y

Omega Ed 4_1, 96, compl. GNV
, ,�, ":

,Fone: (47)
370-8622

99 Uno Mille 93

98 Ford Ka 00

99 Fiesta 4p 96

96 D-20 Diesel 92

95 Pick-up dupla 94

90 Strada 1.5 GNV 99

00 Pick-up Corsa GNV 96

98 Blazer Diesel 99

95 BMW 328i 96

97 Scenic 1.6 00

95 Vectra GLS GNV 97

99 Mondeo 2.0 CLX 97

96 Monza 4p 94

96 Astra GLS 99

518

Parati 4p
Parati 2p
Gol·1.0 2p
Gol 1.0 2p
Gol 1.0 2p

Voyage GL

Palio 1.0 4p
Palio 1.0 2p
Tipo 1.6 4p
Tempra 2.0 8v

Corsa Sedan

Corsa 1.0 2p
Corsa 1.0 2p
Uno Mille

Bernardo Dornbusch,
Av_ 'Waldemar

330 - próx. Clube Atlético Baependi
Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

)
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04 QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2004 CLASSI

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

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

moto. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498 hor. comi.

MONZA - vende-se, GL, 94.

R$7.800,00. Tratar: 9131-

9144.

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

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

R$266,00. Tratar: 370-3414

cf Valdir.

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

R$266,00. Tratar·: 370-3414.

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

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

ÔMEGÀ-vende-se, 95,'CD, 4.1,
cornpl., GNV. R$17.000,00.
Tratar: 371-3447.

$-10 - vende-se, 86, ar, capota,
rodas, CD, _impecável. Tratar:
9117-1672.

R$692,36. Tratar: 9967-4608

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

R$10.500,00. Tratar: 370-
3574 ou 9123-7355 c/ Waldir.VECTRA-vende-se, GLS, 2.0, prata,

96, cornol., ótimo estado, manual e
nota fiscal. R$14.800,00. Tratar:
9102-1701.

PREMIO - vende-se, 86, 1.3,
gas., 2p. Aceita-se troca por

� moto. Tratar: 37.1-7542 ou

9965-5774.

TEMPRA - vende-se, 97, 8v,
cornpl. R$12.300,00. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldil.ELBA - vende-se, 94, 4p, cinza,

c/4 pneus novos, CD e alarme.

R$2.000,00 entro + assumir
fncto. Tratar: 273-0050 ou

9112-1891 c/ Sandro. iCom. de Peças Antonio'

I��.
i [�fªª�ªªª'�;�*ªl
i Fone: 370-2764 !
iCeI.: 91 04-207Q! 9957-6099;

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

R$245,00 p/ mês. Tratar:
273-0839 ou 9957-75'45.

PALIO - vende-se, Young, 01,
branca, 30.000km, único dono.

R$13.000,00 nego Tratar:
374-1848.

.

! ,. VECTRA - vende-se ou troca-se,
GLS, 97, cornpl. ,R$17.800,00
à vista ou R$7.500,00 + 20x _Av:P",feít�Wa.ld�rna�!l!ubba, �4<15:J"raç!'�!l_o '§�l'(_.E:m��_.'�el���_�EI:cOrl1'!>�'

�oros

CORREIO DO POVO 3.

CBX 200 Strada

XLR 125 ES Vermelha

(371-197�
Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet ski

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

Comece o Ano co� o pé õireito...
pesquise) compare e comprove que o

melbo-r negócio

�está aqui.

CONSÓRCIO E FINANCIAMENTOS

Consórcio

UNIAO
371-8153'
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

Titan ES Azul

Titan ES Prata

r,
\)

r,
L

Tltan KS

Titan 125

Titan

CG 125

Biz ES

Fusca 1300

60 meses

C 100 Biz It.�----·R$ 83,17
Crypton C 100----R$ 88;25
C 100 Riz ES------R$ 92,36
YRR 125 K.-----.---R$ 95,07
CU 125 KS-------- R$ 96,41
C 100 Riz +-------R$ 102,61
XTZ 125 ,1\-:--------R$ 123,26
NXR 125 KS-------R$ 121,84
NXR 150 ESD-�---R$ 150,74
Twister 250------- R$ 168,10
Tornado 250------R$ 181,59

60 meses

ss 8.438,OO-�--·R$ 163,14
R$ 9;235,OO-·---R$ 178,54
Ii$ 10,927,OO·----R$ 211,26
R$ 11.667,OO·----R$ 225,57
R$12.174,OO·---·R$ 237,37
R$ 12.781,OO-----R$ 247,11
R$ 13.454,OO·----R$ 260,12

76 meses
R$ lO.126,OO-·---R.$ 158,55
R$ 11.301,OO.----R.$ 176,95
R$ 12.717,OO··"-R.$ 199,12
R$ 14.000,OO···--R.$ 219,21
R$ 15.337,OO·-'--R.$ 240,14
R$ 16.278,OO·-··-R.$ 254,87

64 meses

R$ 21.194,OO"'--R.$ 394,07
R$ 23.333,OQ--"-R.$ 433,84
R$ 25.562,OO--'--R.$ 475,29
R$ 27.863,OO····-R.$ 518,07
R$ 29.405,OO�-'--R.$ 546,74
R$ 32.103,OO····-R.$ 596,91
R$ 38.110,OO·-'--R.$ 708,60

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLASSI
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QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2004

Biz com partida Preta G 00 R$ 3.200,00

Yussungui GS 125
. Prata G 98 R$' 2.400,00

Escort XR3 conv. Bordô A 89 R$ 4,700,00
Monza 4p Prata A 87 R$ ,4.800,00
Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00
Monza SLE Branco A 86 R$ 4,000,00
Chevette 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 1300, único dono Branco G 80 R$ 3.500,00

Opala Bege G 77 R$ 1.900,00
Fusca 1300 Azul meto G 75 R$ 2.400,00

.

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

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

KOMBI - á nde-se, carroc.

aberta, 83/, motor Santana,
álcool. Apenas R$2.800,00.
Tratar: 9963-6420 cl Luiz.

SANTANA vende-se,
quantum, GLS, 00, completo,
R$4,900,00. Aceita-se troca

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

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.

SAVEIRO - vende-se, 01, gasl
GNV, GIII, compl., prata, rodas
de liga, som. R$22.500,00,
Aceita-se troca, Tratar: 370-
8563 ou 9103-3580.

,VARIANT - vende-sé, 73,
prata, revisada, Apenas
R$2.700,OO. Tratar: 9963-
6420.

PASSAT - vende-se, 84,
branco, gas., motor feito" 1.6.

DEL REY - vende-se, guia, 881
89, motor novo, 1.8, CHT,
álcool, azul, todo alinhado,
precisando reparos. Somente

R$3,300,00. Tratar: 9131-

3784.

ESCORT - vende-se, XR3, 90,
conversível, verm,,' cornpl. + ar.

R$7.500,00, Tratar: 370-3574
ou 9123-7355.

ESC�RT - vende-se, XR3, 91,
conversível, ótimo estado.

R$7.500,00. Aceita-se troca

por carro ou moto, Tratar:
273-6242 ou 9134-0498 hor.
comi,

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

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

Homologado pelo
"""'/NMETRO_.,_ .

1 g Convertedora do Estado

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos espectclízcdos
• Especializada em injeção eletrônico, mecânico gera1
multi marcos.

t

• Temos financiamento.

ESCORT - vende-se, 92, 1,6,
álcool, bordô, aros esportivos,
bom e�do.· Assumir 32x

R$175,1Ç;\. Aceita-se troca.

Tratar: 9 :�1-4778,

_____,,�,___--
FIESTA - vende-se, 98, 4p,

vermo R$9.000,00 + 13x

R$181,00, Tratar: 9902-6717

cl Isabel. KA vende-se, 99.

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

370-0932.

F-1000 - vende-se, 94, a.c.,
vidro elétr. tr. contra roubo. d.h.,
cornpl. R$23.000,OO. Tratar: KA - vende-se, 98, único dono.

,

v'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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R$10.500,00. Tratar: 9962-

3664.

KA - vende-se, 98, cinza meto

R$9.900,00. Tratar: 9973-

5052.

VERONA - vende-se, GlX, 1._8,
gas., azul. 4p, 93/94.
R$9.300,00 ou R$4.500,00 +

21x R$303,00. Tratar: 275-

2419 cl Walter.

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

R$1.500,00 nego Tratar: 273'

0779.

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

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

FUSCA - vende-se, 75, azul

met., . ótimo estado.
R$2.500,00. Aceita-se troca por
carro ou moto. Tratar: 273-
6242 ou 9134-0498 hor. comI.

FUSCA - vende-se, 76, branco.

R$1.900,00 -. Aceita-se troca.
i Tratar: 371-5917.lf

FUSCA - vende-se, 74.

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

GOL - vende-se; ano 88, 1.6
.

AP, álcool, bom estado. Aceito
moto ou Biz. Tratar: 8802-
1111 ou 275-2873 cl Rodrigo.

GOL - vende-se, 86, motor 1.6
de Passat. R$3.800,00. Tratar:
9975-0045 c/ Augusto.

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

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

GOL - vende-se, 95, 1000i,
azul, personalizado, ar quente,
limp. e des. traseiro.

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

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

R$10.000,00. Tr'atar ; 276-
0397.

GOLF - vende-se, oi, bco.

R$26.500,00. Tratar: 9102-

0089.

GOLF - vende-se, 01, branco.

R$26.500,00. Tratar:

26.500,00. Aceita-se troca por
carro de menor valor ou financ.

Tratar: 9102-0089.

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

4313.

compra - vende - troca
financía - novos e usados

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

CLlO-vende-se, sedan, RN, 02,
compl., menos dir., prata,
revisado, \ único dono.

R$20.900,00. Tratar: 370-
9367.

CLlO - vende-se, 02, verm.,

compl., a.c., air bag duplo.
Tratar: 370-5135 ou 370-
4790.

CLlO - vende-se, Hatch, 00, 1.6
RT, prata, airbag duplo, d.h., a.c.,
CD original, controle satélite de

som, t.e. 5p, trava pi crianças,
rodas de 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.

COMPRA-SE - VW 7.90 até

R$20.000,00. Paga-se à vista.
Tratar: 374-1117 ou 9975-
0117.

1113 compra-se, de

preferência finanéiado. Tratar:
372-0108.

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

lona'(ilarme
e

trava. R$14. ê 0,00.
Tratar: 9117-3_J8 cl
Rodolfo. I:>

SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
1.8, gás/GNV, compl., prata,
rodas de liga, lona mar., ótimo
estado. R$22.500,00. Aceita
se proposta à vista. Tratar: 370-
8563 ou 9103-3580.

telefonia' e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

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

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

eletrônica e automação de condomínios.

CORREIO DO POVO 5

COMPRA-SE - Honda Biz, 02,
51 parto Paga-se até

R$3.100,00. Tratar: 370-
6360 cl Everton ou Junior após
15:00.

COMPRA-SE - moto modelo,'
honda Biz I Sundown I
Scooter em bom estado.

Tratar: 370-1801 cl Sandro

após 18hs.

DT 180 - vende-se, pi trilha,
85. R$1.000,00. Aceita-se
troca. Tratar: 371-5917.

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

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

VENDE-SE - jogue, 97, vermo

R$1.200,00. Tratar: 372-
3655.

VENDE-SE - moto Whoscings
125, prata, 9f\. R$2.400,00.
Aceita-se troc 371-
5917.

XL - vende-se, trilha + 1
motor. R$600,00; Tratar:
9134-0498.

XLX 250 - vende-se, 1

carburador, 87. R$2.�00,00.
Aceita-se troca por carro ou

moto. Tratar: 273-6242 ou

9134-0498.

XT 225 - vende-se, 90.

R$2.400,00 entro -i- 26x

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

TELEFONIA
- (Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas ele expansão pI centrais
Telefones e fax €:)

Aparelhos para tetevendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personahzade
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 1.9"
Patch Pél'1el 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e lnterrones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechadu-ras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P18 e Caim)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

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

Kit Portáo Eletrônico + Interfone
Kit Monitor 6" + Câmera ,(CFTV)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Moto CG 125 Titan KS
Gol GII14g
Corsa Wagon
MS 710 turbinado
5-10 compl.
Ka
Courier Clx
Escort SW GLX, cornpl.
Escort Hobby
F-4000

MB608 carroceria

MS 1513 caçamba
MB 1113 truck

Corsa Wind MPFI

Fiat Uno Eletronic

Gol i.OOOi
Gol GIII completo
Horino Working

o u t o m ó
v e t s

, CORSA 4P
VECTRA Gl 2.0, COMPL. (·AR)
VECTRA Gl 2.0 COMPl.,
MONZA Gl, C! TRIO +DH
OMEGA GlS
OMEGA GlS, COMPl. -t: TETO

UNO MillE 4P
PALIO EX FIRE, 4P
PALIO EX, 4P, COMPL.
'UNO MillE
UNOCS

KA Gl 1.0
VERONA Gl 16V, 4P
ESCORT H088Y
ESCORT H08BY 1.6
VERONA GlX
BELlNA l

POlO SEDAN ;1.6, COMPl.
PARATI MI
GOL MI1.0
GOL MI

•

POINTER Gl
GOL 1.0

FIAr UnoELX 94
Uno 90
Palio v.e., T.e. 98
Escort 1.6 álcool 94

Fiesla4p 98
EscortZetec, cornpl 97

ÉscortZetec4p 97

Fiesta4p 97
EscortXr3 cornpl 89
Gol Star,rodas 89

Golcompl.-arGl1I4p 02
Gol Special 01
Gol16v GIII 00
Kombi envidraçada 80
Santana 91
Monza GL compl. -Ar 95
Corsa Sedan cI ar 01

Corsa4p 98
Kadett 96

00
00

99
98
98
96
90

, 82

79
75

97

94

96

00

96

prata
bordô

cinza
branco

prata
prata
vermelho

D
G
G
G

G
G
D

D

O

O

G

G

·G

G

G
Escort GL

FORD

vw

GM

branco
azul
cinza

vermelho

amarelo

azul

vermelho

bordô

vermelho

vermelho

verde

370u3113
CHEVROlET

FIAT

BRANCO
CINZA
PRETO
AZUL
PRETO
CINZA

BRANCO
BRANCO
BRANCO
CINZA
VERMELHO

PRETO
VERDE
AZUL
CINZA
BORDÔ
DOURADO

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 c! trio
Chevette DL

.

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

Uno Mille Fire

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

O�
90

1999
1997
1997
1994
1994
1993

2003
2003
2000
1991
''1.989

2000
1998
1996
1994
1991
1988

Scenic RXE 2.0

Vectra GLS 2.2
Gol G1I14p, 16v
Astra GLcompl.
F-l000 cabo Dupla
Celta cl kit
Gol CL 1.6,

Vectra CD

GolMI
Corsa Wind 4p
Goll.0

Clio RN 1.0

Uno SX 2p
Gol8v,4p

Av.,Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

FORD

VOlKSWAGEM

Branco
Azul
Azul
Prata
PraIa
Bordô
Branco
Verde
Bordô
Branco
Vermelho
Branco
Verde
Branca
PraIa
Azulmel.
Prata
Branco
Branco

R$ 7.700,00
R$ 5.200,00
R$10.500,OO
R$ 8.000,00
R$10.600,00
R$13.000,00
R$11.8QO,00
R$ 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,OO
R$11.500,00
R$ 8.800,00

Parati

F·250

KaGL

S-10deluxe

Tempra
MonzaGLS

BelinaGLX

D·20

Pampa 1.6
Parati

Peugeot
GolMI

Gal MI

Meriva

Selina

Bis

Corsa

Corsa

99

03

00

96

93

92

89

95

93

94

95

98

98

03

90

00

97

98

branca

prata
dourado

branca

preto
cinza

bordô

branco

branco

bege
grafite
branco

azul

grafite
cinza

verde

verde

branco

, ..

negocias
neste espaço!

vw

373-0806
'373-1881

�)

verde
verde
branco
azul
cinza

preto
bege

�vermelhoranco

rata
,

\tata
iYlul
JV
),ermelho

99
00
00
99

89

02

91
94

98

01

94

01

99

99

96

4p,l.0,16v, R$ 15.500,00
R$ 73.000,00
motor zetec, R$12.800,OO
cabo est., GNV, cornpl, R$ 22.500

compl. R$ 8.700,00
cornpl. R$ 8.700,00
álc., d.h.,1.6 R$ 4.700,00
compl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6. 7QO,00
1.6, c! opc. R$ 8.400,00
2.0, couro, compl. R$12.000,OO
R$11.000,OO
1.0 c! opc. R$11.300,OO
1.8 cornpl. R$ 33.000,00
1.6, gasolina. R$ 5.800,00
com partida. R$ 3.100,00
com opc. R$10.500,00

'LD veículos 373-4047

FIAT

BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

FORD

GM

94
93
95
98
94
97
97

94
97
98

01
97
96
86
95
96

88
89
69
94
93

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.800,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$13.600,00
R$ 7.900,00
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

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

FIAi
Palio 500 anos LO, compl. + ar
Strada cabine estendida, cornpl. + teto
Tipo 4p compl.
Uno Mille 4p

gg[ �.�\�v2,fp compl.

. Gol 1.6 .

Gol LO MI

VW

GM

G
G
G
G
G
G
G

G

G

Corsa Sedan, 1.0, 8.(1., d.t., v.e., t.e.
coesa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2.0 GL compl. GNV
Vectra GLS 2.0
Vectra Millenium compl.
Corsa GL 1.4 v.e., t.e., I.\., d.t. a.q.
Celta 1.0

Eseort SW 1.8 16v
FORD

MOTO
CG Titan KS
Honda Bis c! partida elétrica, 2900km

Monza SLE, álcool 1.8

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

Pampa 1.8 álcool

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Vectra GLS, compl. 2.0

Gal 1.6 MI compl.

Vectra GL 2.0 compl.

00
00
95
02

99
99
88
98

99
99
99
98
98
01
95
03

00

prata
cinza

UI
GI
S·

G,
S

p;

Fi
H
F
E
F

branco
verde

g����o
·branco
branco
bordô
branco
cinza escuro

prata
cinza
branco

prata

01
03

prata
preta'

96

92

87

87

78

89

93

97

97

98

98

vermelho

prata meto

dourado

, prata

branco

prata

verde musgo

cinza met. ,I

grafite
verde

cinza met.

MN AUTOMÓVEIS
FONE/FAX: 373-0131 ou 373-3382
vw Go11.62p

Gol1.02p
Bugy1.5
Santana 1.8L4p
Tempra 16v4p
Uno 1.0 elelr. 4p
Unol.04p
Fiorino 1.0 aberta2p
Escort GLX 1.BL 2p
Blaser2.24p
Chevette 1.6 2p
Tilan 125 KSE
Yamaha 125K
Tilan 125 KSE
Titan 125 KSE
BisC100
Dream

Branco
Prata
Amarelo
Cinza
Chumbo
Vermelho
Azul
Branca
Preto
Cinza
Cinza
Azul

, Prela
Prata
Vermelha
Vermelha
Azul

FIAT

FORD

GM
MOTOS

Barraca pi camping completa

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G/GNV
G
G
G
G
G
G
G

1993
1993
1986
199B
1996
1997
1995
1995
1995
1996
1988
2002
2002
2002
2001
2001
1997

Av. Preto Waldemar Grubba, .4142 - Centenário - Jaraguâdo Sul

Tempra compl. 97

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

TipoIE2p(·a.c.) Prelo

Tempraouro16v Azulmet.

Tipo IE4p compl. Azul

UnoSX4p Bordô
Escort Hobby 2p Prata
Escort SW compl.+ leto

. Bordô

'EscortSWcompl..v.e. Azul
EscortGI1.8álcool Prelo
S·1 O 2.2 cabo Dupla Praia
Corsa Wind 1.0 Bordô
Corsa Sedan Millenium Prata
Veclra GLS compl. PraIa
Corsa Azul
Fusca 1.6 Branco
Kombi passageiros G/GNV
Gol CU1.6, d.h . .l.t PraIa
Parali CL 1.6 Praia

Sanlana Quanlum GLS Cinza
Fusca Azul
JetSkiFedoo 750 Sentado
BMW325 Prata

Palio compl., 4p 99

Logus compl.

Escort Guarujá 4p compl.

94

Escort L 1.6 89

Chevette com rodas 97

L- ,

branco

prata

cinza

cinza

azul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



370-7516
Troca Financia

Rua Walter Marquardt, 1850 - Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - se

Uno fire Azul 02

Gol GIII plus, gasolina, 4p
S-iOcab. Estendida, ôcll.,
Golf2.0 compl.
Saveiro
Pampa álcool
Rorino furgão
Hilux Sw4, diesel
F-iOOO
Escort
Fusca
Fusca

Branco 01
GNV Azul 98

Cinza 98

Bordô 97

Marrom 95

Branca 94

Cinza 93

Amarela 86

Prata 86

Azul 78

Branco 76

372-0676

' .

.A::�'J::f(.'$370-276�
. Av. fl:refe't�,Wald�",iI.r(;rLlbbá, 3771 - êentená�,i9
Santana Quantum compl + GNV Prata 2001 R$ 23.500,00
Peugeot 406 Azul 1997 R$ 21.000,00
F-l000 Verde 1998 R$ 36.000,00
F-l000 Cinza 1990 R$ 23.000,00
Clio RL 1.0 8v Prata 2001 R$ 15.800,00
Peugeot 306 Branco 1999 R$ 17.500,00
Corsa Sedam cf ar Branco 2001 R$ 16.300,00
Escort SW - ar Vermelho 1998 R$ 14.BOO,00
Goll000 4p Branco 1999 R$ 12.800,00
Iemprasx Vermelho 1997 R$ 11.500,00
Clio Cinza 1996 R$ 9.300,00
Saveiro CL Bege 1996 R$ 9.300,00
Uno Mille Verde 1993 R$ 6.800,00
Kadett SLfE Cinza 1990 R$ 6.500,00

! Gol 4p Branco 1999 R$ 13.500,00
,I Corsa Sedam Super Prata 2001 R$ 15.800,00

Corsa Wind 4p Branco' 1999 R$ 12.900,00

Ãrduino
veículos

Pick-up Estrada 1.5 02

Clio RN 1.6 compl. 4p '02

Corsa Í/Vagon Super 16v 00

"KaGL2p

Uno Mille4p
PalioHiX 4p
Escort GL 1.6 2p

. Escort GL 1.62p
S-10 diesel

Honda Titan ES

Gol Plus 1.02p

Branca

Preto

Branco

"Branco
Branco

Cinza

Vermelho

Marrom

Marrom

Branca

Azul

Azul

--��- � - - - --- � ----_----- ---- ---- - -------�----

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

Escort L 1.6
MondeoCl.X
Saveiro CL 1.6
Vectra GLS 2.0 4p
Gol Special
Belina L 1.6
CG 125 Titan
CG 125 Titan KS
Gaiola motor AP 1.8
Monza SLE
Honda CG 125 Titan
Gol LO
Prêmio CS 1.5
Santana 1.8
Fiat Strada est.

Diplomata 4.1
Gol CLll.8

Preto
Grafite

,� Prata
Grafite
Branco
Cinza
Vermelha
Prata
Amarela
Bege
Verde
Branco
Bordô
Azul
Prata
Grafite
Prata
Branco
Verde
Verde

91
97
91
98
02
87
98
01

R$ 5.900,00
R$ 16.900,00
R$ 7.500,00
R$ 21.000,00
R$ 12.500,00
R$ 3.900,00
R$ 2.700,00
R$ 3.400,00
R$ 4.000,00
R$ 4.000,00
R$ 3.000,00
R$ 7.500,00
R$ 7.500,00

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 . 9993·5854 . 9913·3034 . centro/Coru á
Gol GIII16v 2p
Palio 1.0 4p fire
Courier 1.6L
Oueato Furgão 2.8 diesel
Corsa 1.0 4p
Parati 1.6 MI c/ ar eond.
.Fiesta 4p
Gol Mll.02p
Pampa 1.6L
Uno SX LO 4p
Corsa 1.0 c/ rodas
Omega GLS 4.1 eompl.
Passat 2.0 4pcompl.
Gol CL 1.6
Gol LO

Logus GL 1.8
Corsa 1.0 2p
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
SaveiroCD
F-l000
Belina 1.6L

FIHAlCEIIA

D-20 dupla, compl., -couro, tv, cd, turbo branca D

D-20 cabo Simples bordô D

Voyage CLll.8 prata A
I

Kombi envidraçada bege 94 G

Logus GLS cornpl. • azul 94 G

Chevette Blm 1.6 prata 93 G

Tempra 16v: compl, bordô 94 G

Palio Fire azul 03 G

Galax 500 relíquia vermelho 77 G

Niura, top sport vermelha 91 G

Fusca (vários)
Belina 1.6 L prata 89 G

Chevette SLE dourado 87 G

F-l000 cabine duplo 86 G

,CG Titan
.

Corsa
Vectra Gls compl.
Uno 4p
Goll000'
Kombi Furgão
0-20 diesel

.

.Verona GLX
Monza SL/E 2.0'
'Monza SLfE
.CG,:h25

. Passat
.• Voyage<;
;;��;��
.Fusca .

Fusca
Fusca
Fusca .,.

Palio SX 1.0
Corsa

.

·Goll.0 I
Monza
Ternpra cornpl.

00
95
94
93
93
91
91
90
90
85
85

I· 84
84
.80
77
74
73
72
72
.99
95
95
89
93

Cinza
Vermelho
Azul
Azul -

Branco
Branco
Branca
Cinza
Preta
Dourado
Vermel
Prata
Doura
Bege
Branco
"Branco
"Vermelho
Marrom
Azul
Dourado·
Bordô
Prata
Cinza
Azul

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo-
(4?) 371-9730ferroviária)

.

Hua BCI'I1a1'do Dornbusch, 1880 - Baependi - JaJ'aguá do Sul Uno Fire compl. 4p 02

Corsa Sedam 4p Vectra GLS completo 95
Corsa Sedan cf ar 02

00 branco R$ 14.900,00 Scenic RT 1.6 compl, Cinza 01S·10 GNV 96 cinza R$ 17.500,00 Vectra GLS completo 97 Golf 1.6 compl. air bagD-20 custam S 91 branca R$ 17.500,00 Vermelho 01
Uno 4p v.e. 94 verde. R$ 7.900,00

Corsa Sedan 01 Clio RN cf a.c. + trio Azul 01
Kadet cf trio, a.c. 96 bordô R$ lQ.500,00 Corsa Super completo 99 Gol 4p 16v cf opc. Cinza 01
Corsa Sedan 4p 00 prata R$ 14.900,00 Corsa Wind 2p 99 Honda Civic LX Prata 98
Kadett lite 94 preto R$ 8.500,00 Uno EP4p 96 Palio EDX 4p compl. Azul 98Pointer compl. 4p 94 grafite R$ 9.500,00 Uno SX completo 97 Corsa 4p cf d.h. + trio Azul 98,CG titan 02 Promoçãó el capacete brinde
CBX 200 95 roxa R$ 3.600,00 Tempra completo 96 Fiesta 4p compl. Azul 9.8
CBX 200 98 vermelha R$ 4.200,00 Renault RT 19 completo 95 Ka cf ar + trio Azul 9.8
Biz (el capacete de brinde) 01 preta R$ 3.700,00 Kadett completo 93 Fiesta 4p cf opc. Prata 98
Biz (c/ capacete de brinde) 02 azul R$ 3.900,00 Uno ELX 4p 95 Ka Prata 98L-200 cabo Dupla el ar 01 prata R$ 39.900,00 Monza 94 Palio Weekend compl. Branco 97Sahara 350 95/96 vermelha R$ 5.500,00
XT 225 99 R$ 2.400,00 entr. + 26xR$ 100,25 Corsa Hatch 4p 99 Corsa 2p cf opc, Branco 97

98 R$ 59.000,00 Gol1.0 93 Gol MI cf v.e., t.e. Prata 97

branco 00 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0164
branco 01 G

Marca/Mod. Cor Ano De RS Por RSprata 00 G
branco 99 O Gol1.0i Azul 95/95 R$ 9.200,00 R$ 8.700,00
prata 99 G Gol CL 1.6 Branco 92/92 R$ 6.500,00 R$ 6.300,00
branco 97 G Parati LS Preto 83/83 R$ 3.500,00 R$ 3.100,00
prata 98 G Fusca Branco 78/78 R$ 2.500,00 R$ ;1.200,00
verde 97 G Kombi Furgão Branco 87/87 R$ 3.800,00 R$ 3.500,00
branco 97 G Corsa 'Wind Branco 97/97 R$ 10.000,00 R$ 9.500,00
vermelho 97 G

0-20 Sulan compl. Prata 89/8� R$ 28.500,00 R$ 28.000,00branco 96 G
verde 95 G Ranger STX - GNV

'

Prata 96/96 R$ 25.500,00 R$ 24.500,00

preto 95' G M. Benz 1113 Azul 69/83 R$ 20.000,00 R$ 15.500,00
prata 94 G F-l000 Prata 94/94 R$ 26.000,00 R$ 25.500,00
branco 94 G Tipo 1.6 eompl. Verde 94/95 R$ 9.000,00 R$ 8.5ÓO,00
prata 93 G Besta Kia 12 lugares

. Azul 97/97 R$ 19.000,00 23x R$ 960,00
preto 94 G CG Titan KS Vermelha 02 R$ 3.900,00 R$ 3.800,00
vermelho 93 G S-10 CD 4x4 Prata 00 R$ 39.000,00 R$ 38.000,00
bege 91 G

Courier VermelhO 99/00 R$ 15.000,00 R$'14.500,OObranco 91 O
vermelho '78/90 O Fiesta 4p, eompl. Prata 02' R$ 19.500,00 R$ 18.500,00

prata 88 G Veetra GLS Verde 97/97 R$ 19.500,00 . R$ 18.500,00
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-I
Anuncie aqui!!! I371·1919 I

I
,

----_.•_-,,---------------_ __j

AUTO PEÇAS

papalaio

Rua 25 de Julho, 1650-
Vila Nova - Jg'uá do Sul

<'
E-mail: papogaiO@terra.com:br

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

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

, Anuncie aqui!!!
o

'. Anuncie aquilU i 371-1919

� 371-1919 I
l .�__...__"' ...._ ... __J

Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

.. Medição de terra
- Desmembramento
- Regularização demedidos
- Proieto e execução
·(resldencial. comercial. etc.)

- "Reformas em geral
" Paisagismo.
370-7611 /9113-1663

Anuncie aqui!!j371·1919
I ... _ ... _ _. _ _ ._

(47)
9991-8567

Rua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder " se

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

I
, . Anuncie aqui!!!(JPC'I5i3� . M.(J�.2F I 371.1919

I Venha Conhecer a I! Moda que é um DOCe!i,�,'L. .. _ .. . ,, __ .. . . . .1

····CIADOi
I TÓNEa!
! FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS'

- MA S DE CONSUMO
!

- AS \ "NCIA TÉCNICA ,

127611-3417
'

IRa!25deIB'h�,SI' I�vua�0'Ia: la,��uá_do St!�:_sc_,

I Anunéie aqui!!! I
371·1919

\\1
\J.I
10
o;
V..l.

vP'"
TRABALHO

• ,-- ... --_-oo""",,_

DBdell18ção CCuJJlns iJB .

lavaçãD BPlolUla de Te
Umllez8 de caIu

.

Im/JermealJilizaçào";

(411310-1488/310-8870/ 9602-31351
H�.a:.JGs�.'Y�.u:e,.?12 .. ·.yna.Nova .. :.Jaragu�.d?Sul;Sf.j

�����i� ���i���l
l�_371.1919 I

Anuncie aqui!!!
371·1919

dá GCtríflo Vargás, 594
Centro - Jarflguá áo Su(

Ter.: 870-3612

I Produto:

Preços especiais I
de lnauquração'
Modinha Itarn. 01 a 16

Moda Adulto
I

Fone: 371-581 O �
I

��� ��L �r?::?�i? �?111��' 1��� J

i
Anuncie aqui!!�

371·1919

Mudançast
fretes e

viagens com
F-4000 Baú.

Anuncie aqui!!!
3,71·1919
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QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2004 CLASSI CORREIO DO POVO 9

CAIXA SELADA _ vende-se, para
Uno. Tratar: 371-737.5.

JOGO DE RODAS _ vende-se,
orig. de Golf, aro 15", cj pneu.
R$1.100,OO. Tratar: 9902-

0348.

JOGO DE RODAS _ vende-se, de

aro liga leve, cj pneus novos,
aro 15". Tratar: 372-3655.

JOGO DE RODAS _ vende-se,
16". Valor à combinar. Tratar:
9969-0825.

SOM _ vende-se, aparelho de
c d , Pioneer, cj MP3, cj
controle, novo, na' caixa.

R$520,OO. Tratar: 376-2206
ou 9111c9968 cj
Alexsandro.

CACHORRO _ vende-se, filhotes
de Rotweiller, puro. R$100,OO
nego Tratar: 275-2949.

CELULAR _ vende-se, Motorola
V8160. Tratar: 9132-6881.

CELULAR _ vende-se, Motorola

V8160, vivo, pré-pago, ótimo
estado. Tratar: 372-3157 cj
Carlos.

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

CONSÓRCIO _ vende-se,
contemplado. R$34.000,OO.
Entr. R$13.000,OO + 98 meses

R$425,OO. Tratar: 9979-2038

cj Moacir.

d_• ive.rsosi .' �������. Tratar: 3\e;g�;;.'
. ESCAPAMENTO _ vende-se, pi

CB500 ou outras, Coyote.
R$100,OO. Tratar: 9132-1405

ou 275-1204 cj Ricardo.
BALCÃO _ vende-se, pj frios.. aUFFET _ compra-se, de 8

Tratar: 375-2290 cj Gilmar cubas, Tratar: 376-1699 cj
após 14:00.' Clovis.

BALCÃO _ vende-se, pj padaria.
Tratar: 375-2290 cj Gilmar
após 14:00,

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

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

BETONEIRA _ vende-se, 350L.

R$400,OO nego Tratar: 371-
9520 manhã.

Iii BUFFET _ vende-se, dois, 1
.

quente e 1 frio. Tratar: 370-
3279,

CACHORRO _ vende-se, cotao,
filhote. Tratar: 275-1307 cj
Elenor ou 275:1710 cÁ
Terezinha.

CACHORRO _ vende-se, filhotes
de: Yorkshire, Shi-tzu, sharpei,
beagte, schnauser, Ihasa apso,
labrador, boxe r, bolgue inglês,
pit buli cl pedigree ou contrato,

Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

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

ESTOFADOS _. ve nde-se ,

conjunto, 3, 2 e 1, semi-novo,
brinde 2 mantas. R$200,OO.
Tratar: 273-0050.

ESTOQUE _ vende-se, de verão.
Tratar: 9104-8581. �

ESPREMEDOR _ vende-se, de

laranja, industrial. Tratar: 370-
3279.

.

onlc

R$ 645,00
ou 1 + 4 de

R$ 129,00

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

R$129,O
ou 1 + 4 .:

R$ 25,

o

\

Nokia 2100/Pronto
'R$ 299,00

ou 1 + 4

R$ 59,80

Nokia 2100/T Voce

R$ :170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

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

--

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

Domésticos e Automotivos
- Nacionais e Importados -

Restamação
'de'Móveise

. Antiguidades.
FOGÃO _ ven e-se, 4 bocas.

R$30,OO. Tratar: 370-6719.

FOGÃO _ vende-se, industrial,
6 bocas, cl forno. Tratar: 370-
3279. 1Iatar. 370-5290

FREEZER _ vende-se, Cônsul,
vertical, 280L. R$350,OO.
Tratar: 275-1021.

GELADEIRA _ vende-se, Cônsul,
em perfeito estado, de

funcionamento. Tratar: 370-

9367 cj Afonso.

MESA _ vende-se, de sinuca,
grande. R$450,OO. Tratar:

9134-0498.
FREEZER _ vende-se, vertical,
Cônsul, em perfeito estado de
funcionamento. Tratar: 370-
9367 cj Afonso.

MÓVEIS _ compra-se usados,
geladeira, fogão etc. Tratar:
371-2268.

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

......

MES DO ALARME
Vigilância eletrônica
Instalação de

comerciais e resi

-

SUPER PROMOÇ.AO
Portão eletrônico
+ interfone

Nokia 3310/Pronto
R$ :199,00

ou 1 + 4

R$ 39,80
+ R$ 29.00 Tim Chip

Motorola C200/T Voce

R$ :170,00
ou 1 + 4

R$ 34,00

Parabólica com controle instala
com a base de concreto

-

Antena Externa para celulares

para uso em área rural.

R$149,OO

1 + 5 de R$ 76,00
a vista

R$419,OO,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,()

DES/tIUÇÃO "'

É a 'inflamação da mucosa que recobre o interior do estômago e que pode ser de acometimento

repentino (gastrite aguda) ou de desenvolvimento progressivo (gastrite crônica).
Q)

CAUSAS
A origem da gastrite pode ser infecciosa, por irritação, por distúrbios autoimunes, por refluxo de bílis.
As infecções podem ser de origem virai ou bacteriano. A irritação pode ser causada por medicamentos
como a aspirina ou outros fármac.os antiinflamatórios, pelo álcool, po�v.ômitos crônicos, pela excessiva

secreção de ácido gástrico, pela ingestão de substâncias cáusticas (v_�\enos). Os transtornos
aut?imunes podem fazer que a mucosa qástricafique mais fina aos sen.iatacada por determinados

anticorpos, .

11
. Q

smro�s �
Indigestão e dor 63bdominal, ardor, soluço, perda do apetite, náuseas, r:.'.,]"itos com sangue ou

partículas semelhantes a grãos de café, fezes escuras. A presença de g'angue nos vôrnltos ou nas fezes
é produzida pela inflamação da mucosa gástrica, que pode causar focos hemorrágicos que geram
úlceras com sangramento.

DIAGNÓSTICOS
Os testes a serem indicados haverão de depender da causa específica. Os testes poderão ser

complementados com análise de sangue para determinar a concentração de anticorpos específicos.

Divulgação

TRATAMENTOS
Haverá de depender da causa específica. Algumas
das causas serão resolvidas com o passar do

tempo. A infecção por Helicobacter pylori trata-se
com antibióticos. Quando for uma gastrite aguda
causada por um agente irritativo, é fundamental
a eliminação do agente e manter uma dieta
saudável e equilibrada ..Quando existe

hipersecreção de ácido, prescrevem-se antiácido
e drogas protetoras da mucosa gástrica. Quando
são localizados pontos de sangramento, os
mesmos podem ser fechados aplicando calor com
um endoscópio.

TF'
'\_ [j/áce C(Jorpo

e Dlstrlbul"ora de Cosmét.lcos:

=m« de! (.'��"(J�t,l8' '�Sanuma,- P"
Medicamentos em geral
Manipulação de fórrnuías médicas

Hsloterápkos e

Cosméticos manipulados

Fone: 371-8298

Fone: 371-6110
9905-2653

Rua Guilherme Weege, 327

Dr. Luciano Maiochi
Pereira

Oftalmologista
371-7801/370-0409

Ortopédicos
e Hospitalares

FOne/FaK: (47) 372-0461
R:Sarãu do Rio Sl'3nco, 353 - SI1· CiRIlO - Iguâ do SUl
emall: malochltl.lerruom.br . ceI.: 9909·0941

r:

iAMU
I

..

: .....
'

. '!;':

I AQUd' d

371-191'91

,289 - SI .. 01
.

doSul- se
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Cesar Junkes

Desaguadouro deve ser ativado este ano, sequndo Klitzke

Samae continua obras de

implantação de rede de e�goto
, ]ARAGuA DO SUL - o

ServiçoAutônomo Munici
pal de Água e Esgoto
(Samae) iniciou o ano com
a adequação de obras me

nores ainda pendentes no

projeto de implantação da
rede de coleta e tratamento

de esgotos', deixando para
abril as obras de grande
Porte e que implicam inves-

�� timentos maiores. Segundo
Nelson Klitzke, diretor do
Samae, um desaguadouro,
coll). tecnologia japonesa,

. que está sendo fabricado

pela empresa Nietsche do

Brasil, de Pomerode, será

implantado na Estação de

Tratamento de Esgoto
(ETE) na ilha da Figueira,
no mês de abril. O

desaguadouro será útil no

tratamento de esgoto resul

tante da separação da parte
sólida da líquida, e será tra

tada e devolvida aos rios.
"Estamos construindo uma

estação completamente eco-
f lógica; com sistema 'de
aproveitamento de pelo
menos 50% a mais dos resí

duos sólidos retirados que
serão tratados e retornados

para o rio. O restante sóli

do, como lodo e areia, será
enviado para aterro sanitá

rio", explica Klitzke.

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

para sempre."

Até agora já foram in

vestidos R$ 17milhões, sen
do que destes, R$ 12 mi

lhões foram financiados pela
Caixa, e o restante com re

cursos próprios para inves

timentos na água como

ampliação da rede principal
mente na região do bairro
Amizade por causa da ex

pansão dos loteamentos,
melhorias no laboratório,
construção do sistema inde

pendente na região do Rio

Cerro, reforma da ETA

Central, automatização dos
sistemas independentes e do
sistema de perdas, que em

Jaragu� do Sul gira em tor

no de 30%.

Cerca de 270 milmetros

de redes coletoras de esgo
to sanitário já forarnimplan
tados emJaraguá do Sul, nas
localidades da Bacia 1 (região
dos bairros ÁguaVerde,Vila
Rau, Champagnat e Amiza
de) e a Bacia 3 (Ilha da Fi

gueira, Centro, Vila Nova e

Baependi), o que significa
tratamento de esgoto de 40

mil pessoas. A intenção do
Samae é de que até junho
deste ano mais 20 mil pes
soas sejam atendidas, perfa
zendo 55% da cidade aten

dida com esgoto coletado e

tratado.

REUNiÕES:

�ii.
4' Feira- 19h30 • ENSINO

m'b'l11sbW:1f§I_llli
PARTICIPE!

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

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

GERAL
__C_ORRE!ODi>POVQJ
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reune mais

100 representantes do Brasil
]ARAGUA DO SUL -

N a terça-feira, dia 13,
os mais de 100 repre
sentantes comerciais e

terceirizados da WEG

que atuam no Brasil in

teiro estão reunidos em

J araguá do Sul para fa

zer um balanço do ano

de 2003, atualizar co

nhecimentos técnicos e

definir metas e objeti
vos para 2004. A 39'

Conweg - Convenção
Nacional WEG, aconte
ce entre 13 a 16 de ja-

.

neiro, com o' �ema

SuperAção. Esse ano a

Conweg teve uma aber

tura diferente. O Museu

WEG preparo"l uma

Exposição Te��.. rbrária,que está aber ,: desde
ontem e pode· ier visi
tada pelo públi�'O, mos
trando a import��cia da

Conweg par1{/mpresa e para tOc:&;[l comu
nidade. Entre �s atra

ções da exposição, es

tão imagens raras das

primeiras convenções.
,"São dez painéis com

fotos e documentos que
contam toda a história

das convenções que já
aconteceram. Na ver

dáde é uma homena

gem a Conweg, com re

gistros desde o primei
ro evento que a�onte-

Alexandre Boço

Abertura foi marcada pela palestra do diretor presidente da WEG Décio da Silva

ceu", conta Leodomar

Lopes, gerente do Cen

tro de Treinamento de

Cliente's e administra

dor do Museu da

WEG. A primeira
Conweg foi realizada

em 1966, reunindo ape
nas seis representantes.
O evento mistura co

memoração dos resul

tados do ano que pas
sou, planejamento do

ano que começa, atua

lização de conheCimen
tos e confraternização.
A meta da WEG é cres

cer em 20% o seu vo

lume de vendas e dar

continuidade ao parque

fabr'il da empresa .na

Wa:ldemar Grubba que
terá 430 mil metros

quadrados, que se so

maram aos 438 mil

metros quadrados exis

tentes hoje.No encerra

mento que acontecerá

amanhã na Scar, dos

105 representantes, 24

foram indicados, mas

apenas dez receberão

prêmios como desta

que ao empenho e aos

resultados apresentados
ao longo de 2003.

MUSEU - O museu

da WEG já recebeu
mais de nove mil visi

tantes, d e ad e que foi

inaugurada em 16 de

setembro do ano passa
do, segundo registros
do livro de assinaturas.

Segundo Lopes, o mu

seu está dando ênfase as'

(' escolas para iricen tivar

os alunos a conhecer a

história da empresa.

"gNosso museu é

interativo, e é essa nos-
!

sa proposta, trazer os

estudantes para cá para
conhecerem a história

da WEG e de J araguá
do Sul, porque estes

.

podem. ser nossos futu

ros colaboradores", ex
plica o administrador

do museu.' (CG)

Processo de seleção de professoresACT inicia em fevereiro

]ARAGuA DO SUL -

A Gerência de Eâ�uca

ção e Inovação da Se

cretaria de Estado do

Desenvolvimento Regi
onal; está realizando de

06 a 13 de fevereiro o

processo de seleção de

professores para Ad
missão em Caráter

Temporário - ACT. São

756 professores inscri

tos para ocupar vagas
nas Escolas Estaduais.

"Ainda não sabemos

exatamente o número

de vagas, pois temos

que esperar o resultado

da terceira chamada dos

professores concur

sados, que deve aconte

cer até o dia 03 de fe

vereiro", informa a di

retora de recursos hu

manos da GEREI,
Darlete de Mira

Maiochi. 'A diretora

.

acredita que, pratica
mente, 100% dos inscri

tos serão contratados.

"No ano passado con

tratamos mais de 800

p r o fe s s o r e s- ACT's",
ressalta.

O processo seletivo'
obedece o seguinte cro

nograma: dia 06 de feve

reiro, serão chamados os

professores habilitados

de J araguá do Sul,
Guaramirim, Massaran
duba, Corupá e Schroe

der. Dia 09 de fevereiro,
serão os professores não

habilitados de Guarami-

rim. No dia 10, é a vez

dos professores não, ha

bilitados de Schroeder e

no dia 11 os de Corupá.
Dia 12, os professores
não habilitados de

Massaranduba e dia 13 os

professores não habilita

dos de Jaraguá do Sul. A

seleção acontece sempre
a partir das 8 horas nas

dependências da Gerên

cia de Educação e Inova

ção, rua Tufie Mahfud,
155, centro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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]ARAGUÁ DO SUL -

"Deve ter sido alguma coisa

que eu comi". Quantas vezes
você já disse ao sentir uma

indisposição acompanhada
de vômitos, dores de estô

mago e diarréia? De, fato, os
casos de uma ligeira intoxi

cação alimentar se tornaram

tão comuns no verão e no

calor que dificilmente acha,
mos necessário consultar um

médico a respeito. Intoxica
ção alimentaJ� o nome que
se dá aos s0fomas desagra-
dávei

C
aveis que uma pessoa expe-

rimenta depois de ingerir ali
mentos. contaminados por
certas bactérias nocivas ..Em evitar alimentos sólidos du

geral, a intoxicação alimentar rante um ou dois dias, ou
é provocada por três tipos pelo menos doçura,' fritura,
de bactérias. Cada uma delas gordura, café, leite e frutas
se desenvolvem num deter- que aumente a diarréit São
minado tipo de alimento e permitidas a ingestão de pão
produz um conjunto diferen- e bolacha salgada, arroz e

te de sintomas.A intoxicação macarrão sem molho; bata

por salmonela
é

a causa mais ta, cenoura cozida e sopa",
freqüente de intoxicação ali- explica o clínico geral e

mentar. Se uma pessoa inge-' geriatra RangelOsellame, Se
re um alimento contarnina- c os sinromas persistirem por
do por salmonela, 12 ou 48 mais de dois dias e a pessoa

,

�h.
oras depois ela pode ter di- tiver cólicas antes da evacu

ffuréia, embora esta possa se ação que vem com pus ou

I:imitar a apenas um ligeiro sangue é aconselhável pro

"desarranjo intestinal. . curar um médico. No caso

A gravidade dos sinto- de bebês, crianças ou pes
mas varia de pessoa para pes- soas idosas afetadas pela do
soa, dependendo da quanti- ença, também é preciso
dade de toxina ingerida e da consultar um médico ime

resistência natural de cada or- diatamente após o apareci-
,

ganismo. Embora a intoxica- menta dos primeiros sinto

ção por salmonela quase nun- mas. Nesses casos, a perda
ca cause enjôos e dores de de líquidos, em conseqüên
estômago, a pessoa contami- cia da diarréia ou dos vô-

nada pode ter, além da diar- mitos, pode levar uma rá

réia, um pouco de febre e dor pida desidratação e se trans

de cabeça. É muito impor- formar num problema sé

tante lavar sempre as mãos rio.

depois de ir ao .banheiro, Outra forma de intoxi

principalmente se a pessoa vai cação alimentar é por

manipular alimentos e uten- clostrídios. Essas bactérias,
sílios usados para comer. que estão presentes no ar, na

"Nos casos menos graves, poeira e no chão, dissemina
um dia de repouso e a das pelas moscas, são

inges tão de uma grande indestrutíveis e sobrevivem à

quantidade de água, soro ca- fervura durante horas segui
seiro ou de sucos sem açú- das. Os sintomas desse tipo
car, para compensar a perda de intoxicação surgem em

de líquidos provocada pela geral entre 12 e 24 horas após
diarréia ou pelos vômitos, são a ingestão do alimento can

o bastante para a recupera- taminado. Na maioria dos

ção. Também é aconselhável casos, o paciente tem fortes

Alexandre Boga

Neste verão hospitais de JS registraram número elevado de pacientes com intoxicação

e persistentes dores abdomi
nais seguidas de diarréia. A
terceira mais comum é a in

toxicação por estafilococos

que geralmente está presente
na superfície da pele, tam
bém em certas infecções
cutâneas, tais como cortes

sépticos, espinhas e furúncu
los. Um corte infeccionado

namão ou no braço de uma

dona de casa que prepara
uma refeição para sua famí

lia, por exemplo, pode con

taminar os alimentos se eles

não rurem cozidos a uma

temperatura de 60°C ou

mais durante no mínimo
meia hora.

No

�':-'fsPital
Jaraguá e

SãoJos�}\�cidência de pes
soas que 'Ião entrada com

intoxicaçl j alimentar é bas
tante gr àe. ''Nem sempre
é a co

.

'l�gerida que cau-
.

sa amto�l\1?O, algumas des
sas infecçp1J são decorren

tes de vírus que atacam o sis

tema digestivo", explica o

médico. (CELlCE GIRARDI)

QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2004

Unerj lançapós em�sinagem
e Sistemas de Manufatura

]ARAGUÁ DO SUL -

Em função da crescente

competitividade industrial,
profissionais de diversas

áreas e segmentos estão

buscando permanente
aperfeiçoamento e pen
sando nisto, o Centro Uni
versitário deJaraguá do Sul

(Unerj) está oferecendo o

curso de pós-graduação
em Usinagem e Sistemas

de Manufatura. O objeti
vo deste curso é preparar

engenheiros e tecnólogos
para desenvolver e aplicar
técnicas que envolvem

processos de usinagem.
Num convênio da Unerj
com a Universidade Fede

ral de Santa Catarina

(UFSC), o, curso oferece

/

processos de soldagem,
sistemas de medição e

gerenciamento de ferra

mentas.

Com 20 meses de du

ração, as aulas vão aconte

cer às sextas-feiras, das

18h30 às 22 horas e, aos

sábados, no horário das 8

horas às 12h30. As inscri

ções e matrículas podem
ser feitas até o dia 20 de

fevereiro e o investimento

total da pós-graduação é

de R$ 580,00 (15 parcelas)
e R$ 430,00 (20 parcelas).

A taxa de inscrição é de
,

R$ 50,00 e pode ser paga
através do depósito no

Banco do Brasil, agência
3428-2, conta corrente

%14-5. O início das aulas
disciplinas que destacam' está previsto para o dia 5

os métodos estatísticos em de março de 2004. O nú-

engenharia, conformação
mecânica dos metais,
integração de sistemas de

manufatura, fabricação as

sistida por computador,

ERRATA

mero de vagas é limitado.

Mais informações no setor

de pós-graduaç ão da

Unerj, através do telefone

(47) 275-8226 / 275�8233.

Na matéria sobre estagio publicada no dia 13 de

janeiro, erramos o número do telefone do Centro

de Integração Empresa-Escola de Jaraguá do Sul.

O correto é 372-2032.

se

----redacao@jornalcorreiodopovo.êomJ)r--··'·�------,,·
.SAÚDE: ALIMENTOS INFECTADOS, ÁGUA E ATÉ MESMO O AR P� PROVOCAR INTOXICAÇÃO ALIMENTAR

Alimentação saudá aI no verão
. .

evita problemas de intoxicação

eck, 293 - Sala 02

Jaraguá do SulNova Brasilía

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Faleceu às 14:40 horas de 09/01 o Senhor

Verner Walter Kruger com idade, de 58 anos,

deixando enlutados sua mãe, irmãos,
cunhados, a esposa, 2 filhos, 2 filhas, 2

genros, 2 noras, 7 netos e demais parentes
e amigos. O sepultamento foi realizado em

10/01 às 17:00 horas, saindo o féretro da

Igreja Evangélica Luterana da Ilha da Figueira
seguindo para o Cemitério do Centro.

Faleceu às 09:40 horas de 09/01 o Senhor

Hanz Bauer com idade de 65 anos, deixando
enlutados filhos, netos, 1 irmã, 1 cunhado,
sobrinhos ,e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 10/01 às

10:00 horas, saindo o féretro da Capela
Mortuária da Vila Lenzi seguindo para o

Cemitério Muncipal do Centro.

Faleceu às 07:30 horas de 10/01 a Senhora

Genl Valter Girola com idade de 53 anos,

deixando enlutados esposo, 4 filhos, netos,
irmãos, irmãs e demais parentes e amigos.
O sepultamento foi realizado em 11/01 às
09: 00 h oras, sai ndo o féretro de su a'
residência seguindo para o Cemitério

Guaramirim.

Faleceu às 10:30 horas de 11/01, o Senhor

Erotides Fogulari com idade' de 50 anos,

deixando enlutados esposo, 4 filhos, 1 nora,

netos, irmãos, irmãs e demais parentes e

amigos. O sepultamento foi realizado em 12/
12 às 15:00 horas, saindo o féretro da sua

residência seguindo para o Cemitério Rio

Branco:

Faleceu às 21:00 horas de 11/01 o Senhor

João Candido Nazario com idade de 54 anos,

deixando enlutados esposo, 1 filho" 2 filhas,
1 genro, mãe, 3 irmãs, cunhados e demais

parentes e amigos. O sepultamento foi

realizado 11/01 às 16:00 horas, saindo o

féretro da sua residência seguindo para o

Cemitério Santo Estevão.

Faleceu às 01:30 horas de 12/01 a Senhora'

Adela Radunz Kuhn com idade de 79 anos,

deixando enlutados nora, neta, bisnetos,
irmão, irmãs e demais parentes e amigos. O

sepultamento foi realizado em 12/01 às

17:00 horas, saindo o féretro da Igreja
Apóstolo Paulo seguindo para o Cemitério Rio

da Luz I.

)

'GERAL
redacao@jomalcorreiodopovo.com.br

I SOLIDARIEDADE:

AsSOCI(!;UER
AUMENTAR NOMERO DE CA�TÕES PRODUZIDOS NA ENTIDADE

Autistas �anham apoio da
comunidade de Jaraguá do Sul

jARAGUÁ DO SUL - Pe

quenas contribuições refle
tiram em grandes ações
que a Associação de Ami

gos do Alltista de Jaraguá
do Sul (AMA) realizou em

2003 e dará seqüência em

2004. Segundo Carla

Haake Mayer, presidente
da AMA, á comunidade

foi uma grande 'parceira
para essas realizações. "Nós
agradecemos as pessoas.
que colaboraram com do

ações, através 'da campanha
nas contas de luz, a classe

empresarial e o podt;({ púc
blico, que contribuíram

conosco mais um ano e

aos nossos parceiros que
todos os meses compram
nossos

I
ca�t�es

e�r;'r.
s nos

sos vo untanos. 's os res-

ponderam ao p. dido de

ajuda feito pela lV." ", ex-

plica. l:
()s eventos rJjLzados

em prol da enti�iae, expli-
fi.-�1

ca Carla, tiverafn ampla
participação da sociedade

e os valores arrecadados

foram empregados na

compra de equipamentos
como uma estufa, usada
para aquecer os papéis
artesanais usados na pro
dução de cartões que são

vendidos pela entidade. "A
estufa foi adquirida com

baixo custo e contamos

com o apoio de um enge-

CORREIO DO POVO 9

Vicky Bartel .

Volume de cartões produzidos para clientes da cidade chegou a 20 mil unidades

nheiro elétrico que fez o

projeto do equipamento
voluntariamente", acres

centa.

Carla Mayer ressalta

que o volume de cartões
aumentou em 2003; com
a produção de cerca de 20

mil unidades, adquiridos
por diversas empresas,
além da WEG e Ellen

Cosméticos - clientes men

sais"oda entidade. "Estamos
satisfeitos com a

receptividade com que este

trabalho encontrou na so

ciedade, com um aumen

to expressivo no volume

de cartões de Natal", des
taca. Uma das metas para
2004 é organizar o setor de
produção de carrões. A

entidade pretende adquirir
uma máquina de picotar
papel para auxiliar no tra

balho, �ue é realizado por
voluntários e por três alu

nos da entidade. A AMA

funciona na rua Expedici
onário Gumercindo da Sil

va, no centro de Jaraguá do
Sul em um prédio cedida

pela Ação Social que tam

bém abriga a Creche

Constância Piazeira. Atra

vés de uma permuta de um

terreno, junto à Prefeitura,
a entidade chega mais pró
ximo do 'sonho de cons

truir sua sede própria. "O
terreno, com aproximada
mente 1.500 metros qua
drados, localiza-se 110 bair
ro Água Verde e é de fácil

acesso", comenta Carla.

Conforme a presidente,
um projeto da sede está em

fase se planejamento. Além
disso, a Comissão Pró

construção, formada por

empresários, já foi consti
tuída. ''A partir de agora,
eles estarão se reunindo

�

para ver a melhor maneira
de buscar recursos

pa.
ra a

)construção da sede", con-,
clui Carla HaakeMayer. De
acordo com a presidente,
a sede, assim como os de

mais projetos só serão con

cretizados se continuarem

com o apoio da comuni
dade. Para este ano, a

AMA já tem agendado o

Café da Páscoa que acon

tece em abril.

Estado vai fazer pesquisa sobre abandono no campo
FLORIANÓPOLIS - ()

governo do Estado, atr-avés
da Secretaria da Agricu!tura
e Política Rural e outras insti

tuições ligadas à administra

ção pública, vai realizar uma
pesquisa visando identificar
os agricultores que abando
naram o campo. () anúncio
foi feito pelo secretátio em

exe�cício Renato Bróetto,
durante reunião com geren
tes e diretores da pasta. A
medida atende a pedido do

governador Luiz Henrique
da Silveira, preocupado

com os elevados índices de

evasão rural registrados nas

últimas décadas em Santa

Catarina e em combater o

que define como "proces
so de litoralização". "A pes
quisa será 'importante para
sabermos por que esses

agricultores decidiram mu

dar-se do meio rural para o

urbano e no que podemos
ajudá-los, caso aceitassem

regressar", comentaBroetto.
A pesquisa deverá ser

iniciada dentro de 30 dias

e pretende ouvir 1,5 mil

pessoas, que atualmente re

sidam em bairros, vilas e

favelas" Os questionários
serão preenchidos por
entrevistadores que �erão
treinados pela própria Se

cretaria e pelas secretarias

da Educação, da Infor

mação, do Desenvolvi

mento.Social, Urbano e

Meio Ambíente e da

C()HAB, organismos que
também conduzirão o

projeto.
Na reunião, o secretário

determinou ao Instituto de

Planejamento e Economia.
Agricola de Santa Catarina

(ICEPA.) para que dis

ponibilize todos os seus re

cursos tecnológicos e de

material humano para a ela

boração da pesquisa. () ór
gão é responsável por todo
o planejamento rural do

Estado, desde à elaboração
de boletins estatísticos de

safra. à publicação de obras

científicas voltadas ao me

lhoramento e aperfeiçoa
mento das atividades rural e

pesquetra;
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I CONTRAN: RESOLUÇÃO N° 153 PASSARÁ ENTRAR EM VIGOR A PARTIR DO DIA 26 DE JANEIRO

Militar vahiiscalizar
a utilização de DVD·em carros

Ciclistas deSI) eFlorianópolis
vão participar de corridaPolícia

Lazer em Lages. Os três pri
meiros colocados no passeio
ciclístico vão receber prêmios
em dinheiro, (R$ 300,00 para
o primeiro, R$ 200,00 para o

segundo e R$ 100,00 para o

terceiro colocado). Para os

demais atletas que completa
rem o percurso de 38 quilô
metros serão sorteados três

cheques deR$ 100,00.
A largada da prova vai

acontecer às 10 horas de sába

do, noportal turistico deAnita
Garibaldi, e será efetivadapelo
governador do estado Luiz

Henrique da Silveira.
A promoção é da Secre

taria de Estado do Desenvol
vimento Regional - Lages,
com apoio do Governo do

Estado e será organizada pela
Gerência da Organização do

Lazer - Lages e Fesporte.
Outras informações e

inscrições podem ser obti

das até hoje através de e-mail
(od@casan.com.br), via te

lefone (49 - 221.7544) ou

pessoalmente na sede da

Gerência Regional da SOL
na Rua Bahia 190 - Bairro

São Cristóvão - Lages com
Jane.

Quatro ciclistas paulistas e .

três deFlorianópolis solicitaram
inscrição para a prova de inau

guração da SC 458, trecho de

Campo Belo do Sul à Anita

Garibaldi. Já passa de trinta o

número de atletas inscritos na

categoria OPEN- Federados,
principal atração da competi
ção. O primeiro colocado vai

receber da Klabin S/A, patro
cinadora do evento um che

que de R$ 800,00, cabendo ao

segundo classificadoR$ 600,00,
para o terceiro R$ 400,00, o

quarto a chegar levaR$ 200,00
e o quinto colocado fica com

o cheque de R$ 100,00. Para
os não federados os prêmios
serão deR$ 500,00,R$ 400;00,
R$ 300,00, R$ 200,00 e R$
100,00 respectivamente do

primeiro aoquinto classificado.
I

Paralelo à coríida,vai acon
tecerumpasseio ciclístico,onde
podem participar atletas dos

municípios da região. Para ins
crição, os interessados devem

procurar as prefeituras de

Capão Alto, Cerro Negro,
Anita Garibaldi, Campo Belo

do Sul, Abdon Batista e Celso

Ramos e a sede da Gerência

Regional da Organização do

]ARAGuA DO SUL - As

pessoas que têm intenção
de instalar DVD

automotivo em veículos

ou já contam com o equi
pamento nos carros têm

de .se atentar à Resolução
N° 153 baixada pelo
Contran (Conselho Naci

onal de Trânsito),
publicada dia 26 de de"
zembro, A Lei proíbe a

utilização de aparelhos ca

pazes de geri! imagens de

qualquer ti;o de mídia,
considerarí'ão esse tipo de

produto constitui perigo
para o trânsito, pois des
via a atenção dos motoris- I

tas. O chefe do 'Setor de

Trânsito do 14° Batalhão

da Polícia Militar, tenente
Ricardo Alves da Silva, in
forma que até o dia 26 de

janeiro os condutores que
circularem em ';'ias públi
cas com o DVD

Automotivo serão apenas
orientados sobre a deter

minação da lei do Código
Nacional de Trânsito. "Na

�,

verdade, nunca foi perrni-1, ,

ar lido, mas não havia uma

clegulamentação que desse

respaldo aos policiais para
autuar os infratores. Ago
ra, com suporte legal, os

motoristas que não estive

rem regulares vão ser no

tificados". 6 tenente expli
ca que o aparelho só é per
mitido se utilizado com o

veículo parado, ou se o

equipamento estiver com
as imagens voltadas apenas Aparelho será utilizado qua1Clo veírulo não estiver.em movimento

Luiz Doring, destaca que

sempre comunicou às pes
soas que procuram o esta

belecimento sobre a irre

gula'ridade de utilizar este

tipo de equipamento,
mas sempre atende aos

pedidos dos Clientes.
"Todos sabemos que =.
baixar carros é proibido,
mas qualquer um que for

numa mecânica e solici

tar o serviço terá o veí

culo como quiser, a res

ponsabilidade é de cada
um. O que nós aqui na
empresa fazemos. é ori

entar o cliente, mas a.
o

opção é dele", argumen-
ta. Ele diz que a maioria

dos que ptocura esse

tipo de serviço são jo
vens

e1êÍê�busca
de carros

mais �ensonalizados e

moderno- . O valor de da

instalaç�J varia entre R$
1,6 mil.Y R$ 12 mil, de

pender\� do aparelho.
(FABIAI'\IE\J aAS)

lJ

_ Alexandre Bcqo

Tenente alerta que os policiais vão orientar os motoristas

destinados a produzir ima
gens de mapas ou dese

nhos, com intuito e orien

tar o condutor quanto ao

caminhoa ser seguido, des
de que a consulta seja com
o carro parado.

O proprietário da

Garage Best Áudio, André

para a visualização dos

passageiros do banco de

trás. "Quando o veículo
estiver rransirerido, o

DVD deverá estar desliga
do e fechado com uma

tampa, para ocultação da

tela", elucida. Também são

permissíveis equipamentos

Motoristas irregulares serão autuados e notificados
O descumprimento desta Resolução

do Contran constitui infração de trân

sito de natureza grave -conduzir o ve
ículo com equipamento ou acessório

proibido - com multa de R$ 127,69,
além de cinco pontos no prontuário do
condutor e retenção do veículo para
que seja sanada a irregularidade (caso
não seja retirado o equipamento, o Cer
tificado de Licenciamento Anual do

veículo é recolhido, para posterior vis
toria no órgão de trânsito). "Se flagrado
irregular,.o motorista será autuado por
dirigir veículo com equipamento ou

acessório proibido pelo Contran e por
dirigir sem atenção", salienta. Ele infor
ma que dirigir sem os cuidados indispen
sáveis à segurança do trânsito culmina em

multa R$ 53,20 e mais três pontos no

prontuário.
O tenente ressalta que para aqueles que

já possuem o equipamento instalado em

seus veículos, vale lembrar que foi dado
um prazo de trinta dias para que sejam
adequados os automóveis. "Até o -próxi
mo dia 26, ainda é "possível" assistir aos
seus DVDs preferidos enquanto dirige",
-diz. (FR)

Turista bem at.endido em Santa Catarina.
QllCIlÍdO o turista chega a San/a Catarina, tudo o que ele mais quer é aproveitar cada
momentoe levarótimas Iemarançasparacasa.Mas imprevistos tambémpodem acontecer.

Para solucioná-los com agilidade. o Governo, através da Secretaria da Segurança e em

parceria com as Prefeituras e Secretarias Regionais, instalouem váriospontos turtsticos
do Estado postos de atendimento especializado. E em Florianópolis fól instalada a

Delegacia do Turista. Tudo para atender hem () turista e garantir li tran üilidade em

Santa Catarina.
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!I ENCONTRO: PRESIDENTE DA

:;J�DE
E DIRIGENTES DE CLUBES VÃO SE REUNIR NO INíCIO'DE FEVEREIRO

Reunião �i definir a atuação
da Liga Jaraguaense de Futebol

QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2004
--"�'''�._._�----'�----�-------�

NOTAS
CONFIRMADO: BARRICHELLO RENOVA ATÉ 2006
Dando fim a todas as especulações sobre o futuro de

Rubens Barrichello, a Ferrari anunciou às 9 horas locais

(6 horas de Brasília) de ontem, em Madonna, di
Campiglio (Itália) a renovação de seu contrato por dois

anos, O brasileiro, assim, fica no time de Maranello até

o final de 2006, assim como Michael Schumacher e

todo o staff técnico comandado por Jean Todt, com

Rory Byrne (projetista), Ross Brawn (diretor-técnico) e

Paolo Martinelli (motores), Barrichello está no time

italiano desde 2000. O comunicado que informou sua

renovação teve apenas duas linhas, em inglês e italiano:

"A Ferrari comunica que prolongou o contrato de

çolaboração técnica com o piloto Rubens Barrichello

para as temporadas de 2005 e 2006". No ano passado,
Rubens terminou o Mundial em quarto lugar. Pela

Ferrari, largou em 65 GPs e venceu sete. Seu melhor

campeonato foi o de 2002, quando terminou na

segunda posição. O brasileiro dará uma entrevista

coletiva ainda nesta quarta em Madonna di Campiglio,
nos Alpes italianos, onde a Ferrari faz tradicionalmente

seu evento de início de temporada;

SCHUMACHER E RUBENS SERÃO RECORDISTAS
Se cumprirem seus contratos até o fim, Michael
Schumacher e Rubens Barrichello se tornarão a dupla
de pilotos com maior duração numa mesma equipe
na história da F-1. O brasileiro chegou àFerrari em

2000 e completará em 2006 sua sétima temporada ao

lado do alemão. Até agora, o recorde pertence a Mika

Hakkinen e David Coulthard, que ficaram seis

temporadas lado a lado na Mcl.aren, entre 1996 e

2001. Jean Alesi e Gerhard Berger foram

companheiros por cinco temporadas seguidas, mas

em equipes diferentes. Entre 1993 e 1995, o francês e

o austríaco guiaram pela Ferrari e nos dois anos

seguintes pela Benetton.

DE SAíDA, MONTOVA DESAFIA A BMW
Contratado pela McLaren para 2005, Juan Pablo

Montoya resolveu, aparentemente, brincar com a

Williams e a parceira BMW A cena emblemática da

situação aconteceu no fim de 2003 e início deste ano.

Em dezembro, a BMW emprestou três modelos X5

para Montoya. O colombiano deveria passar o ano

com eles e devolvê-los no dia da apresentação do
I FW26. Juan Pablo pegou os carros, mas chegou a

Valência guiando carro da Mercedes, a parceira da

McLaren. A BMW era a favor de, deixar o colombiano

mudar de equipe já em 20Q4. Mas contrato foi assinado

diretamente com a eguipe oe Frank Williams bateu o pé
e fez Montoya cumprir seu compromisso até o fim.

LOTERIAS
Megasena
concurso: 529

01 - 13 - 33 - 38 - 45 - 56

Quina
concurso: 1248

04 - 05 - 19 ': 29 - 41

Loteria Federal
concurso 03800

1 ° - Prêmio: 38.610
2°-Prêmio: 71.931
3°_ Prêmio: 52.824
4° - Prêmio: 42,873
5° - Prêmio: 69.323

Lotomania
concurso: 383
09 - 1 2 - 1 7 -. 1 8 -

21 - 33 - 47 - 48 -

50 - 61 - 62 - 68 -

72 - 7B - 88 - 89 c

91 - 93 - 94 - 96

,

]ARAGUÁ DO SUL

A primeira reunião do

ano e�tre o represen
tan te da LJ F (Liga
Jaraguaense de Futebol)
e dirigentes de clubes I

será determinante para
a continuidade do tra

balho "da entidade 'es

portiva. No m
ê

s de

março encerra a gestão'
do presidente �ogério
Tomaz e'll i, que 'deixa

em aberto a vaga p'ara'
o candidato que esteja
disposto em assumir a

Liga.·O encontro está

previsto para aconsecer

na primeira quinzena
do mês de fevereiro,
com intuito de reunir os

26 clubes ass�ados. dirigentes de clubes
Na oportunida/J. além participem ativamente'

de discutir a

l'fsidên- dos campeonatos, em

cia da LJF, ser �
defini- todos os sentidos. So-

da também o c!�endá- zinho é muito difícil

rio de atividad,lJ
.

trabalhar, pois precisa-
Apesar d�0t.0n tar mos atuar em equipe",

com 26 filiadÚL" apenas menciona, enfatizando
seis clubes mantém as que a responsabilidade
contas em dia. "Na si-' da LJF é dos clubes, o
tuação que a Liga está presidente apenas a re-

hoje não há como con- presenta e administra os

tinuar. Na reunião vou campeonatos.
me pré-dispor a dar Desde que assumiu

continuidade à lideran- a presidência da eieti-
ça da entidade, mas dade, em 2000,
desde que não haja ou- Tomazelli se preocu
tras pessoas' interessa-

'

'pou em regulamenta
das � assumi-lá e qlle os la, criando o estatuto,

Tomazelli vai convocar reunião para definir a situação da LJF este ano

Alexandre Bogo

efetuando registr? em

cartório e na Federação
Catarinense de Fute

bol, além de moderni

za-la. "Um dos pri�ci
pais trabalhos que fiz

foi o resgate' dos 50

anos de história do fu

tebol na microrregião
do Vale do Itapocu. O
livro lançado pela en

tidade serve de pre
servação da memória e

fonte de dados para as

pes�oas· interessadas
em conhecer os prin
cipais momentos des

ta modalidade esporti
va aqui na região", sa-

lienta.

No ano passado, a

Liga realizou no pri
meiro semestre a Taça
dos Municípios, que
envolveu aproximada
mente 500 pessoas, ten-

3do o Flamengo como

campeão. Em seguida
o campeonato Sênior, j'onde o Vitória garantiu
o troféu e, a principadi!
atividade realizada, o

campeonato da Primei-

ra Divisão de Amado

res, que contou çom

sete equipes, sendo

duas de Schroeder.
(FABIANE RIBAS)

Seleção brasileira já está em São Paulo para o desafio

A Seleção Brasileira

de Futsal, que disp�tpá
o Desafio Internacional
diante da Argend'lla�
chegou em São Paulo na

manhã de ontem. No

período da tarde, o

time brasileiro visitou o

estande da DalPonte na

Couro Moda. Os argen
tinos desembarcam na

capital paulista na ma

nhã de hoje e seguem
direto para o Hotel Blue
Tree Towers Ibirapuera
(Av. Ibirapuera, 2577),

onde às 12 horas acon
tece almoço para olao

çamento do Desafio.

N a ocasião, represen
tantes da Confederação

.

Brasileira de 'Fú'tsaL
(CBFS), e a Secret�tia'
de Esportes' deé S'ã'o

Paulo, Nádia C�m'P�ão,
dar.âo as b oas-viridas
ao� jogadores das du'às
equipes. Os jogos do

Desafio estão marcados

para amanhã, às 20 ho
ras, e domingo, :is 11

horas, com transmissão

ao vivo pela Rede Glo
bo, no Ginásio Mauro'
Pinheiro (Poliesportivo
do Ibirapuera).
A Seleção Brasileira

que enfrentará a Argen
tina contará com os se

guintes atletas: os golei
ros Lavoisier e Franklin;
os alas Pablo, Manoel
Tobias, Neto, Fininho,
Falcão, Saad e

Leandrinho; os fixos

Carlinhos, Rafael e

Schumacher; e o pivô
De Bail. O técnico é

Fernando Coelho; o

Ferreti. Já a Seleção Ar
gentina será representa�
da por José Mandayo e

Gastón Les tó n (golei
ros); Juan Pablo Cabral

e Mauro Riente (fixos);
José Luis Godoy,
Emiliano Salaiío, Diego
Guagliardi, .Cr i s ti a n
Daguer, Diego King,
Sebastian Corazza e

Esteban Arellano (alas);
e Pa b l o : Scigliano
(pivô). O t

é

c n i c o é

Fernando Larraiíaga.
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I ELENCO: OITO JOGADORES FORAM CONTRATADOS PARA REFORÇJlR O TIME EM COMPETiÇÕES PELO PAís

EquipeMalwee esta-cm Indaial
realizando preparação física

]ARAGUÁ DO SUL - A

comissão técnica da equi
pe Malwee e jogadores
foram apresentados à im

prensa na manhã de terça
feira, no ginásio de espor
tes do Parque Malwee.
Além dos jogadores que

permanecem no grupo,
nove novos integrantes fo
ram contratados e vêm

para reforçar o elenco nas

competições previstas para
2004. Na se/tunda-feira os

jogadores,JComeçaram as

atividades realizando exa

mes laboratoriais e deram

continuidade às avaliações
físicas, comandadas pelo
preparados Giovani

Cipriàni.
Ontem a equipe viajou

para Indaial, aonde os atle

tas vão se dedicar à pré
temporada, durante 15

dias. Na opinião do técni

co Fernando Ferreti, a cada
.

ano que passa a responsa
bilidade aumenta em ter

mos de conquista de títu

los. "Nossa meta é garan-
v' tir o troféu de campeão da

ilLiga Nacional de Futsal e

:ebuscar o bicampeonato da

Taça Brasil, título difícil de

, RÁDIO :m,
.

-'AQAGUÁ

.'

Alexandre Bago

Atletas contratados vestem a camiseta da Malwee e preparam-se na pré-temporada

conseguir, além das com

petições internas. Vamos
nos dedicar muito para
atingir nossos objetivos",
garante. Ele enfatiza que
uma das vantagens este

ano é que muitos jogado-
t res de grandes equipes fo
ram convidados a atuar no

exterior. "Nós consegui
mos manter nossa base,
que está junta há dois anos,
fator que nos contribuirá

Malwee realiza dois jogos
amistosos até o fim do mês

Até o dia 31 de janei
ro os jogadores deverão

fazer dois amistosos -

dia 23 contra Joaçaba e no

dia 31 com adversário ain-
.

da a ser definido. Os des

falques na apresentação.
desta terça-feira foram o

ala Falcão, que está em São

Paulo cumprindo com

promissos com a Confe

deração Brasileira da

Futsal, o ala/pivô da sele

ção colombiana Juan
Pinilla, que foi liberado

para resolver problemas
particulares e somente se

integrará ao grupo na pró
xima semana, e o auxiliar

técnico Marcos Moraes,
que está proferindo um

curso em Foz do Iguaçu.

A Malwee tem presen
ça confirmada na Copa
Sul Brasileira, que aconte
ce em Joaçaba no perío
do de 10 a 14 de feverei

ro. O torneio será dispu
tado também por Casca

vel e Toledo (ambas do

Paraná), Ulbra (Canoas) e

Ulbra (Passo Fundo),
Joaçaba, Joinville e Anjo
Química (Criciúma).

Informações do

supervisor da equipe
Malwee, Kleber Rangel,
apontam que há possibilida
des' de o grupo jaraguaense
participar do Mundial de

Clubes, emBarcelona; entre
21 e 27 de fevereiro, junto
com o Carlos Barbosa, a

convite da FIFA. (FR)

em muito. Também con

taremos agora com mais .

oito jogadores, que vieram
para reforçar o grupo, que

. já era bom", diz.
Um dos destaques é o

fixo Nuno, ex-Carlos Bar

bosa, que já jogou na sele

ção brasileira. "Eu tinha

proposta para jogar no
exterior, mas dentro dos

projetos que havia traçado
para mim, queria ficar no

País por mais um ou dois

anos, então resolvi aceitar

a proposta daMalwee, que
considerei muito boa",

avalia. bTuno acompanha
o trab s'fo da equipe
Malwee � á três anos e diz

já ter atildo'com alguns
dos jo'jadores, como

James eoCoxo. No currícu

lo, o atlet, .AJrrega títulos de

campeão .nundial pela
Ulbra, campeão da Taça
Brasil e bicampeão Sul-ame
ricano pelo Internacional,
entre outros. ''Agora estou

em Jaraguá do Sul para in-I

tegrar a equipe da cidade e

vou buscar junto com os

demais novos resultados",
garante. (FABIANE RIBAS)

exan e ogo

Nuno é o destaque e garante que vai lutar pelo título da Liga

QUINTA-FEIRA, 15 de janeiro de 2004

NOTAS _

TÉCNICO DO CRICIÚMA AFIRMA QUE TIME ESTÁ MAIS

COMPETITIVO

O Criciúma iniciou nesta segunda-feira os treinamentos

para a temporada 2004. O clube reformulou o elenco,
que na metade do Brasileiro caiu de produção e perdeu
as vagas tanto na Libertadores quanto na Sul-americana.
Temos um time muito mais competitivo do que no ano

passado - avalia o técnico Gilson Kleina. A princípio, a

diretoria do clube catarinense dá como concluídas as

contratações, mas poderá ter que buscar reforços caso

perca mais jogadores. O último a deixar o clube foi Paulo

Baier, que acertou com o Goiás.

FIGUEIRENSE RENOVA CONTRATA DE LUCIANO SORRISO
O Figueirense renovou até o final de 2005 o contrato

com o meio-campista Luciano Sorriso..O jogador,
revelado pelo clube em 2002, tem sido um dos

destaques da equipe nas últimas competições. Manter o
jogador era uma das prioridades do clube, a pedido do

técnico Dorival Júnior. Ele é fundamental - definiu o

treinador. O jogador também se disse satisfeito em

permanecer no clube. Minha valorização maior será aqui
rio Figueirense.

MAIS 18 11MES SE CLASSIFICAM À 2a FASE DA TAÇA SP
Foram decididas neste domingo mais 18 vagas na segunda
fase da Taça São Paulo de Juniores. Além de Corinthians,
classificado na rodada de sábado, Santos, Palmeiras, São
Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Coritiba,
Portuguesa, CRB, Primavera, Serra Negra, Comercial; Rio
Branco, Santo André, Força, Lençoense e Noroeste são os

times que continuam na disputa pelo título da competição.
Os clubes já classificados terão a companhia de Cruzeiro

ou Juventus. Depois de terminarem empatados em todos

os critérios de desempate, os clubes aguardam o sorteio da

vaga do grupo K, marcado para segunda-feira, para saber

quem enfrenta o Rio Branco na próxima etapa da torneio.

Dois confrontos da segunda fase são entre clubes da primeira
divisão do Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta

o São Paulo e o Grêmio joga contra o Coritiba. Santos x

CRB, Palmeiras x Primavera, Flamengo x Serra Negra,
Portuguesa x Comercial, Botafogo x Santo André, Força x
Lençoense e Corinthians x Noroeste completam a fase.
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