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Shopping atraiu quatro milhões
emeio de pessoas ano passado

Vicky Bartel

Apesar de em janeiro o movimento estar abaixo da média, por causa do recesso escolar, em 2003 o

Shopping Breithaupt apresentou umaumento de quase 20% no faturamento em relação a 2002. Página 4

.Hábitos saudáveis contribuem. ,

para reduzir risco de infarto

Alexandre Boga
Vida agitada, estresse e alimentação inadequada contribuem para risco de infarto. Adotar hábitos
saudáveis como atividade física, lazer e bom sono podem ajudar a reduzir a incidência. Página 5
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MAIS
OPORTUNIDADES

o jaraguaense Raulino Kreis
Júnior começa o ano com novo

desafio no automobilismo. A

partir do dia 14 de março, o piloto
vai correr na-Copa Clio, primeira
competição no asfalto que vai
participar.

'

Página 8

Final de semana

será -registrado com

disputa de skate
<:,

PÁGINA 7

Vereadores solicitam

apoio fX>1ítiro aos partidos
Cada vereador irá enviar um ofí
do para seu partido solicitando o

apoio político necessário para que
seja tomada uma providencia a

favor do legislativo.
PÁGINA 3
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1CAMPEÕES DO

PRONAF
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA - Governador
do Estado '"

',", :,0 núcleo, a base; a síntese de nosso programa de governo é

/IX combate ao "êxodo rur�l que, no nosso Estado, produziu a

'.lüóralizaçao, caracterizada pelo inchaço das cidades litorâneas e

o dramático esvaziamento do interior.
,

A causa principal desse fenômeno é a falência da agricultura
familiar, caracterizada pela baixa renda dos agricultores.

Conf�,rrrie 'nos çomprometemos no Plano 15,
desencadeamos uma série de medidas para combater essa grave
doença social, tais como: os programa de acessos .asfaltados
aos municípios; de eletrificação rural; de' habitação popular no
campo; além do Micro-bacias. Tudo com basé. num inédito

levantamento agropecuário, que está produzindo informações
precisas sobre cada uma das propriedades agrícolas,
,

ufn' outro forte instrumento tem sido o crédito, Só entre

julho e dezembro de 2002, liberamos 112.886 contratos de

crédito rural, .contra cerca de 90 mil no mesmo período do ano'

àniteriôr: As�i'i:n, 'com mais agilidade e racionalidade

proporcionadas pela estrutura das Secretarias de
Desenvolvimento Regional, o número,' desses financiamentos

cresceu24,4%1 Enquanto que, em 2.002,& útsp; foram aplicados
R$ 470 milhões 8'80 mil, no nosso primeiro ano de governo já
aplicamos R$ 672 milhões 861 mil, o que representa um

crescimento, em valores financeiros, de 42,9%111
São números incontestáveis, que demonstram, por si só, a

prioridade que estamos dando ao setor agrícola catarinense. Se

levarmos em conta que a montagem da estrutura das Secretarias
de Desenvolvimento Regional só foi completada em agosto de

2003, o resultado desse primeiro ano já foi espetacular,
prevendo-se uma exparisão em escala ainda muito maior em

20041

co, Relativamente ao PRONAF, HOUVE UMA
VERDADEIRA EXPLOSÃO DE CRESCIME3NTOl Pois,
entre julho e dezembro de 2002 foram assinados 69.947
contratos e entre julho e dezembro de 2003 foram 93.659

contratos, o que representa um incremento de 33,9%1 Todavia,
se nos referirmos aos de recursos aplicados, passamos de R$
174 milhões e.371 mil, em 2002, para R$ 401 milhões 518 mil
em 2003, ou seja, um incrível salto de 130,3%111

Essa explosão não surgiu do nada nem é obra do acaso ou

da sorte. É o resultado de várias ações desencadeadas desde a

nossa posse, e do valioso e decidido apoio do presidente Lula,
já que, também para ele, a agricultura familiar é uma prioridade
absoluta.

Sob o comando competente, irrequieto, dinâmico e criativo
do Coordenador do Programa, Luiz Adolfo Hessmann, as
Secretarias de Desenvolvimento Regional; com sua capilaridade..
difundiram ,o programa, estabeleceram-se como centros de

articiil:�ção" organizaram .centenás de audiências públicas,
perrnitirarir esse 'grançIe- "boom" na aplicação dos recursos.

A1nda:i-er-nos muito a fazer, e vamos fazê-lo, mas já podemos
comemorar, a proeza de ter elevado Santa Catarina ao patamar
de Estado brasileiro tom o maior número de contratos e com

a maior sorna de 'recursos aplicados no Pronaf! Somos os

primeiros colocados nesse, campeonato de competência e

dedicação, fruto 'd� Um maravilhoso: trabalho e uma infatigável
dedicação de centenas de técnicos e profissionais da Secretaria
da Agricultura e Política Rural, da Epagri e Cidasc.

A falta de.proporcionalidade
rO Ministério Público ale-

'

ga que, pela lei, deve existir

um vereador para cada 76
mil habitantes, com um nú

mero mínimo de nove nos

municípios que temcnúmero

menor de habitantes. Se

aprofundarmos a questão,
poderíamos concluir que o

Legislativo seria o poder
mais importante. Afinal, é ali
que são feitas as leis. Ao

Executivo cabe apenas cum

pri-ias e ao]udiciário o pa
peI de julgar, quando há dú

vidas sobre elas. Hou@:, ao

longo do tempo, um com

pleto desvirt�amento deste

papel. No caso das Câma

ras Municipais, isso vai ain
da, mais longe. Fazer leis e

fiscalizar o Executivo há

tempos não tem sido o tra

balho dos vereadores, na

grande maioria dos casos. Há

exceções, e não podemos
deixar de cita-las.

'

As Câmaras Municipais vi
raram simples extensão do

Poder Executivo. O que mais

acontece é a cooptação dos

vereadores pelo prefeito que,
invariavelmente, acaba fazen

dó \1' maioria dos vo to s de
,

quem deveria: fiscalizá-lo. Em
troca , de alguns favór,es.,
Como o sistema é deturpado,

apenas de servidores públi
cos, convocados para com

pareceren:, não deixando as

cadeiras vazias) quem já viu,

algum vereador questionar
alguma coisa? Quem pergun
tar é imediatamente

execrado publicamente.
,

A redução do número de

vereadores é bem vinda, mas
deve haver uma proporcio
na-lidade, que com a implan- I

tação do projeto não será se

guida. ] araguá do Sul, com

120 mil habitantes, terá ape
nas 10 vereadores, Co rupá,
com aproximadamente 20

mil, contará com nove vere

adores, e algumas cidades do

oeste do Estado, também terá

nove vereadores. Fica clara

a falta de representatividade
que a população jaraguaense
irá sofrer. Mais importante
do que isso é a qualificação
do Legislativo, especialmen-
te para que deixe de ser do

mesticado pelo Executivo.

,'Outra necessidade é a

conscientização da população
para sua importância. Se os

auditórios das Câmaras Mu

nicipais começassem a ficar

cheios de gente durante as

sessões (semanais), será que o

comportamento dos edis se

ria o mesmo?

A redução do
número de

vereadores é bem
vinda, mas deve

, 'haver 'uma

proporcionalidade.
...J

vereador bom virou sinônimo

de vereador, que é amigo do
,

prefeito e consegue pequenas
coisas, como mandar tapar
buracos nas ruas, ampliar ho
rário em linha de ônibus,
conseguir transporte para

sepultamentos ou enviar bi

lhetes para o secretário de

saúde, solicitando algum
medicamento para um elei

tor. Como a maioria sempre
é do lado do prefeito, a di

reção das Câmaras paga às

emissoras de rádio para da

rem cobertura somente a

quem fala bem do Executi

vo. Os outros simplesmente
são ignorados. Como as ses

sões vivem às moscas, nin

,guém sabe o que realmente
, está acontecendo.

.Durante as prestações de
contas que os prefeitos têm

feito, por êxigência legal,
,(onde a audiência tem sido
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REPERCUSSÃO
Vários leitores do jornal Correio do Povo

ligaram entusiasmados com a pré-candidatura
do empresário Curt Linzmeyer, afirmando que

Linzmeyer é o nome m ai s forte e bem

preparado do PMDB, para concorrer às

eleições municipais deste ano.

EXTRAORDINÁRIAS
Os presidentes das Câmaras de Vereadores de

Jaraguá do Sul, e de Guaramirim, devem re

ceber esta semana, dos seus respectivos pre

feitos, a convocação para sessões extraordi

nárias. Em Jaraguá do Sul, segundo o presi
dente, vereador ,Eugênio Moretti Garcia, a

primeira reunião ordinária esta marcada para
o' dia 16 de fevereiro.

LICENÇA
Na reunião da executiva estadual do PFL, que
aconteceu ontem, o presidente Raimundo

Colombo comunicou seu afastamento por 30

dias, para férias, e transferiu a direção do partido
ao vice-presidente Geraldo Althoff, que marcou

para a próxima segunda-feira, uma nova da

executiva. A reunião que foi realizada ontem

definiu a pauta dos comerciais de 30 segundos
do partido em redes de rádio e televisão, nas

datas marcadas pelo Tribunal Regional Eleitoral
a partir de 26 de janeiro.

DESAFIOS
O secretário estadual da Agricultura e Política

Rural, Moacir Sopelsa, embarca hoje para a

Itália tendo como um dós desafios tentar abrir
o exigente mercado europeu para os produtos
agrícolas catarinenses. Ele embarca na

companhia de lideranças e dirigentes ligados
ao setor produtivo.

SALA DE CONTROLE
O governador Luiz Henrique inaugura hoje a

Sala de Controle e Gerenciamento do Governo
do Estado, no Centro Administrativo do

GOverno. O ambiente, único no Brasil e um dos

poucos no mundo, permitirá ao Poder

Executivo o desenvolvimento de quatro
aplicações básicas: controle gerencial e

planejamento; promoção e divulgação de

projetos; educação e treinamento e teste e

desenvolvimento de novas tecnologias, disse

diretor executivo do Sapiens Park, José Fiates,
responsável pela implantação da sala.

ENTRE ASPAS
"O povo vai perder a sua representatividade",
afirmaç�o feita pelo presidente da Câmara de

Vereadore,s de Jaráguá do Sul, Eugênio Moretti
Garcia. ,
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Eugênio reia faz reunião
sobre a redução no legislativo

]ARAGuA DO SUL -

O atual presidente da

Câmara de Vereadores

de Jaraguá do Sul, Eu
gênio Moretti Garcia,
realizou na manhã de

ontem mais uma reunião

para debater a redução
do número de vereado

res para as eleições de

2004.

O encontro realizado

foi para comunicar aos

outros vereadores que já,
esta sendo, marcado

reunião entre um grupo
catarinense e o presidente
do Senado, José Sar-

o
,

ney, para apresentar
levantamentos feitos em

Santa Catarina quanto a

real necessidade de repre
sentação legislativa muni
cipal, onde será solicita

do todo empenho do

Senador Sarney, para que

coloque em votação nas

primeiras sessões rlt'J ano,
a PEC, além d"é uma

emenda onde diz que a

competência no número
de legisladores seja da

própria casa de leis.

Há muito tempo que
o ministério público do

Estado exige a redução

FLORIANÓPOLIS - O

governador do Estado,
Luiz Henrique, esteve reu
nido neste do domingo
com os secretários centrais,
presidentes de autarquias e

empresas estatais para de

finir novas metas e torná

Ias prioritárias neste primei
ro semestre de 2004. A

reunião teve também a

presença do deputado fe

deral João Matos e do pre
sidente da Assembléia

Legislativa, Volnei

Morastoni.

Entre as principais
ações anunciadas pelo go
vernador, logo no início da

reunião do colegiado, es

tão a ligação de gás natural

r

Só nove vereadores participaram da reunião realizada ontem
Arquivo

de cerca de 333

vereadores de 76 Muni-
C;_, ' 'A'

ClplOS, eXlgenCla essa

que já resultou em afas

tamentos, com posterior
retomada as funções,
através de decisões judi
ciais, caso ocorrido em

Jaraguá, no final do ano

de 2003, quando 8 dos

19 representantes da Câ

mara Municipal foram
afastados, e dias depois
retornaram às funções.

Segundo Garcia "só

da Argentina em canais

que irão atravessar o San

ta Catarina alcançando os

dois oceanos, a conclusão

da BR-282, a, a duplicação
das BR-I0l e rodovias

280 e 470 através do Pro

grama Público-Privada.

Em outros projetos a se

rem apoiados pelo gover
no foi anunciada a discus

são da ferrovia de Mafra

até Missiones (Argentina),
a superlotação da popula
ção carcerária no Estado,
os acessos pavimentados
de 51 municípios e a re

dução de despesas da má

quina administrativa. "Este
ano vamos firmar o pas
so do progresso e do de-

quem perde com a redu

ção do número de vere

adores é a população e 'O

município, estão perden
do a representatividade,
o povo vai perder a sua

autonomia junto ao go
verno".

o vereador Rudol

fo Gesser salientou "a

parte jurídica a respei
to desse caso já foi fei

ta, o que está faltando
é a parte política, é o

interesse dos partidos e

senvolvimento em Santa

Catarina. E para que isso

possa acontecer de forma

rápida e efic�z, vamos im
por uma grande moderni

zação tecnológica em todo

o Estado", afirmou o go
vernador Luiz Henrique
para o colegiado. O gover
nador Luiz Henrique tam

bém solicitou a todo secre

tariado que estejam prepa
rados e prontos para auxi

liar todos os deputados
estaduais em suas comis

sões durante a convocação
extraordinária na Assem

bléia Legislativa. O presi
dente da AL, Volnei

Morastoni, afirmou que
esta será uma passagem

dos deputados nessa

questão, Precisamos

conscientizar os presi
dentes dos partidos na

intenção de' m.over

uma força a favor da

não redução".
Foi resolvido então

cfue cada vereador envi
ará ao seu partido um

ofício a seu presidente �

pedindo apoio na ques-
tão e que envie a frente

para as lideranças estadu-
ais e federais.

tranqüila e respeitos entre

os poderes Executivo e

Legislativo. "A'o tomar

posse interinamente, no dia

23, do governo estadual,
estarei exercendo uma fun

ção regimental, mas em

plena sintonia com as pri
oridades do governo e do

estado catarinense", disse o

presidente da AL.
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Governo .do Estado anuncia metas para 2004
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Shopping registra�hmento de
20% no faturamento em 2003

4 CORREJ_O_DO_P_O""o,""---_ ,__

JÀRAGUÁ DO SUL - A

oferta de serviços e produ
tos disponibilizados em' 68

lojas, além de banco, den
tista, hipermercado, praça
de alimentação, boate.e ci

nema, tornaram o

Shopping Breithaupt, de'
Jaraguá do Sul, um espaço
crescente para compras e

lazer da população do Vale

do Rio Itapocu.
Só no ano passado,

aproximadamente quatro
milhões e meio de pessoas

passaram pelo local, uma
média mensal de público de

374 mil. Segundo pesquisa
realizada pela administração
do shopping em 2003,
80% do público é forma
do por pessoas de faixa

o etária entre 15 e 40 anos, e

as áreas mais procuradas
são alimentação e lazer, "até

porque é um dos únicos

espaços que proporcionam
esse momentos", lembra o

superintendente do
(i

ShoppingBreithaupt, Heine
Withoeft.

f!21> Já as classes sociais pre-
dominantes são A, B e C,

Alimentação e lazer são as opções mais procuradas

"mas o que q,ueremos é
,

atender todo�. Um dos

nossos objetivos é acabar
com o preconceito, porque
lazer e mercado são para
todas as pessoas", afirma o
superintendente.

Segundo Withoeft,
além da população local, o
shopping também abriga
turistas de eventos e de ne

gócios que freqüentemente
visitam a região. ''A cidade

precisa de lugares adequa-

dos para atender essas pes
soas"; enfatiza.

A intensa movimenta

ção e conseqüente consu

mo de bens e serviços em

2003 repercutiu em um au

mento de 19,56% no

faturamento do shopping,
se comparado a 2002. "O

shopping pode ser consi

derado um empreendi
mento de grande porte, vis
to o tamanho de Jaraguá
do Sul", compara.

Vicky 8artel

Prestes a completar cin
co anos de funcionamento
e com a aparente estabilida
de das lojas, Withoeft ex

plica que haverá mudanças
estruturais para o segundo
semestre deste ano, com a

execução de um projeto de

expans€;) física. "O que que
remos é que as pessoas ve

nham primeiro ao shopping
para depois saber o que vão .

comprar", enfaãza. (CARO
LINA TOMASElLI)

Jaraguá do Sul preparamissão empresarial à Alemanha
]ARAGUÁ DO SUL -

Com o apoio da Acijs (As
sociação Comercial e In

dustrial de Jaraguá do Sul)
e Apevi (Associação. das
Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu), a Fun-

. dação Empreender, em

parceria com Câmara de
Artes e Ofício e Alta

Baviera, de Munique, or
ganiza missão técnica em

presarial para a 56" Feira
In ternacional do

Handwerk, em Munique,
na Alemanha. As inscri

ções podem ser feitas até

o dia 31 de janeiro. O
evento acontece de 2 a 10

de março de 2004.

Reconhecida internacio
nalmente como um cená

rio de inovação tecnológica,
a Feira Internacional do

Handwerk é voltada para

empresários de micro e

pequena empresas. Partici

parão do evento cerca de

1500 expositores e mais de

400 empresas de 40 países.
Além de conhecer a' feira,
os participantes visitarão a

Câmara de Artes e Ofícios
de Munique e Alta Baviera

e farão treinamento em as

sociações empresariais, es
colas de formação profis
sional e empresas dos mes
mos segmentos dos núcle
os setoriais participantes.
A saída do Brasil será no

dia dois de março, com
chegada em Munique pre
vista para o dia três. O re

torno está previsto para o

dia 9 de março, com che

gada aoBrasil no dia 11. A

missão é voltada a empre-

sários vinculados aos núcle

os de associações comerci
ais e industriais e integran
tes da fundação empreen
der, principalmente empre
sários dos setores au

tomotivo, metalmecânicà,
moveleiro, marcenarias,
açougues e de panificação.

O investimento é de R$
5.310,00 por pessoa. Os
valores podem ser pagos
à vista ou em parcelas ne

gociáveis junto a Fundação
Empreender. Segundo in

formações da Fundação
Empreender, foi feita uma
parceria com a Caixa Eco

nômica Federal que
viabilizou uma linha de cré

dito para viagem em 12

parcelas com juros de 1%
ao mês. O valor inclui pas
sagem aérea de ida e volta,

6 pernoites em hotel 3 es

trelas, transporte do aero

porto pará o hotel e trans

porte durante as visitas ofi

ciais, seguros de saúde e aci

dentes,' intérprete para o

grupo e ingressos para a

feira .

A missão será acompa
nhada por um intérprete,
orientador, coordenador e

por um mestre alemão que

já esteve em Santa Catarina

acompanhado ou desen

volvimento alguma ativida
de junto aos empresários
dos núcleos setoriais.

Outras informações
podem ser obtidas com o

Luiz Antônio Dalri, através
do telefone (47) 275-7020
ou com Lucilena na Fun

dação Empreender, pelo
fone (47) 461-3367.

LIGAÇÕES
A Agência Nacional de Telecomunicações autori.

zou a Brasil Telecom a operar ligações de longa dis
tância nacional e longa distância internacional de todo

o país. A autorização foi dada dia 15 de janeiro e

deve-se ao fato de que a empresa atendeu a todas
as certificações do cumprimento de metas

estabelecidas num contrato aprovado pela agência,

ARRECADAÇÃO
A arrecadação de impostos e contribuições pela Re

ceita Federal e outras taxas e contribuições centro

ladas por outros órgãos, exceto as previdenciárias,
atingiu no ano, passado R$ 273,358 bilhões, com

um crescimento de 12,49% na comparação com o

ano anterior (R$ 243,005 bilhões). No mês de de"

zembro de 2003, segundo informações divulgadas
semana passada pela Secretaria da Receita Federal,
a arrecadação foi de R$ 25,823 bilhões - cresci

mento de 9,65% em relação a novembro.

EXPORTAÇÃO
O Japão está interessado nos alimentos orgânicos
produzidos no Brasil. A falta de espaço para o

cultivo de produtos suficientes para atender a

demanda japonesa fez com que a Jetro - órgão do

governo japonês responsável pelos negócios
externos - começasse a prospectar países com

capacidade de pr.odução e comercialização de

'alimentos produzidos sem agrotóxicos e sem

modificações genéticas. O presidente da Apex
(Agência de Promoção de Exportações Brasileiras),
Juan Quirós, vê nos orgânicos uma boa

possibilidade de negóCios para o Brasil. A

exportação para o Japão representará o crescimento

da participação do Brasil num mercado que
movimenta US$ 30 bilhões anualmente.

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

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

(47) 371.9659

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



-- .

amoveis
ALUGA-SE - qtos mobiliados.
Tratar: 370-3561 el
proprietária.

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

proposta.Tratar: 273-0530.

.(proprietário)

BARRA VELHA - aluga-se, à
50m da praia. R$60,00.
Tratar: 371-0244 el Evandro.
�------------------------

COMPRA-SE - pI retirar do

ANA PAULA II - vende-se, alv.,
el 72m2, ter. el 420m2• Tratar:
273-0530.

,
OS MELHORES CARROS SEGUNDO OS PROPRIETÁRIOS.

O MELHOR NEGÓCIO SEGUNDO O SEU BOLSO_

Renault Tri·campeã em Satisfação
.

Entrada 50%.:'2...ft.a.,.:

..para o Clio Authentique �A2 1.0 SV 03/Q4

�. AUTHENTlQUE 1.6 -16V
AR· CONDiCIONADO, Air 8ag Ou;>lo, Direção Kidníullca, Travas.
·e Vidrqs E.létrtcos. Sistema CAR (travamento automàtíc() das Portas .

a partir de l> km./h), Conlrole Remolo por Rádiorrequência.

@J!.!.:V Al-1THENTIQUE 1.0 8V 2 portas
VIA INTERNET

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

.
.

Àvfsta

Rf
Àvlsta

lQ
Rçdl' Reuault, 183 Concesslonártas 110 Brasil.

ITAJAí
348 -8460

local. Tratar: 9967-4027 hor.

comI.
TIFA MARTINS - vende

se, no Lot. Olegario, R.
Irineu Franzner, el
14,Om2, toda murada.

R$50.000,00. Tratar:
276-0743.

COMPRA-SE - casa no Bairro
Amizade ou Czerniewiez. Tratar:
372-3760 el Nivaldo.

JOÃO PESSOA - vende-se, el 3
qtos, sala, eoz., banho e

garagem, alv. Tratar: 273-
1722.

UBATUBA-vende-se ou troca

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

� Sc.r:t- EXPRESSION 1.0. 16 V

AR - CONmCIONADO e VIDROS EL�TRrCOS. Air B:ag Doplo.
Direção Hidràulica, Travas Elétricas nas portas, Sistema CAR

( travamento llutamlilico das Parlas a partir de 6 km./h), Brake Ligh1.

À vista

RI
(5)

,
. Vale <lo Itajnf e Litoral Norte • se

JOINVILLE
435 -3700

JARAGuA DO SUL
370·· 6006

��Para l11ai� informações sobr"p,,,ços� condições, consu!te a sua Conc<:.�"iomiria RO",ault (2)CO"diç�o vàlida�a'.afinandam"n!ocom 0% d<:iuros + TAC (Taxa de.Abertura d"Credito) + IOF + RS 2, 15 por_lãmi�a do Boleto Bancário. Financia,mantocoe ( Cró_dito Oif�to ao
C n�UI1"dor) com entrada de 70% doveículo "saldo financiado em 24 x, valido para as linhas eho2003/2004, Scénic 200312004" para Qssegwnles ''''CuloswHlarClal1lados pala Internet LII1l\a ChoAulhenllqu,,03104. Laguna, Grano Tour e veículos de prornoçao do SI!e. (3}
sg.n lçda válida para financiamento com Taxasde Juros de 0,92% a.m, +TAC (Taxa de Abertura deCrédito) + IOF + RS :.1.15 por lârnina coBaleio Bancário. Financtarnento CDC ( Crédito Direto ao Consumidor) com entrada de 50% do veículo + 30 vezes de RS 99,00 + saldo de

h .

,. co velouto no final do plano vá.lidopara Cllo AUlhelltique 2 porias 1.0 8V 03104 - Okm, Financiamento Renau.lt através da Cia. De Crédito, FinMoiamento e InvestimentoRanaull doBmsll. Crédito sujeito a análise e aprovação de Cadastro.As taxas poderão seralteradas, se
s��ver mudanças significativas no mercado nnanceiro, sem prévio aviso.(4) Preço II vista elo� com o financiamento aqui proposto de Seé"icAulhenliqu� 1.6 16V 2003l2004,. cor sólida. com Ar ',condicionado, (5) Preço à vista e/ou com o financiamento aqui proposto do. cno

B.
an Expresslon ,1.0 16V 20Ü"312004,cor sólida, com Ar .cond,dolladoeVidros Elélrlcos.Apontu", meláUca e o Frete serão acrescídos aos preços dos veiculas. (6) Preço à vista e/ou co,? o finanoamenloaqui proposto do Clío Aulhentlque 2.portas. 1

..
0 8V, 200312004 .• semArr

a519 Duplo, cor sólida, sem opcrooate. Preços váudos para veíoulos adqu,ndos pela Internet com freIe Indoso para todo cBrasü. A pintura metálica selá acresolda aos preços-dos veículos. Condtções vá!l\ias na data de ve,aulação deste anúncio ou enquanto durarem os

Áir��ues, Paramais Informaç6es, Inclusive sobre" esto<1ue dos velcuios, consulte a sua eoncesslotlMa Renault. Fotos para nns publicilários.A Renaull reserva-se ao direi.to deaíterar as especificações dessesveicoulos sem prévio aviso. Cintos de segurança em conjunto com J
ags salvam vidas. . .

t so

RENAULT/SEU
I fado

Dicave
-_.,� ...

BLUMENAU
322·8800

• REV/SÃoPREÇoFWIAOO • PEÇASOI#Glt-!AI$ • PÁCOl'E/)ÉPfÇASIIISrAWJA$ (1)
• ACESSÓfIfOSExcLIlslVOS 'HEIIAIlLTAssisTANCE24H

Fina.nceira Renanlt
•

gl"Ollpe RCI Banque
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2 CORREIO DO POVO TERÇA-FEIRA, 20 de janeiro de 2004

� Realiza�o seu sonho imobiliário
o
o

e FONE/FAX (047) 275-2990
cc E-mail: dejaimoveis@netuno.com.br...__ () 11

,���jm@jíN�®1�0i���!i�8j;��I�§I!!i@M0��C�R�E�C�IO@®Ow1m�77�O.-�J�-.D.E�F.RO.N�T�E�w�A1�O�F�Ó.R.U�M�-�J,�A�R�A.G.U�Á.D.O�S!�U�L�-.S�C�.��!.I!lj••�.��

00006 - BAEPENDI- RESIDfNCIA EM ALVENARIA
edindo 200 m2 com 03 quartos, varando superior, solo, tezinhe,
vanderia, 02 banheiros, garagem poro 02 carros - Valor RS
140.000,00

COO 5224 - SÃO LUIZ - SOBRADO medindo 212,00m2
- 1 suite, 2 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, banheiro,
ispensa, garagem, solo comercial com banheiro - Valor RS
110.000,00

COO 009 - BARRA DO RIO MOLHA - RESIDENCIA EM
AL VENARIA medindo 160 m2 com 01 suite, 02 quartos, 02 banheiros,
solo, copo, cozinho, lavanderia, garagem poro 02 carros +

APARTAMENTO com 02 quartos, banheiro, solo, cozinho, garagem +

01 TERRENO - Valor RS 120.000,00

COO 398 - JARAGUÁ ESQUERDO - RESIDENCIA COM 01
.

suite com doset, 03 quartos, 02 banheiros, solo, copo, cozinho,
lavanderia, área de festas, garagem poro 02 carros - Valor RS
90.000,00

COO 019 - FIGUEIRA - RESIDENCIA em alvenaria medindo
141,OOm2 - 3 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, banheiro,
garagem, área de festas - Valor RS 58.000,00

COO 420 - FIGUEIRA - RESIDENCIA medindo 208,00m2, 1

suite, 2 quartos, solo, copo, cozinho, lavanderia, 2 banheiros, 3 garagens
- Valor RS 95.000,00

,COO 5228 - VILA LENZI- RESIDENCIA medindo 200,00m2 -

4 quartos, 2 solo, 2 banheiros, cozinho mobiliado, lavanderia, dispenso,
área de festas com banheiro, solo de jogos - terreno medindo
3.767,00m2 - Valor RS 95.000,00

COO 5230 - SÃO LUIZ - RESIDENCIA em alvenaria, 3 quartos,
solo, cozinhe, lavánderia, benheírc, área de festas - Valor RS
68.000,00

Vende-se uma cobertura no Edifício Morado do Sol, contendo
02 suites, 01 dormitório, 02 banheiros; solos em tres ambientes,
'copo, cozinho, lavanderia, dispenso, ambiente para empregado
completo, tudo em porcelanato e mobiliado com fino móveis,
terraço de 49m2, garagem poro 02 carros - valor RS
220.000,00 ., aceito-se trocar por apartamento em meio

praia - Balneário de (amburiú - ou uma entrado mais parcelas
negociáveis.

Vende-se um Apartamento no Edifício Klein, no Ruo Barão do
Rio Bronco, contendo uma suíte, 02 dormitórios, 01 banheiro,
amplo solo com churrasqueira no socado, lavanderia, cozinho,
dispenso - RS 120.000,00 - negociável-

Vende-se uma coso misto no Praia de Picarràs todo mobiliado
com aproximadamente 300ms do Praia p'róximo 00 restaurante
(ordasos, com 03 dormitório, OI banheiro, solo, cozinho,
lavanderia, com escrituro o mais de 20 anos; RS 32.000,00
- Negociável-

Vende-se uma coso em alvenaria de 02 pisos todo mobiliado
situado o 450ms. Do praia, com 05 quartos, solos, cozinho
chuveiroas, banheiros, garragem, churraqueira todo murado
00 preço de RS 175.000,00 - negociável.

Vende-se terrenos 00 Iodo do CAI( medindo 13,OOms X
25,OOms, 00 preço de RS 25.000,00- (negociável).-

Vende-se terrenos o 100ms. Do UNERJ, medindo 14,50ms X

32,OOms, 00 preço de RS 35.000,00 - (negociável)-

Vende-se um terreno no loteamento Renascença medindo 14,50ms
X 28,50ms, 00 preço de RS 30.000,00 - (negociávelJ
Vende-se um terreno o 1 OOms do supermercado Rau medindo
14,50ms X 28,OOms 00 preço de RS 25.000,00-

I Vende-se duas cosas misto no bairro Ribeirão Molho em bom estado
de conservação 00 preço de RS 35.000,00 - Negociável)-

Vende-se uso lindo coso em alvenaria localizado no bairro Jaroguá '

Esquerdo no Ruo lhereza º Hruscha, com 146m2, com área de festa,
01 suite, 02 quartos, sala, banheiro, cozinha, copa, lavanderia,
garrogem, ioda murada RS 75.000,00 - negociável-

Vende-se uma (asa em Alvenaria na Ruo Alvino Stein, no bairro São
Luís, toda murada com 03 quartos, banheiro, sala, cozinha, copo,
lavanderia, garragem, RS 80.000,00 - negociável-

Vende-se uma lindo coso no bairro Vila Novo com madeiro Rústico,
em 02 pisos, com quartos, solos, banheiros, copo, cozinho,
lavanderia e o terreno em 1.000m2, ao preço de RS 90.000,00
- negociável-

Vende-se lotes no bairro Vila Nova com 14,OOms X 28,50ms, ao
preço de RS 35.000,00 prontos para construir - negociável.

Vende-se um terreno no Praia de ENSEADA localizado no loteamento
BOSSE; próximo 00 Rio Acorai, lote de n. 12, medindo 340,20m2.
RS 7.000,00 - Negociável-

Vende-se uma cosa em alvenaria inacabado, no Ruo Mario
Demathe Nagel, 356, com 02 quartos, 01 banheiro, solo,
cozinho copa, lavanderia externo, ao preço de RS 43.g00,oo

Vende-se uma ampla cosa com 02 terrenos localizado na Ruo

Leopoldo Karstem.com asfalto, primeira caso, 160m2, 01

suite, 02 quartos, 2 banheiros, sal,a, copo, cozinho,
lavanderia, garagem poro 03 carros, mais um apartamento
com 02 quartos, banheiro, solo, cozinho, copo, mais duas
Kitinetes completos, preço de ocasião RS 130.000,00 -

Barbado - Negociável.

Vende-se uma coso em 02 pisos, localizado no bairro
Baependi, com 03 quartos, varando, banheiros, solo,
cozinho, lavanderia, garagem poro 02 Corras todo murada
00 preço de RS 140.000,00 - aceito-sê troco por
apartamento.

Vende-se uma caso em alvenaria localizado na ruo Oscar

Nagel, no Ana Paulo, III, com 01 quarta, sala, capa, cozinho,
lavanderia, garagem, mais um amplo galpão nos fundos 00

preço de RS 50,.000,00 - negociável-

terreno residencial medindo 1185,OOm2 - de esquino - condominio
fechado de alto padrão - Valor RS 60.000,00

COO 465 - CENTENÁRio - RESIDENCIA em alvenaria
medindo 250,00m2, 1 suite, 2 quartos, 2 solos, copo/cozinho,
lavanderia, 2 banheiros, garagem, área de festas, dispenso,
dependência - Valor RS 120.000,00

COO 5239 - BARRA DO RIO MOLHA - CHACARA
medindo 10.000 m2 com coso de madeiro, lagoa com peixe,
cachoeiro, plantação de palmito, criação de animais - Valor RS
120.000,00 aceito - se imóvel no centro do cidade

Vende-se uma casa em alvenaria na Praia
de enseada a 400ms do Mar, com 114m2,
03 dormitórios, 02 banheiros, copa, cozinha,
sala, lavanderia, chUrrasqueira, garragem,

, com acesso para o Rio Acarai, ao preço de

RS 60.000,00 - Negociável-
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Vende: Casa mista (3 dorm.), c/ áre
70 m2, em terreno de 540 m2. (Barn
Rio Molha). Preço: R$ 34.000,00

Aptos novos;

contendo 03
dormitórios

(sendo 1 suíte),
sala, cozinha,
lavanderia,

social, sacada c/

churrasqueira e garagem Rua Marina

Frutuoso esquina c/ Rua Paulo
Schiochet - Centro (Próx. Angeloni)

Aluga: Casa em alvenaria, 5 dorm.
(sendo 1 suíte) e demais dep. Rua
Marina Frutuoso, 769�(Centro)

��."�
�

Vende: Apartamento contendo
dormitórios. Rua CeI. Procópi
Gomes - Resid. Maguillú (Centro)
Preço: R$ 47.000,00

o

ALUGA: Aptos novos, contendo
1 dormitório, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro, sacada c/

churrasqueira e garagem. Rua
Preso Epitácio Pessoa (Centro)

Aluga: Casa em alvenaria, 3 dorm.
e demais dep. RuaAngelo Schiochet
(próx. Beira Rio)' Aluguel:
$ 600,00

CORREIO DO POVO 3

. .

Vende: Casa em alvenaria (1 suíte

+ 2 dorm.) c/ área 245m2. (Vila
Lenzi)

Vende: Casa em alvenaria(3
dorm.), c/ área 170 m2, em terreno

de 325 m2. Lot. Olegário.

RESIDENCIAL
IMPERIAL

Apartamento contendo

03 dorm. (sendo 1
:0

suíte), e demais dep.,
�).",

com área privativa de

152m2• Rua Felipe
Schmidt, 234 (centro).

� Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro
e garagem. Rua José Albus, 95 (Centro). Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 300,00
� Apartamento (semi mobiliado), contendo 02 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, sacada, terraço e garagem. A. Mal. Deodoro da Fonseca (Centro).
Ed. Hass. Aluguel: R$ 500,00
� Apartamento, contendo 04 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheíro.,
Rua José Albus (Centro). Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 600,00 'lI"

.
-7 Apartamento, contendo 01 suíte + 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem. Rua Bahia. Ed. Fragata. Aluguel: R$ 300,00
� Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro,
sacada e garagem. Rua José Emmendoerfer Centro). Ed. Leutprecht. Aluguel:
R$ 400,00

Fone:
311-2111
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VENDE - ALUGA - ADMINISTRA - CONSTRÓi

Ed. Jaraguá _ Apto ej suíte + 2

qtos e demais dep.
Semimobiliado, reformado. R$
110.0.00,00

VENDE-SE apartamento com suíte
+ 2 quartos, Rua Emil Burow _ Ed.

Tulipa. R$108.000,OO

Ed. Petúnia Rua José
Emmendoerfer, 1533 - Apto ej 2
qtos e demais dep. Área total de
112m2 R$ 65.000,00.

Dom Lorenzo - Apto c/ suite
+ 2qtos e demais dep.
Incidência de sol da manhã.
Rua Leopoldo Malheiro, 173.
Apto 301.
R$ 105.000,00 ( troca-se por
casa de igual valor).

Jaraguá Esquerdo _ Casa c/
140m2, c/ 1 suíte, 3 qtos e
demais dep. R: Henrique
Bortolini, 106. R$ 79.000,00

Rua Luis Picolli _ sobrado c/270m2,
c/ 1 suíte + 2 qtos, sala de estar /
jantar / íntima e demais

dependências, garagem p/ 2 carros.
ValorR$145.000,OOaceita-seapto
menor valor como parte do pagto.

Condomínio Residencial SunFlower

(em final de obra) - Rua José
Emmendoerfer (Prõx, Marechal) -

Aptos. nº 101 e 106, ej 123m2 - suíte
+ 1 qto. e demais dep., garagem pj
02 carros. Entrada de R$ 68.000,00.

Vila Lenzi _ Casa em alvenaria, com
3 qtos e demais dep. R Adão

Norosehny. R$65.000,QO. Aeeta
imóvel de até 50% do valor.

Terreno - com 1260m2. R

waroernírç Sehmitz. R$ 65.000,00

Ed. Amaranthuso- apto com suíte
+ 2 qtos, 2 vagas de garagem.
Apto mobiliado. R$275.000,00.
Aceita residência como pgto.

VILA BAEPENDI _

Casa ej 286m2.
Rua Fritz

Bartel, 830.
R$ 170.000,00.
Aceito apto de

menor valor.

LITORAL EM PiÇARRAS
Aptos c/ suíte + 2 qtos,

, sala estar/jantar, bwc soci

al, cozinhajchur., sacada,
área de serviço, c/ 2 vagas
de gar, Prédio c/quadra poli
esportiva, salões de festa -

Rua Nereu Ramos.

Aptos 101 e 103 - R$
115.000,00
Apto 203 - R$ 130.000,00

(próx. Justiça Federal) - Rua

Adolfo Saeani, 36, apto ej
suíte master + 2 qtos, dep. de

empregada e demais dep., 2

vagas de garagem..
Aluguel R$ 1.100,00

Venda: apto no 12 andar

R$ 233.000,00
apto no 2º andar

R$ 245.000,00
apto no 5º andar

R$ 260.000,00

Ed. Dianthus- Apto com suíte + 2

qtos e dep , de empregada,
garagem para 2 carros. R Mari na

Frutuoso, 330. R$ 165.000,00
aceita troca por casa de igual valor

Res. Amarillis- Apto com suíte + 03

qtos e demais dep. Acabamento
diferenciado. R$ 85.0.00,00.

APARTAMENTO (Amizade) _ c/ 3 qtos e demais dep. Rua,
Arthur Guinter,225. R$ 45.000,00

,

1-
-

LOCAÇÃO RESIDENCIAL

- -

.,

• Ed. Amaranthus (próx. Justiça Federal) oi
'Rua Adolfo Saeani, 36, 'apto ej suíte mas-I
,ter + 2 qtos e demais dep., 2 vagas de I
garagem. A partir de R$ 1.100,00
,. Ed. Emili - RUq Epitáeio Pessoa, 421'
I (próx. Shopping Breithaupt) - apto ej 2 qtos I
'e dernai dep. R$ 380,00 I• Quitinete (Centro) Rua Guilherme Hering
'94 si 02. R$ 140,00 ,
,. Casa alv. - Rua Carlos Hardt, 44 (próx'l
I
Unerj) - 3 quartos e demais dep. R$350,00
• Apto Rua Frederico Barg, próx.1
,Rodoviária, ej 3 qtos e demais dep. R$'
'320,00. ,• Ed. Bartel, apto 2qtos e demais dep. Rua

'Fritz Bartel, 72, próx. Rodoviária. R$ 380,00'
,. Ed. Erica, Rua Guilherme Hering, 70, apto,103, ej 1 qto e demais dep. R$ 300,00
,. Ed. Magnólia, Rua Pe. Pedro Franklin, 174, I
,apto 303, ej 1 qto e demais dep. R$ 300,00 I
,• Ed. Magnólia, R�a Pe. Pedro Franklin. 174,

Iapto 202, ej 2 qtos e demais dep. R$

'450,00 I
,• Ed. Imperial, Rua Felipe Sehmidt, 234"
apto 102, ej 3 qtos e demais dep. R$
'650.00 ,
,. Casa - Rua Ferdinando Krueger. lat.I
,
Versalles, ej 1suite ej closet + 3 qtos, eoz'lmob. R$ 1.000,00.

'., Casa mad. - Rua Prof. Ir. Geraldino, 409.1
,Vila Lalau, ej 3 qtos, R$ 330,00. I
I LOCAÇÃO COMERCIAL ,
,. Loja - ej 400m2. Rua Pref. waldemarlGrubba, 5070, (próx. Portal) R$ 1.000,00
,. Terreno na Walter Marquardt ej 450m2, I
,para garagem ou loja de carros. R$ 600,00 I
,• Terreno na Rua Feliciano Bortolini (fundos

IBreithaupt Barra). ej 450m2. R$ 300,00

,. Terreno - Rua 25 de Julho (ao lado campo I
'de futebol). R$ 220,00 I•

\
Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa. 532 -

'sa as, ej 40m2, 1º andar - R$ 400,00 I
,. Ed. Bárbara - R. Epitáeio Pessoa. 532 -I
salas, ej 40m2, 2º andar - R$ 350,00
,. Ed. Hortêneia - R. José Emendoerfer.1
11549 - 1 sala térrea - 36m2 - R$ 200,00 I
,• Ed. Tower Center - salas de 101m2 a

I138m2, ej garagem. R$ '400,00 a R$

'600,00
' I

,. Centro Comercial - R. Mal. Deodoro, I1594 - salas diversas, ej 32m2 cada. R$I'280,00/250,00
I. Sala comI., na Rua Epitáeio Pessoa, 570, I
de 30 a 48m2. R$ 300,00 a R$ 470,00 I,. Ed. Marina Cristini - Rua Bernando

'Dornbuseh, 590. R$ 280,00 I
,• Ed. Eriea. Rua Guilherme Hering. R$I200,00
, I
, _

VENDAs RESIDENCIAIS I
• Vila Lenzi - sobrado-em alv., ej 250m2
'(suíte + 3 qtos) - R. Francisco Piermann. R$I
1200.000,00

.

I
I• Casa em alv .• ej 2 qtos e demais dep. -,Três, Rios do su" R$ 35.000,00
,. Casa ej suíte + 2 qtos, demais dep., I
,Piscina, salão de festas, terreno ej 800m2.,
Rua Adilio Esbardelathi, 97. R$175.000'001,. Casa ej suíte + 3 qtos e demais dep.,

,terreno ej 680m2. Rua Max Wilhelm, 901·1
R$ 170.000,00 I,. Imóvel comercial residencial, em

'construção, terreno c 900m2 e construção I
'300m2. oR Francisco Ruseka, 614. R$I
110.000,'00

.

,. Centro - Ed. Royal Barg, Rua Marechal I
,Deodoro da Fonseca, apto 1102, com suíte I
,+ 2 qtos. R$ 140.000,00 ,
I VENDAS TERRENOS ,
,• Terreno - R. Marajó - Ilha da Figueira - c/ I450m2 - R$ 35.000,00
,. Terreno em Guaramirim, local nobre para I
,residência. R$ 22.000,00 . I
• Terreno - Rua Wille Bartel - Baependi, C/I'420m2 - R$ 40.000,00

,. Terreno bairro Chico de Paula cj aprox.]
,1.000m2. R$ 28.000,00 ,• Rua Arduino Pradi -São Luiz-R$ 25.000,0.0 "

,. Rua Pedro Vinter, perto Mat. const.1
LYinter:...BU2.0pO,0..Q_ .J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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liirassol
IMÓVEIS

371-7931irPABX

• IMOBILIÁRIA
• QUITETURA
• SIGN
• ADM� DE OBRAS

CRECI1741-J
E-mail: girassol@parcimoveis.com.br

www.parcímovels.corn.br

Côd. 1167 - Centro - Casa alvenaria com

400m2 - terreno 1.000 m2 - 01 suíte + 05

quartos e demais dependo Com 05 vagas de

garagem. R$ 300.000,00 - aceita troca por
apto menor valor.

Côd. 3126 - Terreno - el 443,78m2
Centro. R$ 35.000,00

Côd. 3027 - Czerniewicz - terreno com

339.5m2 - Rua Richard Piske R$ 26.000,00

Côd. 1173 - Santa luzia - Casa de alvenaria -

154m2, 01 suíte + 02 quartos e

demais dependências. R$ 48.000,00

Côd. 1182 - Sobrado alv. com 300 m2 -01
Suíte el hidra. + 03 quartos e demais dependo

- Terre�o el 570 m2 - Czemiewier� R$
250.000,00 - Ficam alguns m�is

Côd. 3119 - Terreno - 13.651 m2 - Amizade.

R$ 60.000,00

Côd. 3122 - Rio Molha -"terreno 329 m2 (12 - 02 quartos e demais dependo - Vila Rau
x 23,50) -R$ 20.000,00· - R$ 38.000,00

Côd. 3128 - Czerniewicz - terreno com 392,27
m2 -'13 x 31,03. R$15.000,00

.

Côd. 1778 - Ilha Figueira - 02 Casas
alvenaria - Terreno com 355 m2 - 15x23

- R$ 80.000,00

3129 - Schroeder· Terreno el 577,90m2

Cód. 3118 - Jaraguá
Esquerdo - Vende-se

terreno c/ 480m2

Residencial HORNBURG
Bairro AMIZADE

-------_._'"'--

Conoiçôes de Venda

À vista
Sem Asfalto - R.$ 30.000,00
Com Asfalto· R$ 33.000,00

Parcelado
Entrada Minima - 50 %
Saldo em atê "" 12 X

(correção pelo IGP·M)

Gir<lsso! Imóveis
oirassa l\aJRarcimoveis. com.Dr
371·7931 9973·9669

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE-5E - alv., c/laje, pronta,
ej 150m2• Tratar: 273-0687.

VENDE-SE - na R. Daniel

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

VILA LENZI - vende-se, na R.
João André dos Reis, 338.

R$28.000,00 à vista ou
R$15.000,00 de entrada e o

restante pare. em 6 vezes.

Tratar: 371-2656.

ALUGA-SE - central, ej 2 dorm.
+ garagem. Tratar: 372-1395.

ALUGA-SE quitinetes
rnobiiiadas. Tratar: 370-3561 ej
proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192 ..

CENTRO - vende-se, ej 3 qtos e

demais dependências.
R$35.000,00 entro + pare.
Tratar: 9977-5408.êneias.

R$35.000,00 entro + pare.
Tratar: 9977.-5408.

CENTRO-vende-se, ej 2 dorm.
Tratar: 9993-5437.

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

9104-5468 ej Tina. Creei 9839:>

SCHROEDER - vende-se, centro,
(""Comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476.
Creei 3476

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,

ej 3 dorm. sendo 1 suíte, sacada
ej ehur., eoz. mob. Entrada +

pare. em 50 meses direto ej
proprietário. Tratar: 275-3070.
Creei 8950.

VENDE-SE - ej sala comI., bem
localizado, na Vila Lalau. Aeeita
se troca por imóvel de menor

valor. Tratar: 371-3132.

VENDE-SE - na R. Exp. Antônio
Carlos Ferreira, ej 145m2•

R$55.000,00. Tratar: 370-
9787.

ÁGUA VERDE - vende-se, na R.
José Pomianowslo. Valor à
combinar. Tratar: 9993-3636.

CENTRO - vende-s e , ej
4.500m2• R$4!50.0ÓO,00.
Tratar: 9953-9966 ou 9118-
5820.

COMPRA-SE - terreno ou casa.

Tratar: 370-9724.

COMPRA-SE - no Rio Cerro,
junto ao asfalto ou na Barra,
com ou sem construção. Tratar:
376-0411.

CORUPÁ - ve�'de-se, ej
35.000m2, próx. ao seminário,
ideal pi chácara, beira-rio.

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

GUARAMIRIM - vende-se, ej
25x35, bairro Nova Esperança.
Valor à combinar. Tratar: 373.
1695 ej José.

PiÇARRAS - vende-se, ej
4.000m2, próx. Candeias.
Tratar: 9993-5437.

RIO MOLHA - vende-se, ej
969.480m2, eseritu rado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

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

..;

Temos outros valores - Com autoriza -o do Ban.co Cen.tral
. .. � ....

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

--R$ 25.000,00 R$ 277,00__
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 55.000,00 R$ 609,00__
_R$ 70.000,00 R$ 775,00__
_R$100.000,00 R$1139,0(L_

.. . .

TERÇA-FEIRA, 20 de janeiro de 2004

• Garagem para 2 carros;
• Salas de estar e jantar;
• Lavabo:
• Churrasqueira;
• Cozínha e Copa;
• Despensa
• Lavanderia:
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço;
• Sala intima;
• 1 Suíte Simples;
• 1 Suíte cj cioset
• 1. Suíte Master cj cioset e
Banheira;

• Acabamento de alto

padrão (granito. gesso,
Massa corrida)

Residência em

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade.

Projetos I Exeçução /
Administração

e Gerençlamento da obra

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 97,
Ed. Dlena., sobreloja· Jarquá da Sul

VENDE-SE - dois terrenos cj
casa, em Barra do Sul, frente pj
lagoa. Tratar: 371-2001 ou

9991-6565.

VENDE-SE - no Lot. Miranda na

Estrada Nova, ej 363m2•

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

VENDE-SE - na R. Prefeito José

Bauer, ao lado da Reer. da Caixa
Econômica. R$14.000,00.
Tratar: 9142-264.

VENDE-SE - ej 190.000m2, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa ej 3 qtos, sala, copa, eoz.,
lav., bwe, 2 galpões ej engenho
de melado, ej nascente de água.
Tratar: 273-1'660.

VENDE-SE - plano, pronto pj
construir, bem localizado, no

Lot. Firenzi, ej 14x23,50 =

329m2. R$18.000,00. Tratar:
371-0424 ej Alessandra ou

376-0858 ej Acácio após
18:00.

VENDE-SE - comercial,
condomínio centro, ej
3.900m2, totalmente

aproveitáveis. Tratar: 275-
3070. Creei 8950.

Valorizando
seu. ambienteI

VILA LALAU - vende-se, ej meia
água.e/alor à combinar. Tratar:
9967-4027 hor. comI.

VILA LENZI - vende-se, ej
750m2, na R. Irmão Leandro, ej
casa mista. R$18.000,00.
Acéita-se troca. Tratar: 370-
6188.

ALUGA-� - em Guaramirim,
R. 28 de Agosto, 2045, frente
a Prefeitura. R$260,00.
Tratar: 373-030.4 ou 373-
4386.

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

Pref. Municipal. R$260,OO.
Tratar: 373-0304 ou 373-
4386.

ALUGA-SE - sala comI., na Vila
Lalau. Tratar: 371-3132.

VENDE-SE - mercearia em

funcionamento, no Ana Paula IV.

R$17.000,00. Aceita-se troca.

Tratar: 376-1188.

VENDE-5E- oficina mee., eompl.,
ejtorno, ap. de solda, polieorte,
eomp. de ar e outras maq., ej
estoque de peças.
R$20.000,00. Tratar: 375-

2620 ej Walter

VENDE-SE - padaria, eompl.,
em Guaramirim, R. 28 de

Agosto, frente a' Estofaria
Zen. R$16.000,00. Tratar no
local.

VENDE-5E-loja de confecções,
ej estoque e móveis, ótimo
ponto, aluguel acessível. Tratar:
371-5512. (proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, ej
mercadorias e mobiliário.
Defronte pj Marechal.
Tratar: 275-3070. Creei
8950.

Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suítes 4- Dep. 2 Garagens
R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) - Pronto pi Morar - Novo·

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

VENDE-SE - linda área ej
20.000m2, chácara eeol., tipo
eond. res., ter. cj toda infra

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

centro, acesso todo asfaltado,
escriturajregistro, 100%

regularizada. R$60.000,00 ej
propr. Aceita-se contra

proposta. Tratar: 370-8563 ou

9103-3580.

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

mudança. R$155.000,OO.
Aceita-se imóvel de menor valor
no litoral sul ou proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9103·
3580.

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

empregos
HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÂO
GRANDE- precisa-se de reeepe.,
atendo de reservas, camareira,
aux. de limp., garçom, aux. de
eoz., eonfeiteiro(a), aux. de

almox. Dispomos de 3 vagas
para cada setor. Tratar: 275"

1995 ej Juarez ou Nunes.

PRECISA-SE - de empregada
doméstica, ej referência. Tratar:
370-8381 ej Silvana ou

Jeferson.

PRECISA-SE - de mensalista

que saiba cozinhar, acima de 30

anos, ej referência. Tratar: 275-
3100 ou 371-5147 ej MaJIi.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como secretaria, tel.,

recepcionista, ej experiência.
Tratar: 376-0030 ej Sheila.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar
como recepcionista ou

secretária, possuo curso de

secretariado e rnarketing.
Tratar: 376-2357.

OFEREÇO-ME - ,pj trabalhar
como diarista, zeladora ou

. mensalista, moro na Vila Lenzi.
Tratar: 9104-5510.

OFEREÇO-ME - pj trabalhar,
experiência como

eolorimetrista, aux. laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenha
Técnico e Auto Cad R14. Tratar:
275-6292 ej Anderson.

PROCURA-SE -estáglo como
técnico têxtil. Tratar: 371·
5640.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadora de eonf. e

acabamento ou operadora de

tear retilínio. Tratar: 371-7733.

PROCURA-SE EMPREGO
Durante a distribuição das

cestas básicas da Campanha
Natal Sem Fome é mais Natal,
realizada pelo JORNAL CORREIO DO
POVO no mês de dezembro, a

equipe do Jornal deparou-se
com inúmeras pessoas que es

tavam desempregadas.
Esta semana, duas delas

nos procuraram para pedir
publicamente uma oportunida
de de emprego.

Ivete Aparecida Borba

procura emprego de diarista,
babá, auxiliar de cozinha ou

qualquer outra vaga. També
aceita doações. Contato pe
los telefones 370-0646 (reca ,

do) ou 371-7136 (mãe) e na

Rua Erich Aben, 171, bairro
Vila Lenzi.

Tatiane Àparecida
Fórmigari procura vaga coma
mensalista ou auxiliar de
cozinha e aceita doações. Ela

perdeu a guarda das duas
filhas por estar sem emprego
Contato pelo telefone 372·
2416 ou na Rua Irmão Lean'

dro, 208.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Recruta e seleciona para admissão imediata as seguintes vagas:

VAGAS ABERTAS -19/01/2004

•AUXILlAR DE PESSOAL (5981 EL) experiência em rotinas tr abalhistas,
convenções sindicais, benefícios, cálculos de folha de pagamento, acidentes
de trabalho e impostos: INSS, GPS, FGTS, SEFIP, IRRF, DAR F, PIS folha,
valores sindicais, GRCS. (Schroeder)
'ASSISTENTE DE EXPORTAÇÃO (6012 EL) experiência de 1 ano na função.
Com conhecimento em emissão de pedidos, documentação de embarque,
câmbio, e outros serviços na, área de exportação. Necessário ter noções de

Inglês. (Massaranduba)
'ANALlSTA'DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 ES) experiência na função,
possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou cursando,
necessário saber falar fluentemente inglês e ter carteira de habilitação.
(Jaraguá do Sul)
·COMPRADOR (5948 ES) experiência na função, curso superior completo
oucursando, possuir cursos na área de compras, saber falar fluentemente

inglês. (Jaraguá do Sul)
'PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO (5956 ES) possuir curso de Educação
fisica completo ou cursando. (Jaraguá do Sul)

.

'COoRDENADOR DEQUALIDADE (6026 EL) com experiência em manutenção
e implantação da NBR ISO 9001:2000 e Coordenação do laboratório de

Análises Físicas e Metrologia. Necessário possuir Curso Superior em Química
(com CRP aprovado) e conhecimento em informática. (Guaramirim)
'CONTADOR (6025 EL) Experiência com lempresa de grande porte na área
de: contabilidade fiscal, contabilidade gerencial,
indicadores econômicos/financeiros, tesouraria. Necessário possuir
conhecimento e domínio em sistemas integrados - ERP (Preferencialmente
Magnus - Datasul) e informática .. (Guaramirim)
'COMPRADOR (6024 EL) experiência em suprimentos, planejamento de

compras, controle de almoxarifados, compra de matérias-primas e

desenvolvimento de novos fornecedores. (Guaramirim)
'COMPRADOR/VENDEDOR (5851 A) segundo grau completo, conhecimento
em informática, falar fluente língua alemã, experiência na área de compras
e vendas.

(Jaraguá do Sul)
'CONSUlTOR TÉCNICO (6002 EL) com experiência na área automotiva.

(Jaraguá do Sul)
'GERENTE DE PRODUÇÃO (5991 EL) com experiência em malharia.

(Massaranduba)
'GERENTE DE PRODUÇÃO (6014 EL) experiência no ramo alimentício.

(Schroeder)
'GERENTE ADMINISTRATIVO (6008 EL) com experiência. (Jaraguá do Sul)
'LíDER DE ESTAMPARIA/ENCARREGADA (6019 ES) com experiência
comprovada na área. (Guaramirim)
'VENDEDOR (6023 EL) experiência em vendas de telefone Celular. (Jaraguá
do Sul)
'VENDEDOR DE VEíCULOS (6027 ES) com experiência em vendas de
automóveis. (Jaraguá do Sul)
'VENDEDORA (5854 A) segundo grau completo, possuir conhecimento em

informática, falar fluente a língua alemã, exerlência em vendas. (Jaraguá do
Sul)
'REPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo grau completo, atuar no
seguimento de gráfica, papelaria e embalagem, possuir registro no CORE e

nota fiscal, se possível ter cateira de clientes formada, atuar nas regiões de
Blumenau, Florianópolis e Rio do Sul. (Jaraguá do Sul)
'FRESADOR (5970 ES) experiência de 6 anos na função, necessário possuir
carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
'FRESADOR (6007 EL) experiência na função e conhecimento em manuseio
de torno mecânico. (Jaraguá do Sul)
'TORNEIRO MECÃNICO (5971 ES) experiência de 6 anos na função,
necessário possuir carteira de habilitação.

.

(Ja�aguá do Sul)
'LATOEIRO (5953 A) com experiência na função.
(Jaraguá do Sul)
'SERRALHEIRO (5910 A) segundo grau, experiência na área de alumínio,
necessário saber interpretar de desenhos.

(Jaraguá do Sul)
.

'MARCENEIRO/MONTADOR DE MÓVEIS -experiência na função. (Jaraguá
do Sul)
'AÇOUGUEIRO (5850 A) segundo grau completo, experiência em vendas e

açougue, falar língua alemã. (Jaraguá do Sul)
'OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL) experiência com

qUadros de estamparia, esticagem e estampagem de quadros, encaixar
desenhos, gravação de quadros (fotolito). (Jaraguá do Sul)
'OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de 'produção do ramo

metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo masculino.
(Jaraguá do Sul e Guaramirim)
'COSTUREIRA - com experiência
(Guaramirim, Schroeder e Jaraguá do Sul)
'CHACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

Rua Jorge ezerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
ex. Postal200 - eIP 89255-000

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

comunicam à seus clientes e amiqos, que
a partir de 15.01.2004 estarão
atendendo em novo endereço:

c.R.Jta <R.§ino[cfo <JW_u, 728, safa 1 -.- centro .

CONTABIUDADE INDUSTRIAL-CUSTOS

Procura-se profissional com experiência em

contabilidade 'industrial- custos.
Interessados enviar Currículo com pretensão salarial

para Caixa Postal 495

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

372·2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
1º fase em diante

Requisitos: Domínio em Word, Windows e Internet.
Setor do Estágio: Administrativo'
Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas 1 Contábeis
Requisitos: Domínio em Windows, Word e principalmente
Excel.

Carga Horária Diária: 08 h

Cursando: Ciências Computação 1 Sistemas de
Informação
Requisitos: Domínio em Windows, Word, Excel e
conhecimento em HTML.

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

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

Localizado na UNERJ - Bloco A • Sala 1

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Você é criativo? Muito criativo mesmo? Tem iniciativa e bom gosto? Então este
pode ser o emprego ideal para você. É indispensável também ter grande
conhecimento em programas como Corei Draw e Photoshop. Domínio em outros
programas dl design gráfico também ajuda. A Cromoart Criação & Fotolito busca
jovens proflssionais aptos a encarar desafios para atuar na área de criação de
materiais publicitários, educativos e promocionais.

I

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

GRAPHIC DESIGNER

Os portfolios serão devolvidos após o dia 19/1. \

CROMOART
C"IUA.ÇÁO a. fOTOLITO

veículos
(12:00 ou após 17:30)

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

CHEVETTE-vende-se, 85, cinza.
R$2.700,00. Tratar: 370-8180.

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

Tratar: 9117-3464.

CELTA - compra-se, 02/03, cl
.

a.c. Tratar: 372-3616.

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

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

KADETT -vende-se, GSI, bordô,
2.0, 93, excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).
R$9.500,OO. 'Tratar: 372-3652
c/ Alcides ou Edinéia.

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

R$364,00. Tratar: 373-2651

c/ Luiz.

MONZA - vende-se, 87, 4p,
prata. R$4.800,00. Tratar: 273-
6242 ou 9134-0498.

MONZA-vende-se, 85, 4p, a.c.,
direção, v.e., prata.
R$4.000,00. Tratar: 373-1337
ou 9122-8575.

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

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

MONZA - vende-se, GLI, 96,
álcool, v.e., t.e., ürnp/ces tr.

R$10.500,OO ou financ. Tratar:

370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

S-10 - vende-se, compl., 97.
Tratar: 371-2001 ou 9991-
6565.

VECTRA - vende-se, GL?, 2.0,
96, prata, cornpl., manual, nota
fiscal, ótimo estado.

R$14.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 91Q2-1701.

e
VECTRA - vende-se, GLS, 2.0,
96, prata, compl., manual, nota
fiscal, ótimo estado.

H$14.500,00. Aceita-se troca.
Tratar: 9102-1701. "

VERSALES - vende-se, 95, 4p,
compl. R$5.800,00 + 24x

R$310,00. Tratar: 371-6000.

VERSALES-vende-se, 2.0, IGL,
95. R$11.000,00. Aceita-se
troca por carro de menor valor.
Tratar: 372-0524.

ELBA-vende-se, 94, c/ 4 pneus
novos, cd , alarme, 4p.
R$1.200,00 entro + 33 parco
Tratar: 273-0050.

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 cl Sandro.

PALIO - vende-se, EX, 4p, 1º

......................................................................................................

Com. de Peças Antonio!

Fone: 370-2744 ,

CeI.: 9104-2070/9957-6099'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Av, PREF,. WALDEMAR GRUBBA,
,VIEIRAS, JARAGUÁ DO SU

" 0.0 .". ••

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

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

VW
Cinza
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
Branco
FIAT

Cinza
FORD

Cinza

Celta
Corsa Hatch
Corsa Sedam
Corsa Sedam
Astra GI: 2p
Astra GL 2p
Corsa Super 4p
Corsa Super 2p
Corsa GL 1.6 4p
Corsa Wind MPFI
Monza GL cl trio
Chevette DL

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

02
02
99
95
95
03
83

02

90

Moto CG 125 Titan KS
Gol GI1I4p
Corsa Wagon
[v1B 710 turbinado
S-10 cornpt,
Ka
Courier Clx
Escort Hobby
Chevette DL
F-4000

MB608 carroceria

MB 1513 caçamba
MB 1113 truck

Corsa Wind MPFI

Fiat Uno Eletronic
cor i.ooo
Gol GIII completo
Fiorino Warking
Palo Classic cornpl.

G
G

cinza G
branco O

prata G

prata G
vermelho G
azul G
branco G
cinza O
vermelho D

amarelo O

azul D
vermelho G
bordô G
vermelho G
vermelho G
verde G
branco G

FIAT
Palio 500 anos LO, comp/: + ar
Strada cabine estendida; compl. + teto

Tipo 4p compl.
Uno Mille 4p

Gol MI1.0, 2p, cornpl,
Gol 1.0 16v 4p
Gol1.6
Gol LO MI

00
00
95
02

99
99
88
98

99
99
99
98
98
01
03

00
97

00

prata
cinza

VW
branco
verde
prata
branco

GM
Corsa Sedan, LO, a.q., c.t .. v.e .. t.e.
Corsa Wind
Corsa Wind 1.0
Vectra 2,0 GL cornpl. GNV
Vectra GLS 2.0
Vectra Millenium compl.
Celta 1.0

branco
branco
bordô
branco
cinza escuro

prata
branco

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

G
G
G
G
G
G
G

G

G

75
97
94

96
00

96 I

01

FORD
Escort SW 1.8 16v
Escart

prata
prataUno Mille Fire

Escort GL Classe A 4.000km preta

373-0806
373-1881

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GIII 4p, 16v
Astra GL cornpl.
Fiesta 1.0 4p
F-l000cab. Dupla
GoICL1.6

Vectra CD

GolMI

Corsa Wind 4p
Goll.0

Ka

Corsa 2p
Escort GLX 1.8 compl.

verde 99

� verde 00
branco 00

azul 99

vermelho 98

cinza 89

bege 91

vermelho 94

branco 98

prata 01

prata 94

vermelho 98

preto 96

cinza 95

azul 01

CHEVROLET Monza SLE, álcool 1 -:8

Gol CL 1.6, gasolina
Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina

Chevette SL, 1.6, gasolina
Fusca 1300

Pampa 1.8 álcool

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Gol MI 1.6 cornpl.

Vectra GLS, 2.0, cornpl.

96

92

87

87

78

89

93

97

vermelho

prata meto

dourado

prata

branco

prata

verde musgo

cinza met

verde met,

cinza

CORSA-4P
CORSA SEDAN SUPER
VECTRA GL 2.0 COMPL.,
MONZA GL, Cf TRIO +DH
CORSAWIND
OMEGA GLS
OMEGA GLS, COMPL + TETO

UNO MILLE 4P
PAL/O EX, 4P, COMPL
UNO MILLE
UNO CS

KA GL 1.0
VERONA GL·16V, 4P
ESCORT HOBBY

-

ESCORT MOBBY 1.6
VERONA GLX
BEL/NA L

POLO SEDAN 1.6, COMPL
PARATI MI
GOL Mll.0
GOL MI
POINTER GL
GOL 1.0

BRANCO 1999
BRANCO 1999
PRETO 1997
AZUL 1994
VERMELHO 1994
PRETO <' 1994
CINZA 1993

BRANCO 2003
BRANCO 2000
CINZA 1991
VERMELHO 1989

PRETO 2000
VERDE 1998
AZUL 1996
CINZA 1994
BORDÔ 1991
DOURADO 1988

FIAT

FORD

VOLKSWAGEM

.·.Av. �refeit9 Vlfaldel11arGr�ba, 3747· Jaraguá'do, Sul
FIAT Uno ELX 94

Palio v.e.,T.e. 98

Uno 91

Uno 89

Tempra, bco couro 93

Escort Xr3 compL 89

Escort GL 1.8 95

Escort GL 1.6 95

Escort Zelec 97

DelRey 87

Gol Star.rodas 89

Gol Special 01

Gol 98

Monza GL compL -Ar 95

Kadetl 96

Branco

Azul

Branco

Praia

Prelo

Bordô

R$ 7.700,00
R$10.500,00
R$ 6.000,00
R$ 4.800,00
R$ 9.000,00
R$ 5.000,00
R$ 9.000,00
R$ 8.500,00
R$13.000,00
R$ 2.700,00
R$ 5.800,00
R$11.500,OO
R$10.800,00
R$ 8.800,00
R$ 8.800,00

Parati

F-250

KaGL
S-10deluxe

Tempra
MonzaGLS

BelinaGLX
Unomille

D-20

Pampa 1.6
Parati

Peugeot
GolMI
Gal MI

Meriva

Belina

Omega
Omega
Fusca

99

03
00
96

93
92
89

91
95
93

94
95
98

98
03
90
93
93

89

Gol1.62p
Gol1.02p
Bugy 1.5
Sanlana 1.8l4p
Tempra 16v4p
Uno 1.0 eletr, 4p
Unol.0 4p
Fiorino tO aberta 2p
EscortGlX 1.8l 2p'
Blaser2.24p
Chevette 1.6 2p
Tilan 125 KSE
Yamaha 125K
Titan125 KSE
Tilan 125 KSE
BisCtOO
Dream

prata
dourado

branca

preto
cinza

bordô

branco

branco

branco

bege
grafite
branco

azul

grafite
cinza

grafite

motor zetec, R$12_800,00
cabo est., GNV, cornpl. R$ 22.500
cornpl. R$.8_700,OO

. comp!. R$8.700,OO
1IIc., d.h., 1.6 R$ 4.700,00
1.0 R$ 5.700,00
cornpl. Cabinada R$ 32.000,00
gasolina R$ 6.700,00
1.6, cl opc. R$ 8.400,00
2.0, couro, cornpl, R$12.000,00
R$ 11.000,00
1_0 cl opc. R$11.300,00
1.8 cornpl. R$ 33_000,00
1.6, gasolina. R$ 5_800,00
GNV. R$15.500,OO
GLS, cornpt.. GNV. R$15_000.00
R$ 3.500,00

Amarelo
Cinza
Chumbo
Vermelho
Azul
Branca
Preto
Cinza
Cinza
Azul
Preta
Praia
Vermelha
Vermelha
Azul

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

FIAT 1996
1997
1995
1995
1995
1996
1988
2002
2002
2002
2001
2001
1997

FORD

FORD

GM
MOTOS

Verde

Azul

Branco

Branco

Vermelho

Azul mel.

Branco

vw

GM
azul

Barraca pi camping completabranco

LD veíeulos 373-4047 (1'310-3021BR 280 KM 60, 329 - Guaramirim (em frente a FAMEG)

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos

"�éi
Av. Preto walde��r Grubb�, 4142 - Centenário - Jaraguá do SulFIAT Tipo IE 2p(-a.c.) Prelo

Tempraouro16v Azul mel.

Tipo IE 4p cornpl. Azul

UnoSX4p Bordô
Escort Hobby 2p Prata
EscortSW compl.+ teto Bordô

EscortSWcomp/.-v.e. Azul

EscortGI1.8ãlcool Preto

S-102.2cab.Dupla Prata

Corsa Wind 1.0 Bordê
. Corsa Sedan MiJlenium Prata

Vectra GlS compl. Praia

Corsa Azul

Fusca 1.6 Branco
Kombi passageiros G/GNV

GoICLl1.6,d:h.,Lt. Praia
ParatiCl 1.6 Prata

Santana Quantum GLS Cinza
Fusca Azul
JetSkiFedoo 750 Sentado
BMW325 Prata

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.800,00
R$ 7.300,00
R$14.300,OO
R$13.600,OO
R$ 7.900,00
R$24.900,OO
R$10.800,00
R$16.500,OO
R$18.300,OO
R$ 8.900,00
R$ 3.500,00'
R$ 8.900,00
R$10.500,OO
R$ 5.300,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300,00
R$ 6.300,00
R$28.900,00

Palio EX 4p
Uno, EP 4p cornpl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas
Apolo CL 2p
Santana GLS 2p
Chevette + rodas
Gol LS 2p
Fusca 1.500
Fusca
Verona GLX cornpl,
Uno 4p
Twister
Titan
Titan
Titan
Biz ES
Scooter

99
96
96
94
93
92
90
87
86
73
68
91
96
02
01
98
97
00
97

Aceitamos troca por carro
I

cinza
azul
branco
azul
bordô
verde
azul
branco
bege
cinza
amarelo
Azul
bordo
azul
vermelha
azul
cinza
preta
vermelha

FORD

GM

, .

neqocros
neste espaço!

vw
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'FINAtalIA

'VEíCULOS
370-7516
Financia

Rua �altét Marqua@, ;185p·� 8,lIrra'�g ·Rio f!lglh�:,�'JaragiJá do, $111'; Sç,
Unofire \

Azul 02

Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco Ól
5·10 cabo Estendida, 6cil., GNV Azul 98
Golf2.0 cornpl. Cinza 98

aveiro Bordô 97

Pampa álcool Marrom 95
Rorino furgão Branca 94

HiluxSw4, diesel Cinza 93
Escort GL álcool Verde met. .88
F·l000 Amarela 86
Escort Prata 86
fu�a Azul 78

Branco 76

Corsa Wind Super preto 95 G

Verona GLX 4p branco 94 'G

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

D·20 cabo Simples bordô 85/94 D

VoyageCLll.8 prata 95 A

GoICL1.6 preto 94 G

Escort Hobby dourado 94 G

Uno Mille c/ opc. bordô 94 G

Kombi envidraçada bege 94 G

Fiesta CLX, 4p, 1.0 branco 98 G

l.ogus GLS compl. azul 94 G

Chevette B.lm 1.6 prata 93 ti
95

,

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

-06
Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900,00
Mondeo CLX Grafite 97 R$ 16.900,00
Gol Special (SEM TROCA) (1)Branco 02 R$ 11.900,00
Belina L 1.6 Cinza 87 R$ 3.909,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
Monza SLE Bege 85 FINANCIADO
Gol1.0 Branco 94 R$ 7.500,00
Prêmio CS 1.5 Bordô 93 R$ 7.200,00
Fiat .strada est. Prata 01 R$ 17.500;00
Gol CLl1.8 Prata 96 R$ 10.500,00
Fiat 147 Verde 81 R$ 1.900,00
Passat Preto 84 FINANCIADO
Escort XR3 conversível Grafite 91 FINANCIADO
Honda CG 125 Azul 81

Vermelha 89

Azul

311-0802
311-8281

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária) Exp.Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul(47) 371-9730

Rua Bernardo Dornbusch, 1830 - Bacpcndi - Jaraguã do Sul Seenie RT 1.6 eompl. Cinza 01

�orsa Sedam 4p 00 branco R$ 14.900,00 Vectra GLS completo 95
Golf 1.6 eompl. air bag Vermelho 01

S·10 GNV 96 cinza R$ 17.500,00 Vectra GLS completo 97
Clio RN cf a.c. + trio Azul 01

D·20 custam S 91 branca R$ 17.500,00 Corsa Sedan
Gol 4p 16v cf opc. Cinza 01

Uno 4p v.e.
01

94 verde R$ 7.900,00 Corsa Super completo
Astra GL eompl. Cinza 01

Kadet c/ trio, a.c, 96 bordô R$ 10.500,00
99 Corsa Wind 4p Branco 01

Corsa Sedan 4p 00 prata R$ 14.900,00
Corsa Wind 2p 99 Gol Speeial Preto 01

Kadett lite 94 preto R$ 8.500,00 Uno EP 4p 96 Honda Civie LX Prata 98
POinter comer. 4p 94 grafite R$ 9.500,00 'Uno SX completo 97 Palio EDX 4p eompL Azul 98
CG titan 02 Promoção é/ capacete brinde Tempra completo 96 Corsa 4p cf d.h. + trio Azul 98
CBX 200
CBX 200

95 roxa R$ 3.600,00 Renault RT 19 completo 95 Fiesta 4P compl. Azul 98

Biz (c/ capacete de brinde)
98 vermelha R$ 4.200;00 Kadett completo 93 Fiesta 4p cf opc. Prata 98
01 preta R$ 3.700,00 Uno ELX 4p 95 Ka Prata 98Blz (c/ capacete de brinde) 02 azul R$ 3.900,00 Monza 94 Palio Weekend compl.L·200 cabo Dupla c/ ar 01 prata R$ 39.900,00

Branco 97

Sahara 350 95/96 vermelha R$ 5.500,00
Corsa Hatch 4p 99 Corsa 2p cf opc. Branco 97
Goll.0 93 Gol MI cf v.e., t.e. Prata 97

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375-2018 • 9993-5854 • 9973·3034 • centro/Coru á
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BRASíLlA·-vendecse, 77, verde,
bom estado. R$1.300,00 nego
Tratar: 276-3084.

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

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

FUSCA - vende-se, inteiro, 77,
1300, motor feito, bordá.
.Tratar: 9Q92-6678 ou 372-

3643 cl Luciano.

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

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

ou Siz. Tratar: 8802-1111 ou

275->1873 cl Rodrigo.

GOL - vende-se, 90, GL, 1.8.
Aceita-se troca pI carro de

menor valor. Tratar: 9975-
9925.

GOL - vende-se, 01, cinza

quasar, 24.000km rodados,
a.c., d.I1il. R$19.500,00. Tratar:
372-2337.

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

Ce\l: 9963-7641
Av. Pref. Waldemar Grubba, 2322 . Vila Lalau

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

lOGUS - vende-se, prata, 94,

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

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

dona, 33.000km, v.e., t.e., ar
ífuente, desZlimp. traseiro.
Confira. Tratar: 9979-1437.

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

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

Você ainda vai ter esta marca no seu carro·!l!
DEL REY - vende-se, guia, 891
89, compl. R$5.600,OO. Tratar:
9998-6928: Mudamos: R_ Barão do Rio Brnnco, 230 - Centro

Fone/Fax: 372-1 777
Site: www..usogos ...com ..br

PALIO - vende-se, ED, 98, v.e.,
t.e., ar .que nte , 4p, azul.

R$9.000,OO entro + 17x

R$320,00. Tratar: 9973-5442.

DEL REY - vende-se, guia, 881
89, motor novo, 1..8, CHT,
álcool, azul, todo alinhado,
precisando reparos. Somente

R$3.300,OO. Tratar: 9131�
3784.

Homologadu pelo

�/NMETR'OTEMPRA-vende-se, 2.0, IE, 96,
branco, compl., cl aro liga.
Tratar: 372-3616.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,
.

álcool, cl pequenos reparos na

lata. R$2.200,00 + 3x

R$214,OO. Tratar: 371-4191.

TEMPRA - vende-se, 97, 8v,
.

compl. R$12.300,00. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 cl
Waldir.

ESCORT - vende-se, 92, bordá,
aros esp., bom estado.

R$3.500,00 e assumir 31x

R$175,OO. Aceita-se troca por

mo}o ou carro até R$350,00 e

dou volta. Tratar: 9121-4778.

TEMPRA-vende-se, 92, compl.,
branco. R$2.000,OO nego +

fncto. Tratar: 275-2492 cl João.

UNO - vende-se, mille, EP, 4p,
96. R$6.000,00 + fncto. Acéita
se proposta. Tratar: 371-7375
cl Milene ou Volnei.

• Kit's italian()s (OS + vendidos no mundo)
• Técnicos especte lizados
• Especializado em inieçõ;o eletrônlco, mecânico geral
multi marcns,

• Temos financiamento.

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

R$7.500,00. Tratar: 370-3574
ou 9123-7355.UNO - vende-se, 98, 4p, t.e.

R$10.000,00. Tratar:m275-
1021. KA - vende-se, 98, cinza met.

R$9.900,00. Tratar: 9973-5052.
UNO - v ...nde-se, brio, 91, limpl
des. tr., ótimo. R$6.000,00 ou

financ. Tratar: 370-3574 O!J
9123-7355 cl Waldir.

MONDEO - vende-se, SLX, 97,
ótimo estado. R$16.800,00.
Tratar: 9117-0493.

oAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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álcool. R$8.800,00. Aceita-se
troca. Tratar: 370-2461.

PARATI -vende-se, Cl, 1.6, MI,
compl., menos ar, 97/97, cl
rodas 15", ótimo estado.

R$13.200,00. Somente venda.
Tratar: 370-3513 ou 9125-
0007 cl Marcelo,

-SAVEIRO - vende-se, 01, GIII,
1.8, gas/GNV com inmetro,
compl., prata, rodas de liga,
lona m ar ., ótimo estado.
Aceita-se proposta à vista.
Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

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

som, t.e. 5j:>, 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.

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

RURAL - vende-se, 76, 4x4,
reduzida e bloqueada na

traseira, freio a disco, alarme,
v.e., motor 4cc. R$7.000,00.
Tratar: 372-2833 cl Marcelino.

MERCEDES 1113 - vende-se,
84, toco, no baú. Tratar: 275-
2056 ou 9955-4945.

COMPRA-SE - toco ou truck,
bom estado. Tratar: 9973-
9654.

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 financiado. Tratar:
372-0108.

BIZ _ vende-se, 02, preta.
R$3.300,00. Tratar: 9979-
0605.

CB 400 _ vende-se, 82, 3º dono,
motor novo, impecável. Tratar:
9979-1437.

CG ,_ troca-se, 80 por
computador cl impressora;
Tratár: 9975-9925.

CG _ vende-se, titan, 125KS,
03. R$3.800,00 + fncto.
Tratar: 276-0287.

iI)

COMPRA-SE _ Honda Biz, 02,
si part. 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

CORREIO DO POVO 11

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

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

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

BALCÕES -vende-se, dois, de
vidro. R$250,00. Tratar: 9602-
7757.

BEBÊ CONFORTO - doa-se, pI
carro. Tratar: 371-3459 ou

9125-7950.

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

BICICLETA - vende-se, nova,
Sundown, 2 amortecedores.
Tratar: 9113-1623.

GRUPOS GERADORES DE ENERGIA
*Venda *Locação 'Consertos *Montagens

VENDE-SE - CD c/ carro, cl 1
mês de uso, frente

destacável, cl controle.
Tratar: 371-4191.

HONDA - vende-se, NX 350,
Saara, verm., super inteira.

R$5.000,00. Tratar: 9979-
0605.

DT 180 nde-se, pronta pI
trilha, 89 I pneus novos, toda
revisada. Tratar: 370-8295.

RD 350 - vende-se, 90, azul e
branca. Aceita-se troca por CG.
Tratar: 9905-3644. diversos
TITAN - vende-se, KSE, 02,
prata, cl parto elétr., estado de
Okm. R$4.100,00. Aceita-se
troca por moto de menor valor.
Tratar: 370-5195 ou 9119-
6018.

T1TAN - vende-se, 95.

R$2.500,OO .. Tratar: 273-
0687.

TWISTER - vende-se, preta, 02.
R$7.000,00. Aceita-se troca pI
corsa ou ford ka. Tratar: 370-
6360.

XT 225 - vende-se, 90.

R$2.400,00 entro + 26x

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

BICICLETA - vende-se, BMX,
aro 20, semi-nova. R$100,00.
Tratar: 370-7995.

CACHORRO - vende-se,
filhote de chow-chow.

R$550,00. Tratar: 373-0018
cl Eduardo.

CACHORRO - vende-se, dois
filhotes de poodle toy, macho.
R$150,00. Tratar: 275-2130
ou 9137-3648 cf Carlos.

CACHORRO - vende-se, cofab

Irmáqulnas Indústria
• Comércio Ltda•• ME

Trabalhamos com vendas e conserlos:
- Motores Estacionários - Moloserra
- lava Jato - Rocadeira • Assistência 24 hs
- Aspirador . Mótobombas www.irmaquinas••jb.net
. Compressor . Entre outras... irmaquinas@uol.com.br

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 1651 • Centro » Jaraguó do Sul

YAMAHA":vende-se, YBR, 01,
cl parto R$3.450,00. Aceita-se
troca por Biz de menor valor.
Tratar: 373A830.

SOM - vende-se, aparelho de

telefonia e segurança

Centrais telefônicas ·'ntelbras

Fone: 371·7007
A melhoropção para sua empresa.,

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

275-0316/371-9421
9133-6136/9952-1838

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas:i(PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headsetí
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações

• Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias pI telefones

REDES DE INFORMÁTICA.
(Instalação e ASSistência Técnica)
Cabos (upt cat. 5e)
Racks Fechado 1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e

.

Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pI portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Cãmeras (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 ernergêncta
Sistema telefônico coletivo
Monitoramento de imagens

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A RECOMAQ{ registrada na Junta Comercial em 17-11-1969{
começou suas atividades em 31-1-1970{ data da inauguração oficial.
Iniciou com 4 sócios vindos de Joinville, conseguindo vencer no

mercado jaraguaense. Após 1 ano um sócio retirou-se e, em 1975{
passou a contar 2 sócios, Ronaldo Kõhntopp e seu irmão Rolf (sócio
cotista). Carl) a saída de Rolf em 1986{ foi substituído por Ruth

Kõhntopp, esposa de Ronaldo, constituição mantida até hoje, quando
completa 34 anos de fundação. Se de início a RECO MAQ era voltada
ao comércio de máquinas de escritório e concessionária da Olivetti,
com o advento da informática as máquinas ficaram obsoletas e

Ronaldo direcionou seus produtos para o mercado de móveis e

equipamentos de escritórto, no que é exemplo de empreendedorismo.
A RECOMAQ tem forte parceria com a Giroflex, da qual é

representante exclusiva na região.

cj pintcher. R$30,OO. Tratar:
373-3787 ou

999n.....
751 cj

Noeli ou Solange.
s

CACHORRO - v hde-se,
pintcher. Tratar: 373-3787 ou

9993-1751.

CACHORRO - vende-se,
filhote de pastor alemão.
Tratar: 373-3787 ou 9993-
1751 cj Noeli ou Solange.

CACHORRO - vende-se,
filhote de poodle. Tratar: 374-
2150.

CACHORRO - vende-se,
cofab, filhote. Tratar: 275-
1307 cj Elenor ou 275-1710'
cj Terezinha.

TERÇA-FEIRA, 20 de janeiro de 2004
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SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônico
+ interfone

Assoalhos e Conservação

Vendas de tacos, assoalhos' em parquet com
coloração, lixação e aplicação de produto.
Telefone: (47) 372-3489 ou 276-3290 ou 9113-
9312 falar com Maria do Carmo.

20 Anos de Experiência.
n

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

(47) 370-0251

PROGRAMAÇiODECURSOS
SENAC2004

C,H.: 1800h # Perlodo: 01/03/04 a Dez/06 # Horário: 8h às 11h(mat.) / 19h às 22h (not.)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

+Curso aprovado pelo MEC; ·Reconhecido pelo CO�EM: *Apoio pedagógico permanente: 'Professores altamente

capacitados e qualificados: * Principais livros inclusos; *Cartificado reconhecido nacionalmente,

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO

C,H.: 866h # Período: 05/04/04 a 25/08/05 # Horário: 19h às 22h

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

·Principais livros inclusos; =Acorppenharnento pedagógico permanente; <corpo docente altamente capacitado e

qualificado: 'Certificado reconhecido nacionalmente; 'Ao concluir os módulos I e II, o aluno será competente para

acompanhar grupos de turistas em suas viagens pelo Estado de Santa Catarina, recebendo o certificado de

Qualificação Profissional de Guia de Turismo Regional.

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

C.H.: 550h # Período: 01/03/04 a 11/02/04 # Horário: 19h às 22h

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*Principais livros inclusos; "Acompanhamento pedagógico permanente; 'Corpo docente altamente capacitado e

qualificado; "Certificado reconhecido nacionalmente,

PRIMEIROS SOCORROS
C.H.: 30h # Período: 21/01/04 a 11/02/04 # Horário: 19h às 22h

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Desenvolve as cornpeténclas para prestação dos primeiros socorros a vítimas de ou mal súbitos. visando manter

a vida, preservando a integridade da vítima e prevenindo complicações, até a chegada de atendimento médico.

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

CAMA - vende-se, de casal,
cj colchão. Valor à combinar.
Tratar: 371-3459 ou 9125-
7950.

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, cj 2 meses de uso.

R$200,OO. Tratar: 9957-
6991 ou 273-0296 cj
Denilson.

CELULAR l}vende-se, Nokia

3320, cj 2 capas, cj 8

meses, manual e nota fiscal.

R$250,OO. Tratar: 8802-
8968.

CELULAR - vende-se, Nokia,
neo, 8280. R$300,00. Tratar:
9132-4630.

CELULAR - vende-se, Nokia
6120. R$130,OO. Tratar:
9901-4179.

COMPRA-SE - chiqueirinho,
em bom estado. Tratar: 372-

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica

Instalação de Alarme
comerciais e residenciais

VENDE-SE

Cobertura com piscina, área403,86m2, 01 suíte, banheiro
com hidromassagem, closet, 02 dormitórios, dependência
de empregada, área de serviço, sala de TV, cozinha, sala
para dois ambientes (estar e jantar), 03 sacadas, 03 bwcs,
espaço aberto junto a piscina, churrasqueira e 02 vagas
de garagem.
Tratar: 370-2000

2366 cj Rosane. 2152.

CUBO - vende-se, fender.
R$150,OO. Tratar: 371-8684.

FAX-vende-se, philco, usado.
R$200,00. Tratar: 370-7995.

DISKMAN vende-se.

R$150,00. Tratar: 371-0083.
FOGÃO - vende-se, 4 bocas.

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

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

FREEZER - vende-se, Cônsul, -

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

FREEZER - vende-se, vertical,
Cônsul, em perfeito estado de
funcionamento .: Tratar: 370-

9367 cj Afonso.

ESTEIRA-vende-se, elétrica,
Phuenx, pouco uso. R$400,00.
Tratar: 276-2073.

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

GELADEIRA - aceita-se

doação. Tratar: 371-0632

após hor. comI.

GELADEIRA - vende-se,
Cônsul, em perfeito estado de
funcionamento. Tratar: 370-
9367 cj Afonso.

ESTOQUE - vende-se, de
verão. Tratar: 9104-5581.

ESTUFA - vende-se, duas, pj
secar cogumelo. Tratar: 374-

-

MÁQUINA - vende-se, de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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71-19
Compra - Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretínhas para motos e jet ski

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

,
.'

costura, cobertura, marca , 275-1830 c/ Roger.
iruba. Tratar: 371-4573 c/

EdsGn ou Maria.

ÁQUINA - vende-se, de
ostura, overloque, marca

Siruba, Tratar: 371-4573 cl
Edson ou Maria.

ÁQUINA - vende-se, de
ostura, reta, marca Siruba.

,

ratar: 371-4573 cl Edson ou
Maria.

MESA - vende-se, de canto,
PI sala, bo rdô , mad.
maciça. R$30,00. Tratar:
370-7995.

MÓVEIS - vende-se, pI loja.
ratar: 275-0495.

MUDAS - vende-se de
palmeira real. Tratar: '370-
2461.

MODEM - compra-sk, ADSL
Roter. Tratar: 371-6005.

MOTOR - compra-se, de
Poupa, de 3 a 15 HP's. Tratar:

Estofados e
Cadeiras.

'" -,

Corlno *tecidos

Tratar: 273-1636
--9----- ---

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

PURIFICADOR - vende-se, de
água. Valor à combinar.
Tratar: 9602-7757 cl
Marcos.

RADIO RELÓGIO - vende-se,
Toshiba, novo. R$45,00.
Tratar: 370-7995.

RELÓGIO ... vende-se, de

pulso, technos, ponteiro e

digital. R$80,00. Tratar:
9134c3557.

REBOQUE - vende-se, pi
moto. Tratar: 376-3974.

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

9127-6470. 8
,

VENDE-SE - kit turbo,
compl., pI motores AP 1.6,
1.8, 2.0, e outros acessórios
na garantia. Tratar: 275-
1204 ou 9103-1611 cl
Ricardo.

VENDE-SE - carretinha
\

barraca, 93, branca, 2

pneus novos, acomodação
pi 6 pessoas, toda
reformada. R$2:200,00.
Tratar: 275-2949 manhã cl
Fábio.

VENDE-SE - pedalcart.
R$100,00. Tratar: 370-
7995.

VENDE-5E - pedaleira, zoam
, 1010, cl fonte e mãnual em
português. R$350_,00.
Tratar: 275-3987 ou 9953-
2022.

VENDE-SE - máq. Elgin
TOLDO - vende-se, 8x5, Brother. Tratar: 372-3192.
desrnontável. R$1.500,00. \ ---------

Tratar: 376-1854.

TELEVISÃO - vende-se, 5",
cores, adaptável em carro.

RS250,00. Tratar: 376-
4413.

VIDEOCASSETE - vende-se,

CORREIO DO POVO 13
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T

Rua João, anlnscheck, 293 - Sala 02

Nova Brasilía . Jaraguá do Sul - se

Semp, semi-novo. Tratar: 376-
3974.

VIDEOGAME - vende-se,
Super Nintendo, cl 7 fitas. 2
contr. R$180,00 à vista ou

R$210,00 em3x. Tratar: 371-
2646.

VIDEOGAME - vende-se,
Dream Cast, cl 20 jogos, 2

controles, 1 memory cardo

R$360,00. Tratar: 9901-
4179.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station, 2 contr., cl 5 fitas.

8$200,00. Tratar: 372-3658
cl Acácio.

VENDE-5E - máq. de sorvete
americano. Tratar: 373-4614
ou 9127-6470.

VENDE-5E - máquina de assar
pizza. Tratar: 373-4614 ou

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

'

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

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

VIDEOGAME - vende-se, Plày
Station One, cl 2 controles,
memory card, 1

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

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

VIOLÃO - vende-se, Crafter
CJ40EQ, eletroacústico, cl
captação ativa, novo, na caixa,
cl regulagern de tensão.

R$460,OO. Tratar: 8805-
0035.

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES .COS

E ACESSÓRIOS EM GERAL

• PLAYSIATION 2
'XBOX
• PLAYSTATION ONE
·OREAMCAST
• NiNreNOO 64
• GAME BOY COLOR
• GAME BOY ADVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

"
h&.llo®alendírneolo: seglilldaa seglltldadas ID,OO àI22:00

�ua: Be�hà Weegue ,1007· Barra· Jara9u_��� Su,l_� E·maU pl,ª!l�J�9c�"l_�@l���tÇ.91!!J!1

one: 376-2206

ervlços da região
e.com.br

m.br

'acompanhantes'�.�

9137-3156
Atendemos Motéis, a domicilio e temos local

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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r-------.--------------_=!
I Anuncie aqui!!!

371·,1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

IAnuncie aqui!!!
371·1919

� � J
:------_

.. --

-1
IAnuncie aqui!!! I
, 371·1919 I

_J

- Medlçõo de ferro
- Desrnembramento
- Regularização de medidos
- Projeto e execuçõo
Iresldenclal. comerciai. etc.)
" Reformas em geral
" Paisagismo
370�7611 /9113-1663

AUTO PEÇAS

Papagaio
Er�Nov��rofoi inaii

loja da Auto:

Rua 25 de Julho, T650 -

Vila Nova - Jguá do Sul
E-mail: papagaiO@terra.com.br

I Anuncie aqui!!!I
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
!

Anuncie aqui!!� 371·1919

371·1919

•
•

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276-3429
9975·5659

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

Comércie
linstalad."8

.
.

ge Lldta:

'Serviços de Instalações
Elétrica e Hidráulica

1
, * Sancas

i * Meia Cana
i * Rebaixo
! * Forro
i * Acabamentos de gesso
i * Consertos

. ! * Orça�ento sem compromisso .

�il;1&,laau,,,,,qJl2t2'1"

fR-elA DO-j
IRlTONERI
I FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS i

- MATERIAIS DE CONSUMO
'

I
- ASSISTÊNCIA TÉCNICA I

1276-34171
1 ..R.�.25d!.JIlIIl.�·$I5.:�.�v..:.�i.d'.SIll.:.sC.j

Anuncie aqui!!!
371·1919

de 6 e 8 metros' ::. �
(47) 374�t1:�a
999f-8567

lia Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

i COM LAVA.JATO

I DedeUlaÇão Ú:UDlns e Bt
,

lavação e PlRUlta IIe Te'/lados e
,

lImlJ8lll de CaIxa It'lifl/lll
'mD8rmeabllllaçãllde

: Trabalhamos onde você preCisar
i (cidade, praia, sitio, etc,J

11411310.1488/310.88701 9602-31351I Rua: José Krause, 212 . Vila Npva" Jaraguã do SUl" se

�
..

r··
.. ···

I Anuncie aqui!!!,
i

371.1919
'
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Anuncie aqui!!!
371·1919

raçf\o
s" DVD"s

úlida Getúflo Var9as, 594
Centro - Jam!]uá do Sue

tu: 370-3612

Produto:

0'-------------------------------------l
I i

'Anuncie aqui!!!J
371·1919 I

I

I
!

..... " � " " .1

I Venha.Conhecer a
'

iModa que é um Doce]

I·Preços especiais'
I

i de inauguração
�

,

, , Modinha
, " i tam. 01 a 16

Moda Adulto
,

I Fone: 371-5810

Anuncie aqui!!!
371·1919

i Rua CeI. Procopio Gomes, 1263 i
L .__". . c

I Anuncie aqui!!�l.I 371·1919
I

Mudanças,
rretes e

viagens com
F-lIOOO saü.

lT=l VIDRAÇARIAU.iII Arte Vidros
·Vidros. Espelhos. Bisotê, Lapidação e Polimento.

[ateamento, Plotter de Recorte. Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAUDE Bc INFORMA
f1áce cerfrpo

e Distribuidora de Cosméticos,

=m« de) ciZowS' ihSama.ll4'

Fone,' 371-6110
9905-2653

tm_.M:A..�,[M:�U· o

, I

fone: 275-1450
Av ..Mar. Dc",loro ela P').f1,se"a, 491
sala t)l . C�ntro . ]"ragmi ,lo Sul

SINTOMAS

DESCRIÇÃO
É o refluxo ácido de um fluxo retrógrado do conteúdo estomacal, em direção ao

esôfago. @

DIAGNÓSTICOS
Mesmo que os sintomas sejam suficientes para determinar o diagnóstico, se sugere descartar a

possibilidade de outras complicações, e realizar outros exames: radiológicos, da pressão do esfíncter

esofágko inferior, de visualização do esôfago, ou de determinação do pH esotàçíco, entre outros.

CAUSAS

Quando o esfíncter inferior que fecha o esôfago não funciona corretamente, o ácido
do estômago volta para o esôfago e, como este carece de revestimentos que o

protejam, produz inflamação (esofagite), dor e outras lesões.

o primeiro slntorha é uma forte sensação de queimação atrás do esterno. O ardor é causado pelo refluxo.
mesmo desde o estômago até o esôfago e se estende desde o peito até o pescoço, garganta e rosto ..

Pode apresentar-se de repente uma regurgitação estomacal até a boca ou um aumento da saliva, e a

moléstia aparece na maioria dos casos depois das refeições, ou quando a pessoa afetada está deitada.
Se o quadro se complica, pode produzir-se uma úlcera esofágica ou o estreitamento do esôfago, que
somado à inflamação, provoca dor ao engolir.

.

TRATAMENTOS

A primeira medida a ser implementada para aliviar a moléstia do fluxo gastroesofágico é elevar a

cabeceira da cama uns 15 centímetros durante a hora
de sono, o que ajudará a fazer com que o ácido que
faz o refluxo não chegue ao esôfago. Outras medidas
úteis são suprimir o café, o álcool, e toda substância

que promove a produção de ácido no estômago. Um
antiácida depois das refeições e antes de dormir pode
ajudar a evitar o refluxo estomacal e neutralizar o
trânsito de ácido pelo esfíncter esofágico. Devem
também ser evitados alimentos como o chocolate ou

as gorduras, e o tabaco. Alguns remédios podem
reduzir a acidez e outros promovem um fechamento
mais eficaz do esfíncter esofágico inferior. A cirurgia
só é necessária quando a esofagite provoca

";,,,>1,,,050 hemorraqias massivas

Medicamentos em geral
Manipul.1ÇJo de tomunss mMim

FisioceriÍpicos e

Cosmécicos manipulados

Fone: 371-8298
RU.l 050 Picolli

.

i 10 . Centro

IRACCO Cosmético
CICLOS d'RACCO

,
�

DMAE . age nOl fíbrOlllnismlores
(·ELASTASE . oti'IO sínlese de elfistirru e cológeoo
PENTACARE - efeito lenscr wble as mOf(�S de exprts

.

AMA· elimino monclms e facilito penetraçfro de alivos

���;�
� ALOE®

Saúde e Beleza

11' .

Shampoos, �()sméti,cos, i
sucos naturais de Babosa,

I

(Aloe vera)
.

- GINECOLOGIA -

'l]almJ;,;
M/SC 12.42· TEGO 030179
SOBRACIL 1.079

•

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: GuilJWfJ1W '-Vl'(�S(, 50 � 51.. 406

.Ean.e: ... 370-1705
i;:�.úúi-t�@,,!�titúà.:c01fÍ;l}f.-·lámgl(á dO,�Sü[
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'i'1 História de nossa gente não

pode ficar só na saudade". O
passado só é importante se seu

tempo foi bem empregado.
Barão do Itapocu

Em 1988, a cidade amanhecia enfeitada para comemorar os

50 anos da Associação Comercial e Industrial de J araguá do

Sul e o CORREIO DO POVO comparecia com uma edição

especial, estampando duas fotos - uma delas uma vista aérea

de Jaraguá do Sul e outra mostra';do o Salão Burhr, onde há

50 anos era instalada a entidade. Do programa de

comemoração constava a Abertura da Mostra Fotográfica
sobre o desenvolvimento das empresas jaraguaenses,
descerramento de placa comemorativa dos 50 anos, no 'hall

de entrada do CEJAS, palestra do empresário Eggon João da

Silva, seguido de coquetel. O p r.e s i d e n t e Sigolf Schünke
comparecia na Rádio J araguá, informando as atividades da

ACIJS. No Salão de Festa do Clube Atlético Baependí
palestrava o economista Celso Ming, abordando a economia

nacional e suas perspectivas e, finalmente um jantar de

confraternização, com certeza de títulos de sócios

beneméri tos aos ex-presiden tes Eggon J oã� da Silva, Rodolfo

Hufenuessler, Flávio Orlando Rubini, Rubens Nicoluzzi,
Pedro Donini, Henrique Reis Bergan, Waldir Octávio Rub ini ,
Bruno Breithaupt, Oswaldo Pereira e Alidor Lueders.

Classificava em cinco períodos distintos: do descobrimento

de Jaraguá em 1876; a fundação até o distrito de Joinville até

emancipação, em 26 de março d e 1934, do município de

Jaraguá do Sul; até o fim da década de 1950 e o atual estágio.
O período remonta ao descobrimento desta terra pela
chamada "cidadania civilizada" com a presença do francês

Binot Palmier de Gonneville, em São Francisco do espanhol
D. Alvar Nunes Cabeza de Vaca, 2° adelantado e governador
espanhol da Província do Rio da Prata, que tomava posse das

terras catarinenses.

Há 4 anos
Em 2000, o Sr. Egon Jagnow, comparecia nas páginas do CP,
com o título HISTÓRIA EM FOTOS, lembrando a

comunidade escolar Jaraguá,99 - Professor Estanislau Ayroso.,
a primeira do lugar. Lemb rava a primeira escola e casa do

professor conjugados, segundo o modelo das escolas na .

Alemanha.
Vem à lembrança o velho e hoje não mais existentes Salão

Buhr, que tantas vezes 'tem sido lembrados pela
intelectualidade de nossos dias, tentando resgatar a memoria

histórica de Jaraguá do Sul, especialmente agora que aqueles
guarteirões se modernizarão totalmente, acompanhando os

novos tempos. O Salão Buhr, do lado direito do rio Itapocu
rivalizava com o Salão Lo r c n z e n , do lado esquerdo, e não

poucas vezes ele servia para concorridos bailes, conferências,
teatro, cinema, casamentos, comemorações cívicas, encontros
políticos, sessões especiais para assistir as apresentações de

rádio, quando do seu surgimento, o que era uma novidade

que mexia com gregos e troianos, todos querendo ver o

aparelho que falava e, depois, OS comentários dos "avanços"
da tecnologia, uma extraordinária melhoria para-quem do o

Rádio à galena, com o fone ou fones nos ouvidos. O Salão

Buhr. também servia para a prática de esportes diversos, entre

eles o basquete. Assim, em .20 de agosto de 1938, a equipe do
Yankee local enfrentava o Ginástico de Joinville,
trasformando o Salão Buhr em quadra. Os jogadores que se

lembram eram Zahler (Heinz), Harbs, Kricheldorf (capitão)
e Leopoldo (que deveria ser Leopoldo João Grubba). Da

pugna todos voltarão sãs e salvos.

spertaró a

s com seu

d Gçãa. Cuide mais
o seu m-ester. Felicidade

�tal n Ui' mance. Cor:
omblnações de verde e azul.

T�OU r o - Deixe as

tP�ê..upaçp s·da semaa para
ra

' "

d
s Faça algo que lhe

b • coisas deverão ficar
o

ão. Conquista à
Azul-claro.

m bom papo e

ha caseira: isso é
ê precisa. Viveró

o de amor e

c €i ê"lÇom o goto. Cor:
Verde-azulado.

- O contato gente
ró favorecido.
a a atenção de

a

inp�'Ó'7t
nte. A dois, não

f��I!iéa�:1 seu amado.
C�Atf}: urquesa.
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JARAGuA DO SUL - O

infarto do miocárdio é amor

te das células de uma zona do

músculo que forma as pare
des do coração (miocárdio)
produzida pela falta de iniga
ção desta área. Isso acontece

por causa da obstrução de um
vaso derivado de alguma das

artérias coronárias, que são as

que levam sangue ao

miocárdio. Esta obstrução
pode produzir-se de forma

lenta e progressiva, como con
seqüência do engrossamento
das paredes arteriais .em fun

ção do acúmulo de gorQuras.
''A obstrução também pode
se apresentar de forma brus
ca em conseqüência de uma

embolia, ou seja, a presença
na artéria de um coágulo
transportado pela corrente

sangüínea", explica o

cardiologista Carlos Alberto

Beltrarni. Embora dependa
de uma variedade «jJ fatores

biológicos e ambientais, a ida
.
de mais afetada é a compre
endida entre os 40 e os 70

anos, O sintoma é uma dor

opressiva, intensa e duradou
ra que se centra quase sempre
atrás do esterno e pode se es

tender até o ombro e braços,
sobretudo o ombro esquer
do e a parte interior do braço
deste mesmo lado, Esta dor

é acompanhada quase sem

pre de sintomas que não são

específicos do infarto do

miocárdio, tais como

sudorêse abundante e fria, fe
bre, náuseas e vômiroaper
turbações do ritmo cardíaco,
etc, O paciente se encohtra

Vicky Bar!el

Beltrami: "Dependendo da região o infarto pode ser fulminante"

ansioso e tem a sensação' de
morte iminente.

Diferente da angina dó.

peito (dor no peito), o infarto
do miocárdio não é desenca

deado por nenhuma circuns
tância especifica, Pode acon
tecer quando se está passe
ando, descansando ou dor

mindo, sem qualquer esfor
ço violento prévio. A dor

pode durar mais de 20 mi

nutos e, às vezes, horas e até

dias. "Dada
_

a gravidade do

processo, é necessário que

seja imediatamente hospitali
zado, se possível, em uma

unidade coronariana de cUÍ-

e repor as
,

IPrandes
c ances e você firmar um

djmpromisro'l1n�is sério no

amor. Cor: Rosa.
Escor

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

SAÚDE: HÁBITOS DE SAÚDE RUINSHREDISPOSlçÃO GENÉTICA PODEM LEVAR AO INFARTO DO MIOCÁRDIO
. \

Sedentarismo .e estresse podem
levar ao infarto do miocárdio

.

Você tem duas
encara um trabalho
umentar a sua

r assa o dia ao lado
d � .P,f Não deixe o amor

falar alto��Cor: Azul.

Virgem - Alegria não vai
f elacionamentos. Sua

também estará em

ótimos momentos

ão total. Cor:

dados intensivos onde será

aplicado o tratamento con

veniente e se detectará o

surgimento de possíveis com
plicações c_omo o choque ou
os transtornos de ritmo car

díaco que podem ocorrer até

60 minutos após o infarto",
explica. De acordo com o

cardiologista, se o paciente
não apresentou nenhuma se

qüela poderá ter uma vida

normal, Contudo, deverá evi
tar trabalho duro, exercícios
físicos violentos, tensões emo
cionais, álcool, fumo, comida
abundante, etc.A tensão ner

vosa que a vida modema im-
,

CORREIO DO POVO 5

põe, principalmente nas gran
des cidades, contribui para o
aumento desta doença, Para
cada mulher que sofre um

infarto há quatro homens vi
rimados. Contudo, a incidên
cia no sexo feminino tem au

mentado sensivelmente visto

que o comportamento femi

nino também não é mais o
.

mesmo. "As mulheres hoje
trabalham, cuidam da'casa,
tem vida social e fumam.

Depois dos 50 anos os riscos

se igualam para homem e

mulher", avalia Beltrarni.
PRECAUÇÃO - Existem

fatores que podem aumentar

o risco de um infarto como

pressão alta, tabagismo, distúr
bios metabólicos (como
colesterol aumentado e diabe

tes) e histórico familiar. Neste
úlrimo caso é importante que
o paciente faça exames pre
ventivos a partir da infância.

Outros fatores importantes
oão obesidade, que por si só

pode levar a doenças como

hipertensão e diabetes e o

sedentarismo. O personal (IJ

trainer,AdrianoMoras, expli-
,

ca que a atividade física é um

grande beneficio para qual
quer idade. "Logicamente
devemos respeitar os limites
de cada um. Por isso a pes
soa deve passar por uma

avaliação para que possamos
saber a capacidade e a resis
tência dela. Além disso, hábi
tos saudáveis de alimentação,
sono, lazer devem fazer par-
te da rotina. Senão, não há co
ração que resista", finaliza o

atleta. (CELlCE GIRARDI)

I

SagitárL9 - Descansar pela
manhã 't0iiirl' tarde ;:om a

ga
'

: esse e o melhor
rot bi . As paqueras
Ir Ia' tensamente. Cor: Tons
aArelaa s.

'

Capricórnio - Divirta-se ao

I essoas que pensam
ê. Porém, talvez role

esconfianço à'
hor ficar na sua.

��)r���I���� �a�ocê
irg.,ttWt<.:J9,' ial\todas as pessoas
c'Slf;f<61�1i·iItru� am izade
recente talvez vire algo mais

sério. Cor: Rosa.
Peixes - Cha me os !colegas

o dia com você
m um agito.
om o sentimento

amor. Cor:
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PARABÉNS
Aniversaria nesta

quinta-feira, dia

22, Dóris Radüenz.

Quem deseja é a so-

,

gra Alzirae família.

fELICIDADES
Quem também está

de aniversário, dia

2,2' é Jean C'a r l o

Radüenz. Felicidades

da oma AIZii ra e fa

mília.

BALADAS
Nesta sexta-fe ira,
dia 23, no Maresia

Música Bar, em

Itapoá, show com a

Banda Tiaveya. E no

dia 24, apresentação
da Banda DaZiara

nha.

BANANA
No sábado dia 24,
no Banana Joe, em

Ubatuba, muita ani

mação com a Banda

Della Brown, Gle"
Curitiba e DJ Ro

drigoAguiar.

fESTA
Quem não pode con

feri r neste final de

semana, a 21 a Festa

Pomerana, poderá
curtir ainda até do

mingo dia 25. É mui

ta festa, alegria, ani
mação com Bandas e

uma deliciosa comi

da típica. Pomerode
espera você e sua fa

mília para a melhor

festa alemã de .San
ta Catarina.

CENTERSOM

•
Cd's - DVD's - ACESSÓRIOS PARA SOM

Av, MaL Deodoro,406-Centro 371-2847

hopping Breilhaupt - Centro 275-2005

POR FRANCIENE FAGUNDES

• Um feliz aniversário para Oldemar e sua filha
Treicy. São os votos de sua família, Silvana,
Jeferson, Greicy e LaydCola grau, nesta quinta-feira, dia

22, em Farmácia e Bioquímica, no
Teatro Fernanda Montenegro, pelo
Centro Universitário Campus de
Andrade, em Curitiba, Ivanna
Fischer Hasse, filha de Ivo e IIse.
Sucesso!

.�
Miriam Pickler �

completou IS anos no �
dia 14. Seus pais, \

Atanásio e Marlete, e

sua irmã Lis mandam

beijos .e muitas
felicidades

•
Completa 14

anos, amanhã,
Camila de
Souza. Os pais
Albari e

Leonice

desejam um
'

feliz
aniversário

•
O belíssimo casal,
Ângela e Rossano,

trocam de aliança e

unem suas vidas para
sempre no dia 24. Ela
filha de João e Maria
Stela Mafra, ele filho
de Ademir e Roseli

Tribes

18Ll
Rosilene Peters
M ery Herrmann Cardozo
Sieglene Hauck
Ana Carolina de Albuquerque
Ribeiro

João Cesar ClãTuz
Margrid Ehnke
Elfi Marquardt Teilack
Lígia Siewerdt
Jocileia Gessner
Irmali Foscalas
Elcio Rogério Pádilha
André Luis Alves de Oliveira
Amauri Steinmacher
Valdino G latz
Ricardo Plitze

20L
Sebastião Leite de Oliveira
Sebastião P. Nunes

Maylon Gaspar
Jéssica Naiara Titz
Franciele Bertoli
Carlota Moretti Prestini
G ilherme Gonçalves
Max Hélio Hemmer
Sebastião Jorge Cureio
Rei indes Bendhal k

21L1
Maria Inês Voigt
Delseléla N itzke
Denis Picolli
Camila de Souza
'Ana Carolina Cole
Arno Mattos
Izalone Schütze
Luiz Henrique LucenaCravo
Jéssica H. Carvalho

JoãClRi50lai
Oldemar ,?onatti ,

Nina Michel Krasnoschecoff
Salete Gambin
Douglas Enke
Arley Diogo Vegini U rbim
Ivonne Fischer
Irma Ines Bamberg Oliveira
Maurílio Vieira
Elfi Rita I<iatkowski

23/1
Airton Schwarz
Aderia Meld,ola
Treyce Bonatti

�arissa M i Iene Pacheco
Tania Finta
Silvia Andreatta
IIIa G. Viergutz
Neucita Ciluzinski
Luis César Mães
Silvana Alessi
Meri Carolina Engel
Bruna Berkembrock
B ianca 8erkembrock

241.1
,Vn=-m=a':::::r:;-:;Y/:;:;iI''';';'s=::;;;;,,_,_;,;
Paulo Roberto Pontes
Rose Meire R. G. Bubniak
Célia Regina Huinka
Patrícia Aparecida da Silva
Robson Mario Kamchen

,
Norberto Spredemann
'Roseli J. Berri
Barbara Aline Tisse

',Mykael Lucas U IIer
Amábile Satler Maestri
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FI
EQUIPES AMEAÇAM BOICOTE À EUROPA
As equipes de F� 1 ameaçam urn boicote a várias corridas

européias em virtude de nova lei que prevê ordem de prisão
para os responsáveis de urn time que tenha urn pilotomorto
em um acidente. Uma fonte da FIA afirmou à agência
"Réuters" que urna carta foi enviada pelas equipes a respeito
do fato. De acordo com a carta, uma atitude deve ser

tomada imediatamente com relação a Bélgica, Espanha e

Inglaterra, países que recebem aF-l e onde a nova legislação
já está em vigor. "As equipes dizem que o boicote acontecerá

se tiverem de correr sob esta jurisdição nestes três países",
diz a carta, entregue ao presidente da FIA, Max Mosley, na
reunião de sexta-feira, em Londres. Dos 15 países que fazem
parte da Comunidade Européia, em oito a legislação entrou
em vigor dia 1 de janeiro: Bélgica, Dinamarca, Irlanda,
Finlândia, Espanha, Suécia, Portugal e Reino Unido. Nos

outros sete (incluindo Alemanha, França e Itália) a lei passa'
a valer a partir de março. A última morte de piloto na F-l

aconteceu há quase 10 anos, quando Ayrton Senna sofreu

um acidente no GP de San Marino, em 1994.

LOTE:RIAS

Loteria Federal
concurso 03801

10_ Prêmio: 16.717
20 - Prêmio: 07.393
30 - Prêmio: 51.835
40 - Prêmio: 00.584
50-Prêmio: 45.939

Megasena
concurso: 530

01-06-21-25-32-49

Quina
concurso: 1250

04 - 05 - 10 - 68 - 77

Lotomania
concurso: 384
04 - 06 - 1 O - 1 3 -

21-24-31-3.3-
41-43-44-47-
53 - 62 - 65 - 90 -

91 - 98 - 99 - 00

POLÍCIA CORREIODOPOvo7
esporte@]-o"'rn-a"'l""co"'r-r""e""'io""d!""o"-p-o-vo-.-c-om---'.b-r--------------------------

I PREMIAÇÃO: os CINCO PRIMEIROS COLOCADOS VÃO RECEBER PRÊMIO DOS PATROCINADORES

Campeonato Aberto de Skate
realizado sábado em JS�

sera

]ARAGUÁDO SUL-OS
skatistas Elder Fernandes

Dias, 18 anos, e Alfe

Bittencourt, 23, estão tra

balhando juntos na orga
nização do Campeonato
Aberto de Skate, progra
mado para o dia 24, sába
do, na pista localizada no

pátio do Ginásio de Es

portes Arthur Muller. A

dupla tem expectativa de

envolver uma média de 30

adeptos desta modalidade

esportiva de Jaraguá do

Sul e pelo menos 20 vin

dos de cidades da região,
como Joinville, Blumenau,
São Bento do Sul,aSão
Francisco do Sul, além
dos municípios localizados
na microrregião do Vale

do Itapocu, Os participan
tes vão atuar nas categori
as Amador e Iniciante.

As inscrições podem

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CHAMAMENTO

o Prefeito Municipal de Jaraquá do Sul, em atenção ao disposto no art. 26 c/c com o

art 24 da Lei de Licitações, leva ao conhecimento do público -Interessado a intenção
de, adquirir IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DA ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA MUNICIPAL destinada às suas atividades precípuas.
O imóvel deverá atender ínteçralrnente e cumulativamente as seguintes características
e especificações:
TERRENO PLANO contendo áreats) contígua(s) de 30.000m2 (trinta mil metros
quadrados) até 50.000m2 ( cinquenta mil metros quadrados); localizado num raio de
até 5.000m (ci nco m i I metros) a contar do marco do I. B. G. E. -

\\ M arco Zero" -

situado na Praça Ângelo Piazera, nesta cidade; situado em Zona Mista Diversificada
- ZMD; contendo EDIFICAÇÃO ou EDIFICAÇÕES em alvenariacom área mínima de
lO.000m2 (dez mil metros quadrados) até o máximo de 20.000m2 (vinte mil metros

quadrados), em· bom estado de conservação/manutenção.
O imóvel deve estar livre de quaisquer ônus e a(s) edificação(ões) devidamente
averbada(s) na matrícula imohillári a.

'

Ots) proprietário (s), pessoa física 'ou jurídica, de imóvel que atenda as especlficações
aCima descritas e que tenha interesse em alienar poderá(ao) apresentar PROPOSTA
em envelope lacrado 'até 0- dia 30 de janeiro "de 2004, no setor de Protocolo na sede da
Prefeitura Municipal de .Jaraquá do Sul, sita a rua Walter Marquardt, 1111, Jaraquá
do Sul- SC - CEP 89259-700, dirigida ao Secretário de Gestão, contendo os seguintes
dOcumentos:
1- Carta de apresentação do proponente constando os dados de identificação, endereço
Completo e telefone para contato, contendo a descrlçâo do imóvel acompanhada da(s)
matrícula(s) atualizada(s).
2- Declaração de que concorda com a eventual vistoria do imóvel.
Maiores informações e consultas poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações
pelo Telefone/Fax 47-370-7253 , e-mail: licitacoes@jaraguadosul.com.br.

Jaraçuá do Sul, 20 de janeiro de 2004.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

skate tem aumentado em

todo o País. Na opinião de

Alfe, além de a procura ter

crescido erp J araguá do

Sul, o nível dos skatistas

também melhorou bastan-

, te. "Eu estive dois anos

fora da cidade e agora
pude perceber o. quanto
, s atletas evoluíram tec

nicamente", menciona. As

competições começam
no sábado pela manhã, às

"'.

1 ° horas, prosseguindo
até o final da tarde.

(FABIANE RIBAS)

direcionado à aplicação de

melhorias na pista de skate.

Questionados com relação
à qualidade do local, os

organizadores dizem que a

pista é boa, os obstáculos

são bons, mas falta infra

estrutura. "O asfalto do gi
násio não é bom, então em

casos de tombos os

desportistas se machucam

muito. Também seria im

portante a instalação de ba
nheiros", considera Elder.

Com a divulgação dos

X-games; a procura pelo

montanhismo desde 1996,
urnmaior contato com a na

tureza e desafios impostos
pela parede de rocha, neve
ou gelo, têm atraído novos

adeptos, que já vinham pra
ticando caminhadas. Alguns
vêm na escalada novos de

safios a serem enfrentados.

"É urna modalidade muito

gratificante porque além de

trabalhar nosso condiciona

mento físico, serve de supe
ração.de nossos limites. Eu

já escalei o Aconcagua, che
gando a aproximadamente
sete mil metros de altitude.

Foi urna experiência excelen
te", lembra Débora. Ela

enfatiza que para esta prática
é preciso estar comum bom

condicionamento físico, pois

Organizadores têm expectativa de reunir cerca de 50 skatistas na pista de JS

ser efetuadas no local da

prova, no valor de R$ 2,00,
mais dois quilos de alimen
tos não perecíveis para os

iniciantes e R$ 3,00, além
de dois quilos de alimen

tos para os amadores.

Elder destaca que as pes
soas que prestigiarem o

evento e contribuir com
donativos vão receber um

número para concorrer no

sorteio de brindes

disponibilizados pelas em
presas patrocinadoras. O
lucro do evento será

Aumenta a procura pelo Montanhismo
]ARAGUÁ DO SUL - O

dia-a-dia agitado leva as pes
soas a procurarem ativida

des alternativas de lazer que
funcionem como válvula de

escape do estresse. Acade
.

mias cheias no decorrer da

semana e esportes aos sába

dos-e domingos. Neste con
texto, os esportes radicais
têm conquistadomais espa
ço, também pelo fato' de

estarem sendo mais divul

gados em meios de comu

nicação. Os praticantes de es

calada em montanha, por
exemplo, vêm crescendo a

cada dia, inclusive na

microrregião.
Na opinião da fisiotera

peutaDébora CristinaHorn,
26 anos, praticante de

exige muito do rendimento
do aventureiro. "Impliéa
contar com hábitos saudá

veis", salienta.
O escalador deve ter

como princípios a sociabilida
de, a solidariedade, o espírito
de grupo e total conhecimen
to das regras de segurança.
''As pessoas têm de contar

com equipamentos apropri
ados e ter consciência que
todomaterial temvidaútil, en
tão, a manutenção é impres
cindível", considera.

. Entre os dias 20 de de

zembro de 2003 e 9 de janei
ro deste ano, Débora e o na

morado escalaram o vulcão

L'11lÍn, em Junin de Los An

des, naArgentina, com 3.776

metros de altitude. (FR)
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• LANÇAMENTO: VEíCULO DO PILOTO SERÁ APRESENTADO À Il'vWRENSA PRÓXIMO DIA 29

Kreis Junior prepara-se para a

disputa do. brasileiro da Clio
,"'... .

]ÀRAGuA DO SUL -

Ano novo e d�safios
-

no

vos projetados na carreira
automobilística do piloto
Raulino Kreis Junior. No
final de 2003, o jaràguaense
fechou contrato-com a

Carreira Racing e vai com
petir na prova ri�cional da
Copa Clio, rea:lizada em

capitais brasileiras. A equi
pe foi vencedora desta

competição em 20p2, com
Luiz Carreira Juilior. No
anp passado o .piloto foi

para a Stock, Cai _ Úgl),t,
onde. também garantiu· o
troféu de campeão. "A
Copa Clio será um desa
fio pra mim, pois sempre
corri em provas> de velo
cidade na terra.' Será meu

primeiro ano no asfalto e

minha intenção é encerrar

a disputa pelo m,enos en

tre os dez primeiros colo

cados", menciona Kreis

Vicky Sartel

Kreis Jr pretende ficar entre os dez primeiros na Clio

Júnior
O jaraguaense acompa

nhou três proXas ano pas
sado, em Curitiba, São Pau
lo e Florianópolis, além de
ter participado de treinos

coletivos para a adaptação
à nova pista. "Consideran
do que foi meu primeiro

contato com esta catego
ria, fui muito bem porque
fiquei apenas um segundo
atrás do piloto que regis
trou a poli position. Então,
acredito que posso ficar
entre os dez primeiros. A
Copa Clio é disputada por
35 equipes e conta com

qualidade de pilotagem ni

velada, principalmente
pelo fato de os motores

dos veículos serem revisa
dos por uma única empre
sa, aAction Power. "O que
eu posso mandar conser
tar por aqui é o acerto de

chão, a caixa, mas o mo

tor é por conta exclusiva

deles, que montam os car

ros", diz.
Esta semana, o veículo

que Kreis Junior vai utili
zar na Clio está sendo
adesivado e no dia 29,
quinta-feira, será apresen
tado à imprensa, na

Dicaee. Os primeiros trei
nos coletivos deste ano es

tão agendados para os-dias
10 e 11 de fevereiro, em
Curitiba, e 2 e 3 de março,
em São Paulo. A Copa
começa 14 de março, na

capital paranaense.
(FABIANE RIBAS)

Alessander.Lenzi deu um showno Freestyle Préfissional
O goiano Célio ViníCÜ.J.S

,e o catarinense Alessander
Lenzi venceram a primei
ra etapa do 17° Campeo
nato Brasileiro de Jet Ski,
disputado, no=sâbado e

domingo, em Piçarras, no
litoral de Santa Catarina. O

campeão mundial, Vinícius
ganhou as categorias
Runabout 1200 Superstock
e Ski Superstock, énquan-

,_ f,

to Lenzi, contando com

apoio do grande público
presente ao evento, venceu

na Freestyle Profissional e
iniciou a caminhada em

busca do heptacam
·peonato. A segunda etapa
está prevista para os dias
7 e 8 de fevereiro, em

Araruama (Rio deJaneiro),
mas a confirmação vai
acontecer até amanhã.

No Freestyle Profissio

nal, Alessander Lenzi cum
priu a promessa e deu um

verdadeiro show que levan
tou o público. Ele realizou
manobras radicais e ganhou
a etapa, mostrando que é

favorito ao sétimo título
.nacional. O segundo colo
cado foi João Kairalla, de
São Paulo, seguido por Ale
xandre Ribeiro Melo, de

Santa Catarina.

A primeira etapa do
17° Campeonato Brasilei
ro de Jet Ski 2004 teve a

-

organização da Associação
Brasileira de Jet Ski BJSA,
com promoção da CRF

Sports e patrocínio da Sea
Doo e Yamaha. A com

petição teve o apoio da

Hertz, CVC, Fun Jet e Pre
feitura de Piçarras.

Brásil conquista O título do desafio internacional
Com o apoio da torcida

que lotou a arquibancada, a
seleção brasileira de futsal

garantiu na manhã de do

mingo o título do Desafio

Internacional diante da Ar

gent:iha. O Brasilvenceu por
3 a 1 (1 li 1 no primeiro' tem
po), no Ginásio Mauro Pi

nheiro (Poliesportivo do

Ibirapuera), em São Paulo.

No primeiro jogo, na sexta

feira, os brasileiros derrqta
ram os hermanos �or 3 � O,

A seleção brasileira co

meçou a partida procuran-

do o gol, enquanto os ar

gentinos exerciam uma

marcação atrás. Aos três

minutos,Sch�macherteve
a primeira chance de abrir
o placar, com um bom
chute. Mas foi a Argentina
que marcou primeiro, o

fixo Riente cobrou uma

falta e fez 1 a O. Depois
disso, a pressão brasileira
aumentou e Pablo empa
tou o confronto, o ala re

cebeu de Saad e tocou para
o fundo da rede. No se

gundo tempo, a partida

foi mais movimentada,
com as duas equipes pro
curando as finalizações. O
segundo gol brasileiro saiu
dos pés do ala Falcão

..Em
um contra-ataque Pablo

carregou a bola passou
para Manoel Tobias, que
tocou para o aia concluir.
Falcão também decretou o

gol da vitória com uma

cobrança de pênalti.
O técnico Fernando

Ferreti esperava um con

fronto com mais dificulda
des. "O jogo não foi mui-

to diferente- do de sexta

feira, mas o gol demorou
para sair e crio,u certa ansi
edade. Hoje, temos que
considerar todos os adver
sários perigosos", avalia.

Fernando Larraiiaga,
treinador da seleção argen
tina, ficou satisfeito com a

apresentação do time. "Os
atletas estavam mais tran

qüilos e descansados, con

seguindo equilibrar o con
fronto. Foi uma bela parti
da, digna do espetáculo",
finalizou.

FESPORTE RECE�E RECURSOS
I

O Ministério do Esporte repassará à Fesporte, no

início de janeiro de 2004, recursos para dois
projetos que serão implantados na grande
Florianópolis beneficiando crianças carentes.

O Projeto Navegar, que existe há três anos em

Santa Catarina, será retomado novamente na

Escola de Aprendizes Marinheiro na continuidade
da parceria entre Ministério do Esporte e Fesporte.
Crianças da rede pública escolar municipal e

estadual, de 12 a 15 anos, têm a chance de

aprender remo, vela e canoagem por um período
de seis meses.

No outro projeto, denominado Segundo Tempo,
serão aplicados cerca de R$ 500 mil em 15

módulos distribuídos pela Grande Florianópolis.
O objetivo é beneficiar crianças de comunidades
carentes que terão três atividades esportivas em

três dias da semana num total de 9 horas. Além

disso as crianças das comunidades envolvidas
receberão um lanche e reforço escolar, uma vez

que este, projeto é desenvolvido fora da escola.

FIGUEIRENSE VENCE CAXIAS EM AMISTOSO

,
O Figueirense venceu o Caxias de Joinville neste

sábado por 3 a 2, errl' amistoso disputado no

estádio Orlando Scarpelli. Os gols do Figueira
foram marcados por Danilo Santos, Marron e

Rodrigo, enquanto Régis descontou para o Caxias.
O técnico dos donos da casa, Dorival Junior,
utilizou duas equipes diferentes durante o jogo. No
primeiro tempo, o time teve Edson Bastos; William

de Mattia, Márcio Goiano, Eloy e Brida; Jeovânio,
Carlos Alberto, Filipe e Fernandes; Marlon e

Danilo Santos. Já no segundo, a equipe foi

formada por Gustavo; Flávio, Marron, Márcio
Ma r ti n s e André; Ricardo, Souza, Gralha e

Romualdo; Rodrigo e Felipe Oliveira.

O Figueira volta a campo hoje, contra o Hermann

Aichinger, às 20h30. Este será o último amistosa

antes da estréia no campeonato catarinense, no

domingo (25), contra o Tubarão.
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