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premia programa habitacional

Vicky Bartel

o programa Casa Fácil da prefeitura municipal recebeu na manhã de ontem um prêmio pela sua

prática social de beneficiar famílias de baixa renda e proporcionar socialização dos presos. Página 6

Estrada Ribeirão
fj)

Grande
terá nova ponte construída

Alexandre Boga
Ordem de serviço para início das obras da ponte que liga os municípios de Corupá e Jaraguá do Sul
será assinada na sexta-feira pela Secretaria de Desenvolvimento Regional e prefeitos. Página 5

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

•

Alexandre ogo

Mais de 30 skatistas apre
sentaram habilidade sobre
os equipamentos, efetuan
do manobras radicais e

mostrando alto nível no es

porte. Página 12

Regulamentação da

profi,�s�o é meta do

Núcleo de Cabeleireiros
PÁGINA t:t

"'J-�
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BR 101- Uma luta de todos

DEPUTADO FEDERALAnELORVIElRA-PMDB/SC

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

Mais de 1.300 mortos e quase 12mil feridos e mutilados! Seria mais

algum gigantescóátentado terrorista que estarrece o mundo? Seria o saldo
de baixas de \l��sangrenta guerra no longínquo Oriente médio? Seria um
terremoto &'p,��liiorçõe;.s catastróficas em alguma metrópole mundial???
Não, estes da�'i6�'�ãó'2la,estatística oficial da Polícia Rodoviária Federal,
referentes a urri����r'd���ira guerra silenciosa que vem ocorrendo nos últi
mos dez anos, e�:��:pequeno trecho, com menos de 250 quilômetros,
da rodovia BR 1 01�;�;;hul do Estado de Santa Catarina. A rodovia BR 101
constitui-se na,p�rricip,� via de interligação da região surdo País e do

Mercosul.péy1doid5grande volume e às características do tráfego realiza

do na estr�d�,���ti\l�duplicação já é uma reivindicação antiga da população,
com o intdt��d6.',J;�duzir a quantidade de vidas ceifadas na via e de fornecer

condiçõett9gf$��as\arropriadas para o progresso econômico e a explora
ção dO"l'l'Q't�\bcil�l turis'tico da região. Desde a inauguração, há quase três

anos, péi6 $9verno Fdderal, da duplicação do trechoNorte da BR 1Oi, que
ligaaaapItál Florianópolis ao Estado do Paraná, o foco da-lutá passQu aser

' Num mundo de desigual-
pela d�pÚcação do trecho sul, inclusivecom promessas oficiais doinício dades sociais, O brasileiro
imediato das obras, o que, infelizmente.na prática, não se verifico�atf�:', h'ita.:lha,:dor', por mais que
presente momento,Diverso� são os motivos apresentados na tentativà dç, '" kb.ie,:\i1ãP ;consegue garan-
se justificar o injustificável atraso-nasobras, Desde oimpasse com.a�Ar,

'

, . " '

para a construção de um túnel no morro dos Cavalos, situado em �iei; : .'.' -tit, um ��R�ço, u1�ar, um,a
indigena do município de Palhoça, até a licença ambiental prévia, a ser móradia-Um lugar�de pos-
concedida pelo IBAMA, devido aos impactos'gerados, principalmente no sa abrigar 'seus filhos pro te-
morro dos Cavalos e na Lagoa do Imaruí. Estes são problemas 'localiza- gidos da chuvae de todas as

dos, ,que não impediriam o andamento das obras nos demais trechos,' ,.

N dmtempertes. O seu eses-
além de terem solução fácil e rápida, se forem tratados com a prioridade

Pero, abriga-se em baixo de
política que lhes é devida. Se promover o desenvolvimento, gerar empre-
gos e, principalmente, salvar vidas não é prioritário, o que poderá ser? pontes, em casebres minús-

Outro ponto crucial para a viabilização das obras é o contrato com o BID culos e sem condições de
- Banco Interamericano de Desenvolvimento que, devido à falta da habitação. É assim que mi-
contrapartida prevista para o Governo Federal, pode não ser renovado no lhões de brasileiros sobrevi-
final de 2004. Nessa contrapartida se inserem a instalação de balanças de t>

vem, um dia após o outro,
pesagem e de sinalização vQ�rtical e horizontal, a execução de obras de ma- .

nutenção preventiva e de preservação ambiental, além da construção de sem esperança de tempos
trevos de acesso no trecho norte da rodovia. Ainda como entrave financei- melhores.

If):'o temos a baixíssima previsão orçamentária para as obras de duplicação -

constante do projeto da lei orçamentária do ano de 2004 que tramita por
está Casa -, de apenas R$ 43 milhões, o que representa menos de 2% do
valor orçado para a obrá que é de R$ 2,5 bilhões; entre empréstimo e

contrapartida. Esse v;Uor não é suficiente nem mesmo para amobilização
inicial de homens e máquinas, nos nove lotes em que a obra foi dividida.
É sabido que muito se perde com a má conservação e a falta de investi

mento na estrutura rodoviária do País. Quando se trata de trechos como o

da BR 101 sul, de caráter estratégico para a região sul e para a integração do
cone sul do continente, esses prejuízos são ainda maiores. Podemos facil
mente estimar as enormes perdas econômicas resultantes do maior tempo
consumido no transporte de cargas e passageiros, dos maiores gastos c0tIl
manutenção dos veículos, da falta de exploração do potencial turístico e,
até mesmo, das despesas com atendimentos médico� e internações hospi
talares das vítimas de acidentes. Podemos, ainda, estimar os custos sociais
dos empregos que não são gerados e da ausência de desenvolvimento
advinda da precari�dade da infra-estrutura do trecho sul da BR 101. Tais

avaliações 'já, seriam mais que suficientes para percebermos o quão
antieconómico ehti�s�ciai é deixar de investir nessa obra, que se pagaria
rapidamente em empreg9s e impostos, diretos e indiretos, além do de

senvolvimerito;é'progi<;�sQ trazidos à região e ao País. No entanto, um

custo que j'amais ,pQderá ser estimado, calculadoou valorado, é o das vidas

que são perdidas.na e�t��da e que, por si só, bastariam para justificar todo'
o empenho para a realização da duplicação. Por isso, conclamo a todas as

lide�anças políticas, empresariais e comunitárias Pílra se engajarem nesta

lútà;' caril o'fim de 'sensibilizirmos as â\ltoiid;W{ls do Poder Executivo

Fe:deral,sobre �s';rlsdos i-i' ifliligh�ção çl�'populaá6 catarinense e de todo

sul do País, para que se possa viabilizar a duplicação do trecho sul da BR

101, e assim, estancar a silenciosa e sangrenta batalha que hoje lá é travada.

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

gramaticais necessárias.
,

Moradia para todos

Os programas SOCIaIS

promovidos pelo governo
federal bem que tentam be

neficiar famílias de baixa,

renda, mas entraves buro

cráticos dificultam a chega
da dos alimentos que, se não
fazem diferença o atraso de

"

algubas semanas para, a mai
oria dos pÓlitiCós, o mesmo

,

não açontece ,coni os-pobres
famintos, que passam dias
sem comer. Isso parece algo
impossível de se realizar,
mas infelizmente é um fato

que acontece diariamente
em nosso país. A moradia

r-.

Embora seja o

mínimo que o

Poder Público

possa fazer
pelas [amilias

de baixa
renda,

programas
como este

devem ser

reconhecidos
..J

ainda é o sonho de muitas

famílias, que ou vivem de

aluguel, retirando parte" da
'renda já curta, ou sequer têm'
esta possibilidade: moram
em barracos improvisados
com pedaços de tábuas an

gária&is em' construções.
-Nossa realidade é bastan

te:'dif;êrente do que vimos

nós. noticiários dos grandes
centros'. Famílias de baixa

, renda de]araguá do Sul têm
a possibilidade de ter sua tão

sonhada casa própria. O

Programa Casa Fácil da pre
feitura municipal têm bene
ficiado famílias, que podem

pagar dentro de suas possi
bilidades prestações men

sais' para garantir ao longo de

até 15 anos a almejada es

critura de, proprietário de um

imóvel.

O trabalho da prefeitura
tem sido tão bem aceito que
recebeu três prêmios nacio

nais, como nova prática de í' �

construção com utilização j.)

da mão de obra dos

apenados, ressocializando
os com um salário mínimo

ao final do mês e a possibi
lidade de se conseguir a casa

própria. Embora seja o mí

nimo que o Poder Público

possa fazer pelas famílias de

baixa renda, programas
como este devem ser reco-

o Ingresso na

uma vida mais digna com a

realização do maior sonho:

nhe'cidos e contar com o

apoio da imprensa em sua

divulgação, para que esta

idéia seja levada adiante e

possa servir de exemplo para
que outras cidades comecem �.'

a ajudar as classes de baixa

renda, não dando apenas ali

mentos, mas possibilitando
sociedade e

,

a casa própria.
Os textos e colunas assinados são de responsabilidades exclusivos dos autores, não refletindo, necessariamente, a opinião do jornal.
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CORUPÁ
A Prefeitura de Corupá realizará a entrega dos

carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, -

IPTU, no mês de fevereiro. Os carnês sofreram

um reajuste de 10%, que é o Índice Nacionalde
Preços ao Consumidor (INPC) do ano passado.
Serão mais de 3 mil carnês, que somam R$ 530

mil, valor esse que representa 10% da receita

líquida do município. A entrega dos carnês será

na Câmara de Vereadores, das 8 às 12 e das 14 às

17 horas, de segunda a sexta-feira, nos primeiros
dias de fevereiro.

PASSEATA
Vereadores de 26 municípios do Sul do Estado

vão fazer uma grande mobilização para pedir a

duplicação da BR-101 no trecho Sul. A decisão

foi retirada de uma reunião realizada na última

quarta-feira entre o presidente da Câmara de

Vereadores de Tubarão e da Comissão Pró

duplicação, Ronério Cardoso Manoel (PDT), e o
presidente do Legislativo de Içara,Wagner Pizzetti
(PDT). O objetivo é mobilizar todos os

presidentes de Câmaras de Vereadores para que
se faça uma passeata desde o município de Osório

(RS) até Palhoça, na Grande Florianópolis.

ONDE ESTÁ O PT?
, O Partido dos Trabalhadores que era favorável
as mobilizações pela BR-101, a paralisação da ro

dovia e fechamento durante os protestos, desta
vez não estão nem comentando o assunto. São

poucos ou quase nenhum os vereadores do PT

que estarão participando damobilização desta vez.
A verdade é muito simples, não é fácil ser a situ

ação, quando um partido sempre foi oposição.

PT NO GOVERNO

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado
Volnei Morastoni, assumiu interinamente o

governo do Estado na manhã de sexta-feira. A

solenidade de transmissão do cargo contou com

presenças importantes na política estadual e

nacional, entre eles o presidente Nacional do PT,
José Genoíno, o-secretário Especial da Pesca,José
Fritsch, a senadora ldeli Salvatti, além de deputados
estaduais, federais e diversos prefeitos catarinenses.
A posse ocorreu no auditório do Cen tro

Administrativo do Governo do Estado. Morastoni
permanecerá no comando do Executivo por 13

dias, até a volta do vice-governador Eduardo
Pinho Moreira, que está numa missão comercial

pela Europa e Rússia.

ENTRE ASPAS
"Este ano precisamos mais uma vez dar a volta
Por cima", afirmação do prefeito Mário Sérgio
Peixer durante reunião com o seu secretariado
Sabre os trabalhos a serem realizados no

município de Guaramirim.

. ,...,

rcuruao

GUARAMI� -- O pre
feito de Guaramirim Mário

Sérgio Peixer ao lado do

vice-prefeito, José Joaquim
Fernandes, abriu oficialmen
te os trabalhos do executivo

neste ano de 2004 reunindo

todo o secretariado na ma

nhã de segunda-feira em seu

gabinete.
Os diversos setores da

administração trabalharam

em regime de plantão no

período das férias coletivas

de 23 de dezembro de 2003

a 23 de janeiro de 2004.

Peixer solicitou empenho e

cooperação da eq!�pe no

sentido de que hJf. nova
mente a máxima economia

em todos os setores para fa
zer frente à queda na arreca
dação. "Este ano precisamos
mais uma vez dar a volta pOl;
cima. Temos que trabalhar
mais com menos recursos e

por isso precisamos da atu

ação criteriosa é!:}criativa de

cada secretário na aplicação

CORREIODOPovo3

• •

prrmerra

secretariadocom

Divulgação:
Primeira reunião do ano entre o prefeito Peixer e secretariado

correta das verbas para ofe
recer o melhor atendimento
a nossa população", afirma
Peixer.

O prefeito tratou com

os secretários sobre os pro
jetos e ações em ca�a setor e
também definiu as primei-

ras inaugurações deste ano,

quando serão entregues ain
da no primeiro semestre a

reforma da Escola Antônio

Plácido Raussis, no bairro

Escolinha, três quadras de
futebol de areia nos bairros

Vila Nova, Vila Brümuller

e Caixa D'Água, a ponte li
gando os bairros Avaí a Es

trada Bananal do Sul e o

Ginásio de Esportes em

Guamiranga.
DESTAQUE -- Mário

Sérgio Peixer será um dos

destaques do espaço gratui
to.de Rádio e TV destinado
ao PFL de Santa Catarina. A

administração de Gua

ramirim, por sua destacada

atuação, é considerada mo

delo pelo partido no estado.
De acordo com o presiden
te estadual da sigla, Rai-mun
do Colombo, o convite ao

prefeito Peixer tem o objeti
vo de dar visibilidade esta

dual à administração que está
alcançando sucesso em todos
os aspectos. "Guaramirim

se tornou uma referênciapara
nós" enfatiza. A gravação
aconteceu na semana passa
da em Florianópolis. A� in

serções de 30 segundos co

meçam a ser levadas ao ar

<1i> nesta semana.

Francisco anuncia que irá renunciar à presidência

redacao@jornalcorreiodopovo.com.br
.

IGUARAMIRIM: PFL CONSI,RA ADMINISTRAÇÃO DO MUNiCíPIO UM MODELO NO ESTADO

Peixer realiza

GUARAMIRIM -- O atu

ai presidente da Câmara de

Vereadores de Guaramirim,
Francisco Luiz de Souza, já
anunciou que irá renunciar

a presidência este ano. O

motivo seria um acordo
firmado no ano de 2000,
entre os vereadores do
PMDB e do PT, onde a

cada ano um vereador as

sumiria a presidência da

casa de leis. O primeiro ano
a câmara foi presidida por
Evaldo João Junkes (PT),
em 2002 Waldemar Vitol

(PMDB), 2003 por Fran-
cisco Luiz de Souza e ago- Vicky Bartel

ra neste ano o vereador Bylaardt pretende realizar uma administração arrojada e finna

Osni Bylaardt (pMDB) que
segundo o acordo será o

próximo apresidir a câma
ra de vereadores.

Francisco comentou

que pretende manter a sua
.

palavra no acordo e irá re

nunciar na primeira sema

na, logo após o termino do
recesso, entre os dias 16 ou

19 de fevereiro. O atual

presidente também fez um

balanço do seu trabalho
onde afirma "estou tran

qüilo, realizei um ótimo tra
.

balho aprovando quase
todos os projetos enviados
pelo executivo sendo que
apenas um foi rejeitado,

disse ainda que fez uma ad

ministração firme e sempre
pensando no bem estar da

população de Guararnirim,
e que devolveu aos cofres

públicos R,$ 158.455,81 re

ais no ano de 2003, apesar
dos transtornos que houve
no final de 2003 e no inicio

.

de 2004 com o projeto
154/2003, a minha gestão
foi uma das melhores do

município, não tive recla

mações. Vou terminar a

minha gestão na presidên
cia desta casa com uma au

diência pública para escla
recer as divergências desse

projeto polêmico, terminar
junto ao povo".

OsniBylaardt afirma que
tem vários projetos para a

câmara de vereadores e .que
a condução dos trabalhos
será de uma forma arroja
da e firme. Bylaardt não an

tecipou nada sobre os pro
jetos e pretende falar sobre
eles após a sua posse. (FÁBIO
CLAUDINO)

mr.igs@lerrll.«om.br 1
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IDIREITO: PROJETO DE LEI VISA RECONHECER O EXERCíCIO DAS PROFISSÕES DE CABELEIREIRO E BARBEIRO
,

�

Núcleo de Cabeleireiros de JS

4 CORREIODOPOVO

quer 'regulamentar profissão
]ARAGuA DO SUL -

Uma das principais metas

do Núcleo de Cabeleireiros

da Acijs (Associação Co

mercial e Industrial de

Jaraguá do Sul), fundado
em 1997, é a regulamenta
ção da profissão de cabe

leireiro.

Segundo um dos fun

dadores do Núcleo, Sebas
tião Stâhelin, um dos obje
tivos de instituir o Núcleo
de Cabeleireiros da Acijs, -

o primeiro no Brasil - foi

justamente a regulamenta
çãoda profissão. "Para con-

,
seguir o reconhecimento é

necessária uma organização
do segmento e um politico
que esteja interessado pela
causa", explica Stâhelin.

Atualmente quatro pro
post�s de interesse em re

gulamentar a profissão de
cabeleireiros no Brasil, en
tre elas a de autoria do

Núcleo de Cabeleireiros de

Jaraguá do Sul, encaminha-
I!l

da pelo então deputado
Vicente Caropreso em

2001, encontram-se na Co
missão de Assuntos Sociais,
que são os atuais responsá
veis por esses projetos.

O projeto do Núcleo

de Cabeleireiros da Acijs

Vicky Bartel

Um dos 0t(cios encaminhados por Stâhelin ao então Deputa ,0 Vicente Caropreso
pedia informações sobre o projeto que regulamenta a profissão de cabeleireiro

chegou a estar em

tramitação na Câmara dos

Deputados, mas como o

deputado Caropreso, inte
ressado em defender a cau
sa não foi reeleito, o pro
cesso foi arquivado.

Para Stahelin, que traba
lha como cabeleireiro há 25

anos, falta mobilização da

classe, que não se interessa

ou até mesmo não tem co

nhecimento sobre a impor
tância da regulamentação
da profissão. "Se não hou
ver uma organização em

todo o Brasil, até pela pró
pria Internet, abrindo núcle
os e fortalecendo os que.

,existem, corremos o risco

de nosso projeto ir para a

gaveta", lamenta.
Hoje �o Brasil existem

mais de 6�0 profissões não
regulamentadas e que de

moram, em média, sete

anos para serem reconhe

cidas. Em Jaraguá do Sul,
estão em funcionamento,
pelo menos 500 salões de

cabeleireiros, a maioria não
respeita os direitos trabalhis-

tas de seus funcionários nem
as normas de higiene. O ide

al, explica Stâhelin, é que se

tenha um salão para cadamil

habitantes. "O mercado está

fora da realidade", conclui.
O c©ordenador do Nú

cleo, Celso Roberti, acredi
ta que a regulamentação irá
exigir mais. do profissional.
"Como em toda profissão,
será mais selecionado, pois
hoje existem pessoas que fa

zem curso de um mês e

abrem o negócio", comen
tá. (CAROLINA TOMASELLI)

Badesc aponta crescimento do programaMicrocrédito

]ARAGuA DO SUL - A

Agência de Fomento do

Estado de Santa Catarina

S.A. - Badesc concluiu

semana passada o balan

ço dos resultados obti

dos com o programa
Micrbcrédito de Santa

Catarina até dezembro

de 2003. De acordo com

o relatório, o saldo total

de empréstimos efe

tuados desde 2000 che

gou ao valor de R$ 102

milhões nas 16 agênciàs
demicrocrédito espalha
das por todo o Estado.
O ano de 2003 apresen
tou um crescimento con

siderável em relação aos

anteriores: as aplicações
de janeiro a dezembro

do ano passado
. totalizararn R$ 44,8 mi

lhões, representando
43,4% do montante apli
cado de 2000 a 2002.

O crescimento das

aplicações se reflete cla

ramente nos números re

lativos à geração de em

prego. São 80.455 em

pregos gerados e manti

dos em Santa Catarina

pelo microcrédito desde

o ano 2000, destacando
se também 2003, quan
do foram criadas mais de

31 mil vagas de trabalho.

Em Jaraguá do Sul, a

Acrevi (Agência de Cré

dito do Vale do Itapocu)
registrou um aumento

no número de emprésti
mos, que passaram de

201 em 2002 para 571

contratos no ano passa
do, alcançando o valor

de R$. 2 milhões e 700

mil. Segundo o gerente
administrativo da Acrevi,
Dirlei M"uller, a projeção
de empregados gerados
em 2003 com o pn?gra
ma - que disponibiliza
crédito para empreende
dores formais e infor

mais - é 109 novas va

gas. "A expectativa para
2004 é atingir ainda mais

as cidades distantes da

nos,sa agência, que têm

sede no Cejas, pois aten

demos toda a região da

Amvali. Com isso, esta

remos disponibilizando o

microcrédito ao pequeno

empreendedor, onde nos
sa principal missão é

alavancar o seu empreen
dimento", afirma.

Uma característica dos

clientes de microcrédito

registrada pela agência
jaraguaense é que a mai

oria dos empreendimen
tos é. voltada para o se

tor de serviço: 50,57%
em 2002 e 56,36% em

2003. (CT)
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LOTERIAS
Quatro Loterias Caixa estão acumuladas e, juntas, oferecem
mais de R$ 15 milhões aos vencedores. A estimativa de prê.
mio para quem ,acertar as seis dezenas sorteadas no conor.

so 533 da Mega-Sena é de R$ 13 milhões. Outras duas
modalidades acumuladas da semana, além da Lotomania
onde o-maior prêmio é de , são a Dupla Sena e a Quina. A
estimativa de prêmio para o concurso 226 da Dupla-Senaé
de R$ 650 mil. Pata a Quina, a estimativa é de R$ 700 miJ.
Os sorteios daDupla-Sena e da Quina serão realizados hoje,
às 20 horas. As apostas podem ser feitas até uma hora antes

do sorteio em qualquer casa lotética. Já as apostas para o �

concurso da Mega-Sena e da Lotomania devem ser realiza

das até às 19 horas de amanhã.

MAÇÃ
Depois de dez anos de negociação, o Brasil obteve auto

rização para exportar maçã para o mercado canadense.

A Agência Canadense de Inspeção Alimentar publicou
instrução normativa sobre os requisitos sanitários para

importação de maçãs frescas brasileiras, exceto para a

província de Columbia Britânica. ''A decisão nos foi

comunicada pela embaixada do Canadá", disse o chefe

da Divisão de Cooperação Técnica,e Assuntos Sanitários

Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento (Mapa),OdilsonRibeiro e Silva. Em 2003,
as vendas externas do setor somaram US$ 37 milhões e

a previsão � de que ultrapassem US$ 40 milhões neste

ano. Santa Catarina é omaiorprodutor brasileiro de maçãs, ,

)'N
com cerca de 32 mil hectares cultivados. :)}

EDUCAREDE
A Fundação Telefônica, criada no Brasil em 1999, vai

mostrar naExpo Fome Zero 2004 um dos seus principais
projetos de responsabilidade social: o EducaRede. O

projeto é o primeiro portal gratuito voltado à educação,
.
criado exclusivamente para os 45 milhões de alunos e

professores das escolas públicas brasileiras: Desenvolvido
em parceria com o Cenpec (Centro d€ Pesquisas e

Estudos em Educação, Cultura e Ação Comunitária) e a

Fundação Vanzolini (ligada àUSP), o EducaRede pretende
ser uma ferramenta completa à sala de aula, possibilitando
a utilização de novas tecnologias no processo de ensinar
e aprender. A Expo Fome Zero - Brasil Socialmente

Responsável - vai acontecer entre os dias 10 e 12 de

fevereiro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

-COEP
O Coep (Comitê de Entidades no Combate à Fome e

pela Vida) também estará participando da Expo Fome

ZeroJ004 - Brasil Socialmente Responsável. Durante a

mostra, o Coep apresentará as iniciativas que desenvolve
nos últimos dez anos para combater a miséria e promo-
ver da cidadania em todo o país. Toda a renda obtida na

realização da Expo fome Zero será auditada por em

presa independente e revertida ao Programa do governO
federal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CARNAVAL
A prefeitura de Jaraguá do sul, através da Fundação
Cultural estará recebendo de 4 a 6 de fevereiro as

inscrições para participar dos desfiles e do concurso

de Rei e Rainha do Carnaval 2004. Para participar é

necessário fazer parte de algum bloco carnavalesco.

Os interessados em participar podem ligar para a

Fundação Cultural no 275-1300 e falar com Marilene

que poderá repassar o telefone dos blocos inscritos

para fazer parte.

AGISC
A Agisc divulga vagas para estágio remunerado. Para.
Jaraguá do Sul, auxiliar administrativo, auxiliar de

informático, auxiliar de produções gráficas. Informa
ções podem ser obtidas no Cejas, fone 275-7022,
com Glauciele ou no e-mail agisc@agisc.com.br. Para
Guaramirim as vagas são para auxiliar administrativo,
auxiliar em desenhos gráficos, informações no 373-

0037 em Guaramirim, com Cláudia, ou no e-mail

conveniQ@aciag.com.br. Poderão estagiar alunos
maiores de 16 anos que estiverem cursando o segun-
I

do grau, curso técnico ou ensino superior. Ainda po-
derão contar com os benefícios: Capacitação do es

tagiário; experiência profissional; acompanhamento
freqüente; recebimento de Bolsa Auxílio - Salário;
Seguro - Morte / Invalidez (durante todo operíodo
de estágio); possibilidade de efetivação na empresa
contratante; funções desempenhadas de acordo com

a área de formação; �erteza de estagiar nas melhores
empresas .da região.

SANGUE
O Hemocentro Jaraguaense necessita de dos tipos O, A
e B negativos. A média diária de doações para o banco
de sangue é de 15 por dia, mas nesse início de ano caiu

para quase a metade. A preocupação da direção do

Hemocentro é de aumentar o estoque para que não haja
falta de sangue dos tipos RH negativos nos hospitais da
cidade. Entre as entidades que mais necessitam de bolsas
de sangue está o Hospital São José, que recebe cerca de

80% do sangue recolhido no hemocentro.
-

REUNiÕES:
___llBllA"W
4" Feira - 19h30 - ENSINO

lô.1B\\IIihll••I.
PARTICIPE!

l'Ele. dá generosamente
aos pobres, e a Sua
bondade dura
para sempre." Rua: MaxWilhelm, 289

Baependi / Jaraguá do Sul - se
Fone: (47) 370-6180

www.casadeoraçao.com
2 Coríntios 9:9

arefos que exijam

e e resolvo os

is poro ser feliz.
Cor: Azul-turquesa.
Câncer -:- Precisará cumprir

emboro desejo seja
voo Coloque suo

o funcionar.
.

no coração.

ue posso
desempenho no

ixe conceitos
trás. Aproxime-se

to. Cor: Bege.

GERAL
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

.INVESTIMENTO: PARCERIA PfMITIRÃ CONSTRUÇÃO DE PONTE LIGANDO JARAGUÃ DO SUL E CORUPÃ

Obras da ponte
mês naEstradaRibeirão Grande

CORupA/]ARAGuA DO

SUL - A ordem de serviço
para o início das obras da

ponte que liga os municípios
de Corupá e Jaraguá do Sul

será assinada na próxima sex
ta-feira, às 10 horas, pela Se

cretaria de Estado do De

senvolvimento Regional e

pelos prefeitos Luiz Carlos

Tamanini e Irineu Pasold.

A ponte, localizada na

EstradaRibeirão Grande, na
divisa entre os dois municí

pios, terá 35 metros de com
primento por 10,2 de largu
ra, uma estrutura maior que
a existente hoje e perl.tirá a

Circulação devekulo�e car

gas que atuaJmente são im

pedidos de passar.

Segundo o prefeito de

Corupá, Luiz Carlos

Tamanini, a obra irá atender

especialmente a comunidade

que mora no bairro Ribei

rão Grande do Norte. "Visa
o desenvolvimeníb tanto na

área agrícola, empresarial e de
turismo, pela proximidade
que tem com Corupá, com
as rotas de colonização, ca-

• • •

Iniciam este

Ponte utilizada hoje não permite o acesso de veículos de maior porte
Alexandre Bago

choeiras e outros pontos tu
rísticos. Vai dar uma con

dição melhor de ir e vir",
declara.

Para a administração
municipal deJaraguá do Sul,
a execução da obra tem igual
relevância. "Essa ponte vai
viabilizar um acesso melhor

em substituição àquela que
está ali, além de ser impor
tante para o desenvolvimen
to da região", lembrou.

O investimento total da
obra é de R$ 351 mil, dos

quais R$ 280 serão custeados
pelo governo do Estado. O

restante serádividido entre os

doismunicípios beneficiados.
De.acordo com a secretária

de Desenvolvimento Regio
nal, Niura Sandra Demarchi
dos Santos, o Projeto de Lei
de autoria do prefeito Luiz

Carlos Tamanini, que trata da
construção da ponte, foi en-

caminhado em julho do ano

passado e aprovado ainda
2003 durante uma reunião

do Conselho de Desenvol

vimento Regional. "É um

projeto interessante, que con
seguimos graças não só ao

empenho da Secretaria, mas
do próprioConselho e tam-

J:>ém de vereadores dos dois

municípios, um trabalho de

socialização", lembra a secre
•

tária. (CAROLINA TOMASElLl)

Lideranças discutem segurança alimentar e nutricional
]ARAGuA DO SUL - No

próximo dia 29, a partir das 8

horas, lideranças regionais es

tarão reunidas no auditório da

Fameg (FaculdadesMetropo
litanas deGuaramirim), discu
tindo a segurança alimentar e

nutricional,

O objetivo do evento, or

ganizado pela gerênciadeDe
senvolvimento Social,.Urbano
eMeioAmbiente, da Secreta

ria de Estado do Desenvolvi-

Irá ganhar elogios,
cê odoro. Tudo
determinação estará
elevado. Só não

ão de Iodo. Cor:
o

dei

Vermelhó'
Virgem - Não tenho medo
d Trabalhos legados
o e eventos farão

erá como

m desejo. Cor:

mento Regional, em Jaraguá
do Sul, é contribuir na cons

trução de uma política de se

gurançaalimentar enutricional

nos níveis municipal, regional
e estadual. Segundo o gerente
de Desenvolvimento Social,
Urbano e Meio Ambiente da

SDR, José Vetissimo Garcia,
foram convidados para o

eventos todas as organizações
sociais e governosmunicipais,
"O objetivo desta Conferên-

ixe que
intrometam no suo vida.
S@f6:��j"�dlém� peno se estressar
no amor? Cor: Preto.

.

E
ivo e isso ajudará o

os utros do que quer.
rgulhoso.

e amor à visto.
ulodo.

cia Regional é definir o papel
de todas as instâncias de deci
são e operacionalização políti
ca, propondo diretrizes, pro
gramas prioritários e ações es

tratégicas para uma política de
Segurança Alimentar e

Nutricional, emnosso Estado
e no Brasil", informa

Vetissimo.

O evento regional, que ini
cia as 8 horas e vai até as 17

horas, deve levar definições

para a 2: Conferência Estadu
al de Segurança Alimentar e

Nutricional, que acontece nos
próximos dias 9 e 10 de feve

reiro, em Florianópolis, onde
entre outros assuntos, serápro
ferida a palestra "Avaliação do
ProgramaFome Zero, demais
ações de combate à fome e

diretrizes para uma política de
Segurança Alimentar e

Nutricional", com o professor
Edson Carlos Rodrigues.

Sagitário - Poro se acertar

vai medir
o poro o

ão falto. Afaste
melhore o clirno o

. Azul-cloro.
. Capricórnio - Suo

de estará à flor do

nolise onde está
o de está

ªj;W."6�!S�����0�010r
o namoro. Cor: Combinações
de verde e azul.
Peixes - Aposte nas tarefas

cooperação trará.
trbolho. O bicho
o dois, se resolver
seu por. Cor:
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IPREMIAÇÃO: PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL RECEBE PRflO PELO PROGRAMA CASA FÁCIL

Fundação do BB entrega prêmio
à prefeitura de Jaraguá do Sul

}ARAGuA DO SUL - o

prefeito Irineu Pasold re

cebeu na manhã de on

tem um prêmio conce

dido pela Fundação Ban
co do Brasil pelo Pro

grama de Habitação Casa
Fácil. O programa é rea�
lizado numa parceria
com o presídio regional,
onde 12 apenados traba
lham dentro do presídio
confeccionando as placas
de concreto é outros 15

montam casas pré
fabricadas de 39 m2.

Para fazer o trabalho os

presos contam com um

galpão onde é prepara
do o concreto em for
ma de placas. Este pro
jeto é desenvolvido des
de 2001 e implantado no

b�irro ]araguá 84. Segun
do Afonso Piazera, se

cretário de habitação do

município, este Programa
já recebeu dois outros

prêmios, da Associação
Nacional dos DistribuiJ?

Vicky Barte!

Prefeito recebe das mãos .do gerente do BB

prêmio pelo Programa Casa Fácil

dores de Material de da Caixa Econômica Fe-

Construção (Anamaco) e deral, por novas práticas

de construção no Brasil.

"Este prêmio do banco

do Brasil só vem a con

firmar que estamos rea

lizando um trabalho cor

reto e que tem benefici

ado muitas famílias de
baixa renda", avalia

Piazera.

O custo das casas gira
em torno de R$ 14 mil

cada, já incluído o lote,
onde os interessados pa

gam até 70% do valor.

As prestações variam de

R$ 120,00 a R$ 130,00
.

que são pagas em até 15

anosA:! .

Ui) -

. P'\a 2004 a prefeitu-
ra pretende construir 144
apartamentos, 150 casas

para pessoas sem lotes e

50 casas para quem já
tem o terreno. "Continu

aremos com nosso tra

balho, porque muita gen
te ainda precisa de uma

casa parG morar", finali
za Piazera. (CELlCE
GIRARDI)

Programa Casa Fácil emJaraguá do Sul é reconhecido

Cerca de seis mil muni

cípios do Brasil se inscreve
ram apresentando seus "ca

ses" no programa de

tecnologia social, e destes

634 foram selecionadas e 96

escolhidos. ]araguá foi um

dos municípios premiados.
"Ficamos extremamente

emocionados com este prê
mioque é o reconhecimen

to
\
do nosso trabalho em

prol não só das famílias que
recebem casas como da

ressocialização do apenado,
o que é muito importante",
destaca Pasold ao receber a Programa contempla tarnflias de baixa renda para aquisição de casa própria
placa do gerente da agência
do Banco do Brasil, Valcírio
Rocha Uliano.

Para este ano, Piazera

pretende continuar com o

trabalho de fabricação dé

casas, tanto que a prefeitu
ra já adquiriu no próprio
bairro ]araguá 84, uma área

para construção de mais 20

casas. "Procuramos explo-
.

rar bastante aquela área

principalmente por causa da
proximidade com o presi
dio, onde fica fácil a loco

moção e até por causa da

segurança", avalia Piazera, A
segurança é inclusive, o

principalmotivo para a não

utilização dos apenados
para trabalhos como lim

peza das margens da rodo

via. "O estado é quem tem

realizado o aproveitamen
to dos presos para limpeza
de rodovias. Mas o proble
ma é que este trabalho de

manda muita estrutura de

segurança", destaca Pasold.
A prefeitura tem a inten

ção de expandireste traba

lho fabricando tubos, mas
a idéia ainda está sendo

estudada.t'Estamos vendo

o investimento aplicado,
que ainda está muito alto",
diz Pasold, (CG)
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Melro:"Programa realizado para aproveitar energia de sobra"
César Junkes

Programa de economia de

energia temprazoprorrogado
]ARAGuA DO SUL

,- As Centrais Elétricas

de Santa Catarina

(Celesc) de J araguá do

Sul, prorrogou para
mais seis meses o pro
grama Tarifa Verde,
implantado em dezern
bro do ano passado
com intuito de promo
ver economia em 50%

nas empresas que utili

zam energia entre o ho

rário das 18h30 e

21h30, considerado ho

rário de pico. Criado a

princípio para durar 60

dias, o programa é vol

tado para o setor em

presarial que se utiliza

de gerador de enérgia.
"No caso da tarifação
verde, o empresário
paga uma tarifa dife

renciada, no horário de

pico, No caso dos que

possuem gerador, sai

mais barato esta ener

gia especial do que óleo
diesel que alimenta' a

geração própria", a in

formação foi dada

pelo superintendente
da Celesc de]àraguá do
Sul, Luis de Freitas de

Melro Neto. O progra
ma atende principal
mente estabelecimentos

comerciais e industrias

que contam com gera
dores próprios de ener-

gia. Como houve sobra

de energia em 2003, a

Ceies c de J araguá do

Sul, realizou o progra
ma para beneficiar os ')'

\�·.t

consumidores de em-

presas e comerciários,

Ao todo '18 empre
sas do Vale do Itapocu
aderiram ao programa
até o momento. O su

perintendente explica
que é primeira vez que
esta iniciativa é adota

da no Estado, "A me

dida já foi adotada
com sucesso por outras

companhias do setor

como CopeI (paraná) e

Cemig (Minas Gerais),
CEEE (Rio grande do

Sul) e CPFL (São Pau- !

lo)", completa. Ele eS

tima que daqui a quatro
anos, o projeto deva ser

estendido ao consumi
dor residencial. Além

das tarifas convencio
nais, há ainda tarifas
azuis e rurais, que ser

vem a grupos diferen
tes de consumidores,
visando a redução no

pagamento de energia
.

elétrica. Os interessa

dos em .adcrir ao pro
grama devem estar de

acordo com algumas
exigências e poderia

Jentrar em contato com

a Celesc. (CG)
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370-3561 cl
proprietária.

ALUGA-SE - qtos mobili
moças, mobiliado, no centro.

R$100,00 livre de água e luz.

Tratar: 370-6406 ou 9975-
5643 cl Dulce,

ANA PAULA II - vende-se, cl
72m2, terreno com 420m2• R$
45,000,00 aceita-se

proposta.Tratar: 273-0530.

(proprietário)
.

"

.

imoversL
.

, . ..

__

COMPRA-SE - p/ retirar do local.
Tratar: 9967-4027 hor, comI.ALUGA-SE - qtos mobiliados.

OS MELHORES CARROS SEGUNDO OS PROPRIETÁR,IOS.
O MELHOR NEGÓCIO SEGUNDO O SEU BOLSO.

Renault Tricampeã em Satisfação

Novo plano ,

MAlSFACIL
para o Clio Aulhenlique

2 portas LO {IV 03/:04

� AUTHENTlQUE 1.6\.16V
AR· CONDICIONADO, Air Sag Duplo, Direção Hidrá�lica. travas
e Vidros Eiélrtc6s, Sistema CAR ( travamento auíomàüco das Portas
a partir de 6 km./h), Controle RemOlo por Rádiofrequênda.

� AUTHENTIQUE 1.0 8V 2 portas
VIA INTERI')IET

Ar- quente, Barras de proteção lateral, Faróls com duplo
refletor Óptico, Vidros Verdes, Oesemoaçador do Vidro
traseiro.

À vista (6)(4)

,
Avis'a

�,f,t<"'� ,
Rede Renault. 183 Concessionárias no Brasil,

COMPRA·SE - casa no Bairro
Amizade ou Czemiewicz. Tratar:
372-3760 ou 371-0619.

imóvel de esquina com aprox,
110m2 em terreno de 562
m2, R$ 45,000,00. Tratar:
372-3922 cl Walter. CRECI
9238.ESTRADA NOVA - vende-se,

alv. pronta, 146m2•

R$60,000,OO, Tratar: '371-
1470.

TIFA MARTINS - vende-se, no
Lot, Olegario, R, Irineu Frahzner,
cl 140m2, toda murada.

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

SCHROE'DER • Vende-se, R.
Don Pedro n. 829 rio Hern,

Entrad;t50%-3Ox. RS99.3} ·t $lll-dod�
5O'!inQJl�t
.dópt;lrn:"
frd� iN:��JI),

� Seda" EXPRESSIQN l.g. 16 V
AR - CONDICIONADO e VIDROS ElÊTR!COS, Air Bag Duplo,
Direção Hidraulica, Travas Elétricas nas portas, Sistema CAR
( travamento automálico das Portas a partir de 6 km.!h). Srake Lighl.

Avista

'R.;f

JARAGUÁ DO SUL
Vale .do Itajní e Litoral Norte - se

.

Financeira Renault
•

1I""'UPU RCI Banque

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, de mad., cl 70m2, no Lot.

Santo Antônio. R$:L5.000,00 +

36x de 1 salário mínimo ou

R$25.000,00 à vista. Tratar:
273-6246 cl João.

TROCA-SE - no bairro Amizade

por sítio ou chácara. Tratar:
370-1823.

UBATUBA - vende-se ou troca

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

VENDE-SE - na praia de Enseada
ou troca-se por terreno em

Jaraguá. Tratar: 276-3866.

VENDE-SE - ou troca-se, casa
.

em Joinville p/ casa em Jaraguá:
Tratar: 276-3866.

VENDE-SE - cl 5 peças, mad.,
ter. cl 14x26. Ao lado da Unerj.
R$20.000,00. Aceita-se carro

ou nego Tratar: 370-0674.

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

ALUGA-SE quitinetes
mobiliadas. Tratar: 370-3561 cl
proprietária.

ALUGA-SE no Cond.
Residencial Concórdia, nas

Águas Termais de Piratuba.
Tratar: 372-3192.

CENTRO - vende-se, cl 3 qtos e

deQ'iais dependê nci as.
R$35.000,00 entro + parco
Tratar: 9977-5408.ências.
R$35.000,00 entro + parco
Tratar: 9977-5408.

CENTRO - vende-se, cl 2 dorm.

Tratar: 9993-5437.

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

9104-5468 cl Tina. Creci 9839

GUARAMIRIM - vende-se ou

troca-se, estilo sobrado, cl
80m2, próx. Fameg, peças
amplas. Valor à combinar.
Tratar: 370-9674 ou 8802-

2362.

PROCURA-SE - moça pI dividir
apto no centro. Tratar: 275-

3079 ou 371-5503.

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

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

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

VILA LALAU - vende-se, apto cl
sala comI., tudo legalizado.
Aceita-se imóvel de menor valor.
Tratar: 371-3132.

ÁGUAVERDE-vende-se, no Res.
Firenzi II, à 1400m da Igreja São

Judas, cl 14x27, cl escritura,
pronto pI constr. R$7.800,00
+ presto de R$300,00. Tratar
na R. dos Escoteiros, 114, próx.
Posto Marcolla.

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

ÁGUA VERDE - vende-se, próx.
Igreja S. Judas, local alto cl
371m2 (15x26m). R$
25.000,00. Tratar: 372-3922

BARRA DO SUL
Vende-se casa na praia BARRA DO SUL, (bairro
Costeiro, 70mts da lagoa), de alvenaria, 2
qtos, terreno com 720,00m2 (2 lotes) cf
árvores frutíferas. RS 30.000,00,
negociáveis. Tratar: (47) 9119-0733

• Garagem para 2 carros:

• Salas de estar e jantar;
.lavabo;
• Churrasqueira;
• Cozínha e Copa;
• Despensa
.' Lavanderia;
• Dep. De empregada;
• BWC Serviço:
• Sala Intima:
• 1 Suite Sírnples;'
• 1 Suíte cl Closet;
• 1. Suite Master cl Closet e
Banheira;

• Acabamento de alto
padrão (granito, gesso,
Massa corrida)

Residência em
.

Alvenaria, nova.
Loteamento Bellavista,

Bairro Amizade

Projetos I Exeçução /
Administração

e Gerençiamento da obra

cl Walter. CRECI 9238.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca,' 97,
Ed. Dlenar, sobreloja w Jaraguá do Sul

BARRA DO RIO CERRO - vende

se, cl 30.000m2, R. Adelle

Erdmann, próx. Malwee.

R$38.000,00. Tratar: 370-

8097 ou 9104,5468. Creci
9839.

BARRA DO SUL - vende-se, dois
terrenos cl casa, frente pI
lagoa. R$35.000,00. Tratar:
371-2001 ou 9991-6565 cl Sr.
Heinz.

CENTRO vende-se, cl
4.500m2• R$450.000,00.
Tratar: 9953-9966 ou 9118-
5820.

CHICO DE PAULA - vende-se,
fundos LOT. Firense, cl 1138

.

m2 (piano). R$ 18.00.0,00
(faCilitado).Tratar: 372-3922 cl
Walter. CRECI 9238.

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se,
Lot. Divinópolis, ótima

localização cl 395

m2,(15x26,34). R$ 20:000,00.
Tratar: 372-3922 cl Walter.
CREC19238.

ITAJUBA-vende-se, à 1.000m
da praia. R$6.000,00. Tratar:
273-6246 cl João.

Valorizando
seu ambiente!

PIÇA�RAS
- vende-se, cl

4.00 012, próx. Candeias.
Tratar: �·'993-5437.

. ,j-h _

RIO MOLHA - vende-se, cl
969 .480m2, escritu rado.

R$150.000,00. Aceita-se casa

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

SCHROEDER - vende-se, cl
2.500m2, próx. Prefeitura.

R$40.000,00. Aceita-se troca

por casa na praia. Tratar: 374-
1778 cl E�.elberto.

SCHROEDER - vende-se, na R.

15 de Novembro, próx. Marisol,
cl 600m2• R$8.500,00. Aceita
se carro ou moto no nego Tratar:
370-9922.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende

se, na R. José Mech, bairro
Santo Antônio, cl 350m2, cl
instalação de luz, pronta pI
construir. R$12.000,00. Aceita
se carro no nego Tratar: 276-
2113.

VENDE-SE - cl 16x28, de frente
pI o asfalto, aterrado, lkm
após Chocoleite.

R$13.qOO,00. Tratar: 376-
3386.

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

9991-6565.

VENDE-SE - cl 190.000m2, na
Tifa dos Húngaros - Jguá 84,
casa cl 3 qtos, sala, copa, coz.,
lav., bwc, 2 galpões cl engenho
de melado, cl nascente de água.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE - terras em Leoberto

Leal, próx. Vidal Ramos e Rio
do Sul, cl energia elétrica e

estrada pública, cl 130

hectares. Lindas terras.

R$100.000,00. Tratar: 371-,
1987/275-0777 ou 371-
5639.

VENDE-SE - na R. Alberto

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

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

R$ 80.000,00

Santos Dumont, 729, cl
640m2• R$55.000,00. Aceita
se carro até R$10.000,00.
Tratar: 370-1787 cl Matilde.

VENDE-SE - na R. Fco de Paula,
próx. centro, terreno comI. cl
25x80, cl escritura, legalizado.
R$38.000,00. Aceita-se carro e

parco Tratar: 9137-5573.

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

Lot. Firenzi, cl 14x23,50 =

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

376-0858 cl Acácio após
18:00.

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

VENDE-SE- oficina mec., cornpí,
cl torno, ap. de solda, polícorts,
comp. de ar e outras maq., cf
estoque de peças.
R$20.000,00. Tratar: 375·
2620 cl Walter

VENDE-SE - padaria, compl., em
Guaramirim, R. 28 de Agosto,
frente a Estofaria Zen,
R$16.000,00. Tratar no local.

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

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

VENDE-SE - loja Royal Barg,
ponto já formado, cf
mercadorias e mobiliário.
Defronte pI Marechal. Tratar:
275-3070. Creci 8950.

VENDE-SE - linda área cf
20.000m2, chácara ecol., tipo
cond. res., ter. cl toda infra- ,

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

centro, acesso todo asfaltado,
e scríturayregis tr o , 100%

regularizada. R$60.000,OO cf
propr. Aceita-se contra

proposta. Tratar: 370-8563 ou

9103-3580.

VENDE-SE - cl 20.850m2, pf
res. ou lazer, cl casa suíça,
jardim, lagoa, canil, riacho,

gatpãoyquitinete, ter. prontos
pI construir, a 10m do centro,
asfalto até a entrada. Motivo

mudança. R$155.000,00.
Aceita-se imóvel de menor

valor no litoral sul ou proposta.
Tratar: 370-8563 ou 9103·
3580.

JARAGUÁ 84 - vende-se, c/
1.900m2, cas a, galpão.
aproveita-se para fazer lagqas.
Tratar: 273-1660.

VENDE-SE

Tratar: 370-2000

Cobertura
"\

'

;';'APto >cl Pis6i�'�,\'árE;a :403,86m�', 01.
suíte; bariheiroêcorn' hldromassaqern,
closet, 02 dormitórios, dependência de

empregada, área, de, serviço, sala de
TV, 'cozinha, sala para dois ambientes

(estar e jantar),,03 sacadas, 03 bwcs,
espaço ab,er,18 .Juhto a.·piscl[la
"churrªs éiraef02,yagas de,garagenT.

VILA LALAU - vende-se, cl
450m2, 15x30. R$35.000,00.
Tratar: 9975-2164. Creci 9465.

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

ALUGA-SE - cl 70m2. Tratar:
371-3132.

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

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

SCHROEDER - Vende-se, R. Don
Pedro n. 829 rio Hem, imóvel
de esquina com aprox. 110m2
em terreno de 562 m2. R$
45.000,00. Tratar: 372-3922
cl Walter. CRECI 9238.

VENDE-SE - mercearia em

funcionamento, no Ana Paula IV.

R$17.000,00. Aceita-se troca.
Tratar: 376-1188.

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

VAGAS ABERTAS -26/01/2004

.TÉCNICO EM ELETRÔNICA (6035 A) com experiência em eletrônica

digital e analógica, conhecimento em computação e ter boa leitura em

inglês. (Jaraguá do Sul)
,

'TELEMARKETING (6037 A) com experiência e curso na área de vendas.

(Jaraguá do Sul)
• OPERADOR DE TElEMARKETING (6057) com experiência em vendas

por telefone e assistência técnica.
.SUPERVISOR DE PCP (6038 A) experiência de mais de 3 anos na

área, com conhecimento em montagem de planejamento Estratégico pI
PCP e planos de ação. (Jaraguá do Sul)
'ANALlSTA DE COMÉRCIO EXTERIOR (5947 ES) experiência na função,
possuir curso superior em Comércio Exterior completo ou cursando,
necessário saber falar fluentemente inglês e ter carteira de habilitação.
(Jaraguá do Sul)
'COMPRADOR (5948 ES) experiência na função, curso superior completo
ou cursando, possuir cursos na área de compras, saber falar fluentemente
inglês. (Jaraguá do Sul)
'PROFESSOR DE MUSCULAÇÃO (5956 ES) possuir curso de Educação
fisica completo ou cursando. (Jaraguá do Sul)

.

'COORDENADOR DE QUALIDADE (6026 EL) com experiência em

manutenção e 'implantação da NBR ISO 9001:2000 e Coordenação do
laboratório de Análises Físicas e Metrologia. Necessário possuir Curso
Superior em Química (com CRP aprovado) e conhecimento em informática.

(Guaramirirn)
'CONTADOR (6025 EL) Experiência com lempresa de grande porte na

área de: contabilidade fiscal, contabilidade gerencial,
indicadores econômicqs/flnancetros, tesouraria. Necessário possuir
conhecimento e domínio em sistemas integrados - ERP (Preferencialmente
Magnus - Datasul) e informática. (Guaramirirn)
'COMPRADOR (6024 EL) experiência em suprimentos, planejamento
de compras, controle de almoxarifados, compra de matérias-primas e

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

área de compras e vendas.

(Jaraguá do Sul)
'CONSULTOR TÉCNICO (6002 EL) com experiência na área automotiva.
(Jaraguá do Sul)
'GERENTE DE PRODUÇÃO (5991 EL) com experiência em malharia.
(Massaranduba)
'GERENTE DE PRODUÇÃO (6014 EL) experiência no ramo alimentício.
(Schroeder)'

'

'GERENTE ADMINISTRATIVO (6008 EL) com experiência. (Jaraguá do
Sul)
'LíDER DE ESTAMPARIA/ENCARREGADA (6019 ES) com experiência
comprovada na área. (Guararnirlrn)
'VENDEDOR DE VEíCULOS (6027 ES) com experiência em vendas de
automóveis. (Jaraguá do Sul)
'VENDEDORA (5854 A) segundo grau completo, possuir conhecimento
em informática, falar fluente a língua alemã, experiência em vendas.
(Jaraguá do Sul)
'REPRESENTANTE COMERCIAL (5836 A) segundo grau completo,
atuar no seguimento de gráfica, papelaria e embalagem, possuir registro
no CORE e nota fiscal, se possível ter cateira de clientes formada, atuar
na� regiões de Blumenau, Florianópolis e Rio do Sul. (Jaraguá do Sul)
'TECNICO DE TELEFONIA (6041 A) com conhecimento em manutenção
de telefones, fones operadores, fax, placas troncos e celular rural.

.

Necessário possuir Carteira de Habilitação- categoria AB. (Jaraguá do
Sul)
'INSTALADOR DE TELEFONE (6042 A) com experiência em instalação
e programação de centrais telefônicas, linhas tronco e ramais. Necessário
ter noções de instalação elétrica e mundança de lay-out. Possuir Carteira
de Habilitação - categoria AB. (Jaraguá do Sul)'
'AUXILlAR DE ALMOXARIFADO (6043 A) com conhecimento no ramo

metalúrgico. (Jaraguá do Sul)
'FRESADOR (5970 ES) experiênciade 6 anos na função, necessário
POSsuir carteira de habilitação. (Jaraguá do Sul)
'FRESADOR (6007 EL) experiência na função e conhecimento em

manuseio de torno mecânico. (Jaraguá do Sul)
'TORNEIRO MECÃNICO (5971 ES) experiência de 6 anos na função,
necessário possuir carteira de habilitação.
(Jaraguá do Sul)
'TORNEIRO MECÂNICO (6055 A) com experiência em torno CNC e

Convencional. (Jaraguá do Sul)

('LATOEIRO AUTOMO,!WO (5953 A) com experiência na função.
Jaraguá do Sul)
'SERRAlHEIRO (5910 A) experiência na área de alumínio, necessário
saber interpretar de desenhos. (Jaraguá do Sul)
'OPERADOR DE PRODUÇÃO/ESTAMPADOR (5978 EL) experiência
com quadros de estamparia, esticagem e estampagem de quadros,
encaixar desenhos, gravação de quadros (fotolito). (Jaraguá do Sul)
'OPERADOR DE PRODUÇÃO - trabalhar nas áreas de produção do
ramo metalúrgico ou alimentos, primeiro e segundo grau completo, sexo
maSculino. (Jaraguá do Sul e Guaramirim)

:�OSTUREIRA . com experiência (Guaramirim, Schroeder)
HACREIRO (6020 ES) com experiência. (Guaramirim)

Rua Jorge Czerniewicz, 1245 (Rua do Hospital)
Cx. Posta/200 - CEP 89255-000

Fone (47) 371-4311 Fax (471'275-1091
recrutamento@humana.com.br www;humana.com.br

mJogões i'ndústriais,.
,

'A'h!ara fri ·à,.,�·.··· c :<..�" y',', '.',

empregos

VENDE·SE RESTAURANTE

.�( <
" :

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRANDE - precisa-se de

recepc., atendo de reservas,

camareira, aux. de limp.,
garçom, aux. de coz.,

confeiteirQ(a). aux. de
almox. Dispomos de 3 vagas
para cada setor. Tratar:
275-1995 cl Juarez ou

Nunes.

OFEREÇO-ME - pI cuidar de

pessoas idosas, cl experiência .

Tratar: 376-1158.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como secretaria ou

recepcionista, cl experiência,
possuo curso de secretaria
informatizada e marketing.
Tratar: 371-8073 cl Mara.
OFEREÇO-ME - pI trabalhar

Tratar: (47) 373·1030 / 9967-0417

9136-0174

CENTRO DE I GRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

72·2032

NíVEL SUPERIOR

Cursando: Administração de Empresa-
12 fase em diante

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

Carga Horária Diária: 08 horas

Cursando: Ciências Econômicas / Contábeis
Requisitos: Dom�io em Windows, Word e principalmente
Excel .

Carga Horária Diária: 08 h

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

Carga Horária Diária: 08 h

NíVEL ENSINO MÉDIO
Cursando: Ensino Médio

Requisitos: Conhecimento Informática, comunicativos

Carga Horária Diária: 08 h

REQUISITOS: boa aparência, facilidade de
comunicação e condução própria.
INTERESSADAS: cornpanxer ;1 Rua Jorge
Lacerda, 133, centro, (ao lado do Despa
chante Cilo) - c/ Cláudia (47) 273-6264

Localizado na UNERJ • Bloco A - Sala 1

DIS'1-1I)IBUIDOR ti C-ONrI1E��N[ 1 ('". .J_.. 11.· 1 . _'jl. � . .7

ANALISTA CONTÁBIUFINANCEIRO
Empresa prestadora de serviços procura
profissional dinâmico para trabalhar na

área contábil e controle financeiro.

Requisitos:

- Formado(a) em ciências contábeis.
-Experiência comprovada em conta-
bilidade e controles fi9anceiros (bancos,
fluxo de caixa, lucros e perdas,
orçamentos e custos).
- Residir em Jaraguá do Sul. '

fio

Enviar curriculun vitae detalhado com

pretensões para Caixa Postal 1370_

como babá ou outra função.
Tratar: 370-9873.

administrativa, cursando
faculdade de Adm. em Recursos
Humanos (4ª fase). Tratar:
9992-3788.OFEREÇO-ME - pI trabalhar

como babá. Tratar: 370-9873.

OFEREÇO-ME- pI trabalhar, sou
estagiária da área

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
experiência como

colorimetrista, aux. laboratório,
laboratorista, aux. tecelagem,
possuo curso de Desenho

Técnico e Auto Cad R14. Tratar:
275-6292 cl Anderson.OPORTUNIDADE DE EMPREGO

GRAPHIC DESIGNER

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de
costureira, c/6 anos de experiência.
Tratar: 372-1919 cl Décio.

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

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

programas de design gráfico também ajuda. A Crornoart Criação & Fotolito busca

jovens profissionais aptos a encarar desaãos para atuar na área de criação de
materiais publicitários, educativos e promocionais.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar
como aux. de cozinha ou

diarista. Tenho experiência.
Tratar: 371-1235 cl Solange.

PROCURA-SE - serviço de

balconista, atendente de

supermercado ou mensalista.
Tratar: 370-3007 cl Nilva.

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,

Os portfolios serão devolvidos após o dia 19/1,

PROCURA-SE -estágio como

técnico têxtil. Tratar: 371-5640.

PROCURA-SE - trabalho como

revisora, distribuidora,
coordenadôra de conf. e

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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veleulos

BLAZER - vende-se, DLX, 97,
compl. Aceita-se troca. Tratar:
371-7542 ou 9965-5774.

CHEVETTE - vende-se, marajó,
81, prata, boas cond.

R$1.400,00. Tratar: 275-
2848.

CORSA - vende-se, wind, 2p,
1000,97. Tratar: 9124-7815
ou 371-2624 c/ Josnei.

CORSA-vende-se, sedan, GLS,
'1.6. R$13.500,00. Tratar:

, 9962-3664.

CORSA - vende-se, sedan, 99,
2º dono, c/ 56.CiOOkm.
R$13.800,00. Aceita-se carro

até R$11.000,00 no nego
Tratar: 371-1163.

CORSA - vende-se, 95, único
dono, perfeito estado.

R$8.000,00. Tratar: 276-
3850.

CORSA - vende-se, wind, 2p,
01, cf ar, único dono. Tratar:

9975-1696.

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

Tratar: 9117-3464.

CORSA -vende-se, wagon, 16v,
01, 23.000km comp. + a.c. R$
18.300,00. Tratar: 9953-5541
(12:00 ou após 17:30)

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

FIESTA-vende-se, 1.0, 97/97,
4p, ótimo estado. R$8.000,00
+ 21x R$200,00 fixos. Tratar:
9909-3045.

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

KADÉTT - vende-se, SL, 91.

R$6.500,00. Tratar: 371-
3447.

KADETT - vende-se, GSI, bordô,
2.0, 93, excelente estado,

(47) 370-0251

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS
SENAC2004

C.H.: 1800h # Período: 01/03/04 a Dez/06 # Horário: 81i às llh(mat.) / Hlh às 22h (not.)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Curso aprovado pelo MEC; "Reconlwcido pelo COREM; 'Apoio pedagógico permanente; "Professores altamente

capacitados e qualificados; " Principais livros inclusos; *Cartificado reconhecido nacionalmente.

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO '. ;:;;t�'4
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 Catarlna, recebendo o certificado de

Qualificação Profissional de Guia de Turismo Regional.
.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'5 livros inclusos: •Acompanhamento pedagógico permanente; *Corpo docente altamente capacitado e

C.H.: 15h # 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; *Ievar aos profissionais das áreas de compras, vendas, finanças. contabilidade,

as fórmulas simplificadas de cálculos que poderão ser utilizados no dia-a-dia de forma eficaz.

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

\

Você ainda vai ter esta ·marco no seu carrelll

Mudomos: R. Borão do Rio !Bronco, 230 - Centro

Fone/'Fox: 372-1 777
Site: www.usoga:s ..com ..br

Hom,ologodo :pel!o

�/NMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mondo)
• Técnicos especio lizados
• Especlolízndu em inieçõo eletrônico, mecânico geral
multi mo rcos,

• Temos firmnclomento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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compl.(a.c., teto, d.h., v.e.).
R$9.500,00. Tratar: 372-3652
c/ Alcides ou Edinéia.

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

9363.

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

MONZA" - vende-se, 87, 4p,
prata. R$4.800,00. Tratar: 273-

l 6242 ou 9134-0498.

( ,

MONZA - vende-se, 90, verde
escuro. R$5.400,00. Tratar:
371-2001 ou 9991-6565 c/ Sr.
Heinz.

MONZA-vende-se, 93, 4Pi a.c.,
d.h., vinho, pneus e arnort.

novos, película. R$4.700,00 +

10x R$366,00. Tratar: 370-
5195.

OPALA - vende-se, diplomata,
90, verde, bicolor, compl., c/ cd,
roda 15, liga leve. Tratar: 370-
8956 ou 9979-1061.

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/

o Gilson.
,

5-10 - vende-se, compl., 97.

Tratar: 371-2001 ou 9991-
6565.

VECTRA - vende-se, GLS, 94,
branco, a.c., d.h., tr., média de
13.5 p/ litro. R$12.800,00.
Tratar: 9117-7171 c/ Paulo.

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

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

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

PALlO-vende-se, 99, a.c., t.e.,
air bago R$6.000,00 entro + 31
x R$269,00. Aceita-se troca.
Tratar: 371-9868 c/Marcos.

PALIO - vende-se, ED, 4p, 98,
bonito. R$l1.300,00. Tratar:
9997-5557.

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

PALl9 - vende-se, EX, 4p, 1º

dona, 33.000km, v.e., t.e., ar

quente, des /Itmp. traseiro.
Confira. Tratar: 9979-1437.

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, CS, 1.5, 95/

96, 4 pneus novos, película,
azul, Zp.Tratar: 370-5627.

UNO - vende-se, rnille, EP, 4p,
96. R$6.000,00 + fncto. Aceita
se proposta. Tratar: 371-7375
c/ Milene ou Volnei.

DEL REY - vende-se, 88, guia,
álcool, compl., bordô, ótimo
estado. R$4.800,00. Tratar:
370-9922.

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

ESCORT - vende-se, hobby, 94,
1.0, gas., prata, 2p, película.
R$7.300,00. Tratar: 373-0304
ou 373-4386.

FIESTA- compra-se, 4p, a partir
do ano 99, paga-se até

R$10.000,OO à vista. Tratar:

91-34-3557 c/ Jean ..

FORD 1000- vende-se, cabine
dupla, 86/86, prata. eita-se
carro de menor vai e nego
Tratar: 376-0168 c/, ilton.

KA - vende-se, 98, cinza met.

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

MONDEO - vende-se, compl.,
97. Tratar: 374-1117 ou 9975-
0117.

CORREIO DO POVO 5

MONDEO - vende-se, SLX, 97,
ótimd es�do. R$16.800,OO.
Tratar: 9.7-0493.

APOLO - vende-se, 91.

R$5.700,00. Tratar: 9962-
3664.

FUSCA - vende-se, 77, ótimo
estado. Tratar: 9992-678 c/
Luciano.

FUSCA - vende-se, 75, bege,
bom estado. Tratar: 9133-
7581 c/ Mari.

FUSCA - vende-se, inteiro, 77,
1300, motor feito, bordô.
Tratar: 9992-6678 ou 372-
3643 c/ Luciano.

GOL ... vende-se, 1000, branco,
96/97, ótimo estado. Tratar:

9117-8501.

GOL - vende-se, 1.6, MI, 97.
Aceita-se troca p/ moto. Tratar:
9134-2104.

GOL - vende-se, 90, GL, 1.8.
Aceita-se troca p/ carro de
menor valor. Tratar: 9975-
9925.

GOL - vende-se, 01, cinza

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

lOGUS - vende-se, 94, GLS,
a.c., d.h., v.e., t.e., vermelho.

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

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

Fone: 371-700.7
A melhor opção para sua empresa,

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

eletrônica e automação de condomínios.

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

TELEFONIA

(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas ij'ABX)
Placas de expansão p/ centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televendas (headset)
Atendedores automáticos
Espera telefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores ele ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefónicos
Tomadas e Plugs
Sistemas de proteção
Fontes e baterias .p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 19"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assisténcia Técnica)
Portão eletrônico e intertones
Cancelas automáticas p/ portarias
Fechaduras elétricas c fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Color)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARÀ 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

VENDAS E SERVIÇOS: Rua: Onélia Horst, 104· Vila I.enzi • Jaraguá do Sul • se I email: maketel@terra.com.br • Fone/Fax.: illj;<�i�<�9Pi��
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Inancelra
."Voterantim I Finanças

BVFinanceira eparceiros em

.,."Voterantim I Finanças

omentos de con raternização I

FINANCEIRA

.. 1 Em 2003, a Equipe da BV Fia a, seus parceiros e amigos, p�deram
desfrutar de momentos de gnu contração, que ficaram registrados
na memória de cada um que!� prazer de compartilhar dessa união.
Fazemos votos que, em 2004, ilI erias sejam ainda mais fortalecidas e

que esses momentos possam repetir sempre com o sentido de

confrate ,ão e amizade.
Feliz 2004 à todos os p s e amigos da BV Financeira.

Confira ai, flashes de 2003: _j

..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Requisitos:

SESC
SANTA CATARINA

Seleciona Profissionais para atuar em JARAGUÁ
DO SUL na área de

DESENVOLVIMENTO FíSICO E ESPORTIVO

* Formação Superior em Educação Física;
* Experiência na área com atividades de

ginástica, dança (infantil e adulto) e

condicionamento físico;
* Registro no CREFjSC;
* Dinamismo e iniciativa;
* Habilidade para trabalhar com público e

espírito de equipe;
* Disponibilidade para no mínimo dois turnos;

Os interessados deverão ENVIAR Curriculum
Vitae (com foto) à Rua Preso Epitácio Pessoa, 1273
...:. Centro - Jaraguá do Sul/SC Cep.: 89.251-200
ou através do nosso site www.sesc-sc.com.br até o

dia 29/01/2004, para análise

.iit' PLANET GAME
�},'

.

",,�' ia,ENOAS 'LOCAÇÃO * CONSERTOS EM GERAL

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A LINHA DE
VíDEO GAMES ,CDS

E ACESSÓRIOS EM GERAL.

TERÇA-FEIRA, 27 de janeiro de 2004

reiche no Ar

• PLAYSTATION 2

'X60X
•'

PLAYSTATION ONE
• DREAMCAST
• NINTENDO 64
• GAME BO'( COLOR
• GAME BOV ADVANCE
• NINTENOO GAME CUBE hwarlodea�irnento: segUlldai $egU(fdadas 11):00 M2:00

Rua: Bertha Weegue ,1087· Barra· Jaraguá do Sul· E·mail pj;I.Q_�,,,ª.glrn�@Iº��t._çºm_._br

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

VIOLÃO - vende-se, Crafter

CJ40, cf equalizador Triband, cf
captação ativa, sem uso.

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

Btuna, loita, 19 anos, toda chaia da
eharma a ousadia, saias e bumbum

ampinado. Urna tMtação do Anal •

Atendimllnto em hotéi�, motéis,
t�idiincia e com local ptóprio vip.
�igilo absoluto17l_ E n 1

fone: 275-1450
Av .. �hu:. Dcot]",·o (la. FOllseca, 49]
sala 01 - Centro - J.ra�uá ,lo Sul

Manipulação de fórmulas médicas
FisioterJpicos e

Cosméticos manipulados

fRAC"""'C-O'C ' �
I osméticosí
, J

I CICLOS d'RACCO I
I DMAE - age nOI fibros mUlculores I
t (·[lAIIAIE - oliva llnlese de eloslina e mlôgenn

.

j PlNIACARE· efeito lemor sobre os mOf(Qs de expml
- <

i AHA . elimino mancnol e facilito penelm;õo de olivas
! fUWGEL· du lo hiarotQcõo

VIDEOGAME - vende-se, Play
Station 2, totalmente

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

Vende-se - Gol

1.0, branco, 96/
97, ótimo

estado. Tratar:
9117-8501

Drefche -: Ar)
CatinG, morena, seios grandes, coxa!

grossa, estilo mullwtão, uma
.

i

tentação de InLllhet. i I

Atendimento cm hotiíi�, rnotéis, !
tesidêllcia e com 10cIII próprio vlp. i
�igilo absoluto. !

,7� (orr�(11l, Jt .,_.
'" ,_1 l&!di .' i

VIDEOGAME - vende-se,
nintendo 64, com 3 controles,
1 fita 007, R$ 250. Tratar: 275-
0018 cf Rafael

9137-3156
Atendemos Motéis, a domicílio e temos local

Bronquiolite
DESCRIÇÃO
É uma inflamação dos bronquíolos, pequenas ramificações dos brônquios, geralmente causada por infecções virais
agudas. A bronquiolite pode ocorrei' depois de uma infecção das vias respiratórias altas (como, por exemplo, um
resfriado comum) e a sua ocorrência é maio!' durante o inverno.

CAUSAS

Os vírus mais freqüentemente associados ao desenvolvimento desta doença são o sincicial respiratório e o

parainfluenza. A criança, principal vítima da bronquiolite, entra em contato com essas variedades de vírus por meio
das secreções expelidas por tosse ou espirros de outros doentes, ou pelo uso de nebulizadores. Para evitar o contágio,
é conveniente não levar os bebês a lugares com muitas pessoas.

SINTOMAS

Apresenta-se tosse, há dificuldade para respirar (principalmente durante a expiração), arquejos ou sibilâncias,
espasmos brônqulcos (estreitamento dos brônquios), aumento da freqüência respiratória (taquipnéla) e cardíaca
(taquicardia). A pele pode apresentar cor azulada, decorrente da deficiente oxigenação dos tecidos. Ocorre falta de

apetite, fraqueza (os bebês dormem mais tempo que o habitual) e pode haver febre,

TRATAMENTOS
Recomenda-se ministrar antitérmico quando a febre subir além de 38 o C . Deve-se fazer o bebê ingerir mais líquido
para evitar a desidratação! e não impedi r a tosse com antítussígenos, pois este é um mecanismo do corpo para expelir
o vírus. Quando indicadas pelo pediatra, podem ser feitas nebulizações com brôncodilatadores. Em geral, a

bronquiol ite du ra sete dias, mas alguns dos sintomas podem permanecer por mais de uma semana

os (-!olaslri<1
íco - CRMiSC 1242 - TEGO 030/79

Habilitação SOBRACIL 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
I(UI1: Guilherme l-lll'<gr, 50 - SI, 4.06

Fone: 3.70-1705
, ; :;('1J1l11a@llCirmp.mm.lJr- {m;üSH,ídrISúl

\
.

" .'�.

R: Reinoldo Rau, 289 - SI. 01
Centro· .Jaraguá do Sul - SC
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AUTO PEÇAS

papagaio.

Anuncie aqui!!!
I .

371·1919

rrrmnnnmlllnrnrmuc
[JIIIIIIII I I OJl]T1]IJT1nm

E-mail: papagaIO@terra.com.br

ESE

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E

PA.RTICUL�)(47) 276-3\ 9
9975-56 9

l * Forro
i * Acabamentos de gesso
: * Consertos
I * Orçamento sem compromisso

ImalbJila,5JAQ.UJl2r1fll:

.-�!!:!
! FOTOCOPIADORAS - IMPRESSORAS i

.

- MATERIAIS DE CONSUMO
.

- ASSISTÊNCIA TÉCNICA

1276-34171
LR���� !UIll',Sl5.. :.�lla N��:lalll�1l dO�III.:.� ..

'

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919Disponibilidade para contratação imediata.

lacompanhantesl� ., e \0'-'._._--�,

r-�-�-;--:i1á-0>(,-lc-eC(i-.. l.-(Wp-.c-r_:__----_".-,--------------ir.t>-e
------_:__-----.-

-.�-�-�
-

-�-p-.�-E-.-·-II
e Distribuidora de Cosméticos:

SAU:DE Bc I Saúde e Beleza
*(m<:b."d&�,(jSOiV '",SIlIIW/UI . ,'.' . t

Sh 't'
t

: ampoos, cosme lCOS, :
, sucos naturais de Babosa:

(Aloe vera)
, _ ,., .. ,., , ""',,"

JiFone: 372�OJ52' !

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

eellRé,l,ç'i;e
Ir" ..$,t.�I_"i_�f'a.·
,�,@Rge ,,,,II;a,

�
lU
10
(},.

I ..jV
I v?"
I TRABALHOS
I COM LAVA-JATO'
I .

(Água quente e fria)
", _,-- .

i DedeUzaçãe CCUIIIIISd,I'8Cl1sJ: ,

i lavação II Pínlura dllTellladQs
.

I Umll8Z11 ", Caixa IlIgBa
i ImlJ8ImealllllZaçâll d.I'Il�'

Avenida' Getúlio Vargas, 594
Centro - lin-aguá do sul'

Tef.: 37()'3612

Serviços com Retroescavadeiras
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

Anuncie aqui!!!
371·1919

i
! A

• .",
i nuncle,aqul •••

371-1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

Ser�iços. cle"rrtstalações
Elétrica eHidráuliéà
Com Fábriôà.dt-:,Postes

'. de 6 e 8"ilietrôs

i Produto:

I Venha Conhecer a
iModa que é um Doce
i
i

i Preços especiais
I de inauguração
I Modinha
i tam. 01 a 16

Moda Adulto

� VIDRAÇARIA� Arte Vidros

r
.. _ .. ·-- .. _ .. --_ .. "·_ .. ·" .. _· ....·__.... ·" .. ·-- .. -- .. ··· .. --"........-�- ..

·l
! Anuncie aquilU

371·1919 (47)"37 , "SQ:
9991-8567

{ua Mal. Castelo Branco, 4893
Centro - Schroeder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

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

r i

I Anuncie aqui!!�
I

. 371·1919 i
1 : 1.L.. o ••• _.�� � ••••••

Vidros. Espelhos, Bisotê, Lapidação e Polimento.
[ateamento, Plotter de Recorte. Acessórios

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

· Medição de terra
- Desmembramento
· RegUlarização de medidos
- Projeto e ex.ecuçõo
(reSidencial. comerciai. etc.)
· Reformas em geral
· Paisagismo
370-7611 /9113-1663

Anuncie aqui!!!
371·1919

'Mudanças#
fretes e

viagens com
F-4000Baú.

Anuncie aqui!!!
371·1919

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Petrobras lança concurso

paraunidadedeSantaCatarina
A Pe tr o bras lan

çou semana passada
° edital do concurso

público para preen
cher 199 cargos de

nível médio e 542 de

nível superior. As ins
crições poderão ser

feitas no período de

2 a 13 de fevereiro,
nas agências da Cai

xa Econômica Fede

ral, e pela internet,
até 15 de fevereiro,
às 20h. As vagas ofe

recidas são para uni

dades da Petro bras

localizadas em Santa

Catarina, Bahia,
Amazonas, São Pau

lo, Rio Grande do

Sul, Sergi pe, Rio de

Janeiro, Paraná, Cea
rá e Rio Grande do

Norte.
Os candidatos

aprovados e não

classificados dentro
do número de vagas
vão compor o cadas
tro de reserva da

companhi,a, com va

lidade de um ano,

podendo ser prorro
gado por igual perí
odo, de acordo com

critério da Petrobras.
A companhia está fa

zendo levantamento
de novas necessida
des de admissão, o

Engetec
Fone/Fax: (047)

370-0919/370-0819
E-mail: engetec@engetecimoveis.com.br

GARAGENS EXTRAS
Cada casa tem. uma vaga de garagem em

abrigo coberto. Mas se você necessita de
outra vaga, o Condomínio tem garagens
extras vendidas separadamente, em número
limitado.

Corpo &Mente
ACQUA CENTER

SUA FAMILIA MERECE FÉRIAS COM

QUALIDADE
E começa pelo conforto de você estar em
urna casa. Além de urna área de lazer que
é um clube privativo, com piscina, sauna,
quadra, churrasqueira coberta para festas
e.praça privativa de frente par ao mar, com

deck elevado para curtir a praia de pertinho.
Visite o local ... é lindo!

CASAS COM PROJETOS PERSONALIZADOS
En1. média 130m2 ele amplas salas, varanda
com churrasqueira, jardim, quintal, suíte, etc.
Converse com seu corretor e conheça os 4 projetos
básicos. Você escolhe um e pode adapta-lo às
necessidades de sua família.

que poderá levar à

criação de outras va

gas durante a vigên
cia do cadastro de
reserva. O concurso

oferece cargos de ní

vel médio, com salá
rios que variam de

R$ 768,80 a R$
2.051,51. A seleção
para os cargos de ní

vel superior, com sa

lários de R$ 2.654,64
a R$ 3.154,35, é para
administrador, ana

lista de comércio,
analista de pesquisa
operacional, analista
de sistemas pleno,
analista de transpor
te marítimo, conta

dor, economista, en
fermeiro, engenheiro
de equipamentos,
engenheiro de meio

ambiente, engenheiro
de petróleo, enge
nheiro de pro
cessamento, enge
nheiro naval, geó
logo e médico. O

edital estará disponí
vel nos sites da

Petrobras

(www.petrobras.com.br)
e do Centro de Sele

ção e de Promoção
de Eventos da U n i

versidade de Brasília

CespejUnB
(www.cespe.unb.br)

R. PRO" ANTÔNIO ESTANISLAU
AYROSO, 763 • NOVA BRASiLIA

(47) 371.9659
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IASSOCIAÇÃO: NA PRIMEIR1EUNIÃO DO ANO MORADORES TEM PRIORIDADES DEFINIDAS

Prioridades discutidas entre

moradores da Estrada Nova
]ARAGuA DO SUL -

Os representantes da As
sociação dos Moradores
do Bairro Estrada Nova
se reuniram no Sábado
no salão da Comunida

de Sagrado Coração de

Jesus. O evento envolveu
30 pessoas entre a dire
toria da Associaçào de
Moradores do Bairro
Estrada Nova

(Amobem) e líderes de
ruas onde traçaram as

prioridades para serem

desenvolvidas este ano. O

presidente da associação,
Justino Pereira

dl'
uz,

destaca que o m .ur-

gente para o bair é a

pavimentação d' duas
ruas já definidas: Camilo
Picolli e Leopoldo Blese,
ambas de acesso a esco

la e creche. "Há outras

ruas a serem acertadas
mas o Paulo Terne, co

ordenador das associa
ções de bairros ficou de
vir aqui esta semana para
apresentar para alguns
moradores quais proce
dimentos devem ser to

mados para a pavimen
tação", explica Luz. A

Primeira reunião do ano definiu prioridades para 2004

Segunda prioridade, na

opinião dos moradores
é a construção de uma

área de lazer, contem
plando um campo de fu
tebol. A terceira mas não

menos importante
reivindicaçào é a instala

ção de uma pont� que
faça ligação entre os

loteamentos Primavera e

Garcia. "A intenção des
ta ligação é facilitar para
os moradores o acesso

às creches e escolas", jus-

tifica Luz. O presidente
da Amoben garante que·
este ano devem continu
ar as reuniões itinerantes

pelo bairro. "Ano passa
do realizamos seis reuni
ões onde foram bastan
te produtivas", conta. A
intenção destes encontros

é aproximai: a comunida
de da associação e pos
sibilitar que eles colo

quem suas necessidades

para que a associação
possa analisar e repassar

Alexandre Bogo

os pedidos. Em feverei
ro estão garantidas as

obras de colocação de
tubos na servidão 96. Os
moradores compraram
86 tubos, numa parceria
com a prefeitura que fará
a colocação dos tubos.
"A instalação deste tubos
@ .

deverá melhorar o esco-

amento das águas pluvi
ais, deixando cerca de�O
famílias um pouco mais

tranquilas", finaliza Luz.
(CG)

UFSC retoma aulas para fechar semestre
Cerca de 17 mil alu- minou dia 3 de setem-

nos da Universidade Fe- bro. Por esse motivo o

deral de Santa Catarina semestre será concluído

(UFSC) voltaram às au- no dia 20 de fevereiro.

las ontem. As férias fo
ram mais curtas este ano

em função da greve dos

servidores e professores
realizados no ano passa
do.

A paralisação que du
rou 58 dias, começou no
dia 8 de julho e só ter-

A partir ontem, to

dós os setores da UFSC

voltaram ao horário

normal de funciona
mento. Até a ultima sex

ta-feira, cerca de 90%

dos funcionários da uni

versidade federal esta

vam de férias.

EXTRATO DE CONTRATO nl! 019/2003
CONTRATANTE: Codejas-Cia. Desenv. Jaraguá Sul S/A
CONTRATADO: RONALDO MURARA, REPRESENTADO por
seus pais FIDELIS MURARA e JOANA FURLANrMURARA
OBJETO: Utilização por meio de servidão das terras do
contratado Prazo: 01/10/2003 a 31/12/2004
Valor: R$ 4.900,00
Foro: Jaraguá do Sul, SC
Data assinatura: 01/10/2003
Signatários: Ademir lzidoro, Fidelis Murara e Joana Furlani

o ano letivo da em março ou agosto.
UFSC começa no dia 8 Todos os outros calou-

de março, quando está ros devem fazer a ma-

marcada também a re- trícula nos dias 12 e 13

cepção aos novos calou

ros. Mas o período de

matrículas começa já
.

nesta semana.

Na quarta e quinta
feira, devem matricular

se os calouros do curso

de Engenharia de Mate

riais que vão ingressar

EXTRATO DE CONTRATO nl! 001/2004
CONTRATANTE: Codejas-Cia. Desenv. Jaraguá Sul S/A
CONTRATADO: HAROLDO ENGELMANN
OBJETO: Utilização por meio de servidão das terras do
contratado Prazo: 26/01/2004 a 26/12/2004
Valor: R$ 6.600,00
Foro: Jaraguá doSul, se
Data assinatura: 26/01/2004
Signatários: Ademir Izidoro, Haroldo Engelmann

de fevereiro, no prédio
da Biblioteca Universitá-

na.

Para os demais estu

dantes, as matrículas po
dem ser feitas via

internet, de 13 a 20 de

fevereiro, para o primei
ro semestre de 2004.

SEU REFÚGIO DE FRENTE PABA O MAR COM SEGURANÇA
DE APARTAMENTO E CONFORTO DE UMA CASA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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prR FRANCIENE FAGUNDES

FELICIDADES
Feliz aniversário

para Sérgio Ro
berto Radüenz, que
!:comemora mais um

ano de vida hoje.
IQuem deseja é a

oma Alzira, o tio

,R o g é r i o, seuspa i s

Sérqlo e Ivanete e a

irmã Jayrie.

Marcos Dias
Irio Piazera
Ângelo Piazera Júnior
Dori Vorpagel
logo Luis Cescanétto
Marco Aurelio Souza dePaula
Ouvidio Lemke
Carmem Kuhl

Cerize Beatriz Motta Piazera
Daiane C. Kruger
'Carta Caroline Marinoso
Paulo César Martins,
Eder Dtto

,A!2Jostinho Klinkoski
Djair Pereira
Anderson G iese
Dirce Mayer
Braz Patrício

PARABÉNS

• Momento de descontração da Festa realizada na Academia Corpo
e Mente. Na foto os amigos: Adressa(D), Shirlei, Sarah, Ricardo e

Patrícia

Aniversariou dia 23

Lirio Bonatti. São QS

votos de Santo Antô
nio Material de

Construção.

PARABÉNS
Está de parabéns hoje,
dia '27, Adriana
Wanaersée Bueno.

Quem deseja com mui
to carinho são seus

pais, Ivaldo e Lina, e

seu marido Everaldo.

..'

•
Está de aniversário

amanhã, dia 28,
Adelir Behne,

"Podemos passar
anos, mas a marca

fica no coração. Ser
estrela neste mundo

passageiro, é um

desafio, mas acima
de tudo uma

recompensa, é
nascer de ter vivido e

não apenas existido".
Parabéns pelo seu

dia são os votos da
sua esposa Marguit

BANANA
Vai rolar muito agi
to neste sábado dia,

31, no Banana Jae,
em, U batuba, com�p
Banda Invasão Básl
ca eDJ Ja,iro D'o .

2.9Jl======;;;;;;:===:1jA7fêrrifrBrüCfl
'Afonso Barbi filho
Vilmar Celoin
Velseana Muller,
Leonardo Picolli
Cinara Lange
Mâteus G íovane Bartel
Simone B. Fodi
Maria T. D. Ávila
Tati Hernacki

No dia 13/2, na

Cachaça ria Sons e

Vinhetas muita ani

mação com a Festa

Only Friends.

Venham coriferl r a

belíssima exposição
de Óleo sobre Tela,
da professo ra Í ri s
Persike Kuczkowski,
no 2° piso do

Shopping Center

Breithaupt, ao lado
do inema.

�/l,_� "_::::� == ® ;;;;;;�
,Laurlcl Bortõ1lnl
.Aurea Murara Danna
Cristiane de Carvalho
'Ricardo Preiliper
Clara Maria da Maia
Edeltraudt Kazrnlerski
Clara Maria Maia
André Sabino
Norberto Wopsch
Ricardo Henrique Alves
Ddair Zanella

3,1l1=:::::=:::::::::::::::�:::;;:::::====�É�merson I<olscheski
Ivo Nereu Zanluca
Roselia Winter Bockor ,

Danielle Herrmann
Elton Ivan Mohr
Juliano José Soares
Rohan Pereira
Marise W. Alexia
Rejan de Ávila
Elvira OldenbtJrg
Waldir Ricardo Ricken
Luigi Kita
Paulo Ricardo Schmidt
Dinalva Ma'rli Horst Reimer
Flávio Gross

CENTER

II
Cd's· DVD's· ACESSÓRIOS PARA SOM

CARAGUÁ
Dirija

sUyida'• A jovem Silviane Prim completou mais um ano de sua doce vida.
Seus pais, irmã e os sobrinhos desejam toda felicidade SÁBADO, 31/JAN ABERTO ATÉ AS 17h

Av, Mal. Deodoro, 406·Centro 371-2847

Shopping Breithaupt· Centro 275-2005

Raros são os casos de grades
enchentes em J arguá do Sul

que causaram estragos e mor

tes. Mas houve algumas que,
até hoje, estão na mente da

queles que as presenciaram.
Uma destas enchentes foi a de
1946. Talvez tenha sido a mai

or já havida. Causou muitos es

tragos. A foto (do acervo de
Otília Erschlnq) dá uma idéia
do volume das águas, do rio

Itapocu: elas chegaram a al

cançar a altura da ponte fér
rea. Boa parte do centro da ci-

dade estava inundado. Quem
quiser saber a altura das águas

pode conferi-lo .

JARAGUÁ DOSUl

371-4000
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



JARAGuA DO SUL -

Um crrrne que deixou

marcas numa família. No
sábado durante a madru

gada, por volta das 4 ho

ras, um desentendimento
culminou na morte do pe
dreiro autônomo Antônio
Carmelino Alves, 53 anos,
Na residência localizada na
Rua Alvino Flor da Silva,
no Bairro Jaraguá 84, en
contrava-se Alves, a sua

companheira, a tapeceira
autônoma Vane Terezinha

Messias, 37 anos; o sobri
nho dela, o estudante VR.

A, 17 anos, além de dois
filhos de Vane, de 10 e 12

anos. Numa discussão do

casal, ambos embriagados,
começaram os desentendi
mentos.

Segundo relato da de

legada que está investigan
do o caso, Fedra Konell, o
sobrinho da tapeceira tam
bém estava embriagado
quando foi tentar a apar
tar a briga da tia com o

namorado. No meio da

confusão, os dois come

çam luta corporal. "Nos
depoimentos efetuados os

discursos se contradizem.
De início, o menor, que

segundo a tia é dependen
te de crack, havia agredi
do a vítima fisicamente

por ciúmes dela e, quando

Alves caiu no chão, bateu
a cabeça, o que o levaria à

morte. Depois ela confir
ma que o companheiro
havia desmaiado de tanto

apanhar, além do fato de

estar bêbedo.' Então, vou
ouvir outras pessoas e ver

o resultado do laudo ca

davérico para saber o que
causou a morte da vítima

e então tirar as devidas con

clusões", relata a delegada.
Após o desmaio de

Alves,Vane deu banho nele
para limpar o sangue e ape
nas na manhã de domin

go, por volta das 10 horas,
percebeu que ele havia fa

lecido, chamando o Cor-

po de Bombeiros Volun
tários de Jaraguá do Sul.

o. que a delegada in

vestiga é se o caso refere
se a homicídio ou lesão

corporal seguida de mor

te. "Se for homicídio, pos
so pedir a apreensão do

menor, que será encami

nhado a um centro de

internação provisória. Se
não houver vaga, vai para
o presídio mesmo, pelo
menos por 40 dias",
elucida a delegada, acres
centando que VR.A não

ai,,;�,.,n"va pa"agem pela
p

,".
(FABIANE RIBAS)

NOTAS----------------------------------------------------------

'SEM SURPRESAS, FERRARI
MOSTRA A F2004
Sem q u e ix o s caídos, sem

alarde. Sequer apfçreceu o

tal bico que surpreenderia
dJ· todos, prometido no

início do mês por Jean
Todt. Sem alarde, a Ferrari

apresentou ontem, em

Maranello, a F2004, carro

com o qual tentará derrotar
as rivais McLaren e

Williams e levar o sexto

título consecutivo do

Mundial de Construtores e

o quinto de Pilotos. A

F2004 é o 50'° carro construído pela Ferrari para disputar o Campeonato Mundial de F-l e,

segundo a equipe, apesar de ser uma evolução dos conceitos vistos na sucessora a F2O'O'3-GA
, , ,

todos os elementos do modelo foram completamente redesenhados para criar a melhor adaptação
possível ao novo motor (0'53) e aos pneus da Bridgestone.

.

o. motor que será usado este ano é totalmente novo, em. construção e designo o. time usou novos

materiais para conseguir uma redução no peso e também no tamanho. o. centro de gravidade é

mais baixo e a caixa de câmbio, de titânio, é nova, tem se'te marchas (mais ré) e, conforme exige
o novo regulamento, será toda operada pelo piloto. o. primeiro teste do carro acontece, no

circuito de Fiorano.
'

TODT DIZ QUE BADOER PODE TESTAR O C23
Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari, confirmou ontem que a equipe pode emprestar seu piloto
de testes, Luca Badoer, para guiar pela Sauber nos treinos de sexta-feira. "Luca está pronto para
testar o terceiro carro de uma equipe entre o quinto e o décimo lugar", afirmou Todt. "o. que
nós vamos decidir ou não é especulação, mas se decidirmos fazer isso, temos direito", completou.
A Sauber havia anunciado que, por questões financeiras, não usaria três carros na sexta-feira de
cada GP, mas a Ferrari pode ajudar sua equipe parceira tendo em vista o desenvolvimento dos

pneus Bridgestone.

BRASILEIRO TORNA-SE PROTEGIDO DA RENAULT
A Renault anunciou ontem o nome dos cinco

pilotos que participarão do seu programa de

desenvolvimento de pilotos (Renault Driver

Developmen t, RDD) em 20'0'4. Entre OS

selecionados está o brasileiro Lucas di Grassi, atual

vice-campeão sul-americano· de F-3. Segundo
comunicado distribuído à imprensa, Di Grassi, 1�

anos, vai disputar o Campeonato Inglês de P.3

pela HiTech Racing. De acordo com a Renault, o

que se espera dos selecionados não são apenas boM

resultados na pista, mas também bom desempenho{
.fo ra dela, como em programas de preparação
física e em eventos de relações públicas. Além de

Lucas; farão parte do RDD o argentino José-Maria
Lopez e o finlandês Heikki Kovalainen, que já
estavam no programa, o belga Jérômc
d'Ambrosio, o holandês Giedo van der Garde e o

francês Loic Duval.

LOTE:RIAS
Megasena
concurso: 532

0'4 - 0'9 - 12 - 1 3 - 52 - 53

Quina
concurso: 1253

0'3 - 35 - 44 - 65 - 77

ROBERTOCARlOS É VETADO PARÀ PARTlDA DO REAL MADRID
O lateral-esquerdo Roberto Carlos foi vetado para
a partida do Real Madrid contra o Valencia, quarta
feira, válida pelo jogo-de-volta das quartas-de-final
da Copa do Rei.

O brasileiro sofreu uma lesão muscular na virilha

direita durante a vitória por 2 a 1 sobre o Villarreal,
no último sábado, pelo Campeonato Espanhol. o.
jogador passou o domingo fazendo tratamento e

não participou dos treinamentos desta segunda.
Segundo o departamento médico, a expectativa é

de que ele volta aos gramados dentro de dez dias.

Além de não enfrentar o Valencia, Roberto Carlos

também desfalcará o Real na partida contra o

Valladolid, no próximo domingo, pelo Espanhol.
"Ele deve voltar para a partida semifinal da Copa
do Rei", disse o médico do Real, Juan Carlos

Hernandez., Com a ausência de Roberto Carlos, o

Real tem quatro desfalques para o confronto. Pavón
e Zidane, machucados, além de Beckham, suspenso,
não vão enfrentar o Valencia.

JARAGuA DO SUL -- o.

atirador jaraguaense Samuel
Lopes vai paraBlumenau na
sexta-feira representar o

Município na Assembléia

Ordinária promovida pela
Federação Catarinense de

Tiro Esportivo. A reunião

será realizada a partir das 19

horas, no Clube
Blumenauense de Caça e

Tiro, onde se localiza a sede

da federação. o. evento vai

contar com todos os clubes

filiados. Na oportunidade,
serão discutidos assuntos

relacionados ao regulThmen
te> das

competiçÕje"endário do ano, preços ins-
• '"

í-:.

cnçoes, entre outr mas

pertinentes à mod �ade.
Lopes diz que a assem

bléia é a oportunidade que
os clubes têm de desistir de

determinados campeona
tos, de votar no que con

cordam ou não. "Por isso é

muito importante�articipar,
para acompanhar as deci

sões e contribuir com as

mudanças", salienta. o. ati-

uma excelente infra-estrutu

ra", elucida. A etapa de

Curitiba será promovida por
Florianópolis.

Antes da reunião da fe

deração, às 18 horas, acon
tece umaAssembléiaExtra

ordinária, onde o Conselho

Estadual do Desporto irá

:{presentar as mudanças do
estatuto. (FABIANE RIBAS)

Samuel Lopes prepara-se para o campeonato brasileiro, que será no Rio de Janeiro

Vicky Bartel

Dirigentes reúnem-se para discutir metas de 2004

contar com o apoio da ini

ciativa privada", menciona.
o. secretário explica que

o mercado de trabalho

também tira muitos joga
dores de quadra. "Chega
uma determinada idade que

,

os pais cobram que eles

exerçam uma atividade que

seja rentável para que con

tribuam de alguma forma

com a renda familiar", diz.
Garantidas até o mo

mento estão as modalida-

radar informa que a primei
ra disputa deste ano será o

campeonato brasileiro

"Torneio de Tiro Mário

Guimarães", que será reali

zado entre os dias 17 e 20'

de março, no Rio de Janei
ro.

meira etapa acontece nos

dias 27 e 28, em Curitiba.

"Como tem cinco atletasdo

Paraná disputando as pro
vas catarinenses por equipes
do Estado, decidimos que
uma das etapas poderia ser

em Curitiba, considerando

que se trata de uma cidade

próxima aqui da região nor
te ,e por aquela cidade ter

des de futsal, voleibol,
handebol e natação, que
conseguiram renovar com

os patrocinadores. ''Agora
temos de correr atrás de

apoio para o tênis de mesa,

xadrez, bolão, basquete,
entre outros".

Outra meta para início

de ano é a renovação de

contrato com locais de trei

namento. "Estamos nego
ciando com várias institui

ções de ensino e clubes para

que possamos oferecer es

trutura aos atletas e técni

cos", destaca.
Os técnicos voltam ao

,

trabalho na próxima sema

na, quando iniciam os trei
namentos com as equipes
que disputam por Jaraguá
do Sul. As aulas nos pólos
esportivos começam as ati

vidades em março, junta
mente com o ano letivo.

(FABIANE RIBAS)
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Delegada investiga morte de
----

I'mMElIDTÉCNICO É DEMIlIlOOOUMPEONATOPAlIlSfA Samuel Lopes vai a Blumenau
d

CONFIRMADO: SE IRL VENCER, SAI A FUSÃO Apenas 180' minutos depois do início do

pe reiro ocorrida no sábado Em.dcartadab,,,a publicada no si te da IRL,o ;::;.�:n�:�c:'��:,ti:'i,�oP.;':t:i,,:ã:��;�:�O� em reunião dafederação de tiro
preSl ente a categoria, Tony George, confirma que
está na disputa pela compra do espólio da Cart e

as duas derrotas seguidas e foi demitido do

f comando da equipe. Na estréia, o time de
a irma que, caso seja vencedor na decisão judicial, Itápolis, que conquistou o direito de disputar a
a esperada fusão entre as duas categorias finalmente

primeira divisão na última temporada, foi
acontecerá. "Se nós tivermos sucesso em nOSsa derrotado por 1 a O' pelo Santos, em casa. Na
oferta, nossa intenção é trabalhar rápida e segunda rodada, no domingo, o Oeste foi a Santo
efetivamente para criar uma unificada categoria André e conheceu nova derrota, dessa vez por 3
norte-americana de monopostos", disse George na

a 1. Com os dois tropeços, a diretoria anunciou
carta. "Nós acreditamos, que esta é uma nesta segunda-feira a saída do treinador. A idéia
oportunidade ideal para realizar esta posição", é de que o novo técnico seja apresentado nesta

completou. No texto, George afirma que várias terça, quando o elenco volta aos trabalhos. Alguns
vezes foi procurado para tentar a unificação, mas nomes já estão sendo cogitados, como Roberto

que os valores eram altos e só quando a Carl Fonseca, Ruy Scarpino e Vágner Benazzi, mas os

declarou falência a IRL decidiu colocar em prática dirigentes do Oeste não confirmaram nenhum

o projeto da fusão. o. dono do autódromo de contato.

Indianápolis diz que pretende colocar provas de

circuitos mistos e de rua da América do Norte no

calendário de sua categoria, mas mantendo a maior

parte das corridas em ovais. "Agora, esperamos por
uma análise imparcial dos observadores (das
propostas para compra da Cart), na condição de

principal categoria de monopostos dos EUA A

IRL, apoiada pelo autódromo de Indianápolis e por

patrocinadores, equipes, pilotos e fãs, est�l
posicionada para oferecer a liderança em corridas
de fórmula", completa George. A decisão será

tomada amanhã, às 9h3O' (horário local).

'lotomania
concurso: 386

O' 1 - 05 - 14 - 34 -

39 - 41 - 42 - 43 -

47-49-53-56-
61 - 69 - 73 - 76 -

82 - 86 - 92 - 96

Loteria Federal
concurso 0'380'3

1 ° - Prêmio: 64.230
2° - Prêmio: 30'.134
3° - Prêmio: 45.135
4° - Prêmio: 51.745
5° - Prêmio: 14.q37

PARMA EMPRESTA PENTACAMPEÃO JÚNIOR AO SIENA
O lateral-esquedo Júnior está trocando o Parma

pelo Siena, no qual jogará por empréstimo até o

final da: atual temporada, em maio. o. pentacampeão
mundial não aceitou a redução de salário, pedida
pelo novo administrador do clube, Luca Baraldi.
O dirigente assumiu após a renún�ia da antiga
diretoria, envolvida no 'esc:1ndalo Parmalat'. o.

Parma já havia perdido o atacante Adriano, que
Voltou ao Internazionale, na semana passada.
Júnior, de 30' anos, será companheiro dos meias

brasileiros Taddei, ex-Palmeiras, e Fernando, ex

Grêmio e Juventude, e conhecido na Itália como

Menegazzo. o. clube toscano ainda tenta a
I

Contratação de outro pentacampeão, o zagueiro
Roque Júnior, que rescindiu seu contrato com o

Leeds United, da Inglaterra, e tem os direitos

federativos presos ao Milan. Júnior atuou por
Vitória (BA) e Palmeiras, antes de chegar no Parma,
em 2000'. Pelo clube, conquistou a Copa da Itália
d

'

.

e 2002. Na final contra o Juventus, marcou o gol
Unita da vitória.

o. campeonato estadual

da modalidade tem início

também em março. A pri-

FME lutará para não perder atletas para outras cidades
JARAGuA DO SUL -- A

FME (FundaçãoMunicipal
de Esportes) de Jaraguá do
Sul retomou as atividades

ontem. Dirigentes da enti

dade esportiva reuniram-se
para discutir assuntos refe

rentes a patrocínio para as

modalidades e parceria en

tre clubes para realização de "

treinos. o. secretário.de Cul

tura, Esporte e Lazer, Val
dirBordin, diz que de início
a entidade vai trabalhar a

questão da perda de atletas

para equipes de outras cida
des ou para o mercado de

trabalho. ''Aqueles que estão
se destacando em suas res

pectivas modalidades estão

recebendo convites de times

para atuar em outros muni

cípios. Todos querem trei

nar e receber para isso, mas
a entidade não tem condi

ções de custear esse paga
mento, por isso precisamos

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I MANOBRAS: NíVEL DOS COMPETIDORES'SUPEROU AS EXPECTATIVAS DOS ORGANIZADORES DA DISPUTA

Campeonato skateOarrecadou
donativos para famílias de JS

]ARAGUÁ DO SUL -

Apesar de o mau tempo
ter .interrompido por al

guns instantes, o Campe
onato Aberto de Skate foi
realizado com sucesso no

sábado, na pista localizada
no pátio do Ginásio de

Esportes Arthur Muller.
Cerca de 30 adeptos desta

modalidade vindos de ci

dades como Blumenau,
Joinville, São Francis�o do
Sul, São Bento do Sul ins
creveram-se na competi
ção, mostrando um show
de habilidade sobre o'

skate. Organizado por
Elder Ferna�des Dias, 18
anos, e Alfe Bittencourt,
23, o campeonato tinha

por objetivo estimular a

. prática dos desportistas e

avaliar o desempenho dos

mesmos.

Na opinião de Elder, o
nível dos competidores
superou as expectativas.
"O grau de dificuldade
das manobras nos deixou

surpresos. Cada vez mai!?�'
os skatistas estão aprimo-

"""'"'--- _.,.__'RÁDIO I��)
.JÁQÁGUÁ

.

�.. Aiexandre Bago

Sid foi um

:os.iuizes d� competição e considerou bom ° níve o� participantes

rando a tecruca, estao Soledade JunlOr, de Sao foram Jrrecadados cerca

fuçando melhores. E a di- .Francisco do Sul, na Ama- de 50 quilos de donativos.

vulgação deste esporte tem dores. Os alimentos foram entre-

atraído novos adeptos", O público que pres- gues ontem à tarde ao Jor-
considera. tigiou o evento também nal Correio do Povo para

Entre os destaques, tro- foi além do que os or- que sejam repassados a fa-
féu de campeão para ganizadores, esperavam, milias carentes.
Rafael Mello, de São Ben- principalmente devido à Até o irIal do ano, a du-
to do Sul, na categoria chuva. Como as inscrições pIa de skatista pretende pro-
iniciantes e primeiro lugar também eram alimentos movermais três etapas deste
para Carlos Renato da não perecíveis, ao todo, campeonato. (FABIANE RIBAS).

Alunos da Impulso iniciaram as atividades em travessia
]ARAGukDO SUL - Os

alunos da Academia Im

pulso iniciaram as ativida
des deste ano participando
da quarta Travessia de Pi

çarras, realizada este final
de semana. O evento con

tou com a presença de

aproximadamente 150 na

dadores vindos de diver
sas cidades do Paraná e

Santa Catarina, que percor
reram 1,5 mil metros de

prova. Apesar do tempo
encoberto, o mar apresen
tou condições perfeitas
para a realização da traves
sia, A Academia Impulso
contou com a participação
de 15 nadadores, sendo 11

masculino e quatro femi
nino.

Entre os principais re

sultados, da academia

j araguaense, Marlise

Klem�nn garantiu ii meda
lha de terceiro lugar; De-

res.

Os nadadores que fica
ram entre as três primeiras
colocações foram premi
ados com troféus, em cada

categoria, e medalhas para
os classificados do 4° ao

10° lugar.
O próximo desafio

está agendado para o dia

29 de fevereiro, na Traves
sia de Enseada, evento que
faz parte das comemora

ções dos 500 anos de São

Francisco do Sul, é válido
pelo quinto Circuito

Mercosul de Travessias.

As inscrições para a dis

puta estão abertas, são li

mitadas e podem ser

efetuadas na Academia

Impulso, a partir do dia 30,
no valor de R$ 22,00. Esta
quita-feira, a academia

apresenta as novas instala

ções ao público, (FABIANE

RIBAS)

Divulga�ão
Nadadores jaraguaenses que representaram a academia

nise Dalleri (5° lugar), Dé
bora Horn (6° lugar), An
dréia Cristiane dos Santos

(7° lugar), Anderson
Maestri (8° lugar) e Laér

cio Mueller (10° lugar). Os
demais participantes fo-

ram Gilson Luis Eggert,
José Carlos Fagundes,
Adolar Spézia, Pyter Luiz
Spézia, Arlindo Rincos,
Farlei André Mannes, Ale
xandreJansen,José Luiz da
Silva e Gerson Luiz Soa-

o S_' "-----

FRACASSO PRÉ-OÚMPICO NÃo PREOCUPA OS JOGADORES
O fracasso no Pré-Olímpico não preocupa o grupo do Bras�
que antes do torneio realizado no Chile era considerado
talentoso e promissor. O fato de não ter conseguido uma

vaga em Atenas incomoda, porém os jogadores acreditam
que não ficarão marcados negativamente. O discurso foi

repetido por todos os atletas que concederam entrevistas após
a derrota para o Paraguai, por 1 x O. Improvisado na lateral
direita diante dos paraguaios, Elano aposta que as portas da

seleção não se fecharam. "Foi um duro golpe, Mas
deixaremos isso para trás, seremos convocados outras vezes

e conquistaremos títulos para o Brasil. Agora, iremos em

busca de novos desafios". Coordenador das categorias de
base do Brasil, Branco foi taxativo ao projetar o futuro dos
atletas. ''Ninguém quer aprender com a derrota, mas ela nos

ensina várias lições. Depois deste Pré-Olímpico, todos irão
encarar a seleção de urna maneira completamente diferente",
disse. O técnico Ricardo Gomes espera que boa parte dos

jogadores convocados por ele para o torneio do Chile esteja
na seleção principal que disputará a Copa do Mundo de

2006, na Alemanha,

EMPRESA DE RwAlDO DEIXA O FUTEBOL DO FIGUEIRENSE
Figueirense irá caminhar sozinho a partir de 2004. Após
dois anos e meio de trabalho, o clube catarinense não conta

mais com a parceria da C.S.R., empresa do pentacampeão
do mundo Rivaldo. "Chegamos no meio de 2001, urn mês

antes de começar a série B do Brasileiro. Participamos da

montagem do time que subiu", conta Carlos Arine, sócio
diretor da empresa. Neste período, a C.S.R. participou do

comitê gestor de futebol do clube catarinense. Alguns atletas,
como Marcinho, hoje no Palmeiras, o zagueiro Cléber e o

capitão Márcio Goiano chegaram neste período, além dos

técnicos Luiz Carlos Ferreira eWágnerBenazzi, entre outros.

Arine conta que a separação aconteceu de maneira cordial.
"A saída foi em alto niveI. 'Continuamos como parceiros da

equipe, só não nos responsabilizamosmais pelo desempenho
do clube", explica. E o ano do Figueirense em 2004,., será
cheio. No primeiro semestre, o clube catarinense quer o

tricampeonato estadual além de jogar a Copa do Brasil,
tentando superar as participações dos últimos dois anos,

quando chegou às oitavas-de-final, No segundo semestre,

o Figueirense irá jogar a Copa Sul-Americana, após ter

conquistado o 11alugar no Campeonato Brasileiro de 2003.
Além disso, ainda haverá a disputa também do Brasileirão.
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