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Parceria com a CEF facilita
a aquisição dacasa própria

Vicky Bartel

Prefeito de Corupá, Luiz Carlos
Tamanini, anunciou ontem a

construção de ginásio de esportes
para Escola de Ensino Básico
Teresa Ramos, com investimentos
do governo estadual. Página 5

Seleção brasileira
de C2 está treinando

na pista de Schroeder
PÁGINA 8

ImpJlso reinaugura
hoje oferecendo (D

novas modalidades
PÁGINA 6

www.duasrodas.com

Vicky Barlel

A Prefeitura do Município assinou contrato de parceria com a Caixa Econômica Federal ontem pela manhã. No
prazo de 16 meses, das 1.860 famílias cadastradas, 144 serão beneficiadas com apartamentos. Página 6

Câmara municipal inicia ano

com vários projetos polêmicos

Alexandre Bago'

Vereadores de Jaraguá do Sul querem mais tempo para analisare projeto sobre o serviço funerário. Página 3
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As Escolas de Negócios
VINÍCIUS LUMMER'IZ SILVA- Diretorda UnisulBusiness School

,,'
,

Nos últimos 20 anos a relação direta entre a universidade
e o desenvolvimento dei país vem passando por profundas
modificações, que se intensificam na mesma medida em que
aumentam a velocidade e a intensidade das relações
comerciais e culturais entre as nações. O processo de evolução
da educação no Brasil se aproxima cada vez mais da realidade

-
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de mercado e é chegada a hora de se mudar paradigmas no

ensino, para' se'sustentar O progresso da nação no mundo

globalizado.
O déficit educacional de nível superior, neste l?esm�

.período, f9_i suprido unicarríente pelas escolas particulares,
que se rilúi'tiplicaram oferecendo mais vagas e contribuindo
para a formação de urna sociedade mais preparada. É sobre
esta base quese construirá o novo modelo de ensino superior.]
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que deverá preparar os brasileiros, pelo menos,', para as

próximas duas décadas.
,j

'Santa Catarina possui um histórico de destaque neste

processo, pois graças ao espírito comunitário inerente à

cultura de imigração, criou-se no Estado um regime
fundacional de educação, essencial para facilitar o acesso ao

ensino superior. Este sistema de fundações universitárias

dotou os catarinenses de qualificação.fcapaz de fazer face à

evolução da sociedade e da economia, o que tornou a região
uma das mais desenvolvidas do país.

As busines schools terão destaque no processo de evolução
do ensino de gestão daqui para frente, como aconteceu nos

Estados Unidos, Europa e vem acontecendo na Ásia. Não é

possível parar no tempo; e Santa Catarina sai na frente, mais
uma vez, com a criação de uma escola de management e

negócios preparada para enfrentar o amadurecimento da
economia mundial. A Uni sul Business School dá suporte à

economia regional, aíf1�im fazem as escolas deste tipo nos

EUA. Lá, a mais internacional destas instituições fica na cidade
cre Thunderbird, no Colorado, ou seja, fora dos grandes
centros. Da mesma forma, não é a concentração deescolas
de gestão em São Paulo que fará o país seguir adiante.

Além disso, o que faz o Brasil funcionar não é a

macroeconomia, mas sim o universo representado pelas
empresas e seus milhões de

..
trabalhadores assalariados. A

história de Santa Catarina é exemplar nest� sentido. Os

imigrantes europeus que aqui chegaram no século XIX

criaram alguns dos maiores conglomerados do país. É um

dos cases de gestão de maior sucesso na história do. Brasil.
Cabe à universidade catarinense dar prosseguimento à

história, preparando empreendedores para que

desempenhem o mesmo papel dos imigrantes no século XXI,
modernizando e aprimorando a economia catarinense.

A Unisul Business School faz parte da modernização do
ensino br,a,süeiro e caminha em direção ao mercado, fazendo
uma pó�,te'eAt,�ep s�tó� produtivo e a academia. Inova ainda
mais con.;-io,�J�nçarniQ�o de um curso de Administração e

Negó��o,s e� 'petíodo'i�tegral, caracterizado pela exigência
e pela excelência dd conteúdo programático. Por isso seu

projeto pedagógico é construído em módulos, o que suplanta
o \1ltrapassaclg. \,i�,tema, de créditos. O. conhecimento deve

sé't;àd'q�i;id�b '('ié' .,Eo_rm·a'giobai, não fragmehtada, pois assim

é :a rea�}dáàe ido mercado fora da sala de aula. O

compromisso da universidade, agora, não é apenas ensinar,
mas garantir a aquisição e a utilização do saber.
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Violência _no interior).
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"

. Há sensaçãode 'violência 'rA"generaliz'�d� nos grandes ce1!1-

'

tros urbanos em no o País.

Não se sabe o qua 'o há de

fantasia nessa se

tl'."�.ção, �á
que se confunde c ";Ir pro
pria realidade exist hte. O

auge da saturação se dá quan
do a falsa solução é o tomba-

te a essa sensação com a mor-

te dos supostos agentes da

violência, sob formas ainda
mais violentas. A voz do povo
diz: Lugar de bandidcêé na

cadeia, ou bandido bom é

bandido morto! Normalmen
te adotam-se falsos caminhos

com emprego de força aparen
te e farta' visualização, trans
mitindo sensação de norma

lidade, enquanto as diferen

ças sociais acentuam-se ain

da mais. Não há solução fácil

nem aparente. A violência não '

nasce pronta. Cria-se pela di

ficuldade de solucionar as di

ferenças vindas, das relações
humanas. Banaliza-se a mor

te corno solução de conflitos.
Atualmente o exemplo mais

aparente se dá entre as socie

dades burguesas e os excluí

dos sociais que habitam o Rio .

pior de tudo é que os bandi

dos sabem disso. Até mesmo

a pacata cidade de Corupá foi

alvo de violência esta semana

com um assalto à residência de

um pequeno empresário. Isto
é sinal de que os bandidos es

tão dispostos a qualquer coisa
para conseguir dinheiro, que

r�via de regra se transformam \1
�

em drogas.
Está na hora go Governo

do Estado, independe de quem
seja, dar respaldo à região para

que a comunidade não se sin

ta tão desprotegida, de forma

que possa continuar manten

'do um estilo de vida

interiorana, pacata, tranqüila.
.Não basta saber quais so

luções devam ser adotadas,
mas sim devemos ter coragem
para adotá-las, já que o ponto
de saturação está próximo e

os picos de conflitos a todos

atingem, sem distinção algu
ma. Não há fórmula mágica,
combater violência com de

monstração de força é igualar-
se, na proporção direta da ig
norância aplicada. Mudar exi

ge coragem e inteligência, não
_ força e intolerância!

.. .,

VOZ df/poVO
diz: Lugar de
bandido é na

cadeia, ou

bandido bom é
bandido
morto!

.J
de Janeiro e São Paulo. É a

demonstração máxima da in

tolerância humana. O Esta

do finge que combate a vio

lência e a marginalidade fin

ge que o aceita, sob discur

sos politicos de demagogia
explicita.

Uma situaça()
preocupante e parecida ocor
re no Vale do Itapocu. Entre
os cinco maiores municípios
de nossa região, Guaramirim
é recordista em ocorrência

policiais, envolvendo assal

tos e seqüestros relâmpagos,
fruto da ação de. marginais
vindos de outras cidades da

regiãoNorte catarinense e de

outros estados. Isso ocorre

porque a cidade oferece va

rias alternativas de fuga e o

----------------------------_:_-----------,.-
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IMPossíVEL
Existevários comentários e afirmações que é praticamente
impossível o Partido Progressista (PP) do município de

Corupá realizar uma coligação com o Partido dos

Trabalhadores. Após urna reunião realizada entre os dois

partidos as chances diminuíram. ainda mais. A maioria

dos petistas aposta em uma coligação com o PMDB.

FEVEREIRO
Já está definido que no próximo mês o PMDB de

Corupá irá definir quem será o seu representante nas

� eleições deste ano para disputar a vaga no executivo. Um
,

dos nomes mais fortes para as eleições é do empresário
Kurt Linzmeyer e do Secretário de Saúde Alceu Gilmar

Moretti.

DISPOSiçÃO
O atual Secretário Adjunto da Secretária Regional de
Jaraguá do Sul, Nilson Bylaardt, anunciou que está a

disposição do partido, PMDB, para disputar as eleições
municipais. Segundo alguns filiados ao partido, Bylaardt
é um nome forte para a vaga no executivo.

ENTRE ASPAS _

"Se o povo quiser assim, estou disposto a

concorrer as eleições e se vencer administrar
juntamente com a população de Schroeder",
comenta o vice-prefeito Teci lia sobre a sua

� possível candidatura neste ano.

POLÍTICA CORREIODO POVO 3
redacao@jornalcorreiodopovo.com.br

I EXECUTIVO: TEClllA ESTÁ A TRÊS ANOS SE PREPARANDO PARA ASSUMIR O EXECUTIVO

Tecilla afiJna estar preparado
para administrar Schroeder

SCHROEDER _ o vice

prefeito do município,
Orlando Tecilla é um dos

nomes mais fortes do Par

tido Progressista (PP) tem,
para concorrer às eleições
municipais deste ano, já que
o atual prefeito, Osvaldo
Jurck anunciou que não irá
a reeleição.

Tecilla afirma, "estou

preparado para concorrer

e administrar o município
de forma firme e séria

dando continuidade aos,

trabalhos já realizados pelo'
atual prefeito. Vlnho
acompanhando at

mente a forma que
do administra o muni io,
onde assimilei todas
sas boas e acompan i de

perto as dificuldades que
ele passou, como a 4�ueda
de arrecadação entr!� ou

tros problemas, pol isso

CHAMAMENTO PÚBLICO

Jaraguá do Sul, SC, 26 de janeiro de 2004.

Solon Carlos Schrauth

Secretário de Gestão

Vicky Bartel

Incentivar a instalação de industrias é uma das metas de Tecilla

que me acho preparado
para assumir a administra

ção eu sei dos problemas
que posso enfrentar mas

mesmo assim tenho a con

vicção e a certeza que fa

rei um ótimo trabalho se

eleito é claro".

Vice-prefeito ainda co

menta, "antes de tudo isso

precisamos saber que será

o candidato pelo PP, além
da minha pessoa o partido
tem vários outros nomes,

não sou apenas eu, e se o

partido achar que não ou-

tro nome concorra vou en

tender, estou a disposição
dó PP".

Tecilla disse ainda que
se fosse o candidato e

como prefeito, daria con

tinuidade aos trabalhos de

Juck, porque foi na admi

nistração dele que
Schroeder chegou ao 82°

lugar no Índice de Desen

volvimento Humano no

Brasil e 2T dentro de San
ta Catarina e entre os 10%

dos melhores municípios
dentro da área de saúde.

Investiria maciçamente em
educação, saneamento bá

sico, pavimentação e no

potencial turístico do mu

nicípio. Além de melhorar
assim a infraestrutura do

município e procurando
oferecer incentivos, para a

instalação de novas

industrias. (FÁBIO CLAUDINO)

Câmaramunicipal realizaa suaprimeira sessão
]ARAGUAoo SUL--Aten

dendo convocação do Execu

tivomunicipalosvereadoresdo
municípiodeJaraguádbSulrru
niram-seextraordinariamentena

tarde de ontem para apreciar e
votar dois projetos de lei de au
toria do Executivo: que regu
lariza os serviços fimerários no
muniápio e que regulamentaa
publicidade ao ar livre. Mem

bros das comissões de Finan

ças e Orçamento e Legislação
Justiça e Redação Fi

nal estiveram reunidos na tarde

de terça-feira, na Câmara Mu

nicipal para analisarem os dois

projetos.
O presidente da Comissão

de Legislação, vereador lio
Tlroni(psDB) disse que os ve

readores querem adequar
aJguns aspectos do projetodas
funerárias ao muniápio. "Um
dos pontos que mais nos pt:eo
cupaéaabermrade licitaçãopara
concessão do serviço, que po
derá prejudicaras empresas que
hoje atuam aqui", destacou
TJtOOi

Pelo projeto o serviço p0-
derá ser explorado por seis

empresas com prazo de cinco

'ESTADO DE SANTA CATARINA

A exandre Bago
Vereadores poderão sugerir emendas até a próxima sexta-feira

anos renovável por igual peío
do. Ano passado as comissões

reuniram-se com os proprietári
os das funerárias que sugeriram
o sistema de rodízio para que o
atual sistema fosse mantido. O

projeto do Executivo visa ade

quar o serviço funerário a

legislação Ji:dernlqueregulamenta
aatividade,depois demuitasdis
cussões, o vereador Roque

. Bachmann pediu vistas, para
melhoranalisare implementaro
'projeto com emendas.

Já o projeto de lei que esta
belece critériosparaa publicida
de ao ar livre tem o objetivo
de organizar aatividadeno mu

nicípio, estabelecendo que

outdoors, luminosos, estandar
tes, banners, cavaletes, entre ou
tros recursos de comunicação
visual, sejam instalados respeitan
do os critérios da lei. O projeto
visa oferecermais segurançaaos

pedestres emotoristas e garantir
os padrões estéticos da cidade
foi votada e aprovado em pri
meiradiscussão.

.d I'rulÍin/ ",,,1,,,,,1e

'l!!()mluú�r/J'tnerll7til�a"f.t

Municipal. de
Sul

Prefeitura

Jaraguá do

CADASTRO DE FORNECEDOR�S

A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, através da

Divisão de Licitações e Compras, em observância

ao art.34, parágrafo 1 Q, c/c o art.36, da Lei Federal

nQ ,8666, de 21 de junho de 1993, e alterações
posteriores convida o atuais cadastrados a

promoverem a atualização dos registros existentes

e novos interessados em fornecer bens, obras e

serviços à Administração Municipal, na iorme

presente pela Lei de Uciteçôes e Contratos

Administrativos, a realizarem seu cadastramento,
junto ao Setor ç/e Cadastro, Licitações Compras
localizado à Rua Walter Marquardt, 1111, Bairro

Rio Molha, Jaraguá do Sul,SC - CEP - 89259-700.

Maiore's informações poderão ser obtidas através

do telefone 47 - 372.8075, com Evandro.

mr·igs@terra.com.br .
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I IMPOSTO: ESTIMATIVA É QUE CERCA DE TRÊS MIL E 400 CARNÊ�:DO IPTU SEJAM ENTREGUES EM 2004

Prefeitura deCorúpá entrega
carnês do IPTU em fevereiro

CORUPÁ - Entre os

dias 10 e 15 de feverei
ro a p,re fei tura de

Corupá fará a entrega
dos carnês do IPTU

(Imposto Predial e

Territorial Urbano), que
estarão disponíveis na

Câmara de Vereadores,
de segunda asexta-fei
ra, das 8 às 12 e das 14

às 17 horas.

Esse ano, o imposto
sofrerá um reajuste de
10% de acordo com. o

INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumi

dor). A estimativa é que

aproximadamente três
mil e 400 carnês sejam
entregues totalizando

R$ 530 mil para os co

fres públicos, que repre
sentam 10% da receita

líquida anual do muni

cípio. Segundo-o chefe

de tributação, Sérgio
] osé Peters, o recurso

normalmente é utili:@d
do para execução de
clsras públicas e aquisi
ção de caminhões e má

qumas.
O pagamento pode

rá ser feito em qualquer

Chefe de tributação estima que o pagamento do IPTU totalize .$ 350 ,mil

casa lotérica do municí

pio, na Caixa Econ6mi
ca Federal e ainda. no
setor de tesouraria da

prefeitura. Até o venci

mento do imposto, no
dia 15 de março, quem
efetuar o pagamento à

vista terá desconto de

12%, havendo também
a possibilidade de

parcelamen to em até

cinco vezes. Peters afir-

ma que cerca de 40%
da população opta
pelo pagamento à vis

ta.

Para os inadim

plentes, o chefe de tri

butação lembra que já
foram enviadas intima

ções informando que
terão 60 dias para reali
zar acordo para acertar

a dívida, que terá multa

de 10% mais juro de 1%

ao �ês. Passado esse

praz�, o inadimplente
será acionado na justi
ça. "Além de não con

seguireenhum tipo de

certidão ou alvará da

prefeitura", elucida.

Atualmente, a inadim
plência do IPTU em

Corupá chega a R$ 420
mil, se somados os anos

de 1998 até 2003. (CA
ROLINA TOMASELLI)

Empréstllnos doBB amiau epequenas empresas cresceram (JY/0
SÃO PAULO - Os

empréstimos do Banco

do Brasil para micro e

pequenas empresas su

peraram os R$ 13,1 bi

lhões no ano passado -

60% acima do saldo de
financiamento contrata

do em 2002, quando a

carteira atingiu R$ 8,2
bilhões. Mais de 220,mil
novas contas de pesso
as jurídicas foram

abertas, com um cres

cimento de 24,61% em

relação ao ano anterior.
Somente em dezembro

de 2003 a base de cli

entes pessoa jurídica
somou 1,2 milhão.

Detendo o rn a ro r

volume de transações
neste segmento, o Ban

co do Brasil conta com

três mil e 800 gerentes
para atendimento espe
cializado a mais de 589

mil empresas. A princi
pal linha de emprésti
mo é o BB Giro Rápi
do, destinado ao 'aten

dimento das necessida
des de capital de giro
das empresas. No ano

passado, os desembol
sos aprovados chega
ram a R$ 6,1 bilhões -

66,2% a mais que em

2002. Por meio desta
opção de crédito estão

sendo atendidas 535

mil empresas, das quais
182 mil foram incluídas
na carteira em 2003,
com alta de 51,5%.
Também houve um

crescimento de 60%
nas operações de

recebíveis (desconto de

cheques e de 't ítulos,

duplicatas e antecipa
ção de crédito ao lojis
ta), com saldo de R$
3,8 bilhões. ] á as ope
rações do Proger Ur
bano Empresarial, li
nha do Programa de

Geração de Emprego e

Renda para financiar

projetos de investimen-

tos com recursos do

Fat (Fundo de Ampa
ro ao Trabalhador), ti
veram uma expansão
de 79,22%, com volu

me financeiro de R$
871 milhões.

De acordo com

previsão do vice-pre
sidente de Varejo do

Banco do Brasil, Ed
son Machado Mon

teiro, até dezembro
de 2004 deverão ser

di spa n i b i I iz ados R $
18,2 bilhões para as

rrucro e pequenas em

presas, o que represen
tará um aumento de

40%,

QUINTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2004
-

CONCURSO
Entre os dias dois e 13 de fevereiro estão abertas as inscri
ções para o concurso público da Petrobrás, que deverão ser

feitas nas agências da Caixa Econômica Federal ou pela
internet. São 199 vagas para nível médio e 542 para nível

superior para unidades da Petrobrás em Santa Catarina e

outros nove Estados brasileiros, Os salários para nível mé
dio variam de R$ 768,80 a R$ 2.051,51 e para nível superior
ficam entre R$ 2.654,64 e R$ 3.154,35. O edital do concur

so está disponível no sítio www.petrobras.com.br.

LIGAÇÕES
As ligações feitas de telefones fixos para aparelhos móveis
irão aumentar a partir de fevereiro. Nos próximos dias, as
empresas começarão a negociar com aAnatel o percentual
máximo para o reajuste. No início do ano passado, o
aumento foi de 22,25% nas tarifas de ligações de fixo para
móvel. A previsão para este ano é de um reajuste de

aproximadamente 7%.

EXPORTAÇÃO
A Petrobras é a maior exportadora brasileira, seguida pala
Companhia Vale do Rio Doce e Embraer. Segundo lista

divulgada nesta semana pelo Ministério do

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a

Petrobras exportou no ano passado US$ 4,392 bilhões-
24,57% a mais que em 2002, quando a empresa vendeu

para o exterior US$ 3,526 bilhões, em combustíveis e

lubrificantes. Na quarta colocação está aBungeAlimentos,
seguida pelaVolkswagen do Brasil, Cargill, GeneralMotors
do Brasil, Companhia Siderúrzica de Tubarão,' Aracruz ,

Celulose e Ford Motor Comp�y do Brasil.
I �

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE .CONVOCAÇÃO
o Presidente da Associação Comercial e Industrial de

Jaraquá do Sul, usando da faculdade que lhe confere
o Artigo 19, dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores
Membros do Conselho Deliberativo para as 19 horas do

dia 16 de fevereiro de 2004, na sede social, à rua Jorge

Czerniewicz, 100, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

01- E leição da nová O i reto ria da entidade, gestão 2004/
·2005;
02-Assuntós de interesse geral da Associação.

NOTA:
As chapas devem ser registradas na Secretaria da

entidade até as 17 horas do dia 13 de fevereiro de 2004.

Jaraguá do Sul (SC), janeiro de 2004.

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS
Presidente

Cotação de ontem

Compra Venda

COMERCIAL 2,8777 2,8785
PARALELO 2,7900 2,9500
TURISMO 2,9400 3,0200

, jAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CHEVETTE - vende-se, marajó, 81,
.

prata, boas cone, R$1.4oo,OO. Tr: 275-
2848.

dono, c/ 56.000km. R$13.800,OO.
Aceita-se carro até R$11.000,OO no

nego Tr: 371-1163.

CORSA - vende-se, wagon, 16v, .01,
23.000km comp. + a.c, R$ 18.300,00.
Tr: 9953-5541 (12:000u após 17:30)

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

CORSA - vende-se, 95, único dono,
perto estado. R$8.000,OO. Tr: 276-
3850..

CORSA - vende-se, wind, 2p, 1000,
97. Tr: 9124-7815 ou 371-2624 c/
Josnei. CORSA - vende-se, wind, 2p, 01, a.c.,

único dono. Tr: 9975-1696.

FIESTA - vende-se, 1.0, 97/97, 4p,
ótimo estado. R$8.000,OO + 21x

R$200,OOJixos. Tr: 9909-3045.
CHEVY - vende-se, 500, 88, branco,
c/ rodas 14. R$4.500,OO. Aceita-se
troca. Tr: 273-6242 ou 913lfto498.
CHEVETTE - vende-se, 89, � ermelho,

�

CORSA - vende-se, sedan, GLS, 1.6.
R$13.5.o0,OO; Tr: 9962-3664. CORSA - vende-se, 99, LO, 4p,

60.000km, azul, t.e., rodas, alarme,
película e som. Tr: 9117-3464.

KADETT - vende-se, GSI, 90, compl.
R$6.500,OO.Aceita5e carrodemero!')/alor.
Tr.370-1906hor.oornl.ou 3714916.CORSA - vende-se, sedan, 99, 2·

Pesquisa de satisfação
QUATRO RODAS

SCÉNIC ALlzÉ E

Cl.IOAUTHENTlQUE 1.0 16V

Melhor•• Compra. 2003
.

em suas Categori as,

BLUMENAU
322·8800

ITAJAf
348 ·8460

JOINVILLE
435·3700

JARAGUÁ DO SUL
370 ·6006 Consórc::io

Para informações sobre preços e condições, inclusive sobre a di�ponibilídade de estoque, consulte a sua Conc�ssionária Renault para sua região.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Parati 4p 99 Uno Mille 93

Parati 2p 98 Ford Ka 00

Gol 1.0 2p 99 Fiesta 4p 96

Gol 1.0 2p 96 0-20 Diesel 92

Gol 1.0 2p 95 Pick-up dupla 94

Voyage GL 90 Strada 1.5 GNV 99

Palio 1.0 4p 00 Pick-up Corsa GNV 96

Palio 1.0 2p 98 Blazer Diesel 99

�I Tipo 1.6 4p 95 BMW 328i 96

V-�� �. Tempra 2.0 8v 97 Scenic 1.6 00

Corsa Sedan 95 Vectra GLS GNV 97

(047)376-0251 Corsa 1.0' 2p 99 Mondeo 2.0 CLX 97

Rua Ângelo Rubiní, 900
Corsa 1.0 2p 96 Monza 4p 94

Uno Mille 96 Astra GLS 99

Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul- SC R: Walter Marquardt, 518 - Em frente ao Posto Mime

Fone: (47)
370-8622

2 CORREIO DO POVO
CI_jASSI H(

QUINTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2004

�Ç(p� 370-3113
� o u t o m

á

v e is
,

Av.Waldemar Grubba - Jaraguó do Sul- se

Rua: Ângelo Rubini, 780 - Barra do Rio Cerro - JaraguádoSul- se

(47) 376-1772/ 273-1001

C.....r LTjDA
CAMINHON.....

VOLKSWAGEM FORD

Gol CL 1.6 Verde G 1993 Ka Branco 2CXXl

Goll.8 CL Branco G 19m Stratus LX Preto �

Goll.6 CL Verde G 1993
Resta 1995
Escort L 1.6 1993

Gol CL 1.8 MI Branco G 1997 Escort L 1.6 1987
Goll.0i 'Vermelho G 1997

Fusca 1300· Bege G 1900 0-20 cabinada 1988
Kombi Branca G :t9oo D-20 cabo fábrica 4p Vermelha 1991

FIAT F-l000 Veraneio Prata 1984

Tipo IE 1.6 compl. Vermelho G t:'\' 1994 F-l000 Super série Prata 19m

Uno 1_6 R Branco G 19m F-l000SGNV Branca 1997

Palio ELX Vermelho G 1997
Silverado conquest Verde 2CXXl
Mitsubishi Pagero Preta 2001

GM Pampal.6 Verde 1989
Celta 1.0 Branco G 2001 MOTOS

Branco G 2001 Honda ML125 Preta
Cinza G 1997 DT200 Branca

corsa Wagon'.
,

Corsa. Seden GI:; .1:6

cpisa·.,·Wind'c/.ppc.'·
CorsaSl.Jper4j),.a.c. 01

93

Gbl&ilrJ6v,;�.C., d.h '00

GoIG/I/: 1611, 4p;c;Op6. 00

()l.JantumCUL$.óompl. 95

Gp/. NII.Speci1JJ
.

02

(;Q/,MI16v,;;c/opc. «rodes 98
cid' 1;oi, ' "�'o '.

97

(;'ó/ÇU 16
.

96

,G61:1.6 á 85

Fusca 81

:TémpraHLX'l$V, compC 97

Pá'lioWeekehd c ar 97

paii9 EO,4p, do ..... 98

UhoFire· <, j" 02

Tipo'MPI,E6 Q9·. . .".96

fiOrino ,1.�:'�tJ7}iRB;"" .. '.".", ,:4.
8�riger XLT4p, .cQl71pl..+ GNV 99

. Fiêsta 4p, c/ópc:,a.c. OQ
Fiês:,á 'tIp, .c/iopc; 9.h
ka"Ói..,yocal7'1· :.

....

. ,.

'Escort hoblJy' .:
Escott l70bby o/tope...

MOTO
01
01

Bernardo Dornbusch, 330 - próx. Clube Atlético Baependi
Av. Waldemar Grubba, 4170 - próx. trevo de 'Schroeder
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JQU1NTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2004 CLASSI

KADETT - vende-se, SL, 91.

R$6.500,OO. Tr: 371-3447.

KADETT- vende-se, GSI, bordô, 2.0,
93, excelente estado, cornpl.Ia.c.,
teto, d.h., v.e.). R$9.500,OO. Tr: 372-
3652 c/ Alcides ou Edinéia.

MONZA - vende-se, 87, 2p, verm.,
álcool. Tr: 9962-9363.

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

MONZA - vende-se;' 87, 4p, prata.
R$4.800,OO. Tr: 273-6242 ou 9134-

0498.

MONZA - vende-se, 86, 2p, branco.
R$4.200,OO. Tr: 273-6242 ou 9134-
0498.

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

MONZA - vende-se, GLI, 95, 2p,
álcool, d.h., v.e., t.e., vol.
Escamoteável. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355.

MONZA - vende-se, 93, 4p, a.c., d.h.,
vinho, pneus e amort. novos, película.
R$4.700,OO + 10x R$366,OO. Tr: 370-
5195.

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

S·10 - vende-se, estendida, 96,
branca. compl., kit gás já c/ selo do

INMETRO, bancos de couro, pneus
em ótimo estado. Tr: 9131-6343 ou

376-0017 c/ Gilson.
.

f S-10 - vende-se, cornpl., 97. Tr: 371-,).'

2001 ou 999H3565.

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

VERSALES - vende-se, 92, álcool, 4p,
prata, v.e., t.e., impecável, manual.
R$8.100,OO ou financio. Tr: 370-3574
ou 9123-7355 c/Waldir.

VERSALES - vende-se, 95, 4p, compl.
R$5.800,OO + 24x R$310,OO. Tr: 371-
6000.

ALFA ROMEU,.. vende-se, 3.0, 94,
preto. R$10.500,OO + fncto. Aceita-se
troca. Tr: 273-6242 ou 9134-0498.

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

PALIO - vende-se, ED. R$4.000,OO
entro + 35x R$325,OO. Aceita-se moto.
Tr: 275-6445.

PALIO - vende-se, 99, a.c., t.e., air

CORREIO DO POVO 3

bago R$6.000,OO entro + 31 x

R$269,OO. Aceita-se troca. Tr: 371-
9868 c/ Marcos.

PALIO - vende-se, ED, 4p, 98, bonito.
R$11.300,OO. Tr: 9997-5557.

PALIO - vende-se, ED, 97, 2p.
R$8.500,OO. Tr: 371-3447.

PALIO - vende-se, ED, 98, v.e., t.e.,
ar quente, 4p, azul. R$9.000,OO entro

.

+ 17x R$320,oo. tr: 9973-5442.

TEMPRA -vençle-se, 97, compl., azul,
R$12.300,OO ou financio. Tr: 370-3574
ou 9123-7355 c/Waldir.

ICom. de Peças Antonio:
w.�ªi12Iª��'1
1�}·\::;7vfir}Ullij'iJ••• s%!
l; i?)"i�.;lf,�10�!

�J!�II�rr�m�
i :

1 Fone: 370-2764 i
ICeI.: 9104-2070/9957-60991
[��: .. ��.��,!�?�.�����,�,�.��.,�!.�.��'.. �.!, .. ��.:�.�.�.��.EHIJ

(311-1970)

Comece o Ano com o pé õireito ...

Pesquise, compare e comprove que o
.

. melhor negócio
está aqui.

CONSÓRCIO E FINANCIAMENTOS

Compra Vende
Troca - Financia
Temos todos modelos de

carretinhas para motos e jet skí

Roxa

YBR 125 E Bege

()

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

Consórcio

UNIÃO
371-8153
Rua: João Januário Ayroso, 80

Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul

Titan KS

60 meses

C 100 Biz �····-·R$ 83;17
Crypton C 100··--R$ 88,25
C 100 Biz ES------R$ 92,36
YBR 12S K�-----®-R$ 95,07
CO 125 KS-------- R$ 96,41
C 100 Blz +-------R$ 102,61
xrz 125 K---------R$ 123,26
NXK 125 ,KS-------R$ 121,84
NXR 150 ESD-----R$ 150,74
1Wister 250------- R.$ 168,10
1Ornado 250------R$ 181,59

60 m.eses

R$ 8.438,OO-----R$ 163,14
R$ 9.936,OO-----R$ 192,07
R$ 10,927,OO-····R$ 211,26
R$ 12.223,00·····R$ 236,31

. R$ 12.781,00--··-R$ 247,09
R$12.807,OO··--·R$ 247,60
R$ 14.214,OO--···R$ 274,80

76 lUeses

R$ 10.126,00-----1{$ 158,55
R$ 11.369,00--··-1{$ 178,00
R$ 13.112,00---·-1{$ 205,30
R$ 15.368,00-···-1{$ 240,63
R$ 16.457,00---·-1{$ 257,68
R$ 17.056,00-··--1{$ 267,06

64 meses

R$ 19.871,00··---1{$ 369,47
R$ 24.446,00-·_·-1{$ 454,54
R$ 25.562,ob-----R$ 475,29
R$ 29.826,00····-1{$ 554,57
R$ 32:nO,OO.----R$ 597,04
R$ 37.060,00-----1{$ 689,08
R$ 40.244,00-··--1{$ 748,28

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



4 CORREIO DO POVO
CLASSI

Escort XR3 Vermelho G

Monza SLE Branco. A

Del Rey Cinza G

Fusca 1300L Verde G

Chevy + rodas Branca G

Monza SLE 4p Prata A

Kadet SL Grafite G

Alfa Romeu 164, 3.0 Preto G

Escort XR3 Azul A

Brasilia Branca G

Fusca Azul G

Fusca Cinza G

86 R$ 3.000,00
86 R$ 4.000,00

82 R$ 2.300,00

81 R$ 2.700,00

88 R$ 4.000,00

87 R$ 4.900,00

91 R$ 6.500,00

94 R$10.500 ,00+finan.

86 R$ 3.400,00
80 R$ 1.700,00

75 R$ 2.300,00

74 R$ 2.500,00

UNO - vende-se, mille, EP, 4p, 96.
R$6,000,00 + fncto. Aceita-se

proposta. Tr: 371-737!;i c/ Milene ou

Volnei.

FIESTA - compra-se, 4p, a partir do
ano 99, paga-se até R$10.000,00 à
vista. Tr: 9134-3557 c/ Jean.

TIPO -vende-se, 94, compl., v.e., d.h.,
teto e roda. Entr. e assumir prest.Tr:
9962-8198 c/ Anderson.

FORD 1000- vende-se, cabine dupla,
86/86, prata. Aceita-se carro de menor
valor e neg. Tr: 376-0168 c/ Amilton.

KA - vende-se, 98, cinza rnet.

R$9.900,00. Tr: 9973-5052.
TIPO - vende-se, 95, 4p, compl., a.c.
Gelando. R$9.000,OO. Tr: 370-3574 ou
9123-7355 c/Waldir.

DEL REY -vende-se, 88, guia, álcool,
compl., bordó, ótimo estado.

R$4.800,00. Tr: 370-9922.

MONDEO - vende-se, compl., 97. Tr:
374-1117 ou 9975.Q117.

UNO - vende-se, trio, 91, nunca bateu,
ótimo estado. Tr: 370-3574 ou 9123-
7355 c/Waldir.

MONDEO - vende-se, SLX, 97, ótimo
estado. R$16.800,00. Tr: 9117-0493.DEL REY - vende-se, 84, CHT, álcool,

azul rnet., único dono, t.e., ótimo
'estado, documentado, R$3.500,00.
Aceita-se troca por Titan. Tr: 9909-
0545.

UNO - vende-se, mille, EX, 00, branco,
2p, básico, c/ alarme, cd, todo
revisado. R$9.900,OO. Tr: 8802-8968.

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

APOLO - vende-se, 91. R$5.700,00.
Tr: 9962-3664.

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

QUINtA-FEIRA, 29 de janeiro de 2004

Você ain;da vai ter esta marca no seu carro!!!

Mudamos: R. Borüo do Rio Branco, 230 - Centro

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

Homologado pelo

"I.INMETRO

• Kit's italianos (os + vendidos no mundo)
• Técnicos especializados

1.,
Especializado em injeção eletrônica,
multi marcas.

':,J Temos financiamento.

mecânica geral

Tr: 371-7542 ou 9965-5774.FUSCA II'nde-sil, 81, bege, ótimo
estado. I; 273-0227 c/ Sr. Vieira.

FUSCA - vende-se, 1300, L, 81.

R$2.600iDO.
Tr: 273-6242 ou 9134-

0498. ,II
--I/ .

FUSCA -

\
ende-se, 77, ótimo estado.

Tr: 9992-B78 c/ Luciano.

FUSCA - vende-se" 75, bege, bom

estado, Tr: 9133-7581 c/ Mari.

i=uscA-ve�e-se, inteiro, 77, 1300,
motor feito, bordô. Tr: 9992-B678 ou

372-3643 c/ Luciano.

GOL - vende-se, 1000, branco, 96/
97, ótimo estado. Tr: 9117-8501.

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

GOL - vende-se, 90, GL, 1.8. Tr: 9975-
9925.

GOL - vende-se, 01, cinza quasar,
24.000km rodados, a.c., d.h,
R$1!'J.500,OO. Tr: 372-2337.

GOl-vende-se, CU, 1.6, 96, alarme,
chave geral, para-choque na cor, 2"
dono. R$10.000,00. Tr: 276.Q397.

lOGUS - vende-se, 94, prata, ótimo
estado, dcto quitado. R$8.800,00.
Aceita-se troca. Tr: 370-2461.

lOGUS - vende-se, 94, GLS, a.c., d.h.,
v.e., t.e., vermelho. Tr: 275-0585 ou

9903-1864.
.

PARATI-vende-se, GL, 94, a.c., d.h.,
rack no teto, rodas. R$10.500,00 ou

financio. Tr: 370-3574 ou 9123-7355
c/Waldir.

PARATI - vende-se, CL, 1.6, MI,
compl., menos ar, 97/97, c/ rodas
15", ótimo estado. R$13.200,00.
Somente venda. Tr: 370-3513 ou 9125-
0007 c/ Marcelo.

PASSAT - vende-se, 88, branco, nego
Tr: 371-0482 após 18:00 ou 9121-
1320.

POINTER - vende-se, 1.8, GU, 95. Tr:
276-3002.

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

ALFA ROMEU - vende-se, modo 164,
compl., bancos de couro, ABS.

R$12.000,00 + fncto. Aceita-se troca.
Tr: 275-1142.

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

original, controle satélite de som,
t.e. õp, trava p/ crianças, rodas de
liga leve. R$ 21.000,00. Tr: 370-
8928.

DAKOTA - vende-se, 99, cabine

estendida, c/ kit gás. Aceita-se troca.

HPE - vende-se, 58, dourado,

equipado c/ rodão, ótimo estado.

R$7.500,00. Tr: 9131-6243 -ou 376-
0017 c/ Gilson.

l-200 - vende-se, 95, cornpl.
R$26.000,00. Aceita-se troca. Tr: 371·
2357.

l-200 - vende-se, cabine dupla.
95, a.c., 4x4. R$ 30.000,00.
Aceita-se carro de menor valor no

negócio. Tr: (47) 9102-0009 cl
Santiago.

PEGEOT - vende-se, 405 SRI, banco
de couro, compl. R$12.000,00 nego
Tr: 9997-2020.

SON
compra - vende - troca

financia - novos e usados

Av. Preto Waldemar Grubba, 2322 ... Vila Lalau
Tel: 371-7212 Cei: 9963-7641 IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



j QUINTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2004

F.4000 - vende-se, 79, MWM,
carroceria, 2° dono. Aceita-se troca.

Tr: 9979-1437.

1113 - compra-se, de preferência
financiado. Tr: 372-0108.

VENDE·SE - vende-se, agrale 1.600

c/ baú. R$13.000,OO. tr: 9963-5665
c/Walmor.

BIZ - vende-se, 02, preta.
R$3.300,OO. Tr: 997&0605.

BIZ - vende-se, 02, preta, ótimo

estado. R$850,OO + 20x R$188,OO.
Tr: 9123-7355 ou 370-3574 clWaldir.

BIZ - vende-se, 02, cl part.
R$1.600,OO+fncto. Tr: 370-7863 pela
manhã cl Rudinei.

C 100 - vende-se, dream, honda, 97.
R$2.500,OO. Tr: 275-1505 ou 371·3213.

CB 500 - vende-se, 98, prata.
R$11.000,OO. Tr: 9101·7158.

CG-vende-se, Titan, 00, ES, cl parto
e freio a disco, prata. Aceita-se troca
par Titan 95 a 98. Tr: 9141·9445 ou

91424641.

CG - vende-se, Titan KSE, 03/03, cl
partida. R$1.500,OO + 24x R$180,OO.
Tr: 370-2385.

CG - vende-se, 80 Aceita-se troca por
computador. Tr: 9975-9925.

�I CG - vende·se, titan, 125KS, 03.

R$3.800,OO + fncto. Tr: 276-0287.

COMPRA-SE - moto modelo, 'honda
Biz I Dream em bom estado. Tr: 9122-
1830 cl Vinícius.

HONDA - vende-se, NX 350, Saara,
verm., super inteira. R$5.000,OO. Tr:
997&0605.

SAARA - vende-se, 91. Tr: 276-3002.

SCOOTER - vende-se, 97, sundown,
PGX, 90cc, verde musgo, perf. estado.
Tr: 9�92-3518 cf Ari.

TITAN - vende-se, KS, 01, honda.

R$3.300,OO. Tr: 374-1290 ou 9991-
8825.

TITAN - vence-se, KSE, 02, prata, cl
parto elêtr., estado de Okm.

R$3.900,OO. Aceita-se troca por moto
de menor valor. Tr: 370-5195 ou 9119-
6018.

TWISTER - vende-se, preta, 02.

R$7.000,OO. Aceita-se troca pI corsa
ou ford ka. Tr: 370-6360.

XR 200 - vende-se, 01/01, cl
5.800km, pI trilha, dctos em dia.

R$5.500,OO. Tr: 9975-4981.

VAMAHA - vende-se, YBR, 01, cl
parto R$3.450,OO. Aceita-se troca por
Biz de menor valor. Tr: 373-4830.

VBR 125 - vende-se.Oâ/Oa, cl part.,
baixa km. Aceita-se troca por carro

acima do ano 90. Tr: 375-2416 cl '

Ederson após 15:00. -

COMPRA-SE - jogo de rodas 16 ou

17, pi gol bola. Tr: 374-1117 ou 9975-
0117.

CLASSI

ESCAPAMENTO - vende-se, pI CB500
ou outras, marca Coyote. R$100,OO.
Tr: 275-1204 ou 9103-1611 cl Ricardo.

SOM - vende-se, aparelho de' cd,
Pioneer, cl MP3, cl controle, novo, na
caixa. R$520,OO. Tr: 376-2206 ou 9111-
9968 cl Alexsandro.

CORREIO DO POVO 5

Q
VENDE-SE - jogo de rodas 5 pontas,
original de sa iro, aro 14 + 4 pneus
185, meia vi \R$520,OO. Tr: 9131·5111 cl Paul nrique.

VENDE-5E - aparelho de CD pi carro,
Pioneer,l par de 69 + mód. Pirâmide. Tr:
370-1906 hor. comI. ou 371-4916 res.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
o Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas do
Vale do Itapocu, usando da faculdade que lhe confere o Artigo
19, dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores Membros do
Conselho Deliberativo para às 19:30 horas do dia 09 de fevereiro

2.004, na Sede Social, à Rua Jorge Czerniewicz, 100, Salão

Nobre, a fim de deliberar sobre as seguintes:
ORDEM DO DIA

01 - Apreciação do Relatório da Diretoria sobre as atividades
,

desenvolvidas durante o exercício administrativo findo;
02 - Leitura, discussão e votação do Balanço Geral, relativo ao

exercício administrativo, findo em 31 de dezembro de 2.003.
03 - Assuntos de interesse geral da Associação.

Nota:
1. Não havendo quorum, em primeira convocação, no horário
acima mencionado, a Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á
em segunda convocação com qualquer número de associados

presentes, às 19h:30min, no mesmo dia e local.

Jaraguá do Sul (SCl, janeiro de 2.004.

Valéria Junkes - Presidente

co
Foram extraviad Empresa Industria de Estopas J.
Menel Ltda., � nO 79.530.077/0001-23, I.E. nO

. ,

251.385.108, á, atas Fiscais de Saídas, utilizadas

mOdelO, I, série ú/ ica de nO 0757 a 0961

e, sér,ie única,
sub-série 00 dei o 0001 a 0250, livro de registro de
saídas nO 02 e s Notas Fiscais de Esntrada e Saídas

\ de 1988 a 1993.
�--------------

telefonia e segurança

Centrais telefônicas Intelbras

I

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

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

eletrônica e' automação de condomínios.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas
do Vale do Itapocu, usando da faculdade que lhe confere do
Artigo 20, dos Estatutos Sociais, convoca os Senhores

Associados para participarem da Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se às 19 horas do dia 09 de fevereiro de 2.004, na
sede social à Rua Jorge Czerniewicz, 100, Salão Nobre, em

primeira convocação a fim de deliberar sobre as seguintes :

ORDEM DO DIA

01 - Eleição da Diretoria da Entidade, gestão 2.004/2.005;
02 - Assuntos de interesse geral da Associação.

,

.

Nota:

1. As chapas devem ser registradas na Secretaria da

Entidade até às 17 horas do dia 06 de fevereiro de 2.004.

Jaraguá do Sul (SC), janeiro de 2.004.

Valéria' Junkes - Presidente

EDITAL ESPECIAL DE FALÊNCIA

Pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FALÊNCIA, faço saber

ao responsável pelos Títulos abaixo relacionados, que os

mesmos se acham neste Oficio de Protestos para serem

PROTESTADOS no prazo da L�i se não forem pagos.
Ao intimado é facultado pagar, ou postular judicialmente a

sustação de protesto ao apresentar declaração de resposta
por escrito.

DEVEDOR - DOCUMENTO - CREDOR - ESPÉCIE NÚMERO-
VENCIMENTO:'_ VALOR - SACADOR

ROCEL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTOA - 01.056.612/0001-
69 - SEMATEX AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTOA - CCD - 15/11/
2003 - 65.925,04 - O MESMO .

Na forma do Art. 883 do Código de Processo Civil e Decreto

Lei nr. 7.661/45 - Art. lO, e Provimento 16/93 da CGJSC.

Jaraguá do sul, 2'7 de janeiro de 2004

TELEFONIA
(Instalação e Assistência Técnica)
Centrais telefônicas (PABX)
Placas ele expansão pI centrais
Telefones e fax
Aparelhos para televe�as (headset)
Atendedores automát�s
Esperatelefônica personalizada
Identificadores de chamadas
Gravadores de ligações
Campainhas auxiliares industriais
Cabos telefônicos
Tomadas e Plugs
�istemas de proteção
Fontes e baterias p/ telefones

REDES DE INFORMÁTICA
(Insta/ação e Assistência Técnica)
Cabos (upt cato 5e)
Racks Fechado 1.9"
Patch Panei 20 portas 24 portas 19"
Patch Cable CAT 5e
Instalação cabeamento estruturado
Conectores

SEGURANÇA ELETRÔNICA
(Instalação e Assistência Técnica)
Portão eletrônico e interfones
Cancelas automáticas pi portarias
Fechaduras elétricas e fechos
Vídeo Porteiros
Monitores (PIB e Colar)
Micro Câmeras (PIB e Coloridas)
Alarmes e sensores infravermelho
Sistemas de gravações de imagens

AUTOMAÇÃO PARA PRÉDIOS
DE APARTAMENTOS

'

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Seja
•

parceiro
GM

da BV FinanceiraCelta Vermelho 03 G
Moto CG 125 Titan KS 01 prata G Corsa Hatch Branco 03 G
Gol GIII 4p 00 bordô G Corsa GL 1.6 a.c., d.h. Branco 01 G
Corsa Wagon 00 cinza G Corsa Super 4p Prata 98 G

MB 710 turbinado 00 branco D Corsa Super 4p Bordô 97 G

faça ótimos5-10 compl. 00 prata G Corsa Wind MPFI Cinza 97 G

eCorsa Wind Bordo 95 G
Ka 99 prata G Monza GL cl trio Azul 94 G
Courier Clx 98 vermelho G CheveUe DL Prata 93 A
Escort Hobby 96 azul G VW , •
CheveUe DL 91 branco G Gol Special Branco 02 G

neqocrosF4000 90 cinza D Golf cornpl. + couro Branco 01 G

MB60a carroceria 82 ( vermelho D Gol Special Branco 99 G
Polia Classic cornpl. Branco' 99 G

MB 1513 caçamba 79 amarelo D Gol16v 4p Prata 99 G

neste espaço!MB 1113 truck 75 azul D FIAT
Corsa Wind MPFI 97 vermelho G Tipo Cinza 95 G

Uno 1.5R Vermelho 89 G
Fiat Uno Eletronic 94 bordô G FORD
Gol1.000i 96 vermelho G Mondeo GLX , top de linha Prata 97 G
Gol GIII completo 00 vermelho G
Fiorino Working 96 verde G RENAULT

Scenic RT 1.6 Cinza 00 G
Palo Classic compt, 01 branco G

YIfVotorantim I finanças

.aP��· .

�tIomáveis 370-3113
Av. Waldemar Grubba • Jaraguá do Sul· se

CHEVROlET
CORSA 4P, A.C., BRANCO 2002
CORSA 4P BRANCO 1999
CORSA SEDAN SUPER BRANCO 1999
MONZA ci. Cf TRIO +DH AZUL 1994
CORSAWIND VERMELHO' 1994
OMEGA GlS PRETO 1994
OMEGA GlS, COMPL + TETO CINZA 1993

. FlAT
UNO MillE 4P BRANCO ,�003UNO MillE CINZA 1991
UNO CS VERMELHO 1989

FORD
KA Gl 1.0 PRETO 2000
VERONA Gl sev. 4P VERDE 1998
ESCORT SW COMPL AZUL 1997
ESCORT HOBBY AZUL 1996
ESCORT HOBBY 1.6 CINZA 1994
VERONA GLX BORDÔ 1991

VOlKSWAGEM
pala SEDAN 1.6, COMPL
PARATI MI •

Gal MI1.0
GOl.MI
POINTER Gl
GOll.0

Palio v.e., T.e. 98 Azul

Uno 91 Branco

Uno 89 Prata R$ 4.800,00
Tempra, bco couro 93 Preto R$ 9.000,00

FORD Escort Xr3 compl. 89 Bordô R$ 5.000,00
Escort GL 1.8 95 R$ 9.000,00
EscortGL 1.6 95 R$ 8.500,00
Escort Zelec 97 Verde R$13.000,OO
DelRey 87 Azul R$ 2.700,00

VW Gol Star, rodas 89 Branco R$ 5.800,00
GolSpecial 01 Branco: R$11.500,OO
Gol 98 Vermelho R$10.800,OO

GM Monza G.L compl. -Ar 95 Azulmel. R$ 8.800,00
Kadett 96 Branco R$ 8.800,00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocros
neste espaço!

373-0806
373-1881 370-7986

A
R: Walter Marquardt, 2166

f:::
99 G Monza SLE, álcool 1.8 96 vermelho
00 G

Gol CL 1:6, gasolina 92 prata metobranco 00 G
azul 99 G Monza SLE, 1.8, cornpl., 2p, gasolina 87 dourado

K:elho 98 G Chevette SL, 1.6, gasolina 87 prata
89 D Fusca 1300 78 branco

\sdege 91 G Pampa·1.8 álcool 89 prata'\ i '

f(�ermelho 94 G Chevette DL 1.6 93 verde musgo

[franco 98 G
Corsa Super 1.0 97 cinza met.

'prata 01 G
2

G
Gal MI 1.6 compl. verde meto

3frata 94

U,vermelho 98 G Vectra GLS, 2.0, compl. cinza

-breto 96 G Uno Mille 1.0 91 branco

95 G Palio 4p verde
01 G

Scenic RXE 2.0
Vectra GLS 2.2
Gol GI1I4p, 16v
Astra GLcompl.
Fiesta 1.0 4p
F-1000 cabo Dupla
GoICL1.6

VectraCD

GolMI

CorsaWind 4p
Gol1.0

Ka

Corsa 2p
EscortGLX 1.8 compl,

4p, LO, 16v, R$15.500,OO
.

prata R$ 73.000,00
KaGL dourado motor zetec, R$12.800,OO
5-10deluxe branca cabo est., GNV, compl. R$ 22.500
Tempra 93 preto cornpl. R$ 8.700,00
MonzaGLS 92 cinza cornpl, R$ 8.700,00
BelinaGLX 89 bordô álc.. d.h., 1.6 R$ 4.700,Op
0·20 95 branco compl. Cabinada R$ 32.000,00
Pampa1.6 93 branco ga�olina R$ 6.700,00
Parati 94 bege 1.6, cl opc. R$ 8.400,00
Peugeot 95 grafite 2.0, couro, compl. R$12.000,OO
GolMI 98 branco R$ 11.000,00
Gal MI 98 azul 1.0 cl opc. R$l1.300,OO
Gol4p 99 R$13.500,OO
Meriva 03 grafite 1.8 cornpl, R$ 33.000,00
Belina 90 cinza 1.6, gasolina. R$ 5.800,00
Omega 93 grafite IGNV. R$15.500,OO
Omega 93 azul GlS, cornpl., GNV. R$15.000,OO
Fusca 78 branco R$3.500,OO
Fusca 81 bege R$2.500,OO

FIAT Tipo IE 2p(-a.c.) Preto 94 R$ 7.800,00
Tempraouro 16v Azul mel. 93 R$ 8.500,00
Tipo IE 4p cornpl. Azul 95 R$ 9.500.00
UnoSX4p Bordô 98 R$ 9.800,00

FORD EscortHobby 2p Prata 94 R$ 7.300,00
Eseort SW cornpl,+ teto Bordô 97 R$14.300,00
Escort SW cornpl. -v.e. Azul 97 R$13.600,00
Escort G11.8 álcool Preto 94 R$ 7.900,00

GM S·102.2cab. Dupla Prata 97 R$ 24.900,00
Corsa Wind 1.0 Bordô 98 R$10.800,OO
Corsa Sedan Millenium Prata 01 R$16.500,OO
Veelra GLS cornpl, Prata 97 R$18.300,OO
Corsa. Azul 96 R$ 8900.00

VW Fusca 1.6 Branco 86 R$ 3.500,00
Kombi passageiros G/GNV 95 R$ 8.900,00
Gol CLl1.6, d.h .. 1.1. Prata 96 R$10.500,00
ParaliCL 1.6 Prata 88 R$ 5.300,00
Sanlana Quantum GLS Cinza 89 R$ 5.700,00
Fusca Azul, 69 R$ 1.300,00
JetSki Fedoo 750 Sentado 94 R$ 6.300,00
BMW325 Prata 93 R$ 28.900,00

LD ve.íeulos 373-4047
BR 280 KM 60,329 - Guaramirim (em/rente a FAMEG)

-;

Go11.62p 1993

Go11,02p G 1993

Bugy 1.5 G 1986
Santana 1.8L4p Cinza G 1998

FIAT Tempra 16v4p Chumbo G 1996

Uno 1.0 eletr.4p Vermelho G 1997
Uno1.0 4p Azul G 1995
Fiorino 1.0 aberta 2p Branca G 1995

FORD Escort GLX 1.8L 2p Preto G 1995

Blaser2.24p Cinza G/GNV 1996

GM Chevette 1.6 2p 'Cinza G 1988
MOTOS ]tan 125 KSE Azul G 2002

Yamaha 125K Preta G 2002
Tltan 125 KSE Prata G 2002
Titan 125 KSE Vermelha G 2001
BisC100 Vermelha G 2001
Dream Azul G 1997

Barraca pi camping completa

·3,10-3021
J:;rs

Av. PretoWaldemar Grubba, 4142 - Centenário - Jaraguá do Sul

99
·96
96

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

Aceitamos troca por carro

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

Palio EX 4p
Uno, EP 4p compl. (-ar)
Gol CU 2p
Uno ELX 4p
Monza, SLE rodas
Apolo CL 2p
Santana GLS 2p .

Chevette + rodas
Gol LS 2p
Fusca 1.500
Fusca
Verona GLX cornpl.
Uno 4p
Twister
Titan
Titan
Titan
Biz ES
Scooter

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Compra Financia
�á'W�I��t.M�iq���ª,!";·�·�,$I),·�·.'��r!·:ª�"[�'M�IHa·7.�!ragu�.:d�.:��t··!'SºI::

Uno fire Azul 02

Gol GIII plus, gasolina, 4p Branco 01
5·10 cabo Estendida, 6cil., GNV Azul 98

Gólf 2.0 compl. Cinza 98

Saveiro Bordô 97

Ij, iampa álcool
Marrom 95

-"7l'orino furgão Branca 94
Hilux Sw4, diesel Cinza 93
Escort GL álcool Verde meto 88

F·l000 Amarela 86
Escort Prata 86
Fusca Azul 78

Branco 76

372-0676

R: 28 de Agosto -

Guaramirim

(em frente a Rodo-

ferroviária)

verde R$ 28.000,00

96 cinza R$ 18.500,00

Kadet a.c., v.e. 96 vermelho R$ 10.800,00
.

Uno EP a.c., trio 96 preto R$ 9.500,00

Pajero cornpl. 95 chumbo R$ 45.000,00
Gol CU a.c., d.h. 95 R$ 12.500,00

'Idet 94 preto R$ 8.500,00

Kadet 92 cinza R$ 7.500,00

Cu.stom S 91 branca R$ 19.000,00

Chevette SL básico 86 marrom R$ 3.906,00

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

nenocros
neste espaço!

IFIIlIIaIlA
VVotor'ilntim I finanças

Seja parceiro
da BV Financeira

e faça ótimos
, .

neqocres
neste espaço!

R$ 5.900,00
Mondeo CLX R$ 16.900,00
Gol Special (SEM TROCA) R$' 11.900,00
Belina L 1.6 R$ 3.900,00
CG 125 Titan 98 R$ 2.700,00
Monza SLE 85 FINANCIADO
Goll.0 nco 94 R$ 7.500,00
Prêmio CS 1.5 ô .ordô 93 R$ 7.200,00
Fiat Strada est. !>rata 01 R$ 17.500,00
Gol CLll.8 1Prata 96 R$ 10.500,00
Fiat 147 Verde 81 R$ 1.900,00
Passat rrreto 84 FINANCIADO
Escort XR3 conversível I Grafite 91

Honda CG 125 t}ZUI 81

Honda CH Today Vermelha 89

Palio Weekend Stile Àzul 97

(47) 371·9730 Exp, Antônio Carlos Ferreira, 130 - Centro - Jguá do Sul
Scenic RT 1.6 cornpl, Cinza 01
Golf 1.6 cornpl. air bag Vermelho 01
Clio RN cl a.c. + trio Azul 01
Gol 4p 16v cl opc, Cinza .01
Astra GL cornpl. Cinza 01
Corsa Wind 4p Branco 01
Gol Special Preto 01
Honda Civic LX Prata 98
Palio EDX 4p cornpl. �zul 98
Corsa 4p cl d.h. ,+ trio Azul 98
Fiesta 4p cornpl. Azul 98
Fiesta 4p cl opc, Prata 98
Ka Prata 98

Branco 97
Branco 97

97

Rua Bernardo Dornbusch, 1880 - Baependí - JIII'aguá do Sul

Vectra GLS completo
Vectra GLS completo
Corsa Sedan
Corsa Sedan cornpl,
Uno SX completo
Blazer DLX
Renault Clio
Uno ELX 4p
Escort L
Escort L álcool
Corsa Wind
Palio
Escort Hobby
Monza Xr3
Gol
Chevette

95
97
01
99
97
98
03
94
94
93
95
96
94
89
88
89

KAMYAUTOMÓVEIS
Fone/Fax: 375·2018 • 9993·5854 • 9973·3034 • centro/Coru á
GoIMIL02p
Doblo 1.3 EX 16v
VT· Shadow Equipada
Gol GIII16v 2p
Fiesta GL LO 4p
Dueato Furgão 2.8 diesel
Escort GLX 1.816v, comp!.
Parati 1.6 MI c/ ar cone,
Palio 1.0 ED
Pampal.6L
Corsa 1.0 c/ rodas
Omega GLS 4.1 compl.
Passat 2,0 4p cornpl.
GoICLL6
Goll.0
LogusGL 1.8
Corsa LO 2p
Kadet SLE 1.8
Ipanema SL 1.8
SaveiroCD
F·l000
Unol.3S
Del Rey 1.6 GL
Escort

branco 01 G Rua João Planinchek, 293 - Nova Brasilia - Tel.:370-0164
verde 02 G

Gol1.0i Azul 95/95 R$ 9.200,00preta 02 G
branco 00 G Gol CL 1.6 Branco 92/92 R$ 6.200.00
branco 00 G Kombi Furgão Branco 87/87 R$ 3.800,00
branco 99 D 0-20 Sulan eompl. Prata 89/89 R$ 28.500,00
azul 98 G

Tipo SLX Cinza 94/95 R$ 9.800,00branco 97 G
vermelho 97 G CGTitan KS Vermelha 02 R$ 3.900,00

.

branco 97 G Apollo GL Prata 90/91 R$ 5.800.00
branco 96 G Gol LS Azul 83 R$ 3.000,00
verde 95 G Pointer CU 1.8 Verde 96 R$ 9.800,00
preto 95 G
prata 94 G Golf 1.8 95 R$ 12.800,00
branco 94 G Monza SL 1.8 Azul 92/93 R$ 8.500,00
prata 93 G Corsa GL Vermelho 95 R$ 10.500.00
preto 94 G Uno S Vermelho 89/90 R$ 4.800,00vermelho 93 G
bege 91 G Uno Mille Vermelho 90/91 R$ 6.000,00
branco 91 D Uno Bordô 98 R$ 9.300,00
vermelho 78/90 D Fiesta 4p Prata 02 R$ 19.500,00
vermelho 88 G Del Rey Dourado 85/86 R$ 4.000,00
prata 88 A Renault Clio RT 1.6 Prata ·00 R$ 21.000,00
azul/vermelho 88/89 A
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8 CORREIO DO POVO
CLASSI

QUINTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2004

! Tele Entrega

I H"r:.d,' Atendimento su. dos 9.,., 131"
Scg. 3 Scx, tIas Rh:o: ai 12h.'j. C' JIIS 13hs iI$ 18bs.

-

----_._--------------------------------------------------j.
Anuncie aqui!!! I

371·1919 j--------,-----_ .. _-

Anuncie aquB!1
371·1919

o

Anuncie aqui!!1
371·1919

& Arquitetura
Topografia

- MediçãO de terra
- Desmembramento
- Regularização de medidos
- Projeto e execuçdo
(residencial. comerciaI. etc.)
- Reformas em geral
- 'Paisagismo

370-7611 /9113-1663

--- -- .. -- --- .. - ----- .. --- ---- -----

·--
..

-1-A
• ."nuncle aquI •••

371·1919
1 .. _., .. _ _ _ _ " .. ,_", .. ,. __ _, .. ", ..

AUTO PEÇAS

papatlio
371-1063

�j1.. i1í L.�08.!iQ)�j" t-U07'U\

RIM 25 OE JULHO, 1650 -

vtu NOVA - JGIJÁ DO SUL
E-mail: papagaiO@terrQ.cQm.br

Anuncie aqui!!!
371·1919

Anuncie aqui!1!
371·1919

Anuncie aqui!!!
371·1919

INVESTIGAÇÕES
CRIMINAL E
PARTICULAR

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

CIADO,
i, TONIR'
I FOTO(J�lADORAS -IMPRESSORAS

'

R: Exp. Gumercindo da Silva, 616 i - Ai \ITERIAIS DE CONSUMO '

L--_-C_en_tr_o-_Ja_ra...;;.gu_á_do_S_u_1-_sc___, ,

I
-

J ,SSISTtNCIA TÉCNICA
.

1216-3417!l!H-�_del!lh!SI.!:_v."a,��,I�_,ag��_�sul:�.:

(47) 276·3429
9975-5659

(47)
999f-8567

Dedarlzação_ns
. unção a PlnlUta da Tal

UlIIIlezadaCa
.

ImllermeallillzaçàlJ."'.P

Rua Mal. Castelo B;�anco. 4893
Centro - Schroeder - se

Anuncie aqui!!!
371·1919

vem a Getúlio Vargas, 594
.

_ Centro· Jaraguó do Sul
Tel.: 370-3612

I
Venha Conhecer a I

Moda que é um Doce!1

Preços espeCiaisl
de inauguração

I

Modinha
tam. 01 a 16

Moda Adulto

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

Mudanças,
fretes e

.

viagen.s com
F-4000Baú.

I A����i� ���i!!�
371·1919

Mensagens
276-3462

ATENÇÃO!
Novidade em Jaraguá do Sul

NOVO TELEMENSAGEM!
e solicite demonstraçâo gratuita

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
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QUINTA-FEIRA, 29 de janeiro de 20'04 CORREIO DO POVO 9

diversos
AR CONDICIONADO - vende-se,
10.000btu ou troca-se por fax. Tratar:
9991-6696 cl Arlindd.

BABY L1S5 - vende-se, pi cabelo,
p/modelar cachos largos, c/l ano
de gar., marca Revlon. R$45,00.
'[ratar: 376-2203 cl Raica.

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

BICICLETA - vende-se, nova,

Sundowri, 2 amortecedores. Tratar:
9113-1623.

BICICLETA-vende-se, e%ométrica,
Athletic. R$150,00. Tratar: 371-
1470.

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

CACHORRO - vende-se, filhote de
chow-chow. R$550,00� Tratar: 373-
0018 cl Eduardo.

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

9137-3648 cl Carlos.

"'i!lCACHORRO - vende-se, cofab c/�',
pintcher. R$30,00. Tratar: 373-
3787 ou 9993-1751 cl Noeli ou
Solange.

CACHORRO - vende-se, pintcher.
Tratar: 373-3787 ou 9993-1751.

CACHORRO - vende-se, filhote de
pastor alemão. Tratar: 373-3787 ou

9993·1751 cl Noeli ou Solange.

CACHORRO - vende-se, filhotes de:
Yorkshire, Shi-tzu, sharpei, beagle,
sChnauser, Ihasa apso, labrador,

'

boxer, bolgue inglês, pit bull cl
pedigree ou contrato. Tratar: 370-
8563 ou 9103-31580.

CADEIRINHA - vende-se, pi carro.
R$50,OO. Tratar: 376-3707.

CÂMERA - compra-se, digital, acima
de 4mpx, ou troca-se por flauta
transversal. Tratar: 374-1828 ou

9909·7428.

CANOA-vende-se, pI pescar, c/2

1 '.,
.

remos, cadeada, semi-nova.

R$400,00. Tratar: 273-D779.

CELULAR - vende-se, Nokia 1220,
cl 2 meses de uso. R$200,00.
Tratar: 9957-ú991 ou 273-D296 cl
Denilson.

i

Uois lrntãO$ !
I. . Conserto de: Geladeiras.

I.J.
.

.

Lavadoras, Ar Condicionados

j .' Domésticos e Automotivos

j - Nacionais e Importados -

\(47) 372.0469,
: Rua: Carlos Eggert, 141

' .. '1il.a.Lal�u ... ::J�r.a9.uá.�() ?y.I_.:

Tratar: 276-2073.

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

FAX - vende-se, philco, usado.

R$200,00. Tratar: 370-7995.

CELULAR - vende-se, Nokia 3320, FILMADORA - vende-se, pequena,
Panasonic, semi-nova, cl contr.
remoto. Tratar: 376-0168cl Amilton.

FREEZER - vende-se, vertical,
Cônsul, em perfeito estado -de
funcionamento, Tratar: 370-9367 cl
Afonso.

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

MARCA - vende-se, cl nome de

Dettentos, + pers o rn g., cl
registro no INPI, clas\ 25,
mista, acompanha :1

- 60

criaçôes, etiq. e bande
bordadas. Valor à
Tratar: 370-9674 o

2362.

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

IJIJ

,MÓVEIS - vende-se, p/loja. Tratar:
275-D495.

�

MODEM - compra-se, ADSL Roter.
Tratar: 371-Ú005.

OREGON - vende-se, científico, cl
acelerator pc traine, c/50 atividadés,
programas e jogos, à pilhae energia.
Valor à combinar. Tratar: 370-7627.

OURO - compra-se, qualquer peça,
arrebentada, quebrada. Paga-se à
vista. Tratar: 9979-D605.

QUADROS - vende-se, c/ molduras.
Tratar: 9902-2879.

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

SEGURANÇA PATRIMO�IAL
Guarda de Portaria
Recepcionista
Serviços de Limpesa e Conservação

.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Alarmes

, Controle de Acesso
CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
Monitoramento de Alarme

SEGURANÇA E TRANQUILIDADE
?l1t(u de� 4� tIÚU s� deS� de 4«4- &1H{Pu44 fUI,

7t:?�, eHbt:e eIH�_ """ _«ÚM deS� da- rluI4te<:

pré-pago, semi-novo, cl carregador +
capa vemn. R$199,00. Tratar: 9975-
5279 ou 9143-1396 cl Teca.

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

R$250,00 nego Tratar: 9902-2879.

CELULAR - vende-se, Nokia 3320,
c/2 capas, c/ B meses, manual e
nota fiscal. R$250,00. Tratar: 8802-
8968.

CELULAR - vende-se, Nokia 3320,
bateriaem ôtimoestado, R$ 250. Tnatar.
275-0018cl Rafael

CENTRíFUGA - vende-se, Arno.
R$120,00. Tratar: 370-1823.

COMPRA-SE - revistas "Ponto Cruz"
da coleção "Manequim Ponto Cruz"
de 2003, exemplares 1,2,3 e 4,
novas ou usadas. Tratar: 371-9195
ou 371-D508 cl Marly.

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

20gb, monitor 15", vídeo, som, fax e
rede, mouse c/ rolagem etc. Tratar:

.
370-8342 ou 9102-9162 cl Rafael.

COMPUTADOR-vende-se, pentium
133, 32 mb ram , teclado, monitor
14, mouse, estabilizador, cdrorn,
1,44. Tratar: 275-D018 cl Rafael

COMPUTADOR vende-se

computador DX4 100, 12 mb rarn,
teclado, monitor 14 syncmaster,
mouse, 1,44 , HD 2 GB. Tratar: 275-
0018 c/Rafael

CRISTAIS - vende-se, pi decoração,
pormotivo demudança. Tratar: 9902-'
2879.

ESTEIRA - compra-se, elétrica, ou
troca-se por um celular. Tratar: 376-
2393.

ESTEIRA - vende-se, elétrica,
Phuenx, 'pouco uso. R$400,OO.

rviços da região
e.com.br

.br

Rua João . ànft'lsc:heckl 293 - Safa 02

Nova Brasilía Jaraguá do Sul - se

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

2879. VENDE-SE - carretinha barraca, 93,
branca, 2 pneus novos, acomodação
pi 6 pessoas, toda reformada.

R$2.200,00. Tratar: 275-2949
manhã cl Fábio.

VENDE-SE - pi queni gosta de

antiguidades, moedas antigas e porta
jóias de aprox. 80 anos, todo
trabalhado em alto relevo em prata e
bronze. Tratar: 9902-2879. VENDE-SE - pedalcart. R$100,00.

Tratar: 370-7995.

TOLDO - vende-se, 8x5, desmontável.
R$1.500,00. Tratar: 376-1854.

TELEVISÃO - vende-se, 5", cores,
adaptável em carro. RS250,00.
Tratar: 376-4413.

VENDE-SE - máq. de sorvete

americano. Tratar: 373-4614 ou

9127-Ú470.
VESTIDO - vende-se. de prenda, azul.
cl bordado cor creme, manequim 361
38. R$80,00. Tratar: 9125-7533.

VIDEOGAME. - vende-se, Play
Station One, 2 contr., cl garantia,
semi-novo. R$300,00. Tratar: 273-
0779.

TELHAS - vende-se, 1.500.

R$200,00. Tratar: 376-3707. VENDE-5E - máquina de assar pizza.
Tratar: 373-4614 ou 9127-Ú470.

VENDE-SE - eqptos completo pi
montar açougue. Tratar: 374-1116. VENDE-SE - kit turbo, compl., pI

motores AP 1.6, 1.8, 2.0, e outros
acessórios na garantia. Tratar: 275-
1204 ou 9103-1611 cl Ricardo. VIDEOGAME - vende-se, Play

VENDE-SE - jóias antigas, ouro,

brilhantes, 50% do valor. Tratar: 9902-

Bobinas e Folhas de Papel para
Presentes, Papel Kraft, Bobina de

Papel HD, Plásticos, Sacolas
Plásticas; Pratos de Papel,
Bandejas, Fitas 3M, Suporte

de Papel, Etiquetas, Rede para
frutas, Material de expediente,

e embalagens em geral

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Station one, c/ 2 eontr. anal., 1

memory eard, 1 game shark, volante
e pistola nova. Tratar: 370-9674 ou

8802-2362.

Restauração
de Móveis e

Antiguidades.
VIDEOGAME - vende-se, Super
Nintendo, c/ 7 fitas, 2 eontr.

R$180,00 à vista ou R$210,00 em

3x. Tratar: 371-2646.

natar: 370-5290VIDE,OGAME vende-se,
Dreameast, c/ 2 eontr. e 3 jogos.
R$350,00.Tratar: 376-2206.

VIDEO.GAME - vende-se, Play
Station One, c/ 2 controles, memory
eard, 1 transformador, 2jogos, c/ 6
meses de garantia. R$350,00.
Tratar: 376-2206.

VIDEOGAME - vende-se, nintendo
64, com 3 controles, 1 fita 007, R$
250. Tratar: 275-D018 c/ Rafael

VIOLÃO - vende-se, Crafter CJ40,
c/ equalizadorTriband, c/ captação
ativa, sem uso. R$460,00. Tratar:
8805-0035. <'

VIDEOGAME -vende-se, Play Station
2, totalmente destravado, c/ 3 jogos.
R$750,00. Tratar: 376-2206.

PLANETGAME
• VENDAS *LOCAÇÃO • CONSERTOS EM GERAL

• PLAYSTATION 2

'XBOX
• pLAVSTATION ONE
*OREAMeAST
* NINTENOO 64
• GAME BOYCOLOR
• GAME BOVAOVANCE
• NINTENDO GAME CUBE

VENDEMOS E ALUGAMOS
TODA A UNHA DE
VíDEO' GAMES ,CDS

E. ACESSÓRIOS EM GERAL.

·acompaRhantes,
"_ �,=:_��",w'? C'c' ç

.

"'" "._,,__._,••w.,,«><*�,w."<"'«W_A_-<><><'_<-'>:.�

371-7424 / 9963-5544
Atetulemos Motéis, a domicilio e temos local

CI�.ASSI

. -- .

unevers

_R$ 15.000,00 R$ 167,00__
_R$ 25.000,00 R$ 277,00__
_R$ 40.000,00 R$ 443,00__
_R$ 55.000,00 R$ 609,00__
_R$ 70.000,00 R$ 775,00__
_R$100.000,00 R$1139,0(L__

•• ! •

Temos outros valores - Com autoriza ão do Banco Central
. .,," "... ... "

ALUGA-SE - qtos mobiliados, p/
'moças, mobiliado, no centro.

R$100,00 livre de água e luz. Tr:
370-6406 ou 9975-5643 c/ Dulce.

ALUGA-SE - qtos mobiliados. Tr: 370-
3561 c/ proprietária.

AMIZADE - vende-se, alv., c/ ter.
c/688m2, próx. ao Salão.

R$45.000,00. Aceita-se carro. Tr:
370-1823.

ANA PAULA" - vende-se, c/72m2,
terreno com 420m2. R$ 45.000,00
aceita-se proposta. Tr: 273-0530.

(proprietário)

COMPRA-SE- p/ retirar do local. Tr:
9967-4027 hor. comI.

COMPRA-SE - casa no Bairro
Amizade 'ou Czerniewlcz. Tr: 372-
3760 ou 371-D619.

CZERNIEWICZ - vende-se, c/ 3
qtos, sala, eoz., banh., toda acabada.
R$55.000,00. Tr: 371-0108.

ESTRADA NOVA - vende-se, alv.,
pronta, 146m2. R$60.000,00. Tr:
371-1470.

JOÃO PESSOA - vende-se, no Cond,
Dna. Benta, c/90m2. R$35.000,00.
Tr: 275-6445.

RAU - vende·se, alv., c/110m2,
próximo Supermercado Brasão.

R$36.000,00. Tr: 371-5512. Creci
8054.

•

SÃO LUís - vende-se, próx. do Caie,
alv., c/ forro de laje, assoalho de piso,

3 qtos, gar. p/ 3 carros e demais

dep., c/ escritura. R$35.000,00. Tr:
9137-5573.

.

SCHROEDER - Vende-se, R. Don
Pedro n. 829 rio Hern, imóvel de

esquina com aprox. 110rn2 em

terreno� 562 m2. R$ 45.000,00.
Tr:

3713922 c/ Walter. CRECI
9238

...

-�,---TIF� �RTINS
- vende-se, no Lot.

OlelJlt R. Irineu Franzner, c/

1401\ amurada. R$50.000,00.
Tr: 2/,� f43.i-� __

TRÊS �bs DO NORTE - vende-se,
c/ 36m:/1 c/ ter. de 36?m2, no Lot.

so�za.�$5.000,00. Tr. 276-2118.
TRES Bos DO NORTE - vende

se, de mad., c/70m2, no Lot.
Santo António. R$15.000,00 +

36x de 1 salário mínimo ou

R$25.000,00 à vista. Tr: 273-
6246 c/ João.

TROCA-SE - no bairro Amizade por
sítio ou chácara. Tr: 370-1823.

UBATUBA - vende-se ou troca-se por
casa em Jaraguá. Tr: 275-2130 ou

9137-3648 c/ Carlos.

VENDE-SE - na praia de Enseada ou

troca-se por terreno em Jaraguá. Tr:
276-3866.

VENDE-SE - nova, alv., boa local.,
c/71m2, 3 qtos. R$65.000,00. Tr:
9997-2020. Creci 7402

VENDE-SE - ou troca-se, casa em

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

VENDI;-SE - c/ 5 peças, mad., ter.
c/ 14x26. Ao lado da Unerj.

VENDE-SE

Cobertura

Tratar: 370-2000

VENDE-SE RESTAURANTE

QUINTA-FEIRA, 29 de janeir� de 2004

Tratar: (47) 373-1030 / 9967-0417
r

R$20.000,00. Aceita-se carro ou garagem. Tr: 372,1395.
nego Tr: 370-D674.

VILA LENZI - vende-se, alv., na R.

João André dos Reis, 338.

R$28.000,00 à vista ou

R$15.000,00 entro + parco Tr: 274-
8538.

ALUGA-SE - c/ 1 dorm. Tr: 372-
1395.

ALUGA-SE - quitinetes mobiliadas, Tr:
370-3561 c/ proprietária.

ALUGA-SE - no Cond. Residencial

Concórdia, nas Águas Termais de
Piratuba. Tr: 372-3192.

CENTRO - vende-se, novo, todo

mobiliado. Tr: 9975-7602.

CENTRO - vende-se, c/ 3 qtos e

demais dependo R$35.000,00 entro

+ parco Tr: 9977-5408.

CENTRO - vende-se, c/ 2 dorm. Tr:
9993-5437.

CENTRO - vende-se prédio c/ 3
aptos. R$130.000,00. Aceita-se

proposta. Tr: 370-8097 ou 9104-
5468 c/ Tina. Creci 9839

GUARAMIRIM - vende-se ou troca

se, estilo sobrado, c/80m2, próx.
Fameg, peças amplas. Valor à
combinar. Tr: 370-9674 ou 8802-

2362.

VENDE-SE - no Ed. Royal Barg, C/3
dorm. sendo 1 suíte, sacada cl chur.,
cozo mob. Entrada + parco em 50
meses direto c/ proprietário. Tr: 27:'
·3070. Creci 8950.

VILA LALAU - vende-se, apto cl sala �
cornl., tudo legalizado. Aceita-se

-]imóvel de menor valor. Tr: 371·3132.

I

II
ÁGUA VERDE::: vende-se, cl 375m2,
próx. Chopp Club. R$24.000,OO. Tr:
371-5512. Creci 8054.

ÁGUA VERDE - vende-se, no Res.

Firenzi II, à 1400m da Igreja São

Judas, c/ 14x27, c/ escritura, pronto
p/ constr. R$7.800,00 + prest, de
R$300,00. Tratar na ·R. dos

Escoteiros, 114, próx. Posto

Marcolla.

ÁGUA VERDE-vende-se, na R. José �
Pomianowslo. Valor à combinar. Tr: .�
9993-3636. ,.�,
ÁGUA VERDE -vende-se, próx.lgreja
S. Judas, local alto cl 371m'
(15x26m). R$ 25.000,00. Tr:-372-
3922 c/ W<;Ilter. CRECI 9238.

BARR'A DO RIO CERRO
vende-se, c/ 30.000m2, R.

Adelle Erdmann, pr óx.

Malwee. R$38.000,OO. rr:

370:8097 ou 9104·5468.
Creci 9839.

PROCURA-SE - moça p/ dividir apto..... BARRA DO SUL - vende-se, dois

na Vila 'Lenzi, 1Q mês já pago. Tr: terrenos c/ casa, frente pI lagoa.
9102-4350 manhã. 'R$35.000,00. Tr: 371-2001 ou

9991-6565 c/ Sr. Heinz.
PROCURA-SE - moça p/ dividir apto
no centro. Tr: 275-3079 ou 371-

5503.

SÃO Luís - aluga-se, c/ 2 dorm., na
R. Fco Hruska, 276. Tr: 370-2365
ou 9953-6121 c/Alcirnar;

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

combinar. Tr: 9133-3476. Creci
3476

VENDE-SE - central, c/ 2 dorm. +

URGE

CENTRO - vende-se, c/4.500m'.
R$450.000,00. Tr: 9953-9966 ou

9118-5820.

CHICO DE PAULA - vende-se, fundos
LOT. Firense, c/ 1138 m2 (piano).
R$ 18.000,00 (facilitado). Tr: 372-
3922 c/ Walter. CRECI 9238.

FIGUEIQA - vende-se, cl 375m',
próx. Colégio Waldemar Schmidt
R$25.500,00. Tr: 371-5512. CreCI

8054.
c

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Apartamento - Frente ao Mar - 3 Suites + Dep. 2 Garagens
R$328.000,OO
Apartamento - 2 e 3 Dormitórios (Suíte) - Pronto pi Morar - Novo -

Siluado n'oCentro - Financiado em 30 meses. R$132.000,OO e R$178.000,OO

Apartamento - 2 Domnitóríos (Suíte) + Garagem - 2 Sacadas - Novo -

R$80.000,OO

ILHA DA FIGUEIRA - vende-se, Lot.
, l Divinópolis, ótima localização cl 395

�� m',(15x26,34). R$ 20.000,00. Tr:
372·3922 clWalter. CRECI 9238.'

ITAJUBA - vende-se, à 1.000m da

praia. R$6.000,OO. Tr: 273-6246 cl
João.

NEREU RAMOS - vende-se, cl
392m2, no Lot. Zanghe llini.
R$15.800,OO. Tr: 371-5512. Creci
8054.

PiÇARRAS -vence-se, cl 2.000m2,
defronte SR 101. Tr: 372·1395.

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

R$150.000,OO. Aceita-se casa ou

apto no negócio. Tr: 9112-5501.

[p'opnetário)

SCHROEDER - vende-se, na R. 15
de Novembro, próx. Marisol, cl
600m2• R$8.500,OO. Aceita-se carro
ou moto no nego Tr: 370-9922.

TRÊS RIOS DO NORTE - vende-se,
na R. José Mech, bairro Santo
Antônio, cl 350m2, cl instalação de
luz, pronta pj construir.

R$12.000,OO. Aceita-se carro na

nego Tr: 276-2113.

VENDE-SE - sítio em Santa Cruz/
São João do ltaperiú, cl área total de
90.000m2, cl 10.000m de

Plantações de arroz. R$70.000,OO
nego Tr: 374-2122.

VENDE·SE - cl 16x28, de frente pi
o asfalto, aterrado, lkm após
Chocoleite. R$13.000,OO. Tr: 376-
3386.

,

�ENDE'SE - cl 190.000m2, na Tifa
.

os 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.

130 hectares. Lindas terras.

R$100.0bO,OO. Tratar: 371-19871
275-D777 ou 371-5639.

VENDE-SE - na R. Alberto Santos

Dumont, 729, cl 640m2.

R$55.000,OO. Aceita-se carro até

R$10.000,OO. Tratar: 370-1787 cl
Matilde.

VENDE-SE - na R. Fco de Paula,
próx. centro, terreno comI. c/25x80,
cl escritura, legalizado.
R$38.000,OO. Aceita-se carro e parco
Tratar: 9137-5573.

VENDE-SE - plano, pronto pI
.construir, bem lócalizado, no Lot.

Firenzi, c/ 14x23,50 = 329m2.

R$18.000,OO. 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. '

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

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

ALUGA-SE - em Guaramirim, R. 28
de Agosto, 2.045, frente a Prefeitura.

R$260,OO. Tr: 373-0304 ou 37:;1-
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.
Tr: 372·3922 cl Walter. CRECI
9238.

VENDE-SE - oficina mec., cl
elevador e todas as ferramentas.
Aceita-se troca por carro. Motivo de

doença. Tr: 371-4284.

VENDE-SE - mercearia em

funcionamento, no Ana Paula IV.

R$17.000,OO. Aceita-se troca. Tr:

376-1188.

VENDE-SE - oficina rnec., cornpl.,
cl tomo, ap. de solda, policorte,
corno. de ar e outras maq., cl

&l88oaelios e rJonseru'ação
- Vendas de tacos, assoalhos
em parquet com coloração,',. -' ,,' ', .. '.:, ';' " �-,. .

estoque de peças. R$20.000,OO. Tr:
375-2620 clWalter

VENDE-SE - padaria, compl., em

Guaramirim, R. 28 de Agosto, fre,nte
a Estofaria Zen. R$16.000,OO.
Tratar no local.

VENDE-SE - loja de confecções, cl
estoque e móveis, ótimo ponto;
aluguel acessível. Tr: 371·5512.

(proprietário)

VENDE-SE - loja Royal Barg, ponto
já formado, cl mercadorias e

mobiliário. Defronte pi Marechal. Tr:
275-3070. Creci 8950.

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

estrutura, pronto pI construir; água
de nascente, a 5km do centro,
acesso todo asfaltado, escritura/
registro, 100% regularizada.
R$60.000,OO cl propr. A
contra-proposta. Tratar: 37 .

ou 9103-3580.

VENDE-SE - cl 20.850m2,
ou lazer, cl casa suíça,jardi
canil, riacho, galpãc /qultl er.

prontos pI construir, a 10m \ o,
asfalto até a entrada. li' ativo
mudança. R$155.000,OO. A .ita-se

imóvel de menor valor no litor1ii sul ou
proposta. Tratar: 370-8563 o� 103-
3580. #
JARAGUÁ 84, - vende-se. cl
1.900m2, casa, galpão, aproveita
se para fazer lagoas. Tratar: 273-
1660. �
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(47) 370-0251

PROGRAMAÇiODECURSOS
SENAC2004

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Curso aprovado pelo MEC; 'Reconhecido pelo COREM; 'Apoio pedagógico permanente; =Professores altamente

capacitados e qualificados; , Principais livros inclusos; 'Cartificado reconhecido nacionalmente.

TÉCNICO EM GUIA DE TURISMO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
'Principais livros ínclusos: •Acompanhamento pedagógico permanente; 'Corpo docente altamente capacitado e

qüalificado; 'Certificado reconhecido nacionalmente; 'Ao concluir os rnõduíos I e II, o aluno será competentepara

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

Qualificação Profissional de Guia de Turismo Regional.

COMPLEMENTAÇÃO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

'Principais livros inclusos: 'Acompanhamento pedagógico permànente: 'Corpo docente altamente capacitado e

qualificado: 'Certificado reconhecido nacionalmente.

CURSO PREPARATORIO PARA O BESC
C.H.: 96h # Período: 09/02/04 a 19/03/04 # Horário: 19h às 22h

VAGAS LIMITADAS.

lo Senac reserva·se o direito de cancelar ou transferir o evento caso não atinja o número mínimo de particiPantesl

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

empregos
CONSÓRCIO - vendedores(as), com
experiência na área extema p/ Jaraguá
do Sul e região. Ótima remuneração.
Tr: 371-8153.

HOTEL ESTÂNCIA RIBEIRÃO
GRANDE - precisa-se de recepc.,
atendo de reservas, camareira, aux.
de lirnp., garçom, aux. de coz.,

confeiteiro(a), aux. de almox.

Dispomos de 3 vagas para cada

setor. Tr: 275-1995 cl Juarez ou

Nunes.

SCHROEDER - vende-se, cl
2.500m2, próx. Prefeitura. VILA LALAU -vende-se, cl 450m2,

R$40.000,OO. Aceita-se troca por
15x30. R$35.000,OO. Tratar: 9975-

,asa na praia. Tr: 374-1778 cl
" 2164. Creci 9465.

erto.

PROCURA-SE EMPREGO
Durante a distribuição das

cestas básicas da Campanha
Natal Sem Fome é mais Natal,
realizada pelo JORNAL CORREIO DO
POVO no mês de dezembro, a
equipe do Jornal deparou-se
com inúmeras pessoas que
estavam desempregadas.

Esta semana, duas delas
nos procuraram para pedir
publicamente uma oportunida
de de emprego.

Ivete Aparecida Borba

procura emprego de diarista,
babá, auxiliar de cozinha ou

qualquer outra vaga. Também
aceita doações. Contato pelos
telefones 370-0646 (recado)
ou 371-7136 (mãe) e na Rua
Erich Aben, 171, bairro Vila
Lenzi.

Tatiane Aparecida
Formigari procura vaga como

mensalista ou' auxiliar de
cozinha e aceita doações. Ela

perdeu a guarda das duas
filhas por estar sem emprego.
contato pelo telefone 372-
2416 ou ria Rua Irmão Lean

dro,208.

DISTI\IBUIDORA."�ONTtlVI1G
REQUISITOS: boa aparência, facilidade de
comunicação e condução própria.
INTERESSADAS: comparecer à Rua Jorge
Lacerda, 13�3, centro, (ao lado do Despa
chante Cilo) - cf Cláudia (47) 273-6264,

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como
secretaria ou recepcionista, cl
experiência, possuo curso de
secretaria informatizada e marketing.
Tr: 371-8073 cl Mara.

OFEREÇO-ME - pI cuidar de

pessoas idosas, cl experiéncia. Tr:
376-1158.

OFEREÇO-ME - pi trabalhar como
babá ou outra função. Tr: 370-9873.

'"

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

pretensões para Caixa Postal 1370.

ANALISTA CONTÁBil/FINANCEIRO'
Empresa prestadora de serviços procura
profissional dinâmico para trabalhar na

área contábil e controle financeiro.

Requisitos:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SEse
SANTA CATARINA

Seleciona Profissionais para atuar em JARAGUÁ
DO SUL na área de DESENVOLVIMENTO FíSICO E
ESPORTIVO

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

ginástica, dança (infantil e adulto) e
condicionamento físico;

* Registro no CREF/SC;
* Dinamismo e iniciativa;
* Habilidade para trabalhar com público e

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

Disponibilidade para contratação, lmedlata.
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

OFEREÇO-ME - p rabalhar como

babá. Tr: 370-98

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
sou estagiária da área

administrativa, cursando

faculdade de Adrn. em Recursos

Humanos (4' fase). Tr: 9992-

3788.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar,
como

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

Técnico e Auto Cad R14. Tr:

275-6292 cl Anderson.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar de

costureira, cl 6 anosde experiência.
Tr: 372-1919 cl Décio.

OFEREÇO-ME - pI trabalhar como
.

aux. de cozinha ou diarista. Tenho

experiência. Tr: 371-1235 cl
Solange.

PROCURA-SE - 'serviço de

balconista, a t e n d e nt e de

supermercado ou

mensalista. rr. 370-3007 cl
Nilva.

[P[k1�©�&��
���

9136-0174

�r
.
� o0Jace ((30f7)(!

� Distribuidora de Cosm' ):qs:
�"nZtl..• de- c�"WI& '. Sa},::::Ul'

RI Fone: 371-6110
9905-2653

fone: 275-t450
Av, Nar. Dco,!"ro d.a Fonscl''', 491
.ab 01 - Centro - Jara.guá (lo Sul

Medicamentos em geral
Manipulaçao de fórmulJS médicas

Fisioterápicos e

Cosmécicos manipulados

Fone: 371-8298
RII.l 0.'10 picam I 10 - Cencro

t Av, Marechal D. da Fonseca, 97 • si 7*
L,_,�er�;2,�.!:�,�!����,�",,_J

PROCURA-SE -estágío como técnico
têxtil. Tr: 371-5640.

PROCURA-SE - trabalho

como revisora,
distribuidora, coordenadora

"I

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

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

pode ser o emprego ideal para você. É indispensável também ter grande
conhecimento em programas como Corei Draw e Photoshop. Domínio em outros
programas de design gráfico também ajuda. A Cromoart Criação & Fotolito busca
jovens profissionais aptos a encarar desafios para atuar na área de criação de
materiais publicitários, educativos e promocionais.

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

GRAPHIC DESIGNER

Os portfolios serão devolvidos após o dia 19/1.

de conf. e acabamento ou

operadora de tear retilínio.

Tr: 371-7733.

�LASSIMais
�71.1919 ...
\0
i

BURSITE
DESCRIÇÃO
A bursa é preenchida por um fluido que serve como amortecedor. Ela faz com que tendões e ossos não raspem entre

sei. As bursas são encontradas em locais corno ombros, quadril, tornozelo ou joelho. Bursite ocorre quando o líquido
que preenchea bursa está inflamado. Usualmente isto ocorre quando uma bursa ou tendão-é uti I izado em demasia.

.CAUSAS
Bursite é causada quando. a bursa de uma articulação, tendão ou osso torna- se inflamada, devido uso excessivo
'desta. As vezes trauma em unia bursa irá causar bursite. Este local pote tornar- se infectado, embora não seja
comum. O alongamento e aquecimento do local antes de uma atividade física pode prevenir bursite.

SINTOMAS

Bursite causa dor em torno da lesão. Isto causa dificuldade para movimentação desta parte do corpo. As vezes a

bursa se enche de .mals fluido quando inflamada, que causa edema local e limitação de movimento. Febre pode
ocorrer, e isto indica outro problema, como infecção da articulação ou pele.
DIAGNÓSTICOS
o diagnóstico é feito através de um exame físico e história da lesão. A bursa acometida estará dolorida quando
pressionada 'ou movi.mentada. Ocasionalmente haverá vermelhidão e' calor local.
Raio X não é geralmente realizado, a não ser que se suspeite de uma infecção no local. Caso seja, uma agulha é
utilizada para puncionar líquido intra articular.

.

TRATAMENTOS

Podemos utilizar anti inflamatório não hormonal por via oral. Caso não tenha efeito, podemos utilizar injeções de

esteróides, como cortisona, que provocaram um alívio imediato da dor. Após alguns dias, os esteróides irão acalmar
o processo inflamatório, aliviando a dor e melhorando a motilidade do membro.

���.;
I' � ALOE6

/ Saúde e Beleza
I

i Shampoos, cosméticos,
i sucos naturais de Babosa

(Aloe vera)

s C!a1asbi
.. 'd

• CRM/SC 1242 • TEGO 030/19
-

o SOBRAC1L 1.079

Vídeo-cirurgia,
Menopausa - Prevenção
do Câncer, Endometriose
Rua: Guiflwrmc' V'''':(�egl', 50 .� SI., 406

,Eone:.370-170.5,

sbI1UltfdlN!etww.í'i'im;br "')lJmguâ,do.Su/
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BREITHAUPT
"As Lojas e Supermercados Breithaupt continuam a

pressionar seus fornecedores para que não repassem
aumentos aos preços praticados em produtos, em
função do aumento da carga tributária promovida
pelo governo em função do aumento do Cofins.

Para que os consumidores do Breithaupt não

paguem mais pelos produtos a empresa está se

propondo a mudar de fornecedor substituindo

algumas marcas tradicionais que vinha

comercializando por outras que dêem vantagem a

? seus consumidores". Quem assina é o departamento
de marketing da empresa.

INSCRiÇÃO
As inscrições para o concurso público do Banco do
Estado de ·Sanra Catarina (Besc) encerram amanhã.

Os candidatos devem fazer sua inscrição
preferencialmente pela internet, no site http:/ /
concurso.fgv.br/inscricao/besc04 ou no site do Besc

www.besc.com.br, até as 24h do dia 30. Este é o

meio mais rápido para a inscrição. Além da internet,
as inscrições podem ser feitas nas agências do Besc.

. Para se inscrever, além da escolaridade exigida para
os cargos, o candidato deve ser brasileiro nato ou

naturalizado e encontrar-se no pleno exercício de
seus direitos civis e políticos. As vagas são para
assistente administrativo e advogados. A taxa de

inscrição é de R$ 30,00 para assistente administrativo,
cuja escolaridade exigida ,é o nível médio, e de R$
60,00 para advogados, que devem ter nível superior
e inscrição na OAB.

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

para sempre."

REUNIÓES:
.1��liBBI:f.
4" Feira· 19h30 • ENSINO

��mtl
PARTICIPE!

2 Corintios 9:9

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

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

amor: d o q ue sente ao
gato, O, tra I não está bom
Para aventuras, Cor: Cinza

',Estará com a

sensi
'

à flor da pele, Dia
lega sseor; Cuidado para
não ardp mágoas, Supere as

difig,JI ades a:gois, Cor: Marrom

Câncer - Encare os

amo desafias, Se
mo queria,

o por cima,
venturas

rornonce. Cor: Azul

.PU
deixe o ciúme

convivência com

as, Procure se

ouca grana, Evite
ois, Cor: Azul

redacao@jornalcorreiodopovo com.br

I OBRA: CONSTRUÇÃO DO GINAS i DE ESPORTES PARA ESCOLA DEVE INICIAR NA PRÓXIMA SEMANA

EscolaTeresa Ramos de Corupá
ganhará ginásio de. esportes

CORUPÁ - A Escola de
Ensino Básico TeresaRamos,
localizada no centro de

Corupá, terá um ginásio de

esportes ainda este ano.A as

sinatura da ordem de servi

ço será feita pelo prefeito
Luiz Carlos Tamanini e pela
Secretaria deDesenvolvimen

to Regional deJaraguá do Sul
namanhã desta sexta-feira, às
10h30, nas dependências da

empresa têxtil Lunelli.
A obra, que deve iniciar

napróximasemana,t ts'1009
metros quadrados

.

construída e será re da

pela empresa Missel,
dora da licitação.

Segundo a Secr
,

Desenvolvimento R ional,
serão investidos apro mada

mente.Rã 480 mil n

trução do ginásio co recur

sos do governo do Estado.
Cerca de mil alunos da

EscolaTeresaRamos-amais
. . , .m _

antiga no muruClplO - serao

beneficiados com o novo

ginásio que, segundo o pre
feito Luiz Carlos Tamanini,
também será disponibilizado
para a realização de ativida
des esportivas pela comuni

dade nos horários em que
não esteja sendo utilizado pela
escola. "O objetivo é atender
o colégio e também a comu

nidade, que espera com ansi

edade a entrega da obra",
comenta.

Para a diretora da escola,
RosaneBuschler,o ginásio de
esportes será de suma impor
tância para umamaior inser

ção dos alunos em arivida
des esportivas, integrando-os.

Vicky Bartel

O ginásio de esportes será construído onde funciona a quadra de esportes da escola

"É a realização de um so

nho", comenta. O prazo
para entrega da obra é 150

dias, segundo a SDR.

INVESTIMENTOS - A

construção do ginásio de es

portes para a Escola de En
sinoBásicoTeresaRamos faz

parte de uma série de inves

timentos que o governo do

Estado, através da Secretaria
de Estado de Desenvolvi
mento Regional, estará reali
zando neste ano. No total

serão destinados mais de R$
65 milhões para obras. em
escolas estaduais do Vale do
Rio ltapocu.

A primeira ordem de

serviço foi assinada na tar
de de ontem em

Schroeder, no valor de R$
349 mil, para a construção
de uma quadra coberta na

Escola de Ensino Funda
mental Luiz Delfina. "A

descentralização do poder

Escor ião - Divirta-se, mas

com grana, Fique
amizades

tração não basta,

�. ixe os problemas de
co' ir com a galera. Não

falta de grana
us planos. Cuidado

�f>es no amor. Cor: Preto

Virgem - Evite entrar em
u cometer excessos '

ais ou não medir
ode machucar,
ama, Cor: Tons

possibilitou a agilidade dos
processos e o diagnóstico
nas necessidades regionais
que, agora, na medida do

possível está sendo atendi
da", afirma a secretária de

Estado do Desenvolvi
mento Regional, Niura
Sandra Dernarchi dos San
tos.

A obra será realizadapela
empresa RSA Planejamento
e Construção, vencedora da

licitação, As demais obras,
que devem iniciar em breve,
serão a ampliação dos sani

tários da Escola de Ensino

Básico GeneralRondon, em
Massaranduba, a um custo

de R$ 95 mil, que será reali
zada pela empresa
Conembra; quadra de es

portes da Escola de Ensino
Médio Abdon Batista, em
Jaraguá do Sul, no valor de

R$ 200 mil, que ficará a car

go da empresa, AJM Cons-

trutora; quadra de esportes da
Escola de Ensino Básico

MiguelCouto, em Schroeder,
a um custo de R$ 279 mil,
sob responsabilidade da

empresa Rocha Empreendi
mentos; conclusão da qua
dra de esportes da Escola de

E7�0 Básico Heleodoro

Bor!?es, em Jaraguá do Sul,
a um custo de R$ 387 lBil,
sob responsabilipade da

Hexagonal Engenharia e

Construções; quadra co

berta da Escola de Ensino
Básico São Pedro, em

Guaramirim, no valor de

R$ 323 mil, obra que será

realizada pela empresa
WDF Serviços, e a ampli
ação e quadrà de esportes
da Escola de Ensino Bási

co Alfredo Zimermann, a
um custo de R$ 1 milhão e

345 mil, que ficará a cargo
da empresa Conembra.
(CAROLINA TOMASELLI)

Aquá�;dilí�}�oveite todas as

�\��rtire não deixe

que p'f\Iro'��'Q�na seja um
'

, ,�)!f,�"'?6" ,

otiSlí!ittJliY. I� , ça muitos

exigências a quem ama. Cor: Vinho

Sagitário - Não force a barra

que sonha ou

Capricórnio - Tire o dia
cansar e repor suas
Cuide da sua saúde.

ersa pode
a do romance.

Peixes - Não se meta em

não dizem
ê. Assim,
armonia com

rá de mais

a dois, Cor: Verde

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

Prefeitura do Município
assinou contrato deparce
ria com a Caixa Econômi

ca Federal ontem pela ma

nhã. No prazo de 16 me

ses, das 1.860 farrúlias ca

dastradas com renda até seis
salários mínimos, 144 serão
beneficiadas com aparta
mentos cons'truídos com

recursos provenientes do
Fundo de Arrendamento
Residencial. Trata-se de urn

empreendiment,o que con

ta com investimento de R$
3.715.000,00, constituído de
nove blocos e 16 aparta
mentos cada·um. Localiza
do na Rua João Carlos

Srein, no Bairro Jaraguá
Esquerdo, o ResidencialJar
dim das Hortênsias faz par
te do projeto que visa aten

der às necessidades de ha

bitaçào de Jaraguá do Sul.
Com área de 45 metros

quadrados e direito a esta

cionamento, o condomínio

). Vicky Bartel

Convênio beneficia famílias com renda até seis salários mínimos

vai dispor de área de espor
te e lazer. O superintendente
de negócios da instituição
financeira, Elcio José Coe
lho de Lara, explica que a

partir da entrada do mora-

dor no apartamento, ele

passa a pagar valor de R$
180,00 mensal, de aluguel.
"Quando completar 15

anos, se o inquilino tiver

efetuado os pagameritos

Impulso rei:laugura comnovasmodalidades
JARAGUÁ DO SUL - A

academia Impulso inau

gura hoje, às 20h30, sua

nova estrutura que ofere
ce aos alunos um espaço
totalmente remodelado

para a prática das ativida
des de ginástica.e natação.
A academia, passa a

disponibilizar aproxima
damente 2,5 mil metros

quadrados com a constru

ção do segundo piso, po
dendo acolher até 1,8 mil
alunos.

Além de maiores, os es

paços foram construídos
dentro do que há demelhor
em materiais para absorção
de impacto, manutenção da

temperatura ambiente,
adaptações específicas para
pessoas portadoras de ne

cessidades especiais (inclusi
ve elevador apropriado),
construção de um espaço
para recreação infantil, loja
de artigos esportivos ,para
prática das modalidades e

uma lanchonete.

Estão sendo lançadas
cinco modalidades que irão

complementar as demais

que a academia já oferece
como RPM (simulação de

subidas, descidas, altas velo
cidades e todas as demais

possibilidades que urna aula
de bicicleta pode oferecer),
Bodybalance (movimentos
baseados em práticas como _

Yoga, Tai Chi Chuan e no

Método Pilates) Bodyjam
(dança com ritmos latinos,
hip hop, funk, entre outras),
Bodyattack (coreografias
que elevam os níveis de con

dicionamento aeróbico),
Dança de salão (para apren
der samba, bolero, twist,
mambo entre outros rit

mos), além das já existentes
como Bodypump (utiliza
ção de barras e anilhas),
Bodycombat (movimentos
das artes marciais como

Karatê, Judô e Boxe),
Bodystep (utiliza pequenas
plataformas e trabalha, prin
cipalmente pernas e glúteos),

Street dance (movimentos
fortes, vibrantes e rápidos),
Natação (recebe bebês a

partir dos seis meses de ida

de), Hidroginástica (realiza
dos com ou sem materiais

resistivos) e Power pool (au
las previamente coreo

grafadas). De acordo com

a coordenadora da acade

mia, Lediane Zardo, a ex

pectativa de toda equipe é

atrair mais pessoas para a

atividade física, além de su

prir urna carência de moda
lidades nas academias. Se

gundo ela as pessoas não

estão só querendo urn cor

po perfeito, mas buscam

também por saúde, seja fí

sica ou mental. "Além dos

pedidos de novas modali
dades estamos trazendo ou
trasainda que tenho certeza

que as pessoas vão curtir

muito", diz a coordenado
ra. A academia Impulso es

tará aberta a partir de ama

nhã, às 12 horas, quando
reiniciam suas atividades.

em dia, ele poderá comprar
o imóvel, tendo as parcelas
pagas nos anos anteriores

abatidas do valor do imó

vel, orçado em R$ 25,8
mil", salienta.

- Essa é mais uma

oportunidade de concreti

zar urn trabalho social. São
obras de acesso fácil para
quem quer ter imóvel pró
prio -, enfatiza o prefeito.

Na oportunidade dá as

sinatura, Lara entregou ao

prefeito lrineu Pasold o cer
tificadoj)de participação no

proce/Jo de seleção do 30

Prêí1� Caixa Melhores

prá111�s em Gestão Local.
),

O c �cado é urn reconhe-

se po {donado entre as 24

melhol1es práticas do Brasil
- Ja ,Iguá do Sul partici
pou .

m o Projeto Casa

Fácil - Mão-de-Obra do

Apenado, com participação
direta de detentos do pre
sídio loc�;l. (FABIANE RIBAS)

RIFA APAE JS

A presidente da Apae (Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais) de Jaraguá do
Sul, Mônica Menegotti Schunke, divulga o

resultado da Rifa Apae Noel, cujo 'sorteio
pela Extração da Loteria Federal foi
realizado no dia 27 de dezembro de 2003.
Os números sorteados foram:

1 ° Prêmio - 006033
2° Prêmio - 033503
3° Prêmio - 503398
4° Prêmio - 398059
5° Prêmio - 059006

LOTERIAS
Até o

Quina
fechamento concurso: 1254

desta 1 6 - 30 - 31 - 55 - 69

edição os

sorteios da

Megasena Loteria Federal
e concurso 03804

Lotomania 1 ° - Prêmio: 47.085
2° - Prêmio: 35.176

não haviam 3°_ Prêmio: 46.944
r'�

sido 4° - Prêmio: 16.176

realizódos
5° - Prêmio: 31.433

Governo investe na seuurança do policial catarinense.
Para' garantir a segurança do cidadão, o Governo precisa garantir também
a segurança do policial em serviço. Precisa investir em infra-estrutura e em

equipamentos. A compra de 1250 coletes a prova de balas é apenas uma das ações
nesse sentido. Os coletes foram adquiridos através do pregão eletrônico e serão
distribuídos às unidades das polícias em todo o Estado. Os investimentos, mais de

R$ 800 mil, S(/O da Secretaria da Segurança Pública e Defesa do Cidadão.
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE JARAGUA DO, SUL
ASSEMBLEIA GERAL ORDI�ARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO

o Presidente da Associação Comercial e Industrial de

jaraguá do Sul, usando da faculdade que lhe confere a

letra "a" do Artigo 14, dos Estatutos Sociais, convoca os

Senhores Associados para participarem da Assembléia Geral
Ordinária a realizar-se às 18 horas do dia 16 de fevereiro de

2004, na sede social, à rua Jorge Czerniewicz, 100, em
'

primeira convocação, a fim de deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

01- Apreciação do Relatório da O i reto ria sobre as atividades
desenvolvidas no exercício administrativo findo;

?
02- Leitura, discussão e votação do Balanço Geral relativo
ao exercido administrativo findo em 31 de dezembro de

2003;

03- Assuntos de interesse geral da Associação.

NOTA:I
Não havendo quorum para a instalação da AGO, em

primeira convocação, no horário acima mencionado, a

Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em segunda
.

convocação, com qualquer número de associados presentes,
às 18h30min, no mesmo dia e local.

Jaraquá do Sul (SO, janeiro de 2004.

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS
Presidente

POLÍCIA CORREIODOPOvo7

1�I�s;;::�:��:��:r::::I��IDADE E ORIENTA AS PESSOAS A MENTEREM AS CASAS FECHAD�
Policiais prossegem buscas
atrás de assaltantes em Corupá

JARAGuAno SUL-As
polícias de Jaraguá do Sul

e Corupá trabalham em

conjunto em busca dos
assaltantes que praticaram
roubo frustrado na resi

dência de uma família, em
Corupá. Até o fechamen-'

to desta edição, o trio ain

da não havia sido locali

zado. Um grupo de poli
ciais descaracterizados

está efetuando rondas

pela região, em busca dos
meliantes. Para facilitar' e

agilizar a atuação d

nição, a polícia soli�' ta o

apoio da comunida . O

oficial de serviço'�

Alves da Silva, pede para mente tranqüilos, todo
que as pessoas efetuem cuidado é pouco -,
denúnçia caso percebam enfatiza.

suspeitos. A noite de segun�a- .

- Pedimos para as feira registrou momentos
pessoas nos comuni- de angústia para a famí

quem pelo telefone 190 lia .Hilbrechet, vítima do

qualquer estranho que assalto. O fato aconteceu
esteja circulando em ati- na residência deles, loca
tude suspeita próximo às lizada no Bairro Bom
residências. Outro alerta planto O empresário Ra

importante a fazer refe- "{ad Henrique Hilbrechet
re-se ao fato de morado- e a esposa, a professora
res do interior deixarem Sonia Hilbrechet, esta-

as casas abertas. No as

salto ocorrido esta sema

na os marginais não en

frentaram problemas
porque encontraram as

portas abertas. Mesmo

sendo lugares aparente-

vam na residência quan
do três homens armados

éntraram sem dificulda
des e os renderam. Os

três insistiram que queri
am o conteúdo do cofre,
ameaçando-os com ar-

;nas de fogo. "N ós não

temos cofre. Então eles

nos renderam enquanto
vasculhavam a casa.

Quando a polícia che

gou, eles ainda nos car

regaram para o mato,
mas quando começou a

troca de tiros, acabaram
nos abandonando para
prosseguir na fuga", re
lata. O neto do casal

percebeu a intenção dos

assaltantes assim que en

traram na casa, escon

deu-se e quando teve

oportunidade, saiu pela
porta dos fundos e cor

reu até a residência do

vizinho para chamar a

polícia. (FABIANE RIBAS)
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Schroeder vai sediar seletiva
para canoagem categoria C2

SCHROEDER - Tudo

pronto para receber a se

leção brasileira de C2.

Este final de semana

acontece, no Rio

Bracinho, a Seletiva Na
cional de Canoagem
Slalon categoria C2.

Quadro duplas das me

lhores equipes do Brasil
estarão brigando por um

lugar no pódio. O grupo
campeão ganha a vaga

para treinar na pista ofi
cial de Atenas, na Grécia,
em Abril, além de tam

bém representar o

Brasil na Copa do Mun

do, que támbém aconte

ce em Atenas. Os treinos
livres tiveram início hoje
pela manhã.

Depois de efetuar uma

análise do local da prova,
o vice-presidente da Con

federação Brasileira de

Canoagem, Argos'
Rodrigies, considerou a

pista de schroeder uma das
melhores do País.

.'13
- Como o rio erbui-

RÁDIO �
.JAQAGUÁ

Arquivo

Canolstas'treinam para a seletiva que começa sábado

to raso, tivemos de adap
ta-lo à prova. Retiramos

algumas pedras do meio e

foram feitas algumas bar

ragens, certas pedras foram
apenas desviadas de lugar.
A pista fica nas proximida
des da usina, cerca de 800

metros. Ela conta com ta-

manho oficial de 300.
metros, do ponto de larga
da até a chagada - elucida

o representante do Clube
de Canoagem Kentucky,
Adilson Pommerening.

Ontem à noite, chega
ram em Jaraguá do Sul o

técnico da seleção brasilei-

ra, o francês Alain

Jourdant, e oito atletas. Se

rão realizadas três elimina

tórias. A primeira está
marcada para sábado de

manhã, entre às 9 e 11 ho

ras; a segunda eliminatória
acontece à tarde, entre 15

e 17 horas e a última será

no domingo, das 9 às 11

horas.
COPA BRASIL - No

início de fevereiro, nos
dias 7 e 8, acontece a

Copa Brasil de Canoagem
Slalo�, também no Rio

Bra1nho em Schroeder,

0JJ4
a Fecesc (Federação

IVde �\;anoagem do Estado
d �)ta Catarina) espera
co

�fU
com a presença de

75 a' letas vindos do Rio
I

.

Graf)de do Sul, Santa

Cat1�ina, Paraná, São

Paurj, Rio de Janeiro,
Mato Grosso do Sul,
Goiás, Bahia e Brasília e

também estarão presentes
atletas Ga seleção brasilei
ra. (FABIANE RIBAS)

r .

Atletas têm plano de criar associação de skate em JS
]ARAGuA DO SUL - O

skatista Alisson Moretti

Enke, 17 anos, esteve no

Jornal Correio do Povo ter
ça-feira à tarde para entre

gar os donativos arrecada

dos no Campeonato Aber
to de Skate, disputado no

final de semana. Com os

recursos adquiridos na

competição, os

organizadores vão investir
em melhorias na pista lo

calizada no pátio do Giná
sio de Esportes Arthur

Muller. Já os alimentos re

colhidos, uma media de 50

quilos, serão entregues a

pessoas carentes doMuni

cípio. Para conseguir reali
zar a disputa, os skatistas

contaram com apoio das

lojas Ponto Certo,
Extreme, Locomotivos,
Adventure e Duju Modas.

Alisson destaca que a

modalidade de skate não

Cesar Junkes

Alisson destaca que o nível dos skatistas de JS é bom

conta com apoio do poder
público, mas garante que é

um esporte que cada vez

mais tem atraído novos

adeptos e tem apresentado
grandes talentos na

microrregião. "Nossa in-"
À

tenção é formar uma asso-

ciação para organizar o

skate e para que tenhamos
mais lobby. Uma de nos

sas metas é reformar a pis
ta, instalar luz, água e ba

nheiros no local", diz o

atleta. Na opinião de

Alisson, com a entidade

legalizada será mais fácil

romper o estereotipo que
. a comunidade tem do

skatista, associando-os pra
ticantes desta modalidade

a consumidores de drogas.
Outro plano dos es

portistas é conseguir urna
filmadora para fazer ima

gens das manobras radi
cais que efetuam. "É in
crível o nível do pessoal
aqui da região. Apesar de
não contar com muita es

trutura e de não ter incen

tivo, os skatistas não de

sistem e mostram que têm

potencial", salienta.
(FABIANE RIBAS)

NOTAS _

QUINTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2004
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KLEINA TEM DÚVIDAS PARA' DEFINiR O CRICIÚMA
O técnico do Criciúma, Gilson Kleina, vai aproveitar os

treinos desta semana para tirar as últimas dúvidas sobre
a escalação do time para a estréia no Campeonato
Catarinense, que acontecerá amanhã contra a

Chapecoense no Estádio Índio Condá, em Chapecó.
O lateral-esquerdo Luciano Almeida e o volante Emerson

,

que estão com dores musculares na coxa direita, ficarão
fazendo tratamento intensivo, mas o aproveitamento deles
ainda é uma incógnita. Se eles não puderem atuar, André
Luiz entra nó meio de campo e Ranieri atuará na lateral

esquerda.
Kleina aguarda ainda pela regularização dos documentos
do lateral-direito Luiz Paulo e do zagueiro Ronaldo para
que eles possam enfim estrear. O goleiro .Fabiano, que
não vem sendo aproveitado, deverá ser dispensado.

FLAMENGO DERROTA FWMINENSE EM JULGAMENTO NA FIFA
Flamengo e Fluminense vão se enfrentar amanhã, no

Maracanã, pelo Campeonato Carioca, mas o 'time rubro

negro conseguiu uma importante vitória fora dos

gramados. A Fifa absolveu o clube na ação movida pelo
Fluminense, que pedia a suspensão do Flamengo pela
escalação do zagueiro Fernando e do volante Jorginho
na primeira partida das semifinais entre as duas equipes
no Campeonato Carioca do ano passado. Os dois

jogadores haviam sido expulsos na rodada anterior contra
o Vasco. "Fernando eJorginho foram expulsos na partida
contra o Vasco, mas acabaram sendo absolvidos pelo
Tribunal de Justiça Desportiva antes do jogo contra o f�,
Fluminense. A Fifa entendeu que não deveria,punirojl��

f

Flamengo porque caberia à CBF fazer cumprir seus

estatutos. Como tudo foi feito de acordo com as leis

brasileiras,
.

o Flamengo não sofrerá nenhum tipo de

punição", disse o advogado MarcosMotta, que defendeu
o Flamengo. Os dois times já haviam protagonizado um

outro duelo antes da primeira rodada do Campeonato
Carioca. O Fluminense conseguiu mudar o local de sua

estréia, para o estádio do Maracanã.

Revoltados com a alteração, os flamenguistas chegaram
a pedir para o Secretário de Segurança do Rio de Janeiro,
Anthony Garotinho, que a decisão fosse revista. O time

.

da Gávea não achava justo ter de estrear fora de casa,

enquanto seus rivais poderiam contar com o apoio de

sua torcida.
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