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www.marisol.com.br Farmácia fecha e funcionários
. .

não recebem salário e rescisão

�Guia��v Fácil
Listas Telefônicas

90%
de referência

CassuliAdvogados Assoçiados SIC
OAB 1 se 397/99

(47) 371·7511
. Direito Trabalhísta Empresarial

www.duasrodas.com

Emissão de cheques sem fundo
diminui nomunicípio em 2003

Có�sultas ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) têm sido uma constante por pAa�rt"ere Boga

dos comerciantes de Jaraguá do Sul para evitar o recebimento de borrachudos. Página 4
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Proprietários da farmácia Farmacs, localizada na rua Emílio Carlos, Jourdan, no ce�t�bBaél�
Jaraguá do Sul, fecham estabelecimento sem pagar direitos trabalhistas aos funcionários.Página 5
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Rua Bernardo Dornbusch, 2630 - Tel. 372 1798

Vicky Bartel

Atletas estão retomando os

treinos no Juv e ntu s. Eles
não deixaram de fazer
exercícios nas férias para
não perder condicionamento
físico. Página 11

Igreja São Sebastião

homenageia o Santo

Padreeiro no domingo
PÁGINA 8

Secretaria de Saúde

registrou aumento nos
casos de leptospirose

PÁGINA 6

Cogumelo de 1,8 kg
é encontrado no quintal
de uma residência

PÁGINA 9
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Mudanças
./

necessarias
•
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1" es a e iça», a

reportagem do CP
aborda a

necessidade urgente
de mudanças de
hábito como

alternativa de

preservação da.
saúde .J

to, estamos realmente nos

transformado em seres doen

tes, por a base da alimentação
da grande maioria das pessoas
é ancorada em amido, frituras
e carnes vermelhas, além de

enlatados, refrigerantes e ou

tros produtos que não se sabe

de onde vêem.

As matérias publicadas
nesta edição enfocam vários

aspectos dos cuidados que de
vemos ter para a preservação
da nossa saúde, como a neces-

sidade de se usar óculos de sol

apropriados; com lentes de

qualidade e evitar a prolifera
ção de doenças através de

medidas preventivas, como
saneamento básico e

higienização de ambientes fe

chados.
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Transporte Coletivo
A Verdade

VALÉRIO VERBINEM - Presidente do PFL de Guaramirim
e Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

A cada dia que passa fica mais claro para a nossa população
quem trabalha a favor e quem trabalha contra os interesses do

.

_' município de Guaramirim. As declarações do presidente do PT, .

Chàdes'Lo1,1ghi, veiculadas pela imprensa nos últimos dias, es-
,

córiderri'unicamente o interesse do' sél:Cpartido em barrar o Pro

jeto de Implantação cl� ,Transporte Coletivo Municipal apresen
tado no ano passado pelQ:Executivo. Igualmente alguns vereá
dores do P,t'JDB e dó PT não podendo admitir publicamente
que são contra um projeto desta natureza, .estâo 'usando artima
nhas com o claro objetivo de evitar (ou 'retardar) queo 'p�ojeto
seja enviado para votação em plenário.

.

O projeto é perfeito em todos os seus aspectos trazendo em

seu bojo obras almejadas há décadas pela comunidade. Desde

que Guaramirim elaborou o Planejamento Estratégico Municipal
em 1.999, verificou-se a grande carência e necessidade de criação
de um transporte coletivo próprio para impulsionar o crescimento
do comércio no município. Naquela oportunidade, ocupando o

cargo & vereador e agora ocupando o cargq dê" secretário
municipal de planejamento e desenvolvimento urbano, vislumbro
a oportunidade de realizarmos aquele soUho, como tantos outros
da nossa comunidade, dentre os quais podemos citar, a

reurbanização do centro de Guaramirim, com recapeamento
asfáltico, padronização das calçadas, construção de ciclovias,
pavimentação do acesso ao bairro Guamiranga, pavimentação
do acesso ao bairro Corticeira, pavimentação do acesso ao bairro
Caixa D'Água, pavimentação de um trecho da Estrada Bananal
do Sul, Pavimentação na VilaAmizade, Construção do Terminal
Urbano Central e Rodoviário Intermunicipal, mais um Cen�o
de Lazer e Desporto, IoEal onde as famílias guaramirenses poderão
se reunir e a nossa juventude ter um local para shows e eventos

ao ar livre. Conseguimos a façanha de sermos o primeiro
município do Brasil com menos de 100 mil habitantes a ser

enquadrado neste programa do BNDES. Infelizmente, e

puramente por questões políticas, algumas pessoas que se

consideram experts em análise de projetos, pensam que entendem
mais de projetos que o próprio BNDES,: Em, julho de 2003,
recebemos a visita de 05 técnicos deste Banco; qu� analisanlm .0:.

programa de obras, a situação da prefeitura e visitaram in loco.
tudo que constava do projeto. O que essas pessoas, como o

senhor Charles Longhi, precisam entender é que em nenhum lugar
do mundo começa-se este tipo de programa pelo projeto
executivo. O projeto executivo é elaborado, seguindo exigência
do processo licita tório, no momento oportuno de execução de
cada obra, onde ocorre o seu respectivo detalhamento e não o

contrário. Todas as informações financeiras, técnicas e fiscais já
nos foram solicitadas pelo Banco em 20 de outubro de 2.003.
As .informações fiscais e financeiras foram enviadas para o Banco.
em dezembro de,2.003 - às técnicas, conforme acordado com

o próprio Banco, estaremos enviando ainda neste mês de janeiro.
É e�ident�qtié todo o prqcesso de implantação do projeto, se

coijtí:�tado, ter�, 9!�'ac?mpanhamento e fiscalização dos técnicos
do pi6ptio Banc6;'e'também da câmara de vereadores, a quall_ ,-

respeitamos n� seu papel de órgão fiscalizador. O que
constatamos, na verdade, é que o senhor Charles Longhi,
.ptiesldeq�e'�<?". P'T, é .radicalmente contra este projeto, e como

não póde',àclh1Í'ti� publicamente, tenta confundir a opinião pública, - \"',-'''' .• . r

com qUeStiemamentos infundados. Ser contra este projeto é ser

contra o comércio local e todas as obras acima mencionadas.

Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jor�al,

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

o ser humano, pelo menos

o ocidental, está enfrentando
uma crise de valores que tem

,

ultrapassado as frcw-teiras da
moralidade e ingressado na ne
cessidade de preservação da

própria saúde. O século 21,
'sem dúvida, poderá ser reco

nhecido pelo caos fisiológico
do ser humano. Assim como o

planeta, que demonstra cansa

ço e dá sinais de que não resis
te a-tanta agressão, o c�o hu

mano também tem demonstra
do que está saturado de tanta

agressão.
Nesta edição, a reportagem

do CP aborda a necessidade ur

gente de mudanças de hábito
como alternativa de preserva
ção da saúde. O assunto é opor-
'tuno, especialmente no verão,
quando são mais comuns os ca
sos de intoxicação alimentar e
outros tipos de conseqüências
geradas por anos e anos demas

sacre, que podem ser físicos e/
ou emOCIOnaIS.

Os adeptos da alimentação
macrobiótica alegam, com fun

damento, que o ser humano. é

aquilo que come. Se formos le
var ao pé da letra esse concei-

Os conselhos dos profissio
nais em saúde são acessíveis a

todos, mas, por incrível que pa
reça, grande parte da população
ignora o que é certo e acaba St

prejudicando porque, infeliz

mente, o brasileiro ainda não as

similou que a prevenção ainda
é o melhor dos remédios.

Em Jaraguá do Sul e re�ão
O número de casos de

leptospirose tem aumentado
sensivelmente a cada ano que
passa, causando preocupação
aos responsáveis pelos serviços
de saúde pública. A situação i

bastante delicada, porque, esst

tipo de problema, todos sabem,
é decorrente da falta de sanea

mento básico e do desconheci
mento das vítimas em relação
ao problema e como fazer para
evitar a proliferação de ratoS,

agentes causadores da doença.
Esta na hora das administra

ções públicas se unirem na bus-.
ca coletiva de solução, porque
é inconcebível que, em pleno sé

culo 21, ainda convivemos com

doenças do passado, que já de

veram ter sido erradicadas do

mapa há muitos e muitos anOS,

como é o caso da leptospirose.

IMPRESSÃO: GRÁFICA E EDITORA CP bOA.: Rua walter

Marquardt, 1.180 - C EP - 89259-700 - Cx. 19 - CEP
89251-970 Jaraquá do Sul se-

9 rafi cacp@terra.com.br
Fone: 370-7919/370-0816
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POLÊMICO
Acontece hoje às nove horas, a primeira sessão

extraordinária da Câmara Municipal de

Guaramirim, onde entrara em uma nova

discussão o polêmico projeto 154/2003 que
autoriza o executivo a contrair um financiamento

junto ao BNDES (Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social). O

financiamento será usado para a implantação do

sistema de transporte coletivo urbano e nas

melhorias de infra-estrutura dos serviços urbanos
do município.

APROVAÇÃO
Segundo o vereador Salim José Dequêch o

projeto 154/2003 será aprovado com no mínimo

cinco votos a favor, isso se não houver nenhum

empecilho da oposição. "Um projeto com �ssa
importância não pode ser rejeitado, estamos

falando do futuro de Guaramirim, a nossa

intenção é que seja realizado um trabalho de

melhoramento na infra-estrutura do município,
trabalho esse que o próximo prefeito terá que
dar continuidade", comenta Dequêch ..

RENÚNCIA
O atual presidente da Câmara de Vereadores de

Guaramirim, Francisco Luiz de Souza (PMDB),
\ já anunciou que irá renunciar a presidência este

ano, sendo o mais cotado para assumir o seu lugar
o vereador Osni Bylaardt também do PMDB.

OSENAUS
Paulo Obenaus, diretor da Prorna Construções,
atual presidente Associação de Engenheiros e

Arquitetos de Jaraguá do Sul; assume no próximo
mês a presidência do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul, - Cejas. O centro é presidido hoje
pelo advogado Paulo Luiz da Silva Mattos, que
vem conduzindo os trabalhos da instituição por
dois anos.

ENTRADA PROIBIDA
O Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento determinou a proibição da

entrada de aves, seus produtos e subprodutos de

países onde tenha ocorrido caso de influenza

aviário, a chamada "gripe do frango". Além disso,
o ministério intensificou a vigilância em portos e

aeroportos com vistoria de bagagens procedentes
de países onde houve a ocorrência da doença
desde 1991. Segundo o veterinário Jorge Caetano,
coordenador substituto de Vigilância e Programas
Sanitários da Secretari-a de Defesa Agropecuária,
a gripe do frango é exótica no Brasil e foi

constatada em países que não exportam produtos
avícolas para o país.

,ENTRE .ASPAS .__
.

.__

"Estamos trabalhando para um consenso entre
tOdos os partidos, só queremos o melhor para

, a comunidade" , afirmação feito pelo prefeito
Osvaldo Jurck , sobre as eleições municipais.

•
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I VERBA: ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ESPERA A LIBERAÇÃO DE R$ 180 MIL REAIS

Prefeitura�e Schroeder investe
mais deR$lOOmil em educação

SCHROEDER - O atual

prefeito do Município Os

vaIdoJurckpretende investir
mais de R$ 100 mil reais na

área de educação. ''Pretende
mos realizar a implantação da
Escola Santos Tomazelli, sen
do uminvesrimento de apro
ximadamente R$ 112 mil re

ais, a primeira escola munici
pal que atenderá alunos de 1 a

à 8a série. Também vamos

investir na qualidade de vida
de nossos trabalhadores, na
construção de duas novas cre
ches, assim os munícipes po
derão trabalhar sabendo que
seus filhos estão sendo bem

cuidados. As crecheseserãc

construídas nos bairros Rio

Hermann e outra em

Schroeder 1. Além de mais

investimentos na biblioteca

municipal, que é de uma

enorme importância para a

educação domunicípio", afir
ma Jurck.

"Várias outras áreas 'do

município vão recétter'inves-,
rimentos. Na área de espor-

Vicky Bar!el

Jurek: "administramos em pareeriacom a ACIAS e comunidade"

te, dois ginásios serão

construídos, um na escola

Luiz Delfina e outro na

Miguel CoIto, além da con

clusão das obras do ginásio,
no bairro Schroeder I, além

.

outras áreas de lazer. Tam-

bém está sendo estudada a

possibilidade da instalação de
uma escolinha de canoagem
no município e a construção
de uma pista skate. Na saúde

está sendo implantada mais

uma equipe de PSF (progra-

ma de Saúde da Família),
programa que gerou um óti

mó resultado dentro do

município, a construção de
mais dois postos de saúde",
comenta o prefeito.

Segundo Jmck, "será fei
to vários investimentos no

setor da cultura, conseguimos
uma verba de R$ 66 mil re

ais para a aquisição de uma

casa onde será instalada a

Casa da Cultura, que servirá

para resgatar o passado e a

história domunicípio.Vamos
concluir a pavimentação da

rua Marechal Castelo Bran

co, um investimento de R$
400mil reais do Badesc e uma

contra partida da prefeitura
de R$ 170 mil".

Nossas metas estão sen

do cumpridas, a nossa ad

ministração foi bastante téc
nica, nossos secretários são

conhecedores das áreas que
trabalham, uma prova dis

so foram às contas de 2001'

e 2002 aprovadas sem res-

(i)trições.

AndersonAdauto falaqueduplicação da 101 começaemagosto"
FLORIANÓPOLIS - O

ministro dos Transportes,
AndersonAdauto, assegurou
segunda-feira à noite, em

Florianópolis, que a duplica
ção do trecho sul da BR-101
será iniciada ainda em agos
to deste ano. Adauto, que veio
a convite do governador
Luiz Henrique apresentar o

.

novo modelo do governo
federal de concessões de ro
dovias e ferrovias, iiifonnou
que em 45 dias deverão ser

abertos os envelopes dalici
tação referente ao trecho
catarinense da 101 e disse es

perar, a exemplo do que
aconteceu no processo do
trecho gaúcho, obter uma
redução dos custos em tor

no de 36% em relação aos

preços de referência. "Isso
certamente irámotivar ainda
mais o presidente Lula a rea-

,

lizar a obra, uma prioridade
do seu governo, por isso to
dos podem ficar tranqüilos,

a BR-101 vai acontecer",
declarou.

Adauto e Luiz Henrique
assinaram também, na oca"

sião, protocolo de intenções
entre Ministério dos Trans

portes, Governo do Estado'
.

e Ministério da Defesa, para
concluir o trecho de 13 km

da BR-282 ligando Lages a

SãoJosé do Cerrito. da obra,
orçada em R$ 12 milhões, o
Governo do Estado parti
cipará com R$ 5 milhões ca

bendo o restante ao Gover
no Federal. Segundo o mi

nistro, os trabalhos devem

estar concluídos nomeio do
ano. LuizHenriquemanifes
tou sua intenção de integrar
a 282 no corredor bt-oceâ
nico ligando o Atlântico ao

Pacífico de modo a escoar

produtos dos países vizinhos
pelos portos catarinenses.
Para tanto, explicou, falta
apenas completar 101 km da
282 e outros 50 km em ter-

ritório argentino. Com a rea

lização do trecho Lages/São
José do Cerrito, sobrarão em
aberto apenas 89 km em solo

catarinense.

A questão, anunciouLuiz
Henrique e o governador da
Província de Misiones (Ar
gentina), Carlos Rovira, será
discutida entre os dois Esta

dos num seminário em Po

sadas, dias 9 e 10 de abril, para
o qual o governador
catarinense convidouAdauto
- que confirmou presença
e do qual deverá participaro
ministro da Infra-Estrutura

da Argentina. "Depois de
concluído este primeiro tre

cho da 282, vamos discutir a
continuação paro completar
a ligação bi-oceânica", disse
o ministro dos Transportes.
Luiz Henrique pretende dis
cutir ainda no seminário em

Posadas a implantação de

uma ferrovia a partir de
Mafra até Misiones - único

trecho que falta para com

pletar também uma ferro

via bi-oceânica; uma

hidrovia e a construção de
um gasoduto, que trará gás
natÚral de Salta e Santa Fé

(Argentina) entrando pelo
extremo-oeste, de modo a

abastecer aquela região com
este insumo a preços com

patíveis. Nos planos do go
vernador constam ainda as

duplicações da BR-470 en

tre o porto de Itajaí e a Br-
116 e da BR-280 entre São
Francisco do Sul e Jaraguá
do Sul, obras para as quais
espera parceria federal.

,Jrl"UIÜ).'" "1'/",",/..

rt(mt/t"I(W/7fà�(ft({fJ.'lfIJuud
370-1414

mr·igs@terra.com.br :

.1.íI..• !lr..".ílr�CI .. QCI,,,b.�.�",.$4Q,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ECONOMIA
reClacao@jomalcorreTOclopovo.com.15r

.INADIMPLÊNCIA -:- DIMINUI QUANTIDADE DE CHEQUES SEM FUNDO EMITIDOS NO MUNiCíPIO

Número de borrachu�os emitidos
em Jaraguá do Sul cai em 2003

4 CORREIODOPOVO

]ARAGuA DO SUL -

Apesar do aumento de

10,37% na emissão de

cheques sem fundo em

Santa Catarina no ano

passado, anunciado pelo
Banco Central, em

]araguá do Sul esses nú

meros não se refletem.

De acordo com le
vantamento realizado

pelo SPC (Serviço de

Proteção ao Crédito) do

município, o número de

cheques sem fundo emi
tidos em]araguá do Sul
caiu de 6.844 em 2002

para 5.002 no. ano passa
do.

] á a quantidade de

cheques recuperados, ou
seja, clientes que emitiram
borrachudos mas que sa

naram a dívida, quase
dobrou. De 2.607 em

2002 para 4.818 em 2003.

Segundo o diretor do
'SPC de ]araguá do Sul,
Waldemar Schroeder, ct
resultado positivo é de
corrente das ações do

c
Programa Inadimplência
Zero, implantado em

2001 no município. "No

Alexandre 8.ogo
Schroeder: "O varejo de Jaraguá do Sul vive momento

ímpar de dificuldade"

ano�passado, realizamos
treinamento com 750

pessoas com a finalidade
de esclarecer os associa-

dos, principalmente sobre
a questão dos cheques",
explica-Schroeder.

Os bons' resultados,

no entanto, não são mo

tivos suficientes para
tranqüilizar o comercian
te, alerta o diretor do

SPC, que sugere a identi

ficação do cliente através
do um cadastro vincula
do ao SPC, disponível
aos associados, bem
como a consulta ao che

que, que pode ser feita
facilmente. "O que faz
uma empresa ter boa

qualificação no recebi
mento do cheque é ca

dastrar o cliente", afir
ma Schroe-der infor

ma�o que com o ca

dastro o índice de

inadimplência não che

ga a 1%.
Para esse ano, a meta

do SPC aumentar o núme

ro de consultas, que devem
chegar a 500 mil. "É um

número grande, mas nós
sabemos que 30oio da rea

lidade ��e demanda não

consulta o serviço. Ainda
há muitos comerciantes
achando que olhando nos

olhos consegue identificar
o cliente", lamenta. (CARO
LINA TOMASElU)

Comerciantes continuam. preocupados com emissão
]ARAGuA DO SUL - O

gerente comercial de um

posto de combustível,
Vanderlei Michels, explica
que o aumento nas restri

ções dos cheques verifica
dos através das consultas

dificulta a emissão dos
borrachudos. "Se não
houvesse a consulta, o

aceitamento do cheque
sem fundo seria bem mai

or", comenta.
No entanto, Michels

continua preocupado com

o grande número de che

ques emitidos, forma de

pagamento utilizada em

20% das vendas naquele
posto. "O mais complica
do é que o produto é con

sumido, não tem como

reaver", analisa mostrando
inúmeros borrachudos re-

Alexandre Bogo
Michels diz que no posto a incidência de borrachudos é grande

cebidos, que somam apro
ximadamente R$ 9 mil.

,

O diretor do SPC,
, Waldemar Schroeder, ex-

plica que a inadimplência é

decorrente do encolhimen
to da economia do país
que, como conseqüência, .

reduziu acentuadamente o

poder de compra do con

sumidor brasileiro. "E a

necessidade das pessoas é

cada dia mais intensa", re
flete.

Segundo ele, os gastos
com energia, telefonia e

água tiram o dinheiro do
consumidor ,deixando-o
sem condições de fazer o

planejamento de demanda.
"Houve um tempo que só

tinha telefone quem podia
pagar. Hoje, tornou-se um
bem de uso. Usar todos

podem, mas pagar nem

sempre", afirma, lembran
do que grande parte dos
nomes com restrição no

SPC são também

inadimplentes com as

companhias de telefonia
celular. (CT)

QUINTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2004
--_

AMPLIAÇÃO
Começaram as obras de ampliação do Supermercado
Breithaupt, no bairro Barra do Rio Cerro. Com o

novo projeto, o espaço de vendas será aumentado
em 60%, passando a ter 1200 metros quadrados de
área.

Também será feita uma ampliação e readequação dos
balcões refrigerados para modernizar a loja,
acompanhando o crescimento da região e'melhorando
o conforto aos clientes.

SALARIO - EDUCAÇÃO
O FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação) mudou as regras de distribuição do Salário

Educação, alegando como principalmotivo os desvios
de verbas destinadas ao sistema. Segundo o diretor

financeiro do Fundo, Antônio Correia Neto, dos 27

estados da Federação, apenas 17 regulamentaram a

transferência dos recursos aos municípios. A partir de
agora, o benefício será repassado diretamente às

secretarias municipais e estaduais e vai ser proporcional
ao número de estudantes. "Com a edição da nova lei

esses recursos passarão a ser encaminhados diretamente

aos municípios em contas específicas que serão abertas

pelo FNDE, a partir do dia 10 de fevereiro", explica
Correia Neto. Cerca de 34,5 milhões de estudantes

do ensino fundamental público serão beneficiados pelo
salário-educação. O Fundo estima que a verba de 2004

será de R$ 4,4 bilhões, sendo que R$ 2,629 ,bilhões
destinados aos estados e municípios, O recurso poderá
ser usado em qualquer tipo de investimento

educacional como transporte, merenda, formação de

professores, material didático, construção de salas de

aula. As secretarias de Educação devem se cadastrar

junto ao FNDE.

VISITA
Importadores de grande porte do México, Rússia,
Costa Rica, Dubai e Inglaterra estarão na Movelpar
2004 - Edição Especial Eletro - que acontece de 9 a

13 de fevereiro no Pavilhão Expoara, em Arapongas,
norte do Paraná. Eles vêm a convite do Promóvel -

Programa Brasileiro de Incremento à Exportação de

Móveis, ligado à Abimóvel (Associação Brasileira do

Mobiliário) e Apex (Agência de Promoção à

Exportação). Os importadores irão participar de uma

visita técnica a expositores da feira, além de conhecerem

as fábricas moveleiras e fornecedores do setor.

Segundo o diretor executivo do Promóvel, Pedro
Paulo Pamplona, os importadores que virão ao evento

são proprietários de grandes redes de distribuição de

produtos e têm interesse em firmar negócios com as

empresas brasileiras do setor moveleiro. "Eles já
receberam todas as informações sobre o potencial de
produção da região norte do Paraná e as visitas serão,
focadas no fechamento de negócios", afirma.
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PiÇARRAS
Com o objetivo de incentivar o pagamento

parcelado, o Governo Municipal de Piçarras vai

oferecer 5% de desconto para quem recolher o

Imposto Predial e Territorial e Urbano (IPTU) até

o 31 de janeiro. O contribuinte poderá parcelar o
tributo em até 10 vezes, com parcela mínima no

valor de R$ 30,00. Todos os carnês para os

contribuintes que moram no Estado já foram

enviados por correio. Não houve aumento real no

valor do IPTU. "Só aplicamos o reajuste de 13,9%
que é baseado na variação do IPCA (Índice de Preços
ao Consumidor)", esclarece o secretário de

Administração, Carlos Alberto Francisco. O IPTU

deve gerar uma receita de R$ 3,4 milhões. Nem tudo,
porém, chega aos cofres públicos. ''Apesar de termos
um índice menor, também contamos com o

fenômeno da inadimplência". Em Piçarras foram

emitidos mais de 18 mil carnês.

POSSE
O Tribunal de Mediação e Juizado Arbitral de

Jaraguá ·do Sul realiza o Jantar de Posse da nova

Diretoria eleita, que acontece hoje às 19h30, na

Associação Recreativa Duas Rodas, localizada na rua
25 de julho, 2080.

Expo 2004
A Feira de Negócios do Vale do Itapocu (EXPO
2004), que acontece de 13 a 18 de julhq, vai reunir,
no Parque Municipal de Eventos, em Jaraguá do

Sul, cerca de 80 expositores em uma feira

multisetorial com muitas oportunidades de compras
e de negócios para empresas industriais, comércio e

prestadoras de se rvrço s. Ocupando
aproximadamente 1,6 mil metros quadrados dos

pavilhões A e C e mais 300 metros quadrados
externamente, empresas de todo o Estado terão a

oportunidade de apresentar novidades em produtos
e serviços dos mais diversos segmentos, incluindo
o Setormoveleiro, alimentício, metal-mecânico, têxtil,
confecção, equipamentos industriais e cerâmicos,
além de empresas comerciais e prestadoras de

serviços.

EDUCAÇÃO
A gerência de Educação e Inovação. da Secretaria
de Estado do desenvolvimento Regional, em Jaraguá
do Sul, informa que as atividades pedagógicas -

destinada a professores - da rede pública de ensino

estadual, terão início no próximo dia 09 de fevereiro.
As aulas iniciam dia 19 de fevereiro.

esperanças
aderá investir

se aperfeiçoar
Estará mais
todos os

zer acordos ou

alegas para
objetivo: isso é o

r supercerto. Paixão

p S� serviço pode
pintor. Cor: Vermelho.
Câncer - Pegue tudo o que-

rabo lho e invisto

ihação. Suo
r nos paqueras

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.DENÚNCIA: PROPRIETÁRIOS DE FARMÁCIA FECHAM ESTABELECIMENTO. SEM PAGAR RESCISÃO

FuncionáJos indignados com o

não cumprimento da legislação
]ARAGuA DO SUL -

Funcionários de uma

farmácia estiveram na

manhã de ontem na

sede do Sindicato dos

Empregados no Co

mércio de J araguá do

Sul para efetuar a res

cisão do contrato de

trabalho com a empre
sa Mepi Comércio de

Medicamentos Ltda, de
nome fantasia Farmacs.

Os proprietários
'do estabelecimento,
Eliane Lang Pinto e

Márcio César Pinto,
no entanto, não �m

pareceram ao local,
al�gati.do que não teri

am condições de fazer

os pagamentos por
falta de dinheiro, se

gundo depoimento do
ex-funcionário J osnei
Ferreira, que soube da

notícia no dia �terior
através da empresa
respon sável pela con

tabilidade da Farmacs.

O farmacêutico

Gilson João Müller, o
balconista Josnei
Ferreira e o e n t r e-'

gador Dirceu Man

chen não. receberam a

totalidade dos salári

os do mês de d éz em

bro e os valores refe

ren tes ao 13° salário',
FGTS (Fundo de Ga

rantia por Tempo de

Serviço), férias e ou

tros encargos _a_que
teriam direito após o

fechamen to da em-

lvidcdes ligados à

ção, publicidade
tarão em alto.
ossada pode voltar
entimentos. Cor:

Virgem - Será focil convencer
efes de suas idéias.
r seus interesses.
nte 00 goto.

Vicky Bartel

Funcionários aguardam empregadores para rescisão do contrato trabalhista

presa, no dia 22 de
dezembro de 2003.

Segundo os funcio

nários, os donos do
estabelecimento infor
maram que a farmácia

retomaria suas ativida

des no dia cinco de ja
neiro, "mas rio dia qua
tro a proprietária ligou
avisando que teríamos

mais uma semana de

férias, porque haveria

uma mudança de ende

reço, o que não acon

teceu", lembra Josnei
Ferreira.

N a mesma semana

o entregador Dirceu
Manchen viu um cami

nhão recolhendo os

medicamentos no esta

belecimento e, no dia

suo sensibilidade

encer os outros

c I I _ Colega pode
cNI'�l'fó'ftpGl��o.e ciúme! Cor:
Cinzo.
Escor

a dois. Cor: Tons

seguinte, uma nova li

gação por parte dos

empregadores infor

mava aos funcionários

que havia sido ven�ido
o estoque e que seria

feita a rescisão de con

trato no dia 12. "Foi

dado baixa na carteira

neste dia, mas os direi

tos trabalhistas não fo
ram pagos", explica o

diretor do Sindicato,
Édio Geovani Gneipel.

AÇÃO - Co rn o o

prazo máximo para o

pagamento da rescisão

foi ontem, - contados

dez dias após a baixa na
.

carteira de trabalho -

os funcionários vão

move� uma ação judi
cial individual contra a

Mepi Comércio de Me

dicamentos Ltda.

Segundo a assesso

ria jurídica do caso, se

�ão encaminhadas

ações trabalhistas na

vara do trabalho de

J araguá do Sul. "Va-"
mos pedir ao juiz que

antecipe a tutela, dian
te da evidência dos fa

tos", declara o advoga
do responsável.

Nesse sentido, será

requisitado a liberação
do FGTS, as guias de

seguro desemprego e

os demais direitos tra
balhistas. A estimativa é

que os funcionários re

cebam esses direitos

nos próximos 20 dias.
(CAROLINA TOMASELLI)

Sagitário - Suo simpatia vai
trai do dia e

s. Poder de
a. Tire o noite

Capricórnio - Aio com

e verá o sucesso

is rápido. Seu
ficar acelerado
Aguarde boas

or: Morram.

Aq�1\��líonfie no seu

to",,��ª�irá o que quer.

�����fn��:podem dor

Popularidade em alto. Cor:
Vermelho.
Peixes - Preste atenção nos

o o que estão

om dia poro
e por surpresos
noite. Cor:o
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IVlsÃo: PROTEÇÃO DOS OLHOS DEVE SER FEITA COM CUIDADO PARA EVITAR PROBLEMAS FUTUROS

imporfante para
saúde dos olhos

Proteção
manter

]ARAGuA DO SUL - Mui

to mais do que um acessó

rio, os óculos devem pro
teger os olhos dos raios

ultra�oletas do sol. Da mes

ma forma que a pele, os

olhos também necessitam de

proteção contra a ação noci
va dos raios ultravioletas

(UV) do sol. E nesse caso, o

principal aliado é o uso de
óculos escuros, mas não se

esqueça de que eles devem
ter boa qualidade, e com a

devida proteção. "O grande
problema é que muita gente
compra óculos sem os cui

dados necessários e a expo
sição prolongada aos raios
ultravioleta pode provocar
uma série de problemas de

saúde", explica o oftalmolo

gista Hsiao Meng Kang.
A função dos óculos es

curos, além da estética, é a

de proteger a pessoa da
fotofobia (medo da luz) e dos
raios UVA e UVB. A prote
ção UV é responsável pelo
bloqueio de 99% dos raios

ultravioleta. A exposição pro
longada aos raios pode resu?
tar, a longo prazo, em várias

t:.- doenças, como catarata e de

generação da retina (diminui
çãe da visão). Também con

tribui para o aumento da inci
dência de Pterigio (membra
na branca avermelhada que
cresce em direção à pupila ou

menina dos olhos). Os raios

ultravioletas atingem mais fa
cilmente a pupila quando o

olho está desprotegido. Longa
exposição às radiações UV é

um dos riscos associados à ca

tarata.

Ao receber o raio Uv, a

/

e

a

Os óculos são mais que um acessório no verã�CkY Bartel

pupila rapidamente se fecha

para s� proteger do excesso

de luz. O grande perigo dos
óculos sem a proteção UV é

justamente a pupila não se

manifestar ao receber esses

raios. "Como a lente é escu

ra ela acaba enganando a

pupila que não se fecha e re

cebe toda a carga de raio

UV", explica o oftalmologis
ta. O ideal, segundo o oftal

mologista, é usar lentes com
proteção contra os raios UV

mesmo em óculos de graus
comuns. Segundo uma pes
quisa realizada pela Abiótica
(Associação Brasileira de
Produtos e Equipamentos
Óticos) 47,5% dos óculos

escuros, importados e naci

onais, vendidos no Brasil são
contrabandeados. O grande
peri�o é que não se sabe a

procedência dos produtos e

muito menos se eles têm a

proteção UV Como é mui

to difícil um leigo saber se

os óculos têm ou não prote
ção UV é bom ter cuidado

na hora da compra.

bom relacionamento como

fator facilitador do trabalho
em equipe.

O conteúdo inclui com

portamento human'o e auto

conhecimento; diferenças
individuais; empatia e va

lorização; padrões de com

portamento profissional;
participação e comprome
timento; postura profissio
nal e ética; diferença entre

vencedor e perdedor; mo-

tivação para mudança; tra
balho em equipe e soluções
alternativas.

O curso é voltado a em

presários, empreendedores,
profissionais que têm inte

resse de conquistar uma boa
posição no mercado de tra

balho, ou crescer no empre
go que já atua. Ele será de
senvolvido de forma
interativa com exposição di
alogada, exercícios individu-

DICAS:
* Não compre em locais onde não se sabe a procedência (ambulantes, por exDbplo),
* Compre em locais (óticas) em que você tenha garantia e possa trocar ou fazer os ajustes necessários.
* Observe os óculos e analise se o rnaterial é de boa qualidade. As melhores lentes são as de acrílico e

as de cristal.
* Não confie nos selinhos que indicam a presença de proteção uv, porque nem sempre a presença de
selinhos é garantia de que realmente o produto tenha a proteção.
* Rebarbas na armação, principalmente na área nasal, podem indicar má qualidade das lentes.
* Desde que as lentes tenham proteção uv, a cor não faz a menor diferença
* Lentes de plástico prensado não têm proteção contra os uv, por isso prefira as lentes acrílicas ou

cristais.
* Em caso de dúvida leve os óculos para um oftalmologista analisar se há ou não o uv.
* Urna forma de você descobrir se os óculos têm ou não proteção contra os raios UV é colocá-los 30

centímetros distantes dos olhos e mirar um alvo e girar os óculos 36CY'. O centro da lente não pode
distorcer a imagem, já que esses óculos não possuem graus. Outra forma de checar é verificar se os

óculos são desconfortáveis no uso e se estão provocando dor de cabeça, tontura e mal-estar.
* Olhos lacrirnejantes, vermelhos e coceira também indicam que as lentes não têm proteção uv. Se
isso estiver acontecendo, alguma coisa está errada, já que os óculos sem graus não provocam esses

sintomas. (CELlCE GIRARDI)

ACIAG'promove curso demotivação pessoal em fevereiro
GUARAMIRIM - A

Asssociação Comercial In

dustrial e Agrícola de
Guaramirim promoverá
entre os dias 9 a 12 de fe

vereiro, das 19h30min às

22h l Smin, o curso "Moti

vação Pessoal, Profissional
e Trabalho em Equipe". A
iniciativa tem por objetivo
estimular a motivação, a co
operação, a criatividade e

identificar a importância do

ais e em grupo, além de di-
o nâmicas. O instrutor será

Paulo Roberto Kroich Go

mes, autor do livro "O pro
fissional do atendimento

do século XXI". O investi

mento é de R$ 60,00 para
associados e R$ 80,00 para
os não-sócios. Inscrições e

informações podem ser

obtidas na ACIAG (47)
373-0037. As vagas são li

mitadas.

Projeto reforçacapacitaçãc
de gestores e técnicos

BRASÍLIA- o Mas (Mi
nistério daAssistência Social)
começa a implementar este
ano um grande projeto de

parceria com universidades

de todo o país. O objetivo
do Programa Reunibrasil

(Rede Universidade Cidadã)
é incentivar a aplicação das

pesquisas desenvolvidas nas

instituições em ações concre
tas para melhorar a vida da

população carente. O proje
to será uma forma de refor

çar a capacitação dos técni

cos e gestores responsáveis
pela aplicação da PoliticaNa
cional de Assistência Social.

Com o Reunibrasil, o Minis
tério pretende estabelecer sis
temas mais eficientes de

monitoramento e avaliação
dos programas sociais do

Governo Federal.
O primeiro passo para

implementar o programa é

a criação de Pólos de Edu

cação eDesenvolvimento da

Assistência Social. Cada cen

tro será gerenciado por urna
ou mais universidades. Sua

missão será treinar os técni

cos e gestores encarregados
de executar os projetos do

Mas. Até o final do ano, o

Ministério vai investir R$ 1,6
milhão na instalação de dez

Pólos. Para 2005, está previs
to o funcionamento de 27

Pólos em todo o país.
Os profissionais a serem

capacitados pela Universida
de Cidadã são técnicos

o

e

gestores do Paif (plano Na
cional de Atendimento Inte

gral à Fa1TIl1ia). As pessoas
atençlidas pelo Plano têm

acesso a todos os programas,
projetos, serviços e benefíci

os previstos na Loas (Lei Or
gânica da Assistência Social).
Nos centros de referência do

Paif, mais conhecidos como
Casas da Família, é ofereci

do atendimento psicossocial

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

para sempre."
2 Coríntios 9:9

às famílias mais vulnerávci!
em função da pobreza e de
outros fatores de risco e ex.

clusão social.

Aministra da Assistência
Social,Benedita da Silva, con·
sidera a parceria com as uni·

versidades fundamental para
aproveitar os projetos desen
volvidos isoladamente pelas
instituições de ensino. "OMi·

nistério tem o dever de con.

vocar a sociedade civil para
participar de programas de

cooperação, sobretudo na

área social", afirmou a mi·

nistra.

As decisões do progra·
ma Uruversidade Cidadã se

rão tomadas por urn conse

lho consultivo integrado par
21 membros titulares e 21

suplentes. Caberá ao conse
o

lho propor, articular e acom

panhar as atividades previs
tas pelo programa. Cada ini·

ciativa exigirá a assinatura de

um convênioou contrato es

pecíficos e poderá ter a par·

ticipação de uma ou mais

universidades. Também será

possível envolver órgãos dos

governos federal, estaduais e

municipais no processo de

cooperação.
Em março do ano pas·

sado, o Mas criou um gru·

po de trabalho para elabo

rar a propostade coope
ração denominada Univer
sidade Cidadã. Para o re

presentante das universida
des particulares no grupO,
professorMilton Linhares,

o sucesso do programa
será garantido pela força
da Anup (Associação Na

cional das Universidades
Particulares). "Somos uma

rede com 40 universidades
em todo o Brasil". Segun·
do Linhares, a Anup poso
sui um milhão dos três
milhões de estudantes uni
versitários do País.

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

Fone: (47) 370-6180
www.cas�deoracao.com
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veículos

� AUTHENTIQUE 1:6· 16V

AR • CONDIC10NADO, Air Bag Duplo, Oireçüo Hidláullca, travás
e Vidros Elétricos. Sistema CAR ( travamonto automático das Portas
a paror d� fi km.ih), Controle Remoto por Radiofrequência.

AVista

Mi
(4)

"

RCdl' Renaulr, 183 Concessionárias 110 Brasil.

BlUME'NAU
322·8800

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

Tratar: 9117·3464.

3447.01, 2p. Tratar: 372-2907.

CELTA - compra-se, 02/03, c/
<I.C. Tratar: 372-3616.

KADETT - vende-se, GSI, bordá,
2.0, 93, excelente estado,
compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).
R$9.500,00. Tratar: 372-
3652 c/ Alcides ou Edinéia.CHEVETTE - vende-se, 85,

cinza. R$2.700,00. Tratar:
370-8180.

CORSA - vende-se, wagon, 16v,
01, 23,000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30) KADETT - vende-se, EFI, 95,

bordô, tr. elétr., ótimo estado,
álcool. R$2.000,00 entr.c+c30x

R$364,00. Tratar: 373-2651
c/ Luiz.

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

4916.

CORSA - vende-se, wind, 2p,
01, c/ ar, único dono. Tratar:
9975-1696.

CORSA - vende-se, sedan,
branco, 01, 1.0, único dono.
Aceita-se troca por astra, 00/

KADETT - vende-se, SL, 91.
R$6.500,00. Tratar: 371-

para o Clio Authentique
2 pertas- 1:.0 8V 0-3/0.4

Entrad: 50% '3Ox.
\

\

@J!]:g> AUTHENTIQUE 1.0 8V 2 portas
VIA INTERNET

Ar quente, Sa'rras de proteção lateral. Faróis com duplo
refletor Óptico, Vidros Verdes, Desembaçador do Vidro
traseiro.

<9!S Sc"- EXPRESSlON 1.0' 16 V

AR, CONDICIONADO e VIOROS ElÉ.TRlCOS, Alr 8ag Duplo,
Direção' c Hidráulica,c Travas Elétricas nas portas, Sistema CAR
i travamento automático das Portas a partir de 6 klJ1c1h). Brake Lighl.

Avi'ia

Mi
(6) Àvi.1a

ai
(5)

..fI·7

Vale do Itajaí e Litoral Norte - se

ITAJAí
348·8460

JOINVlllE
435·3700

JARAGuA DO SUL
370·6006

, Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



2 CORREIO DO POVO

370-3113

.. ""..uu·"iflA.1
1/eJra����.

(047) 376-0251
RuaÂngelo Rubiní, 900

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC

(47) 376-1772/ 273-1001

C:.....r LTDA
CAII'_M.NHON.....

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

Uno Mille 93

Ford Ka 00

Fiesta 4p 96

D-20 Diesel 92

Pick-up dupla 94

Strada 1.5 GNV 99

QUINTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2004

00

98

95

97

95

99

Fone: (47)
370-8622

Corsa 1.0 2p 96 Monza 4p 94

Uno Mille 96 Astra GLS 99

VOLKSWAGEM FORD

Gol CL 1.6 Verde G 1993. Ka Branco G 20Cú

Goll.8 CL Branco G isso Stratus LX Preto G 1900
Resta Branco G 1995

Goll.6 CL Verde G 1993
Escort L 1.6 . Cinza G 1993

Gal CL 1.8 MI Branco G 1997 Escort L 1.6 Verde G 1987
Goll.0 i Vermelho G 1997 PICK.UP�
Fusca 1300 Bege G 1900 D-20 cabinada Vermelha D 1988
Kombi Branca G 1996 D-20 cabo fábrica 4p Vermelha D 1991

FIAT F-l000 Veraneio Prata D �
Tipo IE 1.6 compl. Vermelho G <' 1994 F-l000 Super série Prata D j9g)

Uno 1.6 R Branco G j9g) F-l000SGNV Branca G/GNV 1997

Palio ELX Vermelho G 1997
Silverado conquest Verde D 20Cú
Mitsubishi Pagéro Preta D zoi

GM Pampal.6 Verde G 1989
Celta 1.0 Branco G xoi MOTOS

Branco G zxn Preta G
"OL 1.0 »; VERM;I..HO,Cinza G
_. x.1997'

Parati 4p 99

Parati �p 98

Gol 1.0 2p 99

Gol 1.0 2p 96

Gol 1.0 2p 95

Voyage GL 90

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

Corsa Sedan

Corsa 1.0 2p

Pick-up Corsa GNV 96

Blazer Diesel, 99

BMW 328i 96

Scenic 1.6 00

Vectra GLS GNV 97

Mondeo 2.0 CLX 97

TerTlpra HLX1$v, co;'pl. ".

Palio We,ekénd - ar'

Palio ED Ap; c/opc.
Uno Fire,·

Tipo MP! 96'
94

Bernardo Dornbusch, próx.: Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de Schroeder

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2004

MONZA - vende-se, 87, 2p,
verm., álcool. Tratar: 9962-

9363.

MONZA - vende-se, 84, álcool,
verde rnet., ótimo estado, 4p,
particular. Tratar: 8802-2362.

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$266,00. Tratar: 370-3414.

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

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

5-10 - vende-se, estendida, 96,
branca, compl., kit gás já c/
selo do INMETRO, bancos de

couro, pneus em ótimo estado.
Tratar: 9131-6343 ou 376-
0017 c/ Gilson.

5-10 - vende-se, compl., 97.
Tratar: 371-2001 ou 9991-
6565.

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

R$14.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 9102-1701.

R$L200,00 entro 'I- 33 pare ..

Tratar: 273-0050.
.

ELBA - vende-se, 94, 4p, cinza,
c/4 pneus novos, CO e alarme.

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

9112-1891 c/ Sandro.
VECTRA - vende-se, GLS, 2.0,
96, prata, compl., manual, nota
fiscal, ótimo estado.

R$14.500,00. Aceita-se troca.

Tratar: 9102-1701. .

PALIO - vende-se, EO, 97, 2p.
R$8.500,00. Tratar: 371-
3447.

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

R$310,00. Tratar: 371-6000.
PALIO - vende-se, EX, 4p, 1º

dona, 33.000km, v.e., t.e., aí

VERSALES -vende-se, 2.0, IGL,
95. R$11.000,00. Aceita-se

,
troca por carro de menor valor.

Tratar: 372-0524.

.Com, de Peças Antonio!
: erQ.ªªt�1
I flBQç,c14iiiTfÇ%j
I �@!:ilii1Jlj/çlªg_i"f(ijj
i :
: Fone: 370-2764 :
ICeI.: 9104-2010/9957-60991ELBA - vende-se, 94, c/ 4

pneus novos, cd, alarme, 4p.

VECTRA - vende-se, GLS, 94,
branco, a.c., d.h., tr., média de
13.5 p/ litro. R$12.800,00. 2.7..5..:2,2.7..3 _
Tratar: 9117-7171 c/ Paulo. Av:_P"!f"í!!l_��I�_'�I'.'ar(lr.ub�lI,.2����Jara�á�o §ul,/�'!)�II.-lkel��rt@uOI,é!lI11-.bri

. CORREIO DO POVO 3

�OTOS

Comece o Ano com o pé õireito ...

pesquise, compare e comprove que o

melhor negócio
está aqui.

CONSÓRCIO E FINANCIAMENTOS

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

carretinhas para motos e jet skí

60 meses

C 100 Biz KS------R$ 83,17 o
Crypton C 10g----R$ 88,25 (\

v

C 100 Biz ES------R$ 92,36 r;

YBR 125 K---------R$ 95,07 \..J

CG 125 KS-------- R$ 96,41 O
C 100 Biz +-------R$ 102,61

O
xrz 125 K---------R$ 123,26 r-,

ri'

NXK 125 KS.------�R$ 121,84 v....}

NXK 150 ESD-----R$ 150,74 -{J:-
Twister 250------- R$ 168,10
Tornado 250----c-R$ 181.159 �

60 meses '\) �
R$ 8.438,OO-·---R$ 163,14 n ,,..;

',. ./ �
R$ 9.235,OO-----R$ 178,54 ;""\, ""

\.! f.(
R$ 10,927,00-----R$ 211,26 \.. .�

1'\
'"

R$ 11.667,OO---·-R$ 225,57 O U

R$ 12.174,OO-----R$ 237,37
tf}
._'_

\/l

R$ 12.781,OO-----R$ 247,11 " 1;
(J:

R$ 13.454,OO-··--R$ 260,12 0
r

76
t

meses

R$ 10.126,OO-----R$ 158,55 .

w
O

R$ 11.301,00-----R$ 176,95 -r; OJ
"

R$ 12.717,00···--R$ 199,12 ,A G
RS 14.000,OO····-R$ 219,21 O -'-

-+) �

R$ 15.337,00·----R$ 240,14
-

(\�

RS 16.278,OO�·---R$ 254,87
'v

'\]) C
� """

Li \)

64 meses (])

R$ 21.194,00-·-·-R$ 394,07 �

v·

R$ 23.333iOO-·�·-R$ 433�84 ;:.-1-

O'
R$ 25.562,00····-R$ 475,29 c
R$ 27.863,00-----R$ 518,07 O

R$ 29.405,OO-----R$ 546,74
CL
!,.:l
.-

R$ 32.103,OO··---R$ 596,91 /\

R$ 38.110,OO·----R$ 708,60 i_j

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

Consórcio

UNIAO
371-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

• Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
CLASSI QUINTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2004

Yussungui GS 125 Prata G 98 R$ 2.400,00
Escort XR3 conv. Bordô A 89' R$ 4.700,00
Escort XR3 Vermelho G 86 R$ 3.000,00
Monza SLE

.

Branco A 86 R$ . 4.000,00
Chevette Branco G 83 R$ 2.800,00
Del Rey Cinza G 82 R$ 2.300,00
Fusca 1300L Verde G 81 R$ 2.700,00
Fúsca 1300 Azul met. G 75 R$ 2.400,00
Chevy + rodas Branca G 88 R$ 4.000,00
Monza SLE 4p Prata A 87 R$ 4.900,00
Quantum Prata A 88 R$ 5.300,00
Kadet SL Grafite G 91 R$ 6.500,00
Gol BX G 83 R$ 2.000,00

Marrom

TEMPRA - vende-se, 97, 8v, UNO - vende-se, brio, 91, limp/
cornpl. R$12.300,00. Tratar: des. tr., ótimo. R$6.000,00 ou

370-3574 ou 9123c7355 cr . financ. Tratar: 370-3574 ou

Waldir. 9123-7355 c/ Waldir.

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

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

Homologada pelo

1:_INMETRO

quente, de s z llmp. traseiro.
Confira. Tratar: 9979-1437.

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

c/ João.

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

R$7.500,00 ou financ. Tratar:
370-3574 ou 9123-7355 c/
Waldir.PALIO - vende-se, EDX, 98, 2p,

v.e., t.e., lirnpyde s tr.

R$10.500,OO. Tratar: 370-
3574 ou 9.123-7355 c/ Waldir.

UNO - vende-se, CS, 1.5, 95/
96, 4 pneus novos, película,
azul, 2p. Tratar: 370-5627.

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

R$9.000,00 entro + 17x

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

UNO - vende-se, mille, EP, 4p,
96. R$6.000f'OO + fncto.
'Aceita-se proposta. Tratar:
371-7375 c/ Milene ou Volnei.

DEL, REY - vende-se, 84, CHT,
álcool, azul met., único dono,
t.e., ótimo estada,
documentado. R$3.500,00.
Aceita-se troca por Titan.
Tratar: 9909-0545.

TEMPRA - vende-se, 2.0, IE,
96, branco, compl., c/ aro liga.
Tratar: 372-3616.

UNO - vende-se, 98, 4p, t.e.
R$10.000,00. Tratar: 275-
1021.

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados
• Especializado em injeçdo eletrônico, mecânica geral
multi marcas.

1'). Temos financiamento.

DEL REY - vende-se, guia, 89/
89, compl. R$5.600,00. Tratar:
9998-6928.

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

R$3.300,00. Tratar: 9131-
3784.

ESCORT - vende-se, GL, 1.6,
álcool, c/ pequenos reparos na

lata. R$2.200,00 + 3x

R$214,00. Tratar: 371-4191.

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

R$3.500,00 e assumir 31x

R$175,00. Aceita-se troca por
moto ou carro até R$350,00 e

dou volta. Tratar: 9121-4778.

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

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

KA - vende-se, 98, cinza met.

R$9.900,00. Tratar: 9973-
5052.

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

BRASíLIA - vende-se, 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, bordô.
Tratar: 9992-6678 ou 372-
3643 c/ Luciano.

FUSCA - vende-se, 79, c/

reparos na lata, bem esporte.
R$2.000,00. Tratar: 376-3990
ou 9962-8i98.

GOL - vende-se, 01, cinza

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

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

ou Siz. Tratar: 8802-1111 ou

275-2873 c/ Rodrigo.

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

'

\
GOL - vende-se, 1.6, MI, 97.

Aceita-se troca p/ moto. Tratar:
9134-2104.

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

375-1596.

GOL - vende-se, 90, GL, 1.8.
Aceita-se, troca p/ carro de
menor valor. Tratare 9975-

9925.

lOGUS - vende-se, 94, GLS,

a.c., d.h., v.e., t.e., vermelho,
Tratar: 275-0585 ou 9903-
1864.

'

SON
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Av. Preto Waldemar Grubba, 23.22 ..: Vila Lalau

I)Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



0UINTA-FEIRA, 22 de ianeiro de 2004
CLASSI

LOGUS - vende-se, prata, 94,
áloool. R$8.8o'O.,o'O.. Aceita-se
troca. Tratar: 370.-2461.

PARATI- vende-se, ci, 1.6, MI,
compl., menos ar, 97/97, cl
rod.as 15", ótimo estado.

R$13.2O.a,O.O.. Somente venda.

Tratar: 370.-3513 ou 9125-

0007 cl Marcelo.

POINTER - vende-se, 1.8, GLI,
95. Tratar: 276-30.0.2.

SAVEIRO - vende-se, 0.1, GIII,
1.8, gas/GNV com inmetro,
cornpl., prata, rodas de liga,
lona mar., ótimo estado. Aceita

se proposta à vista. Tratar:

370-8563 ou 910.3-3580..

ALFA ROMEU - vende-se, modo
16( compl., bancos de couro,
ASS. R$12.o'o'O.,o'O. + fncto.

Aceita-se. troca. Tratar: 275-
1142.

CLlO - vende-se, Hatch, 0.0.,
1.6 RT, prata, airbag duplo,
d.h., a.c., CD original, controle
satélite de som, t.e. 5p, trava
pi crianças, rodas de liga
leve. R$ 21.0.0.0.,0.0.. Tratar:
370-.8928.

� J IPE - vende-se, 58, dourado,

equipado cl rodão, ótimo
estado. R$7.5o'O.,o'O.. Tratar:
9131-6243 ou 376-0.0.17 cl
Gilson.

L-200 vende-se,
cabine dupla, 95, a.c.,
4x4. R$ 30..0.0.0.,0.0..
Aceita-se carro de menor

valor no negócio. Tratar:

(47) 910.2-0.0.0.9 cl
Santiago.

PAJERO - vende-se, 98, GlS
S, compl. R$59.o'o'O.,o'O..
Tratar: 9963-4433.

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

traseira, freio a disco, alarme,
v.e., motor 4cc. R$7.o'o'O.,o'O..
Tratar: 372-2833 c/
Marcelino.

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

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

COMP�A-SE - VW 7.90. até

R$2O..o'o'O.,o'O.. Paga-se à vista.
Tratar: 374-1117 ou 9975-
0.117.

1113 compra-se, de

preferência financiado. Tratar:
372-0.10.8.

.

compra - vende -froca
financia - nOVOS e usados

Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641
Av. Preto Walderuar Grubba, 2322 � Vila Lalau

computador cl impressora.
Tratar: 9975-9925.

CG - vende-sé, titan, 125KS,
0.3. R$3.8O.a,O.O. + fncto.

Tratar: 276-0.287.

COMPRA-SE - Honda Blz, 0.2,
51 parto Paga-se até

R$3.1o'O.,o'O.. Tratar: 370.-6360.

cl Everton ou Junior após
15:0.0..

COMPRA-SE - moto modelo,
honda Siz I Sundown I
Scooter em bom estado.
Tratar: 370.-180.1 cl Sandro
após 18hs.

DT 180 - vende-se, pronta pi
trilha, 89, cl pneus' novos,
toda revisada. Tratar: 310.-
8295.

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

R$5.O.O.O.,O.a. Tratar: 9979-'
0.60.5.

RD 350 - vende-se, 90., azul e

branca. Aceita-se troca por CG.
Tratar: 990.5-3644.

SAARA - vende-se, 91. Tratar:
276�3O.O.2.

TITAN - vende-se, KSE, 0.2,
prata, cl parto elétr., estado de

Okrn. R$4.1O.O.,aO.. Aceita-se
troca por moto de menor valor.
Tratar: 370.-5195 ou 9119-

60.18.

TITAN vende-se, 95.

R$2.5O.O.,o'O.. Tratar: 273-
0.687.

CORREIO DO POVO 5

.TWISTER - vende-se, preta, 0.2.
R$7.o'o'O.,o'O.. Aceita-se troca pI
corsa ou ford ka. Tratar: 370.-
6360..

XR 200 - vende-se, 0.1/0.1, cl
5.8O.O.km, pI trilha, dctos em

dia. R$5.5o'O.,o'O.. Tratar: 9975-
4981.

XT 225 - vende-se, 90..

R$2.4o'O.,o'O. entr. + 26x

R$lO.O.,25. Tratar: 9963-
4433.

YAMAHA - vende-se, YBR,
0.1, cf part. R$3.45O.,OO..
Aceita-se troca por Siz de
menor valor. Tratar: 373-
4830..

YBR 125 - vende-se,O.31
0.4, cl part., baixa km.
Aceita-se troca por carro

acima do ano 90.. Tratar:

375-2416 cl Ede rs o n após
15:0.0..'

-

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

R$52O.,o'O.. Tratar: 376-
220.6 ou 9111-9968 cl
Alexsandro.

VENDE·SE - CD pi carro, cl 1
mê s de 'uso, frente

destacável, cl controle.
Tratar: 371-4191.

0.60.5.

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

BIZ - vende-se, 0.2, preta.
R$3.3o'O.,OO.. Tratar: 9979- CG - troca-se, 80. por

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

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

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

eletrônica e au�tollJação de condomínios.

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas de expansão pI centrais
Telefones e fax f)

Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personattzada
Identificadores de chamadas

-

'GravacJores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
.Tomadas e Plugs
Sistemas ele proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 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 p/ portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (P/S e Colar)
Micro Cãmeras (P/B e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS'

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V Votoralttim I Finanças

Seja parceiro
da BV Financeira i

e faça ótimos

GM
Vermelho
Branco
Branco
Prata
Bordô
Cinza
Bordo
Azul
Prata

VW
Branco
Branco
Branco
Branco
Prata
FIAT

Cinza
Vermelho
FORD
Prata

Celta
Corsa Hatch
Corsa GL 1.6 a.c., d.h.
Corsa Super 4p
Corsa Super 4p
Corsa Wind MPFI
Corsa Wind
Monza GL cl trio
Chevette DL

03
03
01
98
97
97
95
94
93

02
01
99
99
99

95
89

97

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

prata G
bordá G
cinza G
branco D

prata G

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

vermelho G
vermelho G
verde G

branco G

Courier Clx
Escort Hobby
CheveUe DL
F-4000
MB608 carroceria
MB 1513 caçamba
MB 1113 truck
Corsa Wind MPFI

. Fiat Uno Eletronic

Gol1.000i
Gol GIII completo
Fiorino Warking
Palo Classic compl.

, .

negocias
neste espaço!

Gol Special
Golf comp!. + couro
Gol Special
Polia Classic cornpl,
Gol16v 4p

Tipo
Uno 1.5R

Mondeo GLX , top de linha

RENAULT
CinzaScenic RT 1.6 00 G

�� 370·3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguã do Sul· se

373-0806
373-1881

99
00
00
99

98

89

91

94

98

01

94

98

96

95

G
G
G

G

G

D

G

G

G

G

G

G

G

-G
G

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol G1114p, 16v
Astra GL compl.
Fiesta 1.0 4p
F-l000 cabo Dupla
Gol CL1.6

Vectra CD

GolMI

Corsa Wind 4p
Goll.0

Ka

Corsa 2p
Escort GLX 1.8 compl.

verde
verde

branco
azul

vermelho

cinza

bege
vermelho

branco

prata
prata
vermelho

preto

CHEVROLET 96

92

87

87

78

89

93

97

vermelho

prata mel.

dourado

prata

branco

prata

verde musgo

cinza mel.

verde mel.

Monza SLE, álcool 1.8

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

Pampa 1.8 álcool

Chevette DL 1.6

Corsa Super 1.0

Gol Mll.6 compl.

Vectra GLS, 2.0, compl.

CORSA 4P
CORSA SEOAN SUPER
VECTRA GL 2.0 COMPL.,
MONZA GL, CI TRIO +DH
CORSA WIND
OMEGA GLS
OMEGA GLS, COMPL. + TETO

UNO MILLE 4P
PALIO EX, 4P, COMPL.
UNO MILLE
UNO CS

KA GL 1.0
VERONA GL 16V. 4P
ESCORT HOBBY
ESCORT HOBBY 1.6
VERONA GLX
BELlNA L .

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

BRANCO
BRANCO
PRETO
AZUL
VERMELHO
PRETO
CINZA

BRANCO <'
BRANCO
CINZA
VERMELHO

PRETO
VERDE
AZUL

���ô
DOURADO

1999
1999
1997
1994
1994
1994
1993

2003
2000
1991
1989

2000
1998
1996
1994
1991
1988

FIAT

FORD

VOLKSWAGEM

cinza

.,.. ." ,,'o .' " •.••

Av� ·Prefeito Waldeltlar'Gruba,3'747"- J�r��lIái:'d:d'S:�1
R$ 7.700,ÓO
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$11.500,00
R$10.800,00
R$ 8.800,00
R$ 8.800,00

FIAT UnoELX 94

Paliov.e., T.e. 98

Uno 91

Uno 89

Tempra,bcocouro 93

EscorlXr3 compl. 89

Escorl GL 1.8 95

EscorlGL 1.6 95

Escorl Zetec 97

Del Rey 87

Gol Star,rodas 89

Gol Special 01

Gol 98

Monza GL compl. -Ar 95

Kadett 96

Branco

Azul

Branco

Prata

Preto

Bordá

4p, 1.0, 16v, R$15.500,00
R$ 73.000,00
motor zetec, R$12.800,00
cabo est., GNV, cornpt. R$ 22.500
comp!. R$ 8.700,00
comp!. R$ 8.700,00
álc., 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, compt, R$12.000,00
R$11.000,00
1.0 cl opc. R$11.300,00
1.8 comp!. R$ 33.000,00
1.6, gasolina. R$ 5.800,00
GNV. R$15.500,00
GLS, cornpl., GNV. R$15.000,00·
R$3.500,00

Parati
F-250
KaGL

S-lOdeluxe

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

branca

prata
dourado

branca

preto
cinza

bordô
branco

branco
branco

bege
grafite
branco
azul

grafite
cinza

grafite

Golt62p Branco G

Go11.02p Prata G'
Bugy 1.5 Amarelo G
Santana 1.8L 4p Cinza G

Tempra 16v4p Chumbo G
Uno 1.0 eletr. 4p Vennelho G
Uno 1.0 4p . Azul G
Fio"no 1.0 aberta 2p Branca G
EscortGLX t8L 2p Preto G

Blaser2.24p Cinza G/GNV
Chevetle 1.62p, Cinza G
Títan 125 KSE Azul G
Yamaha 125K Prela G
Titan 125 KSE Prata G
Tltan 125 KSE Vennelha G
Bis C100 Vennelha G
Dream Azul G

1993
1993
1986
1998
1996
1997
1995
1995
1995
1996
1988
2002
2002
2002
2001
2001
1997

vw

FIAT

FORD

FORD

GM
MOTOS

Verde

Azul

Branco

Branco

Vermelho

Azul mel.

Branco

vw

GM
azul

Barraca pi camping completabranco

LD veículos 373-4047
,
." ai" 310-3021

\��'!t;J4L<:)�
..

. ...
"

"

Av. Preto Waldemar Grubb!i, 4142 - Centenário - Jaraguá do sul

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

Seja parceiro
da BV Financeira
e faça ótimos

R$ 7.800,00
R$ 8.500,00
R$ 9.500,00
R$ 9.800,00
R$ 7.300,00
R$14.300,00
R$13.600,00
R$ 7.900,00
R$ 24.900,00 .

R$10.800,00
R$16.500,00
R$18.300,00
R$ 8.900,00
R$ 3.500,00
R$ 8.900,00
R$10.500,00
R$ 5.300,00
R$ 5.700,00
R$ 1.300,00
R$ 6.300,00
R$ 28.900,00

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

Tempraouro16v Azulmet.

Tipo IE 4p cornpl. Azul

UnoSX4p Bordá
Escort Hobby 2p Prata

EscortSWcompl.+teto Bordá
EscortSWcompl. .. v.e. Azul
Escort G11.8 álcool Prelo
S-10 2.2 cabo Dupla Praia
CorsaWind 1.0 Bordá
Corsa Sedan Millenium Praia
Vectra GLS compl. Prata
.Corsa Azul

Fusca 1.6 Branco
Kombi passageiros G/GNV
Gol CLl1.6, d.h., 1.1. Praia
Parali CL 1.6 Praia
Santana Quantum GLS Cinza
Fusca Azul
JetSki Fedoo 750 Sentado
BMW325 Prata

FIAT 94

93
95

98
94
97
97
94

97
98
01
97
96
86
95
96

88
89
69
94

93

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

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 compl.
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

FORD

GM

, .

negocias
neste espaço!

vw
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�n íf fn1O·····....•.. VEíCULOS
_U�16'� 370-7516

I Compra Vende
....

Troca Finarlcia.
I
RuaWaller Marquardl, 1850 .. Bl!rra do RiC) Molha. Jaraguá do.Sul7 se .. :

Uno tire Azul 02

Gol GIl! plus, gasolina, 4p Branco 01

5-10cab. Estendida, õcll., GNV Azul 98

Golt2.0 compl. Cinza 98

Saveiro Bordô 97

ampa álcool Marrom 95

Rorino furgão Branca 94

HiluxSw4, diesel Cinza 93

Escort GL álcool Verde meto 88

F-lOOO Amarela 86

Escort Prata 86
Fusca Azul 78

Branco 76

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo

ferroviária)

-- -- - -- -_--- --_ -- -----

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

VJ Votoratttiint !1 Finanças

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

negocias
neste espaço!

Escort L 1.6 Preto 91 R$ 5.900.00
Mondeo CLX Grafite 97 R$ 16.900,00
Gol Special (SEM TROCA) Branco 02 R$ 11.900.00
Belina L 1.6 :JCinza . 87 R$ 3.900,00
CG 125 Titan Vermelha 98 R$ 2.700,00
Monza SLE Bege 85 FINANCIADO

Gol LO 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 CLll.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

Honda CH Today Vermelha 89

Azul

311-0802 <i1,

311-8281
Exp.Antônio Carlos Ferreira. 130 - Centro - Jguá do Sul

Seenie Rf 1.6 cornpl. Cinza 01
Golf 1.6 compl. air oag Vermelho 01
Clio RN ej a.c. + trio Azul 01
Gol 4p 16v ej ope. Cinza 01
Astra GL cornpl. Cinza 01
Corsa Wind 4p Branco 01
Gol Special Preto 01
Honda Civie LX Prata 98
Palio EDX 4p compl. Azul 98
Corsa 4p c/ d.h. + trio Azul 98
Fiesta 4p cornpl. Azul 98
Fiesta 4p c/ opc. Prata 98
Ka Prata 98
Palio Weekend cornpl. Branco 97
Corsa 2p c/ opc. Branco 97
Gal MI cj v.e., t.e. Prata 97

J�9fl'
(47) 371-9730

Corsa Sedam 4p 00 branco R$ 14.900,00 Vectra GLS completo 95
5-10 GNV 96 cinza R$ 17.500,00 Veetra GLS completo 97
[).20 custam S 91 branca R$ 17.500,00 Corsa Sedan 01
Uno 4p v.e. 94 verde R$ 7.900,00 Corsa Sedan cornpl. 99
Kadet c/ trio, a.c. 96 bordô R$ 10.500,00 Uno SX completo 97
Corsa Sedan 4p 00 prata R$ 14.900,00 Blazer DLX 98
Kadett lite 94 preto R$ 8.500,00 Renault Clio 03
POinter compl. 4p 94 grafite R$ 9.500,00 Uno ELX 4p 94
CG titan 0'2 Promoção cl capacete brinde Escort L 94

r BX 200 95 roxa R$ 3.600,00 Escort L álcool 93
CBX 200 98 vermelha R$ 4.200,00 Corsa Wind 95
Biz (c/ capacete de brinde) 01 preta R$ 3.700,00 Palio 96
Blz (c/ capacete de brinde) 02 azul R$ 3.900,00 Eseort Hobby 94
L-200 cabo Dupla cj ar 01 prata R$ 39.900,00 Monza Xr3 89
Sahara 350 95/96 vermelha R$ 5.500,00 Gol 88

Chevette 89

Rua Bernardo Dornbusch, 1880 - Bacpcndi - JaragUlí do Sul

Seja
•

parceiro
Gol GIII16v2p branco cio G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0164

da BV Financeira
VT - Shadow Equipada preta 02 G Gol1.0i Azul 95/95 R$ 9.200.00Courier 1.6L prata 00 G
Dueato Furgão 2.8 diesel branco 99 D Gol CL 1.6 Branco 92/92 R$ 6.200,00
Corsa 1.0 4p prata 99 G Kombi Furgão Branco 87/87 R$ 3.800,00

'faça ótimos
Parati 1.6 MI c/ ar eond. branco 97 G D-20 Sulan compl. Prata 89/89 R$ 28.500.00

e
Fiesta4p prata 98 G Tipo SLX Cinza

'

94/95 R$ 9.800.00
Palio 1.0 ED vermelho 97 G CG Titan KS Vermelha 02 R$ 3.900.00
Pampa 1.6L branco 97 G Apollo GL' Prata 90/91 R$ 5.800,00
UnoSX 1.04p vermelho 97 G

, • Corsa 1.0 cl rodas branco 96 G
Gol LS Azul 83 R$ 3.000,00

negocias Omega GLS 4.1 compl. verde 95, G
Pointer CU 1.8 Verde 96 R$ 9.800,00

Passat 2.0 4peompl. preto 95 G Golll.8 95 R$ 12.800,00
Gol CL1.6 prata 94 G Monza SL 1.8 Azul 92/93 R$ 8.500.00

neste espaço!
Gol LO branco 94 G Corsa GL Vermelho 95 R$ 10.500,00
Logus GL 1.8 prata 93 G Uno S Vermelho 89/90 R$ 4.800.00
Corsa 1.0 2p preto 94 G .Uno Mille Vermelho 90/91 R$ 6.000,00
Kadet SLE 1.8 vermelho 93 G Uno Bordô 98 R$ 9.300,00
Ipanema SL 1.8 bege 91 G
SaveiroCD branco 91 D

Fiesta 4p Prata 02 R$ 19.500.00

F-l000 vermelho 78/90 D
Del Rey . Dourado 85/86 R$ 4.000.00

Belina 1.6L prata 88 G
Renault Clio RT 1.6 Prata 00 R$ 21.000.00

li Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



8 CORREIO DO POVO CLASSI
QUINTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2004

... __ _ _-_................... . _ .. _ ..

]

Anuncie aqui!!! I
371.1919_J

Anuncie aqui!!!
c 3:71.1919

:.:",".

-Anuncie aqui!!!
371·1919

& Arquitetura
Topografia

" Medição de terra
· Desmembramento
· Regulorlzação de medidas
· Projeto e execução
(residencial. comerciaI. etc.)
· Reformas em geral
· Pcisagismo

370-7611 /9113-1663

Anuncie aqUi!!�
371·1919 j�- � - �- � �

AUTO PEÇAS

papa�io
.

a 11Ov.�)o;adll Auto
,,'" ,'tltg+·..

.

Pap'lgttió; localizada na

Ru�25 de JuÚio,1.650:
. Víla Noua
'''m,

L.I .. L.lill.1LlLILIlJpLlUIlTULlL
DIlIIITIllTIlIfIDTlnrmm

E·mall: papagaiO@terra.com.br

Anuncie aqui!!!
371-1919 .

........................................._ _ ·

··1I Anuncie
aqui!!'1I

I 371-1919
!
L .

r··-
.... ···-·

I
Anuncie aqui!!!

371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

(47) 276·3429
9975-5659

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

Comércio
InstâladoF;ê;I
L.@n:ge Ltd·a

Serviço:') de Instalaç2e�
Elétrica e Hidráú!ica:
(:on1 EáBticéi de P

"

$. .

.• : ·<·.h',.· ',';.- . '.

de6 eS metro

(47) 374-14�º
9991-8567

Rua Mal. Castelo Branco. 4893
Centro - Schroedcr . se

Anuncie aqui!!!
371·1919

* Meia Cana
* Rebaixo
* Forro
* Acabamentos de gesso
* Consertos
* Orçamento sem compromisso

.

I

TONlai
; FOTOCOPIADORAS -IMPRESSORAS i.

- MATERIAIS DE CONSUMO
'

, - ASSISTÊNCIA TÉCNICAI
,

276·34171
!.!!ua 2� ii!hilhu,_S15..

• VII�Nova.· !a!.aguá�O_St!I�� i

o

Anuncie aqui!!!
371·1919

\S\
tU
10
(J,

..jV i
vÇ>--

.' i

TRABALHOS:'-!
COM LAVA-JATO'il

(Água quente e fria) '"

Bedet/ração (CUlllos eBrocasl.
lallllção e PlnfUra de Telllailos 8Muros

Umlleza deCaIu d'água e
.

Imll8rmeallllilllçào tleP.S

Trabalhamos onde você precisar' I
(cidade. praia. siDO.etcJ ; I

14113111-1488/370.8870/9602-373,51
...��a.:.Jo.sé. Krause, .. 21�.:.y'H! ..�?va.: Jaragua.iJo.. Sul: .êf,.:

Anuncie aqui!!!
371-1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Aveui ti GdlÍfio ViIl:9t1S, 594
Centro - Tal"llgllá áo 511(

Te{.: 870-3612

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

Produto:

Venha Conhecer a.
Moda que é um Doce!

Preços especiais
de inauguração-I Modinha
Iam. 01 a 16

Moda Adulto

I Anuncie aqui!!!.
371-1919

t
.

. !! ;
L�,__��__�.�_._�...._...._._���.��...._M....)

MudançasJ
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

,

Serviços com Retroescavadéiras
Tratores e Esteiras
Caminhões Basculantes

Compressores de Ar
. Loteamentos completos
Rompedor de Concreto
Barrinha Pedras

Compactadores de Solo

Colocação de Tubos de Concreto
Remoção de Rochas

Drenagem
Pavimentação cl Lajotas

lFrl VIDRAÇARIALl.I Arte VidroS
Vidros. Espelhos, Sisotê. Lapidação e PolimentO,

jatearnento. Plotter de Recorte, Acessórios

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



QUINTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2004 CLASSI

diversos
BALCÕES - vende-se, dois, de

vidro. R$250,00. Tratar: 9602-
7757.

BEBÊ CONFORTO - doa-se, pj
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.

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

CACHORRO - vende-se, filhote
de ehow-ehow. R$550,00.
Tratar: 373-0018 ej Eduardo.

CACHORRO - vende-se, filhote
de poodle toy, branco, macho.
Valor à combinar. Tratar: 275-
2130 ou 9137-3648 ej
Carlos.

CACHORRO - vende-se, eofab cj
pintcher. R$30,OO. Tratar: 373-

3787 ou 9993-1751 ej Noeli
ou Solange.

CACHORRO :. vende-se,
pintcher. Tratar: 373-3787 ou

9993-:1,751.

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

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

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

CACHORRO - vende-se, filhotes
de: Yorkshire, Shi-tzu, sharpei,
beagle, sehnaUser, Ihasa apso,
labrador, boxer, bolgue inglês,
pit buli cj pedigree ou contrato.

Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

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

comunicam à seus clientes e amiqos, que
a partir de 15.01.2004 estarão

atendendo em no'Vo endereço:
1(ua 1<.§illofáo CR._çz.u, 728) safa 1 _. centro.

Para melhor atênde-Ios.

,

Refrigera�o Pois Irntão$ ,

� 1

ij
Conserto de: Celadeiras. :

r.
.

Lavadoras, Ar

condlC.
ionados :

...•.i Domésticos e Automotivos :

: - Nacionais e Importados - i
i ,

1(47) 372.0469'
Rua: Carlos Eggert, 141 :

",il� ��I�� ::)�r�gLJ� <:l() �LJI.,

CELULAR - vende-se, Nokia

1220, ej 2 meses de uso.

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

CELULAR - vende-se, Nokia, do
show do milhão, semi-novo.

R$250,OO nego Tratar: 9902-
2879.

CELULAR - vende-se, Nokia

3320, ej 2 capas, ej 8 meses,
manual e nota fiscal.

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

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

CORREIO DO POVO 9

in.br

Novo site,de serviços da região
iee.com.br

Icninscheck. 293 - Sala 02

Nova Brasilía Jaraguá do SuJ - se

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

NokiaCELULAR - vende-se,
6120. R$130,OO.
9901-4179.

Tratar:

COMPRA-SE - chiqueiriftl0, em
bom estado. Tratar: 372-2366

ej Rosane.

COMPUTADOR - vende-se,
duron, 1.3ghz, 256mb, gravo de

CD, HD 20gb, monitor 15",
vídeo, som, fax e rede, mouse
ej rolagem etc. Tratar: 370-
8342 ou 9102-9162 ej Rafael.

CRISTAIS - vende-se, pj
decoração, por motivo de

mudança. Tratar: 9902-2879.
-------------D�-------
CUBO - vende-se, fender.

R$150,OO. Tratar: 371-8684.

DISKMAN vende-se.

R$150,OO. Tratar: 371-0083.

ESCAPAMENTO - vende-se, p!
CB500 ou outras, Coyote.
R$100,OO. Tratar: 9132-1405
ou 275-1204 ej Ricardo.

ESTEIRA - compra-se, elétrica.
Tratar: 376-2393.

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

ESTOFADOS vende-se, '

MÊS DO ALARME
Vigilância eletrônica

Instalação de Alarme
comerciais e residenciais

-

SUPER PROMOÇAO
Portão eletrônleo
+ interfone

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

ESTUFA - vende-se, duas, pj
secar cogumelo. Tratar: 374-
2152.

FAX - vende-se, phileo, usado.

R$200,OO. Tratar: 370-7995.

FOGÃO - vende-se, 4 bocas.

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

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.

GELADEIRA - aceita-se doação.
Tratar: 371-0632 após hor.
comI.

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

MARCA - vende-se, cj nome de

Dettentos, + personag., ej
registro no INPI, classe 25,
mista, acompanha +j- 60

criações, etiq. e bandeirinhas
bordadas. Valor à combinar.
Tratar: 370-9674 ou 8802-
2362.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, cobertura, marca

Siruba. Tratar: 371-4573 cj
Edson ou Maria.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, overloque, marca

Siruba. Tratar: 371-4573 cj
Edson ou Maria.

MÁQUINA - vende-se, de

costura, reta, marca Siruba.
Tratar: 371-4573 cj Edson ou

Maria.

MÁQUINA - vende-se, de tricô,
Elgin Brother, ej estoque de
verão. Tratar: 372-3192 ou

9104-5581.

MESA - vende-se, de canto, pj
sala, bordô , mad. maciça.
R$30,OO. Tratar: 370-7995.

MICROONDAS - vende-se,
panasonie. Tratar: 276-3002.

MÓVEIS - vende-se, pj loja.
Tratar: 275-0495.

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

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

MOTOR - compra-se, de poupa,
de 3 a 15 HP's. Tratar: 275-
1830 cj Roger.

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 c/Marcos.

QUADROS - vende-se, ej
molduras. Tratar: 9902-2879.

RADIO RELÓGIO - vende-se,
Toshiba, novo. R$45,OO.
Tratar: 37_0-7995.

RELÓGIO - vende-se, de pulso,
technos , ponteiro e digital.
R$80,00. Tratar: 9134-3557.

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

SERRA - vende-se, circular, de

mesa, monofáslca, motor HP.
Tratar: 376-3974.

TOLDO - vende-se, 8x5,
desmontável. R$1.500,OO.
Tratar: 376-1854.

TELEVISÃO - vende-se, 5",

cores, adaptável em carro.

RS250,OO. Tratar: 376-4413.

VENDE-SE - jóias antigas, ouro,
brilhantes, 50% do valor. Tratar:

9902-2879.

VENDE-SE - pj quem gosta de

antiguidades, moedas antigas
e porta jóias de aprox. 80 anos,
todo trabalhado em alto relevo
em prata e bronze. Tratar: 9902-
2879.

VENDE-SE - máq. de sorvete

americano. Tratar: 373-4614 ou

9127-6470.

VENDE-SE - máquina de assar

pizza. Tratar: 373-4614 ou

9127-6470.

(\lVENDE-SE - kit turbo, cornpl.,
.

pj motores AP 1.6, 1.8, 2.0, e

outros acessórios na garantia.
Tratar: 275-1204 ou 9103-
1611 ej Ricardo.

VENDE-SE - carretinha barraca,
93, branca, 2 pneus novos,

acomodação pj 6 pessoas, toda
reformada. R$2.200,00. Tratar:
275-2949 manhã ej Fábio.

VENDE-SE pedaleart.
R$100,OO. Tratar: 370-7995.

VENDE-SE - pedaleira, zoom

1010, ej fonte e manual em
português. R$350,OO.
Tratar: 275-3987 ou 9953-
2022.

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



10 CORREIO DO POVO
CI�ASSI

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.
I

natar: 370-5290

3974.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station one, el 2 eontr. anal.,

, 1 memory eard, 1 game shark,
volante e pistola nova. Tratar:

370-9674 ou 8802-2362.

VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, el 7 fitas, 2 eontr.

R$180,00 à vista ou

R$210,00 em 3x. Tratar: 371-

2646.

VIDEOGAME - vende-se, .Dream
Cast, c/ 20 jogos, 2 controles,
1 memory eard. R$360,00.

Tratar: 9901-4179.

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

R$200,00. Tratar: 372-3658
el Acácio.

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

VIDEOGAME vende-se,
Dreameast, el 2 eontr. e 3jogos.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station One, el 2 controles,
memory eard, 1 transformador,
2jogos, cl 6 meses de garantia.
R$350,00. Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

VIOLÃO - vende-se, Crafter

CJ40EQ, eletroaeúst[eo, el
captação ativa, novo, na caixa,
el regulagem de tensão.

R$460,00. Tratar: 8805-0035.

* PLAVSTATION 2
• XBOX
• PlAVSTATION ONE
• DAEAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BOY COlOR
• GAME BOY ADVANCE
• NlNTENDO GAME CUBE

Dreiclie no Ar
B�lma, lof�a, 19 anos, toda chda de

cha�me e ousadia, seios e bumbum

empinado. Uma tentação do Anal.

Atendimento em hotéis, motéis,
�esidêneia B com local ��ó�tio vip.
�igiJo absoluto.

11l-� �14

!Dreiclie no Ar'
iCa�ine, morena, seios grandru:, coxai

grossa, estilo mulherão, uma

tentação de rnulhar.

I Atendimento em hotéis, motéis, I
i �e�idência e com local ��Óptio vip. ,

, �igilo absoluto.
.

")l. '7J
.�I

371-7424 / 9963-5544
.1)..tendemos Motéis, a domicilio e temos local

• fJIII' •

amoveis

ALUGA-SE - qtos mobiliados.
Tratar: 370-3561 el
proprietári a.

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

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 oi Evandro.

COMPRA-SE - pI retirar do

local. Tratar: 9967-4027 hor.

comi.

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.

TIFA MARTINS - vende-se, no Lot.

Olegario, R. Irineu Franzner, el
140m2, toda murada.

R$50.000,OÓ. Tratar: 276-0743.

UBATUBA - vende-se ou troea

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

VENDE-SE - alv., el laje, pronta,
el 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, el 2 dorm.

+ garagem. Tratar: 372-1395.

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561

el proprietária.

ALUGA-SE no Cond.

Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.

Tratar: 372-3192.

CENTRO - vende-se, el 3 qtos e

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

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

CENTIOO - vende-se, el 2 dorm.

Tratar: 9993-5437.

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

9104-5468 el Tina. Creei 9839

GUARAMIRIM - vende-se ou

troca-se, estilo sobrado, el
80m2, próx. Fameg, peças

amplas. Valor à combinar.

Tratar: 370-9674 ou 8802-

2362.
{l'

SCHROEDER - vende-se, centro,
comercial e residencial, valor a

combinar. Tratar: 9133-3476.

Creei 3476

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg,
el 3 dorm. sendo 1 suhe,
sacada el chur., eoz. mob.

Entrada + pare. em 50 meses

direto cl proprietário. Tratar:

275-3070. Creei 8950.

VENDE-SE - el 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, el 145m2•

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

VENDE-SE

Cobertura
Apto ti

, .
403,86rn2, 01;�\

suíte, banheiro com hidromassagem, :'\
closet, 02 dormitórios, dependência dé

.

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 garagerl}.

QUINTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2004

ÁGUA VERDE - vende-se, no

Res. Firenzi II, à 1400m da

Igreja São Judas, el 14x27, cl
escritura, pronto pI eonstr.
R$7.800,00 + prest. de

R$300,00. Tratar na R. dos

Escoteiros, 114, próx. Posto

Mareolla.

371-0.424 cl Alessándra ou
376-0858 el Acácio após
18:00.

VENDE-SE comercial
condomínio centro, e/3.900m"
totalmente aproveitáveis:
Tratar: 275-3070. Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, el meia
água. Valor à combinar. Tratar:
9967-4027 hor. comI.

VILA LENZI - vende-se, c/
750m2, na R. Irmão Leandro, c/
casa mista. R$18.000,00.
Aceita-se troca. Tratar: 370�
6188.

ALUGA-SE - em Guaramirim, R.
28 de Agosto, 2045, frente a

Prefeitura. R$260,00. Tratar:
373-0304 ou 373-4386.

PLANE:T GAME
• VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
ViDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

ÁGUA VERDE - vende-se, na R.

José Pomianowslo. Valor à

combinar. Tratar: 9993-3636.

CENTRO - vende-se, el
4.500m2• R$450.000,00.
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 - vende-se, el
35.000m2, próx. ao seminário,
ideal pi chácara, beira-rio.

R$85.000,00. Tratar: 372-

3063 após 19:00.

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

1695 el José.

PiÇARRAS - vende-se, el
4.000m2, próx. Candeias.

Tratar: 9993-5437.

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

R$150.000,00. Aceita-se casa

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

VENDE-SE - dois terrenos cl
casa, em Barra do Sul, frente

pi lagoa. Tratar: 371-2001 ou

9991,6565.

VENDE-SE - no Lot. Miranda na

Estrada Nova, el 363m2•

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

VENDE-SE - na R. Prefeito José

Bauer, ao lado da Reer. daCaixa

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

VENDE-SE - el 190.000m2, na

Tifa dos Húngaros - Jguá" 84,
casa el 3 qtos, sala, copa, eoz.,
lav., bwe, 2 galpões el engenho
de melado, el nascente de água.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - na R. Feo de Paula,
próx, centro, terreno comI. c/
25x80, el escritura, legalizado.
R$38.000,00. Aceita-se carro

e pare. Tratar: 9137-5573.

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

Lot. Firenzi, el 14x23,50 =

329m2. R$18.000,00. Tratar:

Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep. 2 Garagens

R$ 328.000,00
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suite) - Pronto pi Morar - Nova'

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

Apartamento - 2 Dormitórios (Suite) + Garagem - 2 Sacadas - Nervo'

R$ 80.000,00

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

Municipal. R$260,00. 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-SE - oficina mee., cornpl.,
el torno, ap. de solda,

polieorte, eomp. de ar e outras

maq., el estoque. de peças.
R$20.000,00. Tratar: 375-

2620 el Walter

VENDE-SE - padaria, cornpl., em
Guaramirim, R. 28 de Agosto,
frente a Estofaria Zen.

R$16.000,00. Tratar no local.

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

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

VENDE-SE - loja Royal Barg,

ponto já formado, c]
mercadorias e mobiliário.
Defronte pi Marechal. Tratar:

275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - linda área cl
20.000m2, chácara ecol., tipO
eond. res., ter. el toda infra·

estrutura, pronto pi construir,
água de nascente, a õkrn do

centro, acesso todo asfaltadO,
e scrttura/regtstro ,

100%
regularizada. R$60.000,00 el
propr. Aceita-se contra·

proposta. Tratar: 370-8563 ou

9103-3580.

VENDE-SE - el 20.850m2, pi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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mudança. R$155.000,00.
Aceita-se imóvel de menor valor
no litoral sul ou proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9103-
3580.

res. ou lazer, c/ casa suíça,
jardim, lagoa, canil, riacho,

galpào/quitinete, ter. prontos
pj construir, a 10m do centro,
asfalto até a entrada. Motivo

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

empregos I
_� ,_..

. .

�__
. . .1

recepc., atendo de reservas,
camareira, aux. de limp.,
garçom, aux.. de coz.,

confeiteiro(a), aux. de almox.

Dispomos de 3 vagas 'para cada
setor. Tratar: 275-1995 c/HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO

GRANDE - precisa-se de Juarez ou Nunes.

s!lssoaelzos e rJonserv-ação
- Vendas de tacos, assoalhos
em ar uet com colóracão,

GRAPHIC DESIGNER

I,
OPORTUNIDADE DE EMPREGO

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

p'ode ser o emprego ideal para você. É lndlspensável também ter grande
conhecimento em programas como Corei Draw e Photoshop. Domínio em outros

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

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.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como recepcionista ou

secretária, possuo curso de
secretariado e marketing.
Tratar: 376-235T

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como diarista, zeladora ou

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

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar,
experiência como

cotoitmetrísta, aux. laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenho
Técnico e Auto Cad R14. Tratar:
275-6292 c/ Anderson.

Os portfolios serão devolvidos após o dia 19/1.

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

Jeferson.

PRECISA-SE - de mensalista

que saiba cozinhar, acima de
30 anos, c/ referência. Tratar:
275,3100 ou 371-51� 7 c/
Marli.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar,
sou estagiária da área

(47) 370-0251
fl1

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2004

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Curso aprovado pelo MEC; *Reconhecido pelo COREM; "Apoio pedagógico permanente; =Protessores 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; 'Acompanhamento 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

IN'FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Principais livros inclusos: *Acompanhamento pedagógico permanente; 'Corpo docente altamente capacitado e

qualificado; 'Certificado reconhecido nacionalmente.
,

MATEMATICA FINANCEIRA COM HP 12C
C.H.: 1511 # Período: 26/01/04 a 30/01/04 # Horário: 19h às 22h

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Capacita os participantes para utilização eficaz da calculadora HP 12C, através do conhecimento das funções

eXistentes e as suas aplicações; 'levar aos profissionais das áreas de compras, vendas, finanças, contabilidade,
as fórmulas simplificadas de cálculos que poderão ser utilizados no dla-a-dlade forma eficaz .

•

Precisa-se de

OPERADORA

ThLEMARKErING
com experiência.
Tratar: 376-1343

com Fabiana

após às 13:30.

administrativa, cursando
faculdade de Adm. em Recursos
Humanos (4g fase). Tratar:
9992-3788.

OFEREÇO-ME - p/ trabalhar
como secretaria, tel.,
recepcionista, c/ experiência.
Tratar: 376-0030 c/ Sheila.

Conteúdo Programático
- CONCEITO DE ATENDIMENTO EM RECEPÇÃO e TELEFONIA
- REDAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESCRITA EM E-MAIL'S E MEMORANDOS

- CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO
- OS CUIDADOS ÇOMA COMUNICAÇÃO VERBAL E NÃO VERBAL
- PASSOS SIMPLES PARA UMA RECEPÇÃO DE QUALIDADE
- CUIDADOS COM A APARtNCIA, ETIQUETA, E POSTURA.(Visita Convidada Surpresa)
- CONHECENDO E APLICANDO OS "5S" NA RECEPÇÃO
- PRÁTICAS DIÁRIAS DA AUTO-MOTIVAÇÃO PESSOAL E COLETIVA

Carga Horária: 4 dias - 12hs

rnstrutor

Elias José de Santana - Consultor e diretor da Mk3 Brasil, atuante em associações comerciais em todo
estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Portugal. Ministra treinamentos há mais de 10 anos para
empresa nacionais e internacionais.

Data: 09/02/2004 - Local: Sede da Mk�. -

raguá do sul/se - Horári .,

RECEPCIONANDO
COM QUALIDADE

(Curso voltado a Recepcionistas e Atendentes, com 12 horas de duração) Assessoria Empresarial

Objetivo
A recepção são os "olhos e a boca" da empresa, com ela você ganha clientes ou perde antes mesmo de

poder atendê-los. Sem contar, os que já são clientes da empresa e que desistem de sê-lo por causa da

desorganização e mal atendimento da recepcionista ou telefonista.
Este curso tem por objetivo proporcionar aos participantes motivação, visão corporativa empresarial,
gerenciamento de ligações e noções de atendimento telefônico e telemarketing, Tudo o que uma

recepcionista deve saber para recepcionar bem os clientes de uma empresa.

Público Alvo

Recepcionistas, Telefonistas, Secretárias etoda e qualquerfuncionária que busque aprimorar ainda mais as
técnicas de atendimento através da recepção.
Empresas que já enviaram seus funcionários em treinamentos anteriores:

Malwee, Duas Rodas, Bretzke, Proserv, Seara, Microcamp ínternational (Portugal), ACI Curitibanos, ACIJS
dentre outras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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INTERMEDIARIA DE IMOVEIS LTDA.

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

ir'.

Aptos novos,

contendo 03

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

banheiro 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 Cel. Procâpi
Gomes - Resid. Maguillú (Centro)
Preço: R$ 47.000,00

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

churrasqueira e garagem. Rua

Preso Epitácio Pessoa (Centro)

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.

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

RESIDENCIAL
IMPERIAL

Apartamento contendo

03 dorm. (sendo 1

suíte), e demais dep.,
com área privativa de

152m2• Rua Felipe

Schmidt, 234 (centro).

--7 Apartamento, contendo 02 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro
e garagem. Rua José Albus, 95 (Centro). Ed. Mári() Tavares. Aluguel: R$ 300,00
--7 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
--7 Apartamento, contendo 04 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro.
Rua José Albus (Centro). Ed. Mário Tavares. Aluguel: R$ 600,00
--7 Apartamento, contendo 01 suíte + 01 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia,
banheiro e garagem. Rua Bahia. Ed. Fragata. Aluguel: R$ 300,00

.

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

Rua João Picolli, 104 - CEP 89251-590 - Jaraguá do Sul - SC
E-mail: interimoveisnetuno.com.br.I/.�±...ill1oveis-sc.com.br

Fone:
311-2111Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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previdência Social completa
81 anos no próximo dia 24

}ARAGUA DO SUL -

Ações comemorativas

aos 81 anos da Previdên

cia Social estão sendo

realizadas até dia 24 em

todo o país na Semana

da Previdência.
Em Santa Catarina, a

ênfase está sendo na di

vulgação dos serviços
previdenciários em pa
lestras e com distribuição
de material informativo

nas agências e nas ruas.

Na agência de

Jaraguá do Sul, além de

uma decoração especial
e distribuição de balas e

biscoitos aos clientes,
um funcionário está

prestando esclarecimen

tos sobre a importância
da Previdência para o

trabalhador brasileiro.
"É uma conversa infor

mal, onde também me

dimos o grau de satis

fação do cliente", expli
ca o agente administra
tivo da agência, Altino
Luiz da Silva.

Desde que foi criada

pela Lei 4.682, de 24/
01/1923,ainstituiçãojá
passou por várias altera

ções e atualmente está

empenhada em aumen

tar a proteção social aos

trabalhadores. Ações de

divulgação são realiza
das para atrair os 40 mi

lhões de brasileiros -

560 mil .em Santa
Catarina - que não são

filiados à Previdência.
A prioridade perma

nente é o respeito ao ci-

dadão, garantindo-lhe
comodidade no atendi-

.

menta e rapidez na pres
tação de serviços. Para

isso, o INSS/SC con

cluiu, em 2003, a mo

dernização em 14 unida

des de atendimento.

.

Em 2004, haverá uma

importante modificação
no calendário de paga
mento de benefícios para
atender uma antiga rei

vindicação das entidades

representativas dos apo
sentados e pensionistas: a
liberação de recursos do

primeiro ao quinto dia.
útil, a partir de abril. Até
março, os pagamentos
serão realizados do pri
meiro até o décimo dia

útil. A unificação da data

de reajuste dos benefíci

os é outra reivindicação
que será atendida. No
ano passado, benefícios
equivalentes a um salário

mínimo foram reajusta
dos em 10 de abril; os

acima deste valor, em 10

de junho.
A garantia de recebi

mento no dia certo é um

dos atrativos da Previ

dência Social, que nunca

atrasou o pagamento
dos benefícios em 81

anos de existência. É,
também, a única segu-'
radora que garante vári

os tipos de aposentado
rias e de benefícios, além
de um serviço especial -

a reabilitação profissio
nal - tudo com o menor

custo.

PARA QUEM POSSUI CAVALOS

Cuidado ao ferrá-lo! Não contratem o

serviço prestado pelo Sr. Valmir

Oesterreich! Meu cavalo teve de ser

sacrificado devido a sua incompetência e

falta de sensibilidade!

Elizabeth de Fátima Martinelli

Viehmann

RG 77.87.981-8

Tel.: Oxx114043-5512

São Paulo

GERAL
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I SAÚDE: BANHOS EM RIOS OU ANDAR EM ÁREAS ALAGADAS SÃO FORMAS DE CONTAMINAÇÃO
'ta I

Leptospirose tem incidência
aumentada em épocas quentes

]ARAGuA DO SUL __:_ o '

alto índice de contamina

ção por leptospirose em

Jaraguádo Sul tem chama
do 'a atenção das autorida

des de saúde e da vigilân
cia epidemiológica de

Jaraguá do Sul. Só em

2003 foram registrados 32

casos confirmados da do

ença, com um óbito. O

alerta se dá em compara
ção com os outros anos,

como em 2002, que hou

ve registro de seis casos e

em 2001, 16 casos, sem

óbitos. Já em 2000 �oram
registrados 17 casos, com

duas mortes. Segundo a

enfermeira responsável
pela vigilância epidemioló
gica de Jaraguá do Sul, os
casos variam entre 12 a 65

anos, sendo a maioria do

sexo masculino" mas as

maneíras de contágio são

diversas."Os adcJrscentes
normalmente se contami

nam através de banhos de
rios. Já muitos adultos ad

quirem a leptospirose no

trabalho, como na cons

trução civil e outras ativi
dades que possam ter

contato com locais sem

higiene. Algurnas mulhe

res foram contaminadas

no manuseio do quintal e
muitos também são agri
cultores", ressalta a enfer

meira. Para diminuir a' in

cidência a' secretaria de

saúde desenvolve alguns
programas de prevenção
corno o Bota Forr,-que
incentiva a retirada de en

tulhos e materiais em de
suso nas residências e es

tabelecimentos comerci

ais, além da distribuição
de folders e palestras nas

escolas. Nos rios há a fi

xação de placas
indicativas de local im

próprio para banho:
"Mas pelo visto as pes
soas não têm tomado o

'

devido cuidado, pois a

incidência aumentou con

sideravelmente", avalia.

Alexandre Bago

Jaraguá do Sul chama a tenção das autoridas pelo auto índice de contaminação

A DOENÇA A

leptospirose é uma doen

ça infecciosa aguda, que
atinge o homem e os ani

mais, causados por
microorganismos perten
centes ao gê?ero
Leptospira. Os ratos de

sempenham o papel de
principais reservatórios da

doença, pois guardam a

leptospira nos rins, elimi
nando-as vivas no meio

ambiente e, contaminando

água, solo e alimentos.

A infecção humana pela
leptospira resulta da expo�
sição direta ou indireta à
urina de animais infectados

e o contato pode acontecer

em água e lama contamina

das. Há maneiras menos

comuns de transmissão

como a manipulação de

tecidos animais e a ingestão
de água e alimentos con

taminados. A penetração
do microorganismo se dá

pela pele lesada ou

mucosas da boca, nariz e

olhos. A incubação pode
variar de um a vinte dias,
sendo em média de sete a

quatorze dias. A predomi
nância de risco acontece

em pessoas que habitam

ou trabalham em locais

com más condições de

saneamento e expostos a

. urina de animais, sobretu
do a de ratos, que se insta-

.

Iam e proliferam, contami
nando assim, água, solo e

alimentos.

As manifestações inici
ais são febre alta de início

súbito, sensação de mal es

tar que pode ser confun

dida com gripe, dor de

cabeça constante e acentu

ada, dor muscular intensa

principalmente na batata

da pena, cansaço e calafri

os. Dor abdominal, náuse
as, vômitos e diarréia são

freqüentes, podendo leva?
à desidratação. A maioria

das pessoas melhora em

quatro a sete dias. O exa-.
me deve ser repetido a

cada dez dias e a confir

mação acontece em 30

dias. "Mesmo após a me

lhora clínica o paciente
deve retornar para fazer os
exames para a confirmar

a recuperação do organis
mo", finaliza a enfermei

ra. (CELlCE GIRARDI)

Alguns cuidados ,para evitar a transmissão

Ter o cuidado de preparação higiênica
de alimentos, incluindo o tratamento com

água clorada. -,

Os alimentos devem ser acondicionados
em recipientes e locais à prova de ratos.

Acondicionar o lixo domiciliar em sacos

plásticos fechados ou latões com tampa. Se
não houver serviço de coleta, deve ser

escolhido um local adequado para o destino
final do lixo qt,le permita o aterramento ou

a incineração periódica. O acúmulo de lixo
e entulho em quintais e terrenos baldios leva
à proliferação de ratos,

Em caso de inundações, evitar a

exposição desnecessária à água ou à lama.

Descartar alimentos que entraram em

contato direto com águade enchentes e não
possam ser fervidos.

Utilizar 'luvas e calçados
impermeáveis quando for inevitável, nas
enchentes, a exposição à água ou à lama,
realizada a limpeza da residência após
uma inundação, feita a limpeza de fossas

e bueiros' ou quando for efetuada a

remoção de fezes e urina de animais de

estimação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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IHISTÓRIA: PROFESSOR LANÇA LIVRO CONTANDO TRAJETÓRIA DA FAMíLIA Buss NO SUL DO BRASIL
l1)

Professor lança livro sobre
história da família Buss

Iniciada a campanha de

arrecadação de livros
]ARAGuA DO SUL - A

rede de supermercados
Breithauptestá realizando uma
campanha para arrecadação
livros. Esta campanha tem o

intuito de melhorar a bibliote

ca de escolas públicas. O obje
tivo é poder dar a oportunida
de a outras crianças de ler, se
informar e pesquisar conteú
dos que muitas vezes acabam

sendo inacessíveis pela impos
sibilidade das escolas de com

prar mais livros.
O gerente comercial do

Breithaupt, Sérgio Kuchen

becker, acredita na solidarie

dade das pessoas e na ajuda
para melhorar os materiais de

estudo e pesquisados estudan
tes. "Todos os anos fazemos

campanhas direcionadas

como é o caso dos agasalhos e
dos brinquedos. Estamos sen
do um veículo arrecadador e

que repassará a escolas que se

rão ainda definidas", explica o
gerente. A escolha da escola

acontecerápor indicação onde
serão analisadas a necessidade

e utilização dos livros. No ano

passado a escolaJulius Karsten
e Valdete Piazera foram con

templadas.
A campanha acontece há

cinco anos e em todas as edi·

ções são arrecadados mais de
mil livros, número considen.
do bom na avaliação da orga
nização. 'Teve um ano em que

conseguimos reunir mais de
doismil livros. Isso demonstra

que a população jar�>uaense
realmente apóia esta campa
nha", avalia. A doação pode ser

feita em qualquer loja ou su

permercado da rede Breithaupt
até o final de fevereiro. A dis

tribuição será feita logo após o

início das aulas. A escolha do
i .

local de arrecadação se deve

ao t,>rande fluxo de pessoas que
passam diariamente'pelos su

permercados. "Os pais sempre
vêm ao supermercado com

prar alguma coisa, e quando
fizer já pode trazer a sua doa

ção e deixar conosco. Com

certeza as crianças mais caren

tes vão agradecer este gesto",
finalizaKuchenbecker, (CELlCE

GIRARDI)

a

]ARAGUA DO SUL - O

professor de idiomas e

administrador de empresas

Augustinho Buss lançou no
início do mês o livro "Ter

ras da Esperança, a traje
tória dos irmãos Buss em

Santa Catarina". A obra é
resultado de oito anos de

pesquisa em torno da vida

dos dois alemães que vie

ram para o Brasil e se esta

beleceram na região sul em

busca de uma vida melhor.
A idéia surgiu de uma visi

ta de Augustinho ao muni

cípio de São Bonifácio, no
sul de Santa Catarina.

"Quando conheci a casa

que pertenceu a meu bisa

vô, Walter Buss, um turbi

lhão de idéias passou pela
minha cabeça. E a partir
dessa visita comecei a fa

zer um-levantamento da
vida dos nossos ancestrais",
conta Augustinho. Para fa

zer o livro, o professor de
idiomas contou com a aju
da do primo-irmão
Anselmo Buss e do amigo
filósofo e pesquisador Toni
Jochem. "Foi um trabalho
a seis mãos. O Anselmo
contou uma parte do livro,
o Toni fez a pesquisa da

situação da época e eu es

crevi sobre a família Buss",
explica Augustinho. Uma
das lembranças do admi
nistrador de empresas é a

visitação de uns 15 cemité-

Augustinho Buss com seu livro, resultado de oito anos de pesquisa

TLRRAS DA ESPERANÇA
- A trajetória dos irmãos

Buss em Santa Catarina

não está a venda nas livra

rias. A aquisição do livro

pode ser feita na escola

Fellows Idiomas no centro

de Jaraguá do Sul, por R$
20,00. (CELlCE GIRARDI)

rios da região para levan

tar datas de nascimento

para a árvore genealógica.
"Era uma maneira de con

seguir as datas que muitos

não lembravam", conta.
LIVRO - A obra versa

sobre a colonização alemã

ocorrida no Vale do

Cuba tão, onde é hoje o

município de Águas Mor
nas e nascentes do Rio

Capivari, atual São

Bonifácio. O livro conta

não somente a vida dos

ancestrais da família Buss,
mas também os motivos

que fizeram os irmãos José
Henrique' e João Bernardo
Buss a vir para o Brasil, a

situação nas colônias, as

dificuldades vividas, até os

dias de hoje. Como as lem

branças das dificuldades

de transporte de mercado

rias distantes 70 quilôme
tros e feitas a cavalo. O li

vro é a história de toda

uma colonização na qual
estava inserida a família

Buss, "Apesar deste livro

contar sobre vidas no sul

do país, sabemos que a

comunidade jaraguaense é

culta e se interessapela boa
leitura e gosta de conhecer

o que ocorreu no Estado",
acredita o professor que
está há 18 anos em Jaraguá
do Sul e � hoje proprietá
rio de uma escola de idio

mas. Segundo ele há uma

concentração dos descen

dentes em São Bonifácio,
São Martinho, São

Ludgero, Braço do Nor

te, Rio Fortuna e Santa

Rosa d'e Lima.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CHAMAMENTO

o Prefeito Municipal de Jaraguá 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
PÚBLICA MUNICIPAL destinada às suas atividades precípuas.
O imóvel deverá atender integralmente e cumulativamente as seguintes 'características

e especificações:
TERRENO PLANO contendo áreaís) contígua(s) de 30.000m2 (trinta mil metros

quadrados) até 50.000m2 ( cinquenta mil metros quadrados); localizado num raio de

até 5.000m (cinco mil metros) a contar do marco do I.B.G.E. - "Marco Zero" -

situado na Praça Ângelo Piazera, nesta cidade; situado em Zona Mista Diversificada
- ZMD; contendo EDIFICAÇÃO cru EDIFICAÇÕES em alvenariacom área mínima de

10.000m2 (dez mil metros quadrados) até o máximo de 20,OOOm2 (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 imobiliária.

Ots) proprietário (s), pessoa física ou jurídica, de imóvel que atenda as especificações
acima descritas e que tenha interesse em alienar poderá(ao) apresentar PROPOSTA
em envelope lacrado até o dia 30 de janeiro de 2004, no setor de Protocolo na sede da

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita a rua Walter Marquardt, 1111, Jaraguá
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 descrição 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.

, Padroeiro da Igrejamatriz é homenageado
]ARAGUA DO SUL -

Voluntários da Igreja
Matriz São Sebastião

esrão preparando uma

festa para marcar a

passagem do dia do pa
droeiro da instituição,
comemorado dia 20. O
evento será domingo,
dia 25, e tem intuito de

homenagear e confra
ternizar com a comuni

dade. Na programação
está prevista missa às 9

horas, seguida da ven

da de churrascos para
o almoço e à tarde

acontece café e bingo.
Haverá brincadeiras

para crianças, barracas
de pescaria e cachorro

quente. À noite, após a

_
missa das 19 h o r a s ,

venda de churrasco até

às 21 horas. A paróquia
solicita a contribuição
da comunidade para
que tragam bolos e do
ces para o café da tar

de.
As pessoas in teressadas

podem ligar para a pa
.r

ó

qu ia no 371-0321 e

deixar seu nome e con-

tribuição na secretaria.

A renda da festa será

revertida para constru

ção de novas salas para
atividades pastorais da

.

paróquia, situada na

antiga casa paroquial.
"Estamos fazendo as

reformas conforme

nossas condições. E

este dinheiro irá ajudar
a continuar as obras",
diz o pároco da igreja,
Sildo da Costa. São Se

bastião é o protetor
contra guerra; pestes e

fome. (CG)

Jaraguá do Sul, 20 de janeiro de 2004.

IRINEU PASOLD
Prefeito Municipal

•
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Faleceu às 14:30 horas de 16/01 o Senhor

Ari Wichral com idade de 65 anos, deixando

enlutados filho, nora' e demais parentes e

amigos. O.sepultamento foi realizado em 18/
01 às 16:,ÓO horas, saindo o féretro da Capela
Mortuária de Corupá seguindo para o Cemitério

de Corupá.

DECLARAÇAO

Declaro a quem interessar possa que o. contrato

de adesão sob o nO 14.592 da ADEMILAR ADM.

DE CONSÓRCIO S/A, o qual estava sob a minha

guarda e responsabilidade foi extraviado e que o

mesmo já foi cancelado, portanto, não tem

nenhum valor jurídico.
Sem mais, subscrevo-me

Jaraguá do Sul, 21 de Janeiro de 2004.

Diones Carlos Poglia
CPF 838559479-53

NOTA DE

AGRADECIMENTO E

CONVITE PARA

MISSA DE 7° DIA

Os familiares enlutados

de JORG ETTA ZATTAR MATTAR,
ai nda profu ndamente conster-nados

com o seu falecimento, ocorrido no

último dia 28 de novembro, com

idade de 93 anos e sete meses,

agradecem

man ifestações.
Convidam à todos para a missa de

a todos pelas

7° dia, que será celebrada nesta

sexta-feira, 5 de dezembro, às 19:00

horas na Igreja Matriz São

Sebastião - centro - Jaraquá do Sul.

A família enlutada agradece.

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I CURIOSIDADE: COGUMELO GIGANTE CRESCEU NO TERRENO DE UMA DONA DE CASA EM NEREU RAMOS
@ .

,

Cogumelo gigante atrai atenção
de moradores e estudiosos

JARAGuA DO SUL - A

família da dona de casa

Lindete Bressani ficou as

sustada quando chegou de

viagem de férias e se de

parou com uma espécie
gigantesca de cogumelo, de
,cerca de 30 cm de altura,
74 cm de circunferência e

33 de diâmetro, pesando
1,8 kg. Trata-se de uma es

pécie um Pleorotus

ostreatus, cogumelo co

mestível bastante comum

nos países tropicais. Segun
do a moradora do bairro

Nereu Ramos, é comum
.

1
m

surgir cogume os no seu

quintal, mas desse tamanho
realmente é a primeira vez.
''Antes de viajar eu percebi
que este cogumelo estava

com um crescimento aci

ma do normal, mas não

imaginei que chegaria nes

se tamanho", conta a dona

de casa. O engllnheiro
agrônomo, e estudioso de

cogumelos]osé Heliodoro
Neto, de ]oinville, nunca
havia encontrado um espé
cime deste tamanho. O

Pleorotus costuma alcançar
de três centímetros a oito

centfrnetros de altura e sete

centímetros a 15 centíme

tros de largura. O agrôno-

Divulgação
Lindete Bressani sequra o cogumelo de 1,8 kg que encontrou no quintal de sua casa

I

mo acredita que ele alcan

çou este tamanho por ter

crescido sozinho, consu
mindo os nutrientes ao re

dor. Como a dona de casa

costuma utilizar adubo or

gâniCo, restos de .comida,
casca de ovo e grama cor

tada tudo isso deve ter

contribuído para o cresci

mento do cogumelo.
"Uma vez eu colhi da mi

nha horta um pé de alface

que daria para alimentar

umas quatro pessoas", ava-

lia Lindete. O espécime
pode ser consumido, mas
a dona de casa diz que não

tem coragem. ,"Queria te

la como peça de decora

ção, mas não vai ser possí
vel", lamenta. A dona de

casa, bem como sua neta

Ariane de Souza, de seis

anos, ficaram encantadas e

tinham a intenção de

envernizar e guardar o co

gumelo, mas como ele' co

meçou a murchar o enge
nheiro aconselhou a

replantá-lo, no que Lindete

acatou. "O agrônomo me

disse para fatiar o cogume
lo e plantá-lo, dessa forma
poderemos ter outros

exemplares como este",
acredita. A neta Ariane fi

cou eufórica com a possi
bilidade de ter outros co'@

gumelos no quintal como
o que cresceu na horta da

avó. "Vamos fazer isso

vovó, assim teremos mui

tos deles", convidou a

menina. (CELlCE GIRARDI)

Obras doCondomínio Industrialdeverão finalizarem fevereiro

Jaraguá do Sul -

As obras do condomínio

industrial em ]araguá do

Sul, que iniciaram há cer

ca de dois anos; d-evem
ser entregues até o .final
de fevereiro. Esta é a ex

pectativa do secretario de

produção Dieter]anssen.
Segundo ele serão entre

gues inicialmente dez lo
tes distribuídos em dez
mil .rnetro s quadrados,
onde será construída uma

incubadora, além de uma

área comum de cerca de'

quatro mil metros qua-
,

drados para a construção
do refeitório, ambulató
rio e banco, utilizados

pela Associação das Pe

quenas Empresas do Vale
do Itapocu, a Apevi, que
foi uma das primeiras a

se cadastrar no progra
ma, que conta com mais

de.20 empresas interessa
das. Além do cadastro a

empresa passa por análi
se de uma comissão for
mada por membros da

Apevi, Acijs, CDL, OAB,
CREA, Sindicato Patro

nal, Sindicatos dos Em

pregados e Prefeitura. A

finalidade do condomí
nio industrial é o de aju
dar as empresas da cida
de a se expandir. Entre
as vantagens estão as di-

,

visas que serão geradas
através de impostos e

vagas de emprego, que

pode alcançar, em um

primeiro momento, o

total de 97 novos postos,
segundo dados da secre

taria de produção.]á fo
ram investidos na infra

estrutura do condomí

nio, que está localizado

próximo ao Centro Uni

versitário de ]araguá do

Sul, R$150 mil. O terre

no pertencia a prefeitu
ra, resultado de uma per
muta feita com a empre
sa Duas Rodas, que ad

quiriu uma parte, em tro

ca do terreno de Nereu

Ramos. Primeiramente

os lotes serão ocupados
por dez anos sem nenhu

ma espécie de ônus.

Quando vencer este con
trato, terão a possibilida
de de compra dos terre

nos em até 36 parcelas,
de acordo com o valor

venal da propriedade
avaliado pela prefeitura.
]ansen afirma que ainda

no mês de janeiro inici

am as obras para o ini

cio de uma nova etapa,
que renderá entre 10 e 15

novos lotes. "Mas esta

obras ainda não têm um

prazo definido para o

término", finaliza.
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• ORIENTAÇÃO: SOCORRISTAS ACONSELHAM AS PESSOAS A PREFERIREM OS PARQUES AQUÁTICOS

Mais dois casos de :fogamento
registrados na microrregião

contam com açudes nas

propriedades deveriam se

preocupar em cerca-los,
especialmente aquelas que
têm crianças na família.
Nesta época quente' do
ano, os menores vêem

água e pensam em refres
carem-se. Eles não têm

noção de perigo. Por isso
é necessária a atenção re

dobrada dos pais", alerta
o socorrista Edivar Perei
ra de Mello Filho.

Ainda ontem no perí
odo da tarde, por volta das

lSh30, o jovem Willian
Sandre da Silva, 15 anos,
estava com alguns primos
e amigos banhando-se no

Rio Itapocu, atrás do Pos
to Rudinick, quando caiu
numa parte de aproxima
damente seis metros de

profundidade. Segundo
informações dos bombei

ros, a vítima não sabia na

dar. Algumas pessoas ten

taram o retirar do rio, mas
não conseguiram. Na opi
nião de Mello Filho, o lo
cal onde Silva estava to

mando banho é perigoso
devido à retiragem de areia
do rio. "Quando acontece

caso de afogamento, acon
selha-se a não tentar ajudar
a vítima, principalmente se

apessoa não souber nadar.
Às vezes a boa intenção

NOTAS �

SALÁRJO ESFRIOU PARCERIA RUBENS-WILLIAMS
Uma diferença de alguns pares de milhões de dólares esfriou a possibilidade
de um casamento entre Rubens Barrichello e a Williams. Em agosto do ano

passado as duas partes começaram a conversar, de olho num contrato válido
a partir de 2005. As primeiras negociações coincidem com a época em que
Juan Pablo Montoya entrou em atrito com a cúpula do time, assinando com a

McLaren.

J:\ubens, na ocasião, passou' a ser o primeiro nome da lista da Williams para
substituir o colombiano, Fontes da equipe revelaram ao Grande Prêmio que o

brasileiro teria pedido salários de US$ 12 milhões anuais para deixar a Ferrari.
Frank Williams, conhecido muquirana da categoria, ofereceu a metade.
Barrichello ainda teria baixado seu pedido para algo em torno de US$ 8
milhões. Mas Frank não deu mais nenhuma resposta.
O prazo para concluir as negociações ficou estabelecido: meados de dezembro.
Como a Williams não levou a conversa adiante, pela diferença salarial,
Barrichello acabou costurando sua renovação com a Ferrari antes mesmo do
fim do ano. O acordo só foi anunciado na semana passada em Madonna di

Campiglio, e segundo a imprensa italiana Barrichello vai ganhar, em 2005 e

2006, US$ 9,5 milhões por temporada.

ANDRETTI QUER UNIÃO COM A CA'RT
O ex-piloto Michael Andretti, hoje dono de equipe na IRL, acha que a categoria
deve se juntar à moribunda Cart. Para ele, a insistência da antiga Fórmula

Indy em sobreviver não é algo positivo para o automobilismo dos EUA.

"Espero que as duas se unam para formar apenas uma categoria forte", falou.
Ele faz previsões sombrias para o futuro se a união não acontecer: "A Cart vai
arrastar as duas séries para o buraco". Para Andretti, o prejuízo já está feito
desde a cisão de 1996. "Agora não temeis de pensar no que passou. Vamos
consertar o estrago. Estou farto de ficar discutindo de quem foi a culpa. Não
importa mais. O importante agora é arrumar as coisas."Tony George, o dono

. da IRL, tem até sexta-feira para fazer uma oferta pelas ações da Cart. A Open
Wheel, empresa criada por Gerald Forsythe,Kevin Kalkhoven e Paul Gentilozzi,
tem a mesma intenção de ficar com o espólio da Cart, mas para dar
continuidade ao campeonato." Acho. que Tony quer apenas uma categoria.
Ele vai fazer tudo que for possível para juntar as duas", falou Andretti, patrão
do brasileiro Tony Kanaan na Andretti Green. "O maior problema hoje é a

divisão", disse o baiano. "Espero que a unificação aconteça", diz.

GUARAMIRIM - Dois
casos de afogamento fo
ram registrados ontem

pelo Corpo de Bombeiros
Voluntários do Município.
O primeiro ocorreu ontem
pela manhã, perto das 11

horas, na localidade de

Putanga, próximo ao

Guamiranga. Júlio Cézar

Malinski, 10 anos, entrou

num açude e acabou se

afogando. A vítima foi
atendida às pressas por fa
miliares. Quando chegou.
ao pronto-socorro do

Hospital Santo Antônio, a
criança já estava em óbito,
sendo encaminhada ao ne
crotério. "As pessoas que

Policial punido em oito
dias está preso em JS

pode ocasionar duas mor
tes. O ideal é chamar ime
diatamente os bombeiros

para que o atendimento

seja rápido", orienta o

socorrista. Ele diz que le

varam aproximadamente
15 minutos para encontrar
o corpo da vítima. "Tem
rios que a correnteza forte

que leva o corpo para ou

tras áreas, por isso é muito

importante tomar muito
cuidado com relação ao

lugar escolhido para refres
car-se. A melhor alternati
va são os parques aquáti
cos", menciona. (FABIANE
RIBA�}

']ARAGuA DO SU�
Uma denúncia anônima
ocorrida na cidade de
Rio Negrinho entregou
o nome de um sargen
to da Polícia Militar que
fazia uso indevido do
veículo do quartel.
Conforme informa

ções, o militar utilizava
se da viatura para levar
e buscar o filho na es

cola. A atitude do sar

gento não se enquadra
como crime, mas con

traria as normas do re

gulamento disciplinar
da PM. Ele respondeu
a um processo adminis

trativo, teve direito de.
defesa, que não foi
aceita. O policial foi
trazido a J araguá do

Sul, ao' 140 .Batalhão da
Polícia Militar, onde
terá de permanecer pre.
so durante oito dias.

Informações do

major Reinaldo
Boldori apontam que
o sargento já havia
sido alertado anterior.

mente, mas por não
ter respeitado as nor]

mas, teve de respon·
der pela imprudência.
"Os policiais não po·
dem usar veículos ou

equipamentos para in
teresses próprios, ape
nas para o trabalho,

Esperamos que a ati

tude do sargento sirva
de exemplo para os

demais", destaca o

major.

LOTERIAS
Lotomania

concurso: 385
06 - 08 - 1 4 - 1 6 -

22 - 25 - 34 - 39 -

40 - 43 - 47 - 48 -

52 - 53 - 54 - 62 -

64 - 77 - 89 - 92

Megasena
concurso: 531

01 - 03 - 07 - 18 - 35 - 50

Quina
concurso: 1251

35 - 51 - 52 - 71 - 77
(j'

Loteria Federal
concurso 03802

1 ° - Prêmio: 06.524
2°_ Prêmio: 28.922
3° - Prêmio: 72.991
4° - Prêmio: 22.154
5°_ Prêmio: 49.592

AQilidadO marca as obras na rodovia se 458.
Acabam de ser inauguradas as obrasnaSC458. São 50.Km de rodovia, pavimentados
e sinalizados em um prazo bem menor que o estabelecido inicialmente. 0.1'
investimentos superam os R$ 25 milhões e a rodovia abre uma nova porta para
o desenvolvimento dos municipios da região, como Campo Belo do Sul, Cerro
Negro e Aniu: Garibaldi; Os recursos são do Governo do Estado, com o apoio da
Secretaria Regional em Lages .
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Três pilotos
]ARAGuA DO SUL -

Três jaraguaenses vão re

presentar o Município no

Campeonato Estadual de

Automobilismo desta tem

porada, sendo dois na

Marcas A�Dirceu Rausis

e Elinor Elert - e um na

Marcas N - Marcos Pres

tes. O piloto Douglas Bago
não vai atuar este ano e

Raulino Kreis Junior foi
para a Copa Clio. A pri
meira prova do ano está

agendada para 15 de feve

reiro, no autódromo da ci

dade de Chapecó, com
previsão de reunir aproxi
madamente 80 pilotos vin
dos de diversas cidades do
Estado de Santa Catarina.

Pala primeira vez na

Marcas A, Elert destaca que
o campeonato será um

desafio para ele, que pre
tende ficar pelo menos en-

. tre os dez primeiros da ca

tegoria de elite. "Eu parti
cipo do automobilismo

ESPORTE

,..

vao

deste 1997, quando come
cei na N. Já fui vice-cam
peão no campeonato
paranaense e conquistei
terceiras colocações na N

e na B. Ano passado fiquei
em quarto lugar na Mar

cas B. Atuar na A será in

teressante, apesar de não

contar .corn patrocínio
como os grandes nomes

ao título", argumenta o

jaraguaense. Ele conside

ra a pista de Chapecó ex

celente, porém cruel, pois
qualquer erro pode levar

a capotagens que destro
em o carro", salienta.

A paixão pela veloci

dade levou Prestes a pro
curar esta modalidade es

portiva, a qual pratica há

três anos. Ele corre na

Marcas N e tem expecta
tivas de ficar entre os seis

melhores. "Ano passado
tive problemas de quebra
e acabei saindo da com-

,

petição, mas este ano es-

CompetiçãodeMniBaja tem
inscrições até dia26 de janeiro

esporte@lornaicorrelodopovo.com.or

IAUTOMOBILlSMO: PRIMEIRA ETAPA DO CATARINENSE ESTÁ AGENDADA PARA 15 DE FEVEREIRO

representar JS

Encerram-se no próximo
dia 26 as inscrições para os es
tudantes de Engenharia parti
ciparem da 1O" Competição
Sae Brasil-petrobras de Mini

Baja. Ss informações gerais e

as regras da competição estão

no site da Sae Brasil -

www.saebrasilorgbr. Em sua

décima edição, a competição
reunirá estudantes de quase
todo o País e até do Exterior.
Em 2003, compareceram 74

veículos, projetados e

constnúdos por49 universida
des, de 12 Estados, além de

�rasília, de um total de 77 pro
jetos inscritos.

A competição será realiza
da de 15 a 18 de abril, no Es
pOrte Clube' Piracicabano de
Automobilismo (ECPA), em
Piraàcaba, SP. A expectativa é
reunir cerca de mil estudantes
de Engenharia de Produção,
Mecânica,MecânicaAutomo
bilística, Elétrica, Eletrônica,
Mecatrônica, entre outras áre
as. Cada equipe tem, no máxi
l'no, 20 alunos, 'coordenados

por um professor orientador,
que durante os quatro dias da

competição submetem os ve

ículos SAEMini Baja a avalia
ções dinâmicas, estáticas e a

um enduro em pista "off

road" de quatro horas de du

ração.
,

VEÍCULOS - Os SAE
Mini Baja são veículos leves,
projetados e fabricados de
acordo com regulamento
fornecido pela Sae Brasil

(Society of Automotive
. Engineers), organizadora da

competição. Os carros pos
suem chassis tubulares em

aço condizentes comnormas

e procedimentos de seguran
ça. Suspensão, transmissão e

carrocerias são projetadas
pela equipes e osmotores de
10 HP são padronizados. A
competição se inicia com o

envio de relatórios dos pro
jetos em janeiro, construção
dos veículos dentro das fa
culdades e se encerra com a

realização de provas dinâmi
cas e estáticas em Piracicaba.

pera trazermelhores resul

tados", diz. Na opinião
dele, autódromo de

Chapecó é bom em ter

mos de piso, conta com
traçado fácil, que propor
ciona bastante velocidade,
o que exige muito da ha

bilidade do piloto. "O pro
blema que enfrentamos é

a falta de mais apoio da

iniciativa privada: Precisa-_'
mos contar com patrocí
nios", enfatiza.

No currículo, Dirceu
Rausis carrega títulos
como campeão da Marcas

N e da Copa Norte,
(2000), terceiro lugar na

Marcas B, em 2001, tercei
ro na Marcas A em 2002 e

2003. Para esta ter\1pora
da, a expectativa do

jaraguaense é trazer o tro

féu de campeão. "Não es

tou subestimando os de

mais, mas estou confiante

este ano", garante. (FABIANE
RIBAS)

CORREIODO POVO 11

no estadual

Piloto jaraguaense Dirceu
Rausis busca o troféu de

campeão na categoria
Marcas A e diz estar

confiante nesta temporada

Pela primeira vez correndo
na categoria elite, Marcas

A, Elinor Elert destaca que
o campeonato será um

desafio para ele

Marcos Prestes vai

competir pela Marcas N e

diz que a pista do
autódromo de Chapecó

exige muito da habilidade
do piloto

Atletas treinam nas férias paramanter o condicionamento

]ARAGUADO SUL-En
quanto muitos apenas des

cansaram nas férias, os atle
tas de rendimento do atle

tismo receberam uma

cartilha de exercício a serem

cumpridos no período lon
ge dos treinamentos no

]uventus. Além das festas

habituais, tiveram de se exer

citar para não reduzir o con

dicionamento físico e não

comprometer os resultados
nas competições de 2004.

Todos efetuaram avaliações
antes de pararem, em de

zembro, e estão fazendo
testes à medida- que
retornam. Alguns atletas já
estão nas pistas, mas como
os passes de ônibus apenas
.serâo liberados em feverei

ro, muitos não têm condi

ções de se deslocar até o

pólo de treino.

A equipe deste ano con
seguiu manter os principais
nomes, mas perderam dois

intermediários - Alam

Quedes de Macedo e Tiago
de Souza, ambos 16 anos.

Os dois saíram por terem

Atletas precisam de apoio para adquirir uniformes

sido absorvidos pelo mer

cado de trabalho. "Nós

disputamos atletas com as

ofertas de emprego. Eles

atingem uma determinada
idade que os pais começam
a cobrar o exercício de uma
atividade extra que os ga
ranta renda no final do mês,
como forma de ajudar em
casa", . diz o técnico

Adriano Moras. Apesar das
duas perdas, os demais
continuam no grupo com

força total direcionada para
a OIesc (Olimpíada Estu

dantil de Santa Catarina),
]oguinhos e Jogos Abertos
de Santa Catarina. "Preten

demos nos dedicar nos trei
nos para conseguir resulta
dos melhores e sabemos

que temos muito potencial
pa.ra isso", salienta.

Uma das dificuldades
enfrentadas logo início é a

falta de uniformes de trei

no. "Os atletas precisam

contar com o uniforme, até
mesmo como forma de

melhorar a auto-estima nos

treinamentos", explica o

técnico. Para 2004, a novi
dade é a negociação que a

FME (Fundação Municipal
de Esportes) vai efetuar
com o Clube Atlético

Baependi, com intuito de

viabilizar treinos na pista
oficial. A parceria Malwee

Malhas e CRJ Fisioterapia
prossegue em 2004. (FR)
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I RENDIMENTO: ATLETAS ESTÃO PREPARADOS FISICAMENTE PARA OS CONFRONTOS DO 'PRÓXIMO MÊS

"

Malwee realiza o primeiro
amistoso hojejogo

"

a noite
]ARAGUÁ DO SUL �

Representantes de medi
cina desportiva da

Uriivali (Universidade
do Vale do Itajaí) estive
ram em Indaial, onde a

equipe Malwee está rea

lizando a pré-tempora
da e consideraram bom
o condicionamento físi
co dos atletas. Na opi
nião deles, apesar do

período das férias, os

jogadores estão bem

preparados fisicamente.

A expectativa da comis

são técnica é que o gru
po participe .com força
total da Copa Sul Brasi

leira,
.

que será em

Joaçaba, no período en

tre 10 e 14 de fevereiro.
O torneio será disputa- ma que o nível de quali
do também por Casca- dade do time é excelen

vel e Toledo (ambas do te apesar dos poucos
Paraná), Ulbra (Canoas) treinos realizados. O

e Ulbra (Passo Fundo), ala/pivô da seleção co

Joaçaba, Joinville e Anjo lombiana Juan Pinilla,
Química (Criciúma), que viria para a Malwee,

O técnico Fernando ('; foi, segundo informa

Ferreti recebeu terça-fei- ções do treinador, nego-
11:"l o último jogador do ciado com o Lazio, da

elenco que faltava unir- Itália. "Ele não tinha

se ao grupo - o ala Fal- nada assinado conosco e

cão. No final de semana decidiu aceitar a pro
ele atuou pela seleção posta dos italianos. Por
brasileira e teve partici- enquanto, a equipe é esta

pação brilhante diante mesmo, não estamos

da Argentina. Ferriti afir- pensando em outros no-

Alexandre' Buço

Rangel diz que á'equipe ainda não tem previsão de contratação para substituir o colombiano

mes, mas nesses perío
dos de amistosos e de

mais confrontos, se apa
recer um atleta que nos

interesse e que possa re

forçar ainda mais nosso

grupo, vamos negociar",
afirma o superintendente
do time, Kleber Rangel.

A Malwee começa a

testar seu novo elenco

hoje, quando participa
de um jogo amistoso em

Pomerode (durante a

Festa Pomerana) contra

um combinado local no

ginásio municipal, às

20h30. Na sexta-feira a

equipe faz novo amisto

so, desta vez contra

Joaçaba, às 20h30, no gi
násio municipal· de

Indaial. ®,erreti garante
que somente irá trabalhar

a divisão das formações
do time a partir do trei

no tático que realizará

nesta semana. "Vamos

começar a montar nos

sas estratégias e, possivel
mente, poderemos fazer

mudanças até encontrar

a melhor formação" afir
mou. (FABIANE RIBAS)

FesporteeConselhodefinemcalendárioeregu1amentopara2004
A Fesporte (Funda

ção Catarinense de Des

porto) tem calendário e

novo regulamento para
seus principais eventos

em 2004. As definições
aconteceram na reunião

de 13 dos 20 conselhei- .

ros, esta semana, em

Florianópolis. As modi

ficações passam a valer

já para o próximo ano,

junto com a nova divi
são regional que será uti

lizada para a Olesc,
J oguinhos e Jogos
Abertos, além da reali

zação dos Jogos Esco

lares de Santa Catarina.

O calendário mante

ve as datas nos períodos
tradicionais de cada

evento apesar de o ge
rente da Organização do
Lazer da Secretaria Re

gional de Desen�olvi
mento de Blumenau,
Marcelo Greuel, ter le
vado ao Conselho a pro
posta de antecipação
para setembro dos J 0-
gos Abertos que em

2004 será realizado em

três sedes, Pomerode,
Tirnbó e Indaial. Marce
lo alegou que as eleições
do ano que vem vão

atrapalhar e o calendário

escolar será prejudicado,
o que não mudou a de

cisão dos conselheiros.

Depois das férias cole

tivas em j an e ir o a

Fesporte fixará as datas

limites para inscrição
nos eventos cujas etapas
regionais começarão em

maio terminando em ju
lho com a disputa da

Olesc entre os dias 20 e

30. Em agosto terminam
as classificatórias para os

Joguinhos Abertos e em

setembro para os Jogos
Abertos. O Catarininha

de Futsal ficou para 10

a 20 de agosto e as eta-

(

. pas setoriais dos Jogos
Escolares a partir do dia

20 até o final do mês. A

etapa estádual desta

competição ficou para
lo a 5 de setembro, Prê
mio Recriar de 5 a 10 e

Joguinhos Abertos entre

15 e 25 de setembro.

As etapas setoriais do

Catarinense Escolar de

Futebol serão disputadas
de 5 a 15 d� outubro

com a etapa estadual na

seqüência, até dia 25. Os

Jogos Abertos estão

programados para o pe
ríodo de 28 de outubro

a 8 de novembro.

NOTAS _

CAMPEONATO ABERTO DE SKATE
OS skatistas Elder Fernandes Dias, 18 anos, e Alfe
Bittencourt, 23, estão trabalhando juntos na organi.
zação do Campeonato Aberto de Skate, programa.
do para sábado, na pista localizada no pátio do Ci
násio de Esportes Arthur Muller; A dupla tem expec
tativa de envolver uma média de 30 adeptos desta
modalidade esportiva de Jaraguá do Sul e pelo me

nos 20 vindos de cidades da região, como joinville,
Blumenau, São Bento do Sul, São Francisco do Sul,
além dos municípios localizados na microrregião do
Vale do Itapocu. Os participantes vão atuar nas cate

gorias Amador e Iniciante. As inscrições podem ser

efetuadas no local da prova, no valor de R$ 2,00,
mais dois quilos de alimentos não perecíveis para os

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

para os amadores.

CRICIÚMA COM SÉRIOS PROBLEMAS NA ZAGA

O Campeonato Catarinense começou ontem, mas o

Criciúma estréia apenas no dia 1, contra a Chapecoense,
em Chapecó. Sorte dos zagueiros Ageu,Duilio e Luciano.

Contundidos, os três têm mais tempo de recuperação.
A situação do trio preocupa. Na próxima terça-feira, eles
não poderão atuar no amistoso contra o Esportivo de

Bento Goriçaves (RS), no Heriberto Hulse.

Ageu tem dores musculares. Duilio ainda se ressente de

uma extração dentária. Já Luciano sofreu uma torção no

joelho esquerdo.

FIGUEIRENSE FAZ ÚLTIMO AMISTOSO ANTES DA ESTRÉIA
O Figueirense fez na terça-feira, em Ibirama, o último

amistoso antes da estréia no Campeonato Catarinense

(sábado, fora de casa, contra o Tubarão). O adversário
do teste final é o Atlético local, um dos novatos da

primeira divisão estadual. O jogo inaugura a nova

arquibancada e o sistema de iluminação do estádio
Hermann Aichinger.
O técnico do Figueirense, Dorival Junior, escala em

·Ibirama o mesmo time que iniciou a vitória de 3 a 2

sobre o Caxias de Joinville, sábado no Orlando Scarpelli:
Edson Bastos; William de Mattia, Márcio Goiano, Eloy
e Brida; Jeovânio, Carlos Alberto, Filipe e Fernandes;
Marlon e Danilo Santos.
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